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 467 ............................................................................................................................... ם-נערים א' מחוזית י 167ליגה 

 469 ............................................................................................................................. נערים א' מחוזית דרום 168ליגה 

 471 .............................................................................................................................. בנערים א' מחוזית  נג  169ליגה 

 473 ..............................................................................................................................נערים ב' לאומית צפון 201ליגה 

 475 ..............................................................................................................................נערים ב לאומית שרון 202ליגה 

 477 ................................................................................................................................ נערים ב' לאומית  דן 203ליגה 

 480 ............................................................................................................................. זנערים ב' לאומית מרכ 204ליגה 

 483 ............................................................................................................................. ת דרוםנערים ב' לאומי 205ליגה 

 487 ......................................................................................................................................... נערים ב צפון 207ליגה 

 490 ....................................................................................................................................... נערים ב' חיפה  208ליגה 

 492 ..................................................................................................................................... שומרון -ים בנער 209ליגה 

 494 ........................................................................................................................................ נערים ב' שרון  210ליגה 

 496 ........................................................................................................................................... נערים ב' דן 211ליגה 

 498 ................................................................................................................................. תל אביב   -נערים ב 212ליגה 

 500 ...................................................................................................................................... נערים ב'  מרכז  213ליגה 

 502 ................................................................................................................................... נערים ב' ירושלים  214ליגה 

 504 ...................................................................................................................................... נערים ב'  דרום  215ליגה 

 506 ......................................................................................................................................... נערים ב  נגב  216ליגה 

 508 .............................................................................................................................. ילדים א' לאומית צפון 251ליגה 

 510 ............................................................................................................................. ילדים א' לאומית חיפה 252ליגה 

 512 .......................................................................................................................... ילדים א' לאומית שומרון 253ליגה 
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 514 ............................................................................................................................. מית שרוןילדים א' לאו 254ליגה 

 516 ............................................................................................................................. א-ילדים א' לאומית  ת  255ליגה 

 518 ............................................................................................................................ ילדים א' לאומית שפלה 256ליגה 

 520 ............................................................................................................................ לאומית מרכז -ילדים א 257ליגה 

 522 ............................................................................................................................. ילדים א' לאומית דרום 258ליגה 

 527 ......................................................................................................................................... צפון -ילדים א 259ליגה 

 529 ..................................................................................................................................... עמקים -ילדים א  260ליגה 

 531 ........................................................................................................................................ ילדים א מפרץ 261ליגה 

 533 ..................................................................................................................................... חיפה -ילדים א'  262ליגה 

 535 ..................................................................................................................................... ילדים א' שומרון  263ליגה 

 537 ..................................................................................................................................... שרון א -ילדים א 264ליגה 

 539 .................................................................................................................................... ילדים א   שרון ב  265ליגה 

 541 ................................................................................................................................. ילדים א' פתח תקוה  266ליגה 

 543 ........................................................................................................................................... דן  -ילדים א 267ליגה 

 545 ................................................................................................................................ אביב -תל -דים א' יל 268ליגה 

 547 .................................................................................................................................... שפלה  -ילדים א'  269ליגה 

 549 ............................................................................................................................... ילדים א'  מטה יהודה 270ליגה 

 551 ................................................................................................................................... ילדים א' ירושלים  271ליגה 

 553 .................................................................................................................................. דרום א  -ילדים א'  272ליגה 

 555 .................................................................................................................................... ילדים א' דרום ב'  273ליגה 

 557 ........................................................................................................................................ נגב  -ילדים א'  274ליגה 

 559 ...................................................................................................................................... צפון -ילדים ב'  351ליגה 

 561 ..................................................................................................................................... ילדים ב' יזרעאל 352ליגה 

 563 .................................................................................................................................... מפרץ  -ילדים ב'   353ליגה 

 565 ...................................................................................................................................... חיפה  -ילדים ב'  354ליגה 

 568 .................................................................................................................................. א  שומרון-ילדים ב 355ליגה 

 570 ...................................................................................................................................שומרון ב -ילדים ב 356ליגה 

 572 ..................................................................................................................................... נתניה -ילדים ב'  357ליגה 

 574 ...................................................................................................................................... שרון -ילדים ב'  358ה ליג

 576 .............................................................................................................................. ילדים ב' פתח תקוה א 359ליגה 

 578 ............................................................................................................................... ילדים ב פתח תקוה ב 360ליגה 

 580 ........................................................................................................................................ דן א'-ילדים ב' 361ליגה 

 582 ........................................................................................................................................ דן ב' -ילדים ב' 362ליגה 

 585 ................................................................................................................................... ילדים ב' תל אביב  363ליגה 

 587 .................................................................................................................................... ילדים ב  מודיעין 364ליגה 

 589 ..................................................................................................................................... ילדים ב' מרכז א 365ליגה 

 591 .................................................................................................................................... ילדים ב' מרכז ב'  366ליגה 

 593 ............................................................................................................................... ילדים ב  ירושלים א' 367ליגה 

 595 ................................................................................................................................ ילדים ב' ירושלים ב' 368ליגה 

 597 ..................................................................................................................................... ום א לדים ב' דרי 369ליגה 

 599 ...................................................................................................................................... ילדים ב דרום ב  370ליגה 

 601 .......................................................................................................................................... ילדים ב' נגב  371ליגה 

 603 ................................................................................................................................... נערות א  על צפון  451ליגה 

 605 .................................................................................................................................. נערות א  על דרום 452ליגה 

 608 ......................................................................................................................................... צפון -נערות א 453ליגה 

 610 ........................................................................................................................................ חיפה-נערות א 454ליגה 

 612 ....................................................................................................................................... מרכז-נערות א' 455ליגה 

 615 ....................................................................................................................................... נערות א' דרום 456ליגה 

 618 ................................................................................................................................... נערות ב  על צפון  501ליגה 

 621 .................................................................................................................................. נערות ב  על  דרום 502ליגה 
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 625 ......................................................................................................................................... צפון-נערות ב 503ליגה 

 627 .................................................................................................................................... מפרץ -נערות ב'  504ליגה 

 629 .................................................................................................................................... חיפה  -נערות ב'   505ליגה 

 631 ................................................................................................................................... שומרון -נערות ב' 506ליגה 

 634 ....................................................................................................................................... שרון-נערות ב  507ליגה 

 636 ..................................................................................................................................... מרכז  -נערות ב'  508ליגה 

 639 ........................................................................................................................................ דרום -רות בנע 509ליגה 

 641 .......................................................................................................................................... נגב-נערות ב 510ליגה 

 644 ........................................................................................................................................ גולן-סל א'-קט 552ליגה 

 646 ...................................................................................................................................... גלבוע -קט סל א 553ה ליג

 648 ...................................................................................................................................... קט סל א עמקים  554ליגה 

 649 ................................................................................................................................... יזרעאל  -קט סל א' 555ליגה 

 650 ........................................................................................................................................ קט סל א' צפון 556ליגה 

 652 ..................................................................................................................................... מפרץ  -קט סל א' 557ליגה 

 654 ................................................................................................................................... חיפה  א -קט סל א' 558ליגה 

 656 ................................................................................................................................... חיפה ב  -קט סל א' 559ליגה 

 657 ...................................................................................................................................... חדרה  -קט סל א 560ליגה 

 659 ................................................................................................................................... שומרון  -קט סל א' 561ליגה 

 661 .................................................................................................................................... נתניה -קט סל  א' 562ליגה 

 663 ...................................................................................................................................... שרון -קט סל א 563ליגה 

 665 ..................................................................................................................................... רעננה  -קט סל א 564ליגה 

 667 ............................................................................................................................ קט סל א'  פתח תקוה א 565ליגה 

 669 ............................................................................................................................ פתח תקוה ב -קט סל א' 566ליגה 

 671 ...................................................................................................................................... דן א -סל  א'קט  567ליגה 

 673 ....................................................................................................................................... קט סל א'  דן ב  568ליגה 

 674 ............................................................................................................................. תל אביב א  -קט סל א' 569ליגה 

 675 .............................................................................................................................. תל אביב ב-קט סל א   570ליגה 

 676 ............................................................................................................................... תל אביב ג -קט סל א 571ליגה 

 677 ................................................................................................................................... מרכז א  -קט סל א' 572ליגה 

 678 .................................................................................................................................. מרכז ב  -סל א'-קט 573ליגה 

 680 ................................................................................................................................. מודיעין   -קט סל א' 574ליגה 

 682 .............................................................................................................................. ירושלים א  -קט סל א 575ליגה 

 683 ............................................................................................................................... ירושלים ב -קט סל א 576ליגה 

 684 .............................................................................................................................. מטה יהודה -קט סל א' 577ליגה 

 685 ....................................................................................................................................... קט סל א שורק  578 גהלי

 686 ................................................................................................................................. אשדוד א -קט סל א 579ליגה 

 687 ................................................................................................................................... קט סל א אשדוד ב  580ליגה 

 688 ...................................................................................................................................... דרום -קט סל א  581ליגה 

 690 .................................................................................................................................. קט סל א עוטף עזה 582ליגה 

 691 .......................................................................................................................................... נגב -קט סל א 583ליגה 

 693 ........................................................................................................................................ צפון -קט סל ב' 650ליגה 

 695 .................................................................................................................................... עמקים -קט סל ב  651ליגה 

 697 ...................................................................................................................................... קט סל ב זבולון  652ליגה 

 699 ....................................................................................................................................... חיפה -סל ב-קט 653ליגה 

 701 ................................................................................................................................... שומרון -קט סל ב' 654ליגה 

 703 ..................................................................................................................................... חדרה -קט סל ב' 655ליגה 

 705 ................................................................................................................................... שרון א  -קט סל ב' 656ליגה 

 707 ................................................................................................................................... שרון ב  -קט סל ב' 657ליגה 

 709 .................................................................................................................................... עננהר-קט סל ב'  658ליגה 

 711 ............................................................................................................................ קט סל ב'  פתח תקוה א 659ליגה 



11 
 

 713 ............................................................................................................................ פתח תקוה ב -קט סל ב' 660ליגה 

 715 ....................................................................................................................................... דן א  -קט סל ב' 661ליגה 

 717 ....................................................................................................................................... דן ב  -קט סל ב' 662ליגה 

 719 .............................................................................................................................. תל אביב א -קט סל ב' 663ליגה 

 721 .............................................................................................................................. תל אביב ב-קט סל ב   664ליגה 

 722 ...................................................................................................................................... מרכז  -קט סל ב' 665ליגה 

 724 .................................................................................................................................. שורק א  -קט סל ב' 666ליגה 

 726 .................................................................................................................................. שורק ב  -קט סל ב' 667ליגה 

 728 ................................................................................................................................... מודיעין   -קט סל ב 668ליגה 

 730 .................................................................................................................................. ירושלים -קט סל ב  669ליגה 

 732 ................................................................................................................................ קט סל ב מטה יהודה 670ליגה 

 734 ...................................................................................................................................... קט סל ב אשדוד  671ליגה 

 736 ........................................................................................................................................ ב דרום  קט סל 672ליגה 

 738 .......................................................................................................................................... קט סל ב נגב  673ליגה 

 740 ......................................................................................................................................... ילדות א צפון 751ליגה 

 742 ........................................................................................................................................ ילדות א מפרץ  752ליגה 

 744 ...................................................................................................................................... ילדות א עמקים  753ליגה 

 746 ....................................................................................................................................... א חיפה  -ילדות 754ליגה 

 748 ...................................................................................................................................... ילדות א שומרון  755ליגה 

 750 ......................................................................................................................................... ילדות א שרון 756ליגה 

 752 ............................................................................................................................................ ילדות א דן 757ליגה 

 754 .................................................................................................................................... ילדות א תל אביב  758ליגה 

 756 ........................................................................................................................................ ילדות א מרכז  759ליגה 

 759 ........................................................................................................................................ ילדות א דרום  760ליגה 

 761 ........................................................................................................................................... ילדות א נגב  761ליגה 

 765 ......................................................................................................................................... ילדות ב צפון  780ליגה 

 767 ........................................................................................................................................ ילדות ב  שרון 781ליגה 

 769 ........................................................................................................................................ ילדות ב  מרכז  782ליגה 

 771 .................................................................................................................................... קט סל בנות צפון  801ליגה 

 773 ................................................................................................................................. קט סל בנות עמקים  802ליגה 

 774 ................................................................................................................................... קט סל בנות מפרץ 803ליגה 

 776 ................................................................................................................................... קט סל בנות חיפה  804ליגה 

 778 ................................................................................................................................ ומרוןקט סל בנות ש 805ליגה 

 780 ................................................................................................................................. קט סל בנות שרון א  806ליגה 

 782 ................................................................................................................................. קט סל בנות שרון ב  807ליגה 

 784 ....................................................................................................................................... דן-קט סל בנות 808ליגה 

 786 .............................................................................................................................. תל אביב-קט סל בנות 809ליגה 

 788 .................................................................................................................................. מרכז -קט סל בנות  810ליגה 

 789 ................................................................................................................................ קט סל בנות דרום א 811ליגה 

 791 ................................................................................................................................. קט סל בנות דרום ב  812ליגה 

 793 ...................................................................................................................................... קט סל בנות נגב  813ליגה 

 794 ..................................................................................................................................... 900גביע המדינה לגברים, 

 795 ..................................................................................................................................... 901  גביע המדינה לנשים,

 796 ...................................................................................................................................... 902גביע האיגוד לגברים, 

 799 .............................................................................................................. 903גביע האיגוד לנשים )ע"ש א. פסח ז"ל(, 

 800 ...................................................................................................................................... 904', גביע האיגוד ליגה ב

 802 ............................................................................................................905ינה לנוער )ע"ש יגאל דר, ז"ל(, המד  גביע

 803 ........................................................................................................................................ 906גביע האיגוד לנוער, 

 805 ................................................................................................ 907גביע המדינה לנערים א' )ע"ש יורם קאופמן, ז"ל(, 

 806 .................................................................................................................................. 908גוד לנערים א', גביע האי
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 808 .................................................................................................................................. 909גביע המדינה לנערים ב', 

 810 .................................................................................................... 910ס, ז"ל(, ת א' )ע"ש נאוה פלגביע המדינה לנערו

 811 ...................................................................................................... 911גביע המדינה לילדים )ע"ש אברהם זייף ז"ל(, 

 814 ....................................................................................................912לנערות ב' )ע"ש נילי נאתכו ז"ל(, גביע המדינה 

 815 ...................................................................................................................................... 913גביע המדינה לילדות, 

 816 ............................................................................................................................... 2020/21עונת  –גביעי אירופה 

 817 ....................................................................................................................................................... רוקאפגביע יו

 818 ............................................................................................................................................... גביע אלופות פיב"א 

 819 ............................................................................................................................................ גביע אירופה לאלופות 

 820 ..................................................................................................................................................... יורוקאפ פיב"א 

 821 ................................................................................................................................................ גביע אירופה נשים 

 822 ............................................................................................................................................... גביע אליפות פיב"א 

 823 ............................................................................................................................................................... נבחרות 

 823 ..................................................................................................................................................... נבחרות ישראל 

 823 ..................................................................................................................................................... נבחרות ישראל 
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 . א.ג.נ 

 

המדינהזה    ספר/דיסק גביעי  תוכניות  הליגות,  כל  משחקי  תוכנית  את  המשחקהוגביעי    כולל  בעונת  ים  איגוד 
קבוצות, מספרי טלפון, מספרי ה  מגרשים, מען למכתבים, ב"כ  –, וכן את כתובותיהן של כל הקבוצות  2020/21

)ה נייד  טלפון  ומספר  ופקס  טלפון  הוא  הראשון  פקס(.  מספר  השני  רשימת  המספר  יש  כן,  של  כמו  מיילים 
יע תתפת קבוצתם ולהודל אותה ליגה בה מששהתוכנית  האחראים לקבוצות מתבקשים לבדוק את  הקבוצות.  

ו/או בכל מקרה שבאותו  לנו מ וגילו טעות  על אותו מגרש, מתוך  יויידית במידה  נקבעו שני משחקים  ושעה  ם 
 קב חגי ישראל. ם בודדים חרגה ועדת הליגה מימי המשחקים הקבועים, וזאת עמקרית. בטעו

 

לא תאש הליגה  ועדת  כי  שוב  שינוייאנו מדגישים  א  םר  לשינבמועדי המשחקים    ויים תהיינה לא אם הבקשות 
 איגוד כפי שמחייב תקנון זה.ה בהתאם לקבוע בתקנון המשחקים ותגענה למשרדי

 

את  בספר/בדיסק גם  העליות    תמצאו  לדסדר  אשר  האיגוד  מתקנוני  פרקים  השונות,  בליגות  נו עתוהירידות 
 ע. ועדת הליגה והגבי יקה ונושאחשובים ושימושיים לאגודות, נושאי שיפוט וחו

 

 גם לנקבה. יםוישנכון הוא  כזכרבספר בנוסחו בדיסק/כל האמור 

 

סוים  ם לקבוצות. במידה וחל שינוי מזה הוצאו מספר תוכניות משחקי  ספר/דיסקעד לפרסום    כם!לבלתשומת  
הי  שבתוקף  והתוכנית  המשחקים  בספר  המעודכנת  בתוכנית  מופיע  זה  שינוי  הרי  ורק בתוכנית,  אך  תוכנית    א 

 ת שפורסמה קודם לכן(.פר זה )ולא התוכניהמשחקים בס

 

די יש  כן, עקב תוכנת המחשב,  ויש מסלוכמו  ליג במספרי הליגות  ואין  ליגות חסרים מאחר  זה פרי  גה במספר 
 בעונה הקרובה. 

 

 אנו מאחלים לכם הצלחה במשחקים.

 

 

 

 

 יעקב בן שושן  גושן נפתלי 

 ד כ"ל האיגונמ  רכז הליגות 
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 דורסל תקנות איגוד הכ ם מירקפ

 תקנון משחקי האליפות 
 

 רישום שחקנים  .1

בשורות  א. לשתף  רשאית  כחו  יהקבוצה  שנרשמו  שחקנים  ורק  שחקאך  כרטיס  להם  הוצא  ואשר  תוקף  ק  בר  ן 
 לעונה השוטפת. 

יותר מ ( 1)  ים, לנששחקנים. קבוצה בליגה    20-קבוצה בליגה לבוגרים לא תהא רשאית לרשום בשורותיה 
נשים קבוצה בליגת על    שחקנים.  25-אית לרשום בשורותיה יותר מלא תהא רשנערות א'  ערים ונ  ,רנוע
 שחקנים.   15-ית לרשום בשורותיה יותר מא רשאתהלא 

בהאמו ( 2) לעיל  )ר  וקט1ס"ק  לילדים  בליגה  קבוצה  על  יחול  לא  בליגה -(  המשחקת  קבוצה  בלבד.  סל 
 .גבלה במספרללא הם ינשחקתיה שורוסל תוכל לרשום ב-וקט ,לילדים

או נרשמו בטופסי    צהקבוצה רשאית לבטל חידושי הרשמות שחקנים אשר לא השתתפו במשחקי הקבו ( 3)
 של הליגה בה הם משחקים.השני וב עות לפני תחילת הסיבהמשחקים בעונה השוטפת עד שלושה שבו

באגו ב. כחוק  הרשום  ומחזידשחקן  מאושר  תו  שחקן  בכרטיס  הק  בתחרויול   אישרשוטפת,  לעונה  ת  השתתף 
 קבוצתו.

 שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד. ג. 

 פי חוק השבות(-חדש על ה רישום שחקן )עול  ד.

הרשמות שחקנים באותה עונה לאותה בלת אזרחות לפני המועד שנקבע לשחקן אשר הוכיח שהגיש בקשה לק 
  יגה באותה עונה, שחקנים לאותה ל  וםשימועד לרפני תום הוגשה למשרדי האיגוד לליגה ושבקשת ההרשמה ה

לאחר שימציא למשרדי האיגוד תעודה של ק  רשם באיגוד הכדורסל, אבל יקבל את כרטיס השחקן רייוכל לה
(. דוגמא של תעודת 15)סעיף  1952על אזרחותו הישראלית לפי חוק ההתאזרחות תשי"ב דה מעימשרד הפנים ה

הרשמת שחקן עולה   סף לכך, הרי לשםמצורפת בזה, בנוד  וגרדי האיהמציא למשזרחות אשר על השחקן להא
להרשמ-על לצרף  הקבוצה  על  השבות,  חוק  עולה    תופי  שחקן  בחו"ל.  הקודמת  מההתאחדות  שחרור  גם 

ים לצרף כרטיס חובב מההתאחדות האמריקאית. שחקן בליגת על גברים ונשים ולאומית גברצריך    מארה"ב
לה יוכל  לעבבוצתו  בק  רשםיונשים  לקבמק  רואו  אחבוצתו  בליוצה  גברים רת  ולאומית  ונשים  גברים  על  גת 

מתאים לכך  ( )נוסח משולב( והביא אישור  1952ירות ביטחון תשי"ב ) ש  ונשים גם בתנאי שעמד בהוראות חוק
חוק שירות ביטחון    ות צה"ל. קבוצה המבקשת לרשום בשורותיה שחקן אשר לא עמד בתנאי הוראותמרשוי

אך ורק במסגרת השחקנים הזרים המותרים לה  תוכל לעשות זאת  לב( כאמור לעיל  שומ  ( )נוסח1952י"ב )תש
 מא של תעודת האזרחות מופיעה בספר זה.וגפי התקנון. ד-על

 לפני   שעות 24באיגוד אם יביא את הבקשה לרישום שחקן למזכירות האיגוד עד  םלהירשיוכל  חדש שחקן .ה
 את כרטיס השחקן  יבלשק  ם רק לאחרישחקמב להשתתףונה ויוכל תחילת המשחקים של אותה ע

 (. יםלאומית גברו ממזכירות האיגוד )מתייחס לליגת על נשים

שחקנים ישראלים צעירים שחייבים    5לפחות  משחק  בליגה לאומית גברים כל קבוצה חייבת לרשום בטופס ה .ו
מיום   שנולדו  )שחקנים  במגרש  ולבושים  נוכחים  ואיל)  01/10/96להיות  אכולל  צעשיתוף  ובת  חין  ך(,  יר  שחקן 

 ק עצמו.במשח
 

יוכלו להחדשים  שחקנים   .ז ב'  נרשם שחקן כנ"ל עד בתנאם  רשיהמשתתפים בליגה ארצית, א',  ים הבאים: אם 
פתיחת לפני  לה  שבוע  מבקש  הוא  בה  ליגה  באותה  ב'  כרטיס  יסבוב  בידו  יהיה  כאשר  מיד  לשחק  יוכל  רשם, 

 השחקן. 
 

סל, ילדים,  -רשם לקבוצות קטיבקשים להאשר מ   ושחקניםא' נשים  ,  םנשיצית  ראלאומית וה  שחקניות בליג  .ח
לה יוכלו  ונוער  בכינערים  הל  רשם  כרטיס  ליגהתקופת  את  שקיבלו  לאחר  מיד  להשתתף  השחקן    ויוכלו 

 במשחקי גמר סל לא יתאפשר רישום. ממזכירות האיגוד.

 .שחקן יוכל לשחק רק בליגה אליה הוא משתייך .ט
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הלי י. ילדסלקט    גותבכל  ילדים,  ול,  נערת,  של נערות,  מוגבל  בלתי  מספר  לרשום  קבוצה  כל  תוכל  ונוער  ים 
ומדים לפחות שנתיים במסגרת  ם לושהשנה  18אזרחים ישראליים ובתנאי שגילם לא עולה על ם שחקנים שאינ

 מערכת החינוך בישראל.

 מטי. חול גם על שחקנים בעלי דרכון דיפלותהנ"ל  תקנהה 

צת נוער, נערות ונערים לשחק גם בליגה נוספת בוגרת שחקן הרשום בקבו  יל בסעיף ט' יוכלעלהאמור  ף  על א .יא
 12ן הרשום בליגה לילדים וגילו מעל  שחק  ימה.שנה וכרטיסו יוחתם בחותמת מתא   14תנאי שגילו מעל  ב  יותר,

.  מתאימה  תבחותמ  תםאי שכרטיסו יוחשנה, יהיה רשאי לשחק גם במשחקי קבוצת הנערים של אגודתו, בתנ
הרש בליגהשחקן  אגו-לקט  ום  של  ילדים  קבוצת  במשחקי  גם  לשחק  רשאי  יהיה  בתנאי  סל  רטיסו  שכדתו 

 בחותמת מתאימה.יוחתם 

 רשאי לשחק גם בנערים א', רק במידה והוא רשום לפחות שנתיים בקבוצה.ב'  שחקן הרשום בליגה נערים 

 ם א'.ילדי הם בליגג רשאי לשחק אינושחקן הרשום בליגה ילדים ב'  

 סל א'.-רשאי לשחק גם בליגה קט  אינוסל ב' -בליגה קטהרשום שחקן  

ספת בוגרת יוכלו לשחק גם בליגה נודצמבר או חריגי גיל לא  סל שהם ילידי  רים, ילדים וקט  נעשחקנים בליגה   
 יותר.

מגיל   .יב למטה  חת  18שחקן  או  מהוריו  אחד  חתימת  להמציא  מאפוטרוחייב  אחד  החופימת  בנוסקסיו  ף יים 
 ההרשמה.ופס הוא על ט לחתימתו

ו/או במשחקי אימון של קבונשחקן הרשום בקבוצה כחוק אינו רשאי להשתתף באימ . יג וצה אחרת מזו בה  ים 
 ישור מראש ובכתב של הקבוצה בה הוא רשום כחוק.כחוק מבלי שקיבל על כך א הוא רשום

בליגה   .טו קבוצה  נשילאומיכל  נשם,  ת  נשיםאוליגה    םיארצית  לשתף  '  שח  רשאית  שהשנתון במשחקים  קניות 
שנתון   יהיה  ביותר  שחקניות    2005הנמוך  לשחק    בליגה  ותרשומהגם  רשאי  אישור  לקבל  תוכלנה  ב'  נערות 

-ו 2007. שחקניות שנולדו בשנים 2005 רק בתנאי שהן נולדו בשנת וא' נשים ארצית נשיםלאומית נשים, בליגה 
 ארצית נשים וליגה א' נשים. לאומית נשים, חק בליגה לש ו םלהירשלל ה ככלנואלו לא ת  וקטנות משנים 2006

 

 ןחידוש כרטיס שחק .2

 ת המשחקים.כל קבוצה חייבת לחדש את כרטיסי השחקן שלה לכל עונ א.

 קבוצה אינה רשאית לשתף במשחקים שחקן אשר כרטיסו לא חודש. ב.

רשם לכל קבוצה שהיא יאי לה ה רשויהיבתום עונה זו    ופשייה ח, יהתמסוימחודש בעונה  שחקן שכרטיסו לא   ג. 
 בעונה שלאחריה. 

ונ  ד. גברים אשר שוההשישחקן בליגת על גברים  לגבולות ישרא  ם ולאומית  ל תקופה העולה על  ברציפות מחוץ 
מי,  האיגוד במכתב רש  ים, תבוטל הרשמתו באיגוד הכדורסל, אלא אם תודיע קבוצתו למזכירותשישה חודש 

ו מיד עם שובו קן מוקפא כאמור לעיל יחודש כרטיסכשחקן מוקפא. שח  הכריז על שחקן זהל  שתיא מבקשה
ו/או  רבעת המחזורים הראשונים שא  ארצה תוך לישראל מתום מחזור  יום לאח  60ל סיבוב א'  של   4ר שובו 

יופיע ברשימת השחקנים בקב   . תול הרשמה תבוטוצתו בתחילת העונסיבוב א'. שחקן המוקפא באיגוד שלא 
 ש"ח.  850מוקפא הוא מחיר חידוש שחקן 

הש ה. שלא  שחקנים  הרשמות  חידושי  לבטל  רשאית  קבוצה  בטופס תתכל  נרשמו  או  הקבוצה  במשחקי  פו 
תום  הם משחקים בעונה השוטפת בכל הליגות, למעט ליגת על ולאומית גברים  עד    הבהמשחקים של הליגה  

של שחקן  טל הרשמה  היו רשאיות לבאומית גברים ים וליונשברים  גת על ג. קבוצות מלינוסףמועד ההעברות ה
תום מועד ההעברות  בלו לכך את הסכמת השחקן וזאת עד  יקשנרשם באיגוד באותה תקופת הרשמות ובלבד ש

ין באותה הליגה בה רשום השחקן. תנאי לביטול רישום כאמור, הוא המצאת אישור בכתב מהשחקן שא  וסףהנ
לב התנגדות  רילו  והיטול  לאיגוד.זחשומו  הכרטיס  לעיל    רת  כאמור  העונה יגרע  שחקן  בתום  אוטומטית 

 אחריה. רשם כשחקן חדש בכל קבוצה בעונת המשחקים שליה רשאי לההימרשימת השחקנים של הקבוצה וי

בדיק ו. גם  חדש  השחקן/העברה/רישום  הרשמת  חידוש  בעת  לצרף  הליגות  בכל  הקבוצות  כל  רפואיות  על  ות 
השהמאשר כי  בריאות  כדורסל  חקן  לשחק  בדורשאי  לצרף טופס  יש  בדיקה יקה  .  ללא  הכדורסל.  איגוד  של 

 כרטיס השחקן והשחקן לא יוכל להשתתף במשחקים.ש רפואית כאמור לא יחוד

חייבוהבדיקו  של  ת  חוק הספורט  ע"פ  הבריאות,  ע"י משרד  לרפואת ספורט שאושרו  בתחנות  רק  להתבצע  ת 
 נת ישראל.מדי



16 
 

 

 שחקן   כרטיסבדן א .3

אשחק א. כרטיסו  אשר  חייב  ן  למשטרה בד,  ההודעה  אישור  את  ולמשטרה.  האיגוד  למזכירות  כך  על    להודיע 
 מציא השחקן למזכירות האיגוד.י

 . ₪ 100  ת פספורט וסך שלל בס"ק א' יש לצרף תמונאל ההודעה כאמור לעי ב.

 יס חדש. ח הודעה כנ"ל כרטמזכירות האיגוד תכין לשחקן אשר של ג. 

תמ  אויה  מידהב ד. בכך,  חדרומזכיציא  צורך  זמני  אישור  לקבוצה  האיגוד  חדש  -ת  כרטיס  להוצאת  עד  פעמי 
 יס שאבד.רטבמקום הכ

 העברות שחקנים  .4

 חוקים הבאים:בהתמלא כל ה ן תהיה חוקיתקהעברת שח א.

תימת  חוס ההעברה ושחרור  וי חלק א' של טופידי מיל-האגודה בה רשום השחקן כחוק תשחרר אותו על ( 1)
 תימה החוקיים של האגודה בצירוף חותמת האגודה.י החמורשי שני "ק א' עלח

מופיעים בו. שחקן  ימלא בדייקנות את כל הפרטים הב' של הטופס הנ"ל לאחר ש השחקן יחתום על חלק ( 2)
גילו מת לגיל  אשר  או חתימת   18חת  אחד מהוריו  חייב בחתימת  החוקיים  ו  סיואחד מאפוטרופ  יהיה 

 . העברהור והעל טופס השחר חתימתו בנוסף על

ידי  -ותחתום רק על חלק ג', על   האגודה אליה ברצון השחקן להצטרף תמלא את חלק ג' של הטופס הנ"ל  ( 3)
 חותמת האגודה. שלה, ובצירוף שני מורשי חתימה חוקיים 

ונחתמו   ( 4) מולאו  חלקיו  ששלושת  לאחר  הנ"ל  יומצאהטופס  לעיל  האיגוד  כאמור  ידי  על    למזכירות 
 רוף כרטיס שחקן ותמונת פספורט נוספת.קן ובציטרף השחאליה מצ דהוהאג

 בתקופת ההעברות. ידי האיגוד אך ורק-ה תאושר עלד העברת שחקנים מאגודה לאגו ב.

 שר העברה אחת בלבד של אותו השחקן באותה תקופת ההעברות. גוד יאהאי ג. 

  ,, נערים, נערות, ילדיםערנוא' נשים, נשים,  , ארציתב' גבריםרים, א' גברים, בליגות ארצית גב    ( 1) .ד

 . ברות נוספת בכל עונהעסל תהיה תקופת ה-וקטילדות                    

 חת  פני פתיל של כל ליגה ותסתיים עד שבוע   3-מחזור ההוספת תחל לאחר עברות הנתקופת הה(      2)               

 שעות לאחר רישומו(.  48יוכל לשחק  חקן)ש  בכל ליגההשני  ב הסיבו                                       

 . רשומים בליגות אלו בלבדבתקופת העברות הנוספת יהיו רשאים לעבור רק שחקנים ה                                      

 היום יישארו:  ההגבלות שהיו עד    (3)                       

 וילדים א'  וארצית, נערים ב' לאומית וליגה נערים א' לאומית ,על ת בליגה נוער ו ות העברהגבלת כמ                  

   ת ההעברות הרגילהשל שחקן כפרט שיכול לעבור רק פעם אחת בתקופ העברות לתבגוהלאומית     

  (.3 החל ממחזור  א'פת )במהלך סיבוב )של הקיץ( ועוד פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוס    

 ולשחק כל שבוע בקבוצה אחרת. ור לעבורל כל מחזן  לא יכוקור ששחרב    

 הנמוכות לא יכול לעבור לליגות נשים גת עלמליגת על וליגה לאומית גברים ולי ההגבלה ששחקן                                      

 ריגים(. ועדת ח באישור ל לעבור רקכשחקן יו) ( לא שונתה21גיל תחת למ )למעט שחקנים                                      

 לת גיל,  ליגה לאומית )אחת לכל קבוצה( ללא הגבלעל נשים, רשאית להעביר שחקנית אחת  קבוצה, בליגה         ק

 וי.ים, ללא שינים, הם לפי התקנון הקללאומית נשי ות, מליגה עלהעבריתר  של הליגה הלאומית. 5וזאת עד מחזור                    
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 תקנון ההעברות 
   לאומית גבריםו לליגת על נשים

 

לאגו א. מאגודה  שחקנים  מהעברת  תהא  הליגות  בכל  אך  דה  "תקופת ותרת  )להלן:  ההעברות  בתקופת  ורק 
תתבצע     גבריםנשים, ולאומית    לליגת עברת שחקנים ישראלים בתקופת ההעברות, בקבוצות   העברות"( הע

 זה.ות של תקנון אאך ורק בהתאם להור

ספת"( "תקופת ההעברות הנו  ליגה לאומית גברים, תהא תקופת העברות נוספת )להלן  לקבוצות ליגת על נשים, .ב
 הנ"ל ומיתר הליגות לליגות הנ"ל. רשאים לעבור שחקנים בין הקבוצות בליגות  בה יהיו

עדנה  ההעברותוט בשורותיה בתקופת  לקל תוכלם, גת על נשי קבוצה בלי  (1) ג.  בלבד,    יותשחקנ  שתי   וספת 
בשורותיה.  לה שמותר השחקניות כמותוזאת במסגרת   בלי  לרשום  לאומית  קבוצה  תוכגה  ל גברים 

 תקופת ההעברות הנוספת שלשה שחקנים. לקלוט ב

 עברות הנוספת.ההקבוצתו בתקופת תן להעביר בתקופת ההעברות הנוספת שחקן אשר נקלט בינ לא ( 2) 

שיועבר בתקו  הנפשחקן  לאומית  וספת  ת ההעברות  בליגה  נשים  לקבוצה  על  וליגת  יהיה רשאי גברים 
 שעות   24ד שטופס ההעברה יומצא לאיגוד עד  ובלבחזור הקרוב להעברתו  לשחק בקבוצתו החדשה במ

מועד  יו  לפני  השחקןהמשחק.  יוכל  יותר  מאוחר  במועד  הטופס  המש  מצא  במחזור  חקים לשחק 
 ברה. ס ההעצאת טופמר המחזור הקרוב לההראשון, לאח

    לאומית גברים וליגות על נשים  בינה להעברת שחקנים  ההעברות הנוספת, ה  למען הסר כל ספק, תקופת  (3)                          
 הנמוכות. ים לליגות תאפשר העברת שחקנלבד, ולא תובמסגרת הליגות הנ"ל ב

 ות התקנון.להוראוספת, בהתאם נניתן לבצע השאלות והשאלות משנה בתקופת ההעברות ה ( 4) 

בשורותיבתקופ ( 5)  לרשום  גם  רשאית  קבוצה  תהא  הנוספת,  ההעברות  לא  ת  אשר  חדש,  שחקן  שיחק ה 
עברות המותרות, בתקופת ההעברות כסת ההור יבוא במאחרת, ורישום כאמקבוצה    באותה עונה בכל

 הנוספת. 

,  אשר הועדה הרפואית ברים(יגה על געט למ)ל  קבוצה שבשורותיה רשום שחקן ישראלי שנפצע פציעה ( 6) 
לפחות )להלן "השחקן יום   30" לתקופה של  של איגוד הכדורסל אישרה כי פציעה זו תגרום  "להשבתתו

להחליפו בהפצוע"( ישראל, תוכל  לפני  י אחר  שחקן  עד חמישה מחזורים  "השחקן המחליף"(,  )להלן: 
הסדירה הליגה  את  סיום  הקבוצה  מילאה  שטרם  ההעברות  בתנאי  ובכפוףוההר  מכסת  לשאר   שמות 

עונהורא באותה  לשחק  הפצוע  השחקן  וישוב  במידה   התקנון.  של  ות  "השבתה"  )לאחר  יום   30ה 
 ק בקבוצה עד לסיומה של אותה עונה. ך ולשחחליף להמשילמנוע מהשחקן המ בכך כדילפחות(, אין 

פציעה ( 7)  זר שנפצע  ליגה    קבוצה שבשורותיה רשום שחקן  גברים( ע)למעט  הו, אשל  ת של דה הרפואיער 
זו תגרום "להשבתתו" לתקופה של )להלן   30  איגוד הכדורסל אישרה כי פציעה  : "השחקן יום לפחות 

הפצוע" תוכלהזר  ב  (,  זמנית  אחלהחליפו  זר  )להלשחקן  לשאר  ר  בכפוף  המחליף"(,  הזר  "השחקן  ן: 
 . הליג אותהת זרים בפהמועד האחרון להחל הוראות התקנון, ובלבד שההחלפה תיעשה עד 

ן הזר המחליף רשאי והיה אם השחקן הזר הפצוע לא ישוב לשחק באותה קבוצה בעונה בה יהיה השחק  
בקבוצה.ל ולשחק  החלפבמקרה    המשיך  תחשב  הזכאמור,  השחקן  הפצו ת  המחליף ר  הזר  בשחקן  ע 

סיק  לשחק, יפ  פצוע חזרבמניין ההחלפות המותרות בהתאם להוראות התקנון. היה אם השחקן הזר ה
נשים    בליגת על  תיו בקבוצה. במקרה כאמור לא תחשב העברתו במכסת ההעברות.ף את שירויהמחל

בליגה לאומית גברים ניתן  ,  ה הסדירהים לפני תום הליגמחזור  3פצועה עד  חקנית זרה  ן להחליף שנית
 מחזורים לפני תום הליגה הסדירה. 5להחליף שחקן זר פצוע עד 

ו רשאיות להעביר לשורותיהן, בתקופת ההעברות הנוספת, גברים יהי  ומיתולא  על נשים  תקבוצות בליג ( 8) 
של  ף למילוין  העברה כדין ובכפוטופס ה  ה אחרת, בתנאי שיוגש היה רשום כדין בקבוצשחקן זר אשר  

 הוראות התקנון. בכל מקרה יהיה רשאי שחקן זר לעבור רק פעם אחת בתקופת ההעברות הנוספת. יתר

ההעברותק ( 9)  הפת  על  תנוספות  תסתיים    בליגת  לפני    3נשים  הסדירה מחזורים  הליגה  תקופת  תום    ,
 זרים   , שחקניםרהסדיי תום הליגה המחזורים לפנ  5גברים תסתיים    נוספת בליגה לאומיתההעברות ה

על  ו לליגת  לאומית  לעבור מליגה  יוכלו  לא  בליגה   החל  גברים,  ישראלים  להעברות  מהמועד האחרון 
  .גבריםת ילאומ
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 ם ת שחקניהשאל .5

 חת בלבד.ת לתקופה של עונה אקבוצה רשאית בתקופת ההעברות להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצה אחר א.

שחקנים ב. תעש  השאלת  לעיל  טופ  הכאמור  מיובאמצעות  השאלה  האיגוד ס  במשרדי  לרכוש  ניתן  אותו  חד 
   בתקופת ההעברות.

 ו.האם של טית לקבוצת משחקן מושאל יחזור בתום העונה אוטו ג. 

יל ניתן להשארים בלבד יגת על גבשנה. )לל 24כשחקן מושאל יכול להיות רק שחקן או שחקנית שטרם מלאו לו  ד.
 שנה(.  26ל  שחקנים עד גי

 הרשמה כפולה  .6

 אגודה אחרת.גודה אינה רשאית לרשום לשורותיה שחקן הרשום בא א.

הנ"ל ב. על ההוראה  ביודעין  עברה  אשר  בהתאם  אגודה  בתקנולהורא  תוענש  המפורטות  המשמעות  ובנוסף  ן  ת 
 ל. דבר רישומו הכפו רם נגלהבהם שותף הנ"ל, בט לכך תפסיד בהפסדים טכניים את כל המשחקים

שחקן ג.  שיתפה  ואגודה  במשח  במידה  כפול  ברישום  נמצא  והתברראשר  מטעמה,  המשמעתי   קים  הדין  לבית 
לו כל תוצאות המשחקים  באגודה אחרת, יבוטרשום  עה כי השחקןדשהשיתוף נעשה בתום לב ובלי שהקבוצה י
הא חייבת לכסות  זרים אך האגודה תקים חוובמקומם יקבעו משח  בהם ניצחה הקבוצה ובהם שותף השחקן,

 ות היריבות.יעה של הקבוצמהוצאות הנס 50%

 בהסגר שחקנים  .7

)אליפו א. גביע, משחתשחקן הנמצא בהסגר אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהיא  ידיד,   ותי, משחקי אימון, ק 
ר. שחקן הנמצא ההסגוד הכדורסל בתקופת  וכן להתאמן בקבוצה הרשומה באיג  משחקים בינלאומיים וכד'(

ינו רשאי להשתתף בתחרות  בארץ ובחו"ל וכן אמאורגנת כלשהיא    חק כדורסל במסגרתסגר אינו רשאי לש בה
ברסיטאות,  אוני  מית, ליגת מכללות, ות לאוגה של התאחדי היא בחו"ל כגון משחקים הנערכים במסגרת ללשכ

בהסגר   הנמצא  שחקן  השתתף  כיו"ב.  ספר,  בניגובתי  כלשהוא  לאבמשחק  יבוטל  ד  לעיל,  ויהיה מור  הסגרו 
 ר את הוראות התקנון. ום עונת המשחקים בה הפגר רק לאחר תכנס מחדש להסילה רשאי

אגודתו,   ב. מאת  שחרור  בהסגר  הנמצא  השחקן  הסגרו  יקיבל  לכל    והשחקןבוטל  לעבור  שהיא, יורשה   אגודה 
 .בכפיפות להוראות תקנון זה לגבי העברת שחקנים

 נה בלבד. ש 17החל מגיל   סניכלהלהסגר ניתן  ג. 

הסגר או שחרור קטין בעונה, למעט בקבוצות בוגרים סיימו  בלבד ש  שחקנים  2ותיה  אגודה יכולה לקלוט לשור ד.
שחקן אחד בליגה נוער או נערים ושחקן נוסף בליגה    ,וצה(ות בקבהגבלת העבר  י)סעיף זה יהיה סעיף על לגב

 לגבי שחקני קט סל. לילדים. אין הגבלות 

ב .ה   3-תיה לדה הקולטת תהיה חייבת לקבלו לשורוקטין או בהסגר לאגודה אחרת, האגו  רורשיחשחקן שעבר 
 ר לשנה אחת. עשנים אם נרשם בגיל ילדים כולל, בגיל נערים לשנתיים, בגיל נו 

ה עבר ובתום העונה נרשם בקבוצה לאחר שסיים הסגר או שחרור קטין יסיים את העונה באגודה אליקן ששח ו.
 יותר.לקבוצה בליגה נמוכה  יע או לחילופין לעבורק לאגודה ממנה הגיוכל לחזור אך ור

 ל הסגרים וטבי .8

 להסגר.ו כניסת יום מיום 50 תו הקודמת רק לאחרדשחקן רשאי לבטל את הסגרו ולשוב לאגו א.

האיגוד טופס   ב. למזכירות  ימציא השחקן  רק אם  יבוטל  של שחקן  וחתום  מולא מביטול הסגר כשהוהסגרו  א 
 וק.כח

ט ג.  האיגוד  למזכירות  המציא  אשר  במשחקישחקן  להשתתף  יורשה  הסגר,  ביטול  החל   ופס  ורק  אך  קבוצתו 
 לאחר היכנסו להסגר. יום  55יינו הדת האיגוד, ומהיום החמישי לאחר היום בו הומצא טופס למזכיר

 על תוצאות המשחקים  ערעורים .9

תוצ  ערעור א. משחעל  יכולאות  ומוגש    להיות  ק  עאך  נשו-לרק  במשחק  השתתפו  אשר  הקבוצות  אחת  א  ידי 
 שעות ממועד סיומו של המשחק, לועדת הליגה והגביע.   72, ובתנאי שיוגש תוך הערעור
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י ב. כל משחק  לאומטיושרו אוטאתוצאות  הוגש    72ר  חת  ולא  במידה  סיומו,  לעיל,   ערעורשעות ממועד  כאמור 
 שחק.וצאות המהשפיע על אישור תל  העלולה כל הערהשחק לא ציין ובמידה ושופט המ

  ערעורעל תוצאות משחק אשר לא השתתפה בו, וועדת הליגה לא תדון בכל    ערעוריכולה להגיש  קבוצה אינה   ג. 
 י. צד שליש  ידי-אשר הוגש על 

 על החלטות ועדת הליגה והגביע  םוריערע .10

 ל האיגוד. ליון שית הדין העער בפני בעל החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן לער א.

והגב  ערעורכל   ב. הליגה  ועדת  החלטת  עותקעל  בחמישה  מודפס  יוגש  בצירוף יע  הכדורסל  איגוד  למזכירות  ים 
 ליתר הליגות.  ₪  400-גברים ונשים  ו אומיתברים ונשים לגלקבוצות ליגת על  ₪  700איגרת ערעור בסך 

ריך הקובע לגבי התא  ם.חלטה עליה מערערים ההים מיום פרסושבעה ימכנ"ל חייב להיות מוגש בתוך    ערעור ג. 
ההחלט קבפרסום  על  המוטבע  התאריך  יהיה  לאגודה  ה  ההחלטה  על  המודיע  המברק  או  הרשום  הדואר  לת 

 ם.עליה מערערי  החלטההחוזר בו ה םסהמערערת או היום בו פור

 תוכנית המשחקים  .11

על א. לקבוע  רשאית  והגביע  הליגה  שיקפ-ועדת  הבלעדיים  י  המ  אתוליה  ימי  ואת  של  שחקים  שעות  הביתיים 
 גבי טופס ההרשמה.-כפי שצוינה על שב במידת האפשר בבקשת הקבוצותהקבוצות, אולם תתח

 . שעות בין משחק למשחק 48ל פרש שמשחקים תוך ה ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע שני ב.

 שינויים בתוכנית המשחקים  .12

שו המשחקים שנקבעה ופורסמה. שינויים בתוכנית המשחקים יע  תניתוכתקיים בהתאם להמשחק חייב ל  כל א.
 רטים בסעיף זה: על ידי ועדת הליגה והגביע אך ורק באחד המקרים המפו

 ל.איגוד הכדורס על פי בקשה מנומקת של הנהלת ( 1)

 בימי אבל לאומי. ( 2)

 לפי הוראות מוסדות ממלכתיים. ( 3)

 ום במדינה. רהכרזת מצב חיבשעת  ( 4)

 יום מראש(. 21עברה הודעה על כך ישואי שחקן ו/או מאמן הקבוצה ביום המשחק )במידה והונל רגל ( 5)

 מזג אויר בלתי מתאים למשחק. ( 6)

 כוח עליון.  ( 7)

 רת ישראל )בוגרים, נשים, נוער, נערות קדטים וקדטיות(.נבחק של ן קבוצה במשחקלרגל השתתפות שח ( 8)

 חת מנבחרות ישראל.אם ל עמן קבוצה לחו" אלרגל יציאת מ ( 9)

זמנית מקבו  4יציאת   ( 10) נערות,שחקנים חד  נערים,  נוער,  ו/או -ילדים, קט  צה בליגה  סל, לשירות לאומי 
בית הספר,   של  שנתי  טיול  ו/או  עד  לאיגותנאי שיומצא  ב בגדנ"ע  לפני מועד המשחק אישור    14ד  יום 

לא באישורים. בכל מקרה    דיםיוצמשמות התלמידים    רממנהל בית הספר על השירות המתוכנן, כאש
 ים להופיע שמות התלמידים.ה מסיבה זו. באישור בי"ס חייבמשחקים בעונ 2-ידחו יותר מ

ק  4יציאת   ( 11) בליגה  מקבוצה  זמנית  בו  ילדים,  -טשחקנים  בזנעריםסל,  ונוער  נערות,  חו,  בתי  מן  פשות 
שיומצא   ובתנאי  נוער  תנועת  של  לטיול  עד  להספר,  בכתב  פנל  יום  14איגוד,  אישור  המשחק  מועד  י 

הנ תנועת  של  הארצית  במההנהגה  המשתתפים  השחקנים  שמות  כאשר  המתוכנן  הטיול  על  טיול וער, 
 בה זו.ה מסימשחקים בעונ יבאישור. בכל מקרה, לא יידחו יותר משנ יןיצו

חק, בליגת  משל  נית, באותו יום שמשחקנים בו ז  4(  קיומה של בחינת בגרות רשמית אותה עוברים לפחות  12)
ימים   7למשחק; וזאת בתנאי שיומצא לאיגוד עד  בירה  געה סער ונערים/ות ובשעה שאינה מאפשרת הנו

ה מועד  שמות  לפני  ובו  בכתב  ביה"ס  ממנהל  אישור  שאמורהמשחק,  לעשחקנים  בחינת ים  את  בור 
 ת מועד ושעת הבחינה.ות ואהבגר
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 : משחקים בימים אלהועדת הליגה והגביע לא תקבע   ב.

 בחגי ישראל.  ( 1)

בתחילת עונת המשחקים )על גבי טופס ו הודיעה הקבוצה מראש  בכל עונת המשחקים עלי  דבתאריך אח ( 2)
 מה(. ההרש

 ללי צה"ל. חבערבי הזיכרון לשואה ולגבורה ול ( 3)

 בעומר.  ב ל"גבער ( 4)

 פי בקשת קבוצות -שינוי מועדי משחקים על .13

הליגה   א. כך בקתחרו  עריכתלאשר  ית  רשאועדת  על  בתנאי שנתקבלה  לה בתחילה  לפני התאריך שנקבע  שה ת 
או המועד החדש למשחק יום לפני התאריך הקבוע בלוח המשחקים,    4והסכמה בכתב משתי קבוצות לפחות  

  למעט משחקיםש לראות כי עצם השינוי לא יפגע בלוח המשחקים בכללו )שינוי ינאי לתכמשניהם(,    ם)המוקד
 וליגה לאומית גברים(. ונשיםברים על ג יגתבל

בהסכמת שתי הקבוצות בתנאי שהמועד החדש למשחק יהיה עד  ליגה  משחק  ועדת הליגה רשאית לאשר דחית   ב.
במקרה של  המקורי.  ם לפני מועד המשחק  מיי  4עד  גיע לאיגוד  ה המחזור הבא של אותה הליגה ועל הבקשה ל

ו לפני    4-דחיה  החדש  ימים  במלמשחהמועד  ה  קרהק  משחק    קדמה.של  לדחות  יהיה  ניתן  לא  מקרה  בכל 
דחיית משחק גביע בהסכמת   מחזור האחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.  בהסכמת שתי קבוצות ב 

ימים לפני מועד המשחק המקורי והמועד החדש   5גוד עד  יע לאיאם הבקשה תג  שתי הקבוצות ניתן לאשר רק
 למשחק בתוכנית הגביע.  עבי שנקהמקורעד המו  לאחרשבעה ימים  יהיה עד

בהסכמת    משחק  לדחות  יהיה  נוער  ניתן  בליגות  הקבוצות  ולאומית,  שתי  א'  ארצית  נערים  ארצית  מחוזית, 
ב'  ו נערות  מחוזית,  א'  נערות  נעריממחוזית,  ב',  חוזית,  וקם  ילדות  עד  ילדים,  סל  מהמועד    2ט  מחזורים 

ניתן לדחות משחק   שהיה עד כה.כפי  הליגה    ון שלהאחר  רמהמחזוק  משח   כלל  בכל מקרה, לא ידחה המקורי.
 סיבוב הראשון, לשבוע הראשון של הפגרה, בין הסיבובים.אלו מהמחזור האחרון, של הבליגות 

ל השינוי  שינוי כלשהו באם על פי שיקוליה הבלעדיים עלו  והגביעיגה  תאשר ועדת הל  אעל אף האמור לעיל, ל ג. 
 טיבית.רלא ספוופעה רם לתלהיות גו

המועד   .ד שינוי  אישור  מהווה  אינה  לשינוי  הבקשה  הודעה השעה    ואהגשת  הקבוצות  שתי  קיבלו  לא  עוד  וכל 
 ם. קישחהמהקבוע בלוח  ערך בתאריךיבכתב מועדת הליגה על שינוי, הרי המשחק חייב לה

 והגביע פי ועדת הליגה -שינוי משחקים על .14

המשחקים שלא באשמת הקבוצות, רשאית    פי תוכנית-שנקבע עלד  ים במועא לא התקיבמידה ומשחק כלשהו 
על התאריך החדש , באתר האינטרנט,  לקבוצות  שתועבר הודעהה לקבוע, משחק חוזר וזאת בתנאי  ועדת הליג 

 . קבע למשחק החוזרד שנת לפני המועעוש  72שנקבע לפחות 

 קים  שינוי שעות משח  .15

החליטה  האיגוד  ש  הנהלת  נושא  הנהמשחקים    שעותינוי  שכל  מנהלי  בליגות  ובטיפול  באחריות  יהיה  מוכות 
 איגוד השופטים.  האזורים של

האזור    עפ"י ההחלטה קבוצה שתרצה לשנות את שעת המשחק )גם ביום המשחק( תוכל לתאם זאת עם מנהל 
 ה. קבוצה היריבלמנהל האזור בפקס את הסכמתה והסכמת השתמציא  ופטים, וזאת בתנאיד הששל איגו

תוכלנהקבה  עםוצות  בתיאום  י  ,  מוקדמות  לשעות  גם  שעה  לשנות  האזור,  לשעות  מנהל  וגם  מהמקובל  ותר 
 ת בהסכמה ובתיאום עם מנהל האזור.מאוחרות יותר וכל זא

על הקבוצות  זו תקל  ובפעילותן השוט   החלטה  בעפת  ברגע האתפתור  ואולמות יות שצצות  עם מגרשים  חרון 
 עה. וי בשהמחייב שינ דבר –תפוסים 

שע  המשחקישינוי  בליגתות  א-ם  וליגה  ונשים  גברים  לאומית  נשים,  ועדת  על  בסמכות  יישאר  גברים  רצית 
 . קתוכל לשנות שעות משחקים בהסכמת שתי הקבוצות גם ביום המשחהליגה והגביע ש

 מפורסמים בספר זה.ומספרי הטלפון שלהם  םוריהאז שמות מנהלי 

בלבד,    חקים הקבועה שלה המשלשנות את שעת  כל קבוצה רשאית    עונת המשחקים.  פעם אחת  לפתיחת  עד 
 מת הקבוצות היריבות. שחקים ניתן לשנות את שעת המשחק רק בהסכבמהלך עונת המ
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 סדרנות .16

 הספורט. חוק כנדרש ב דרנים סעל הקבוצה המארחת לדאוג להצבת  .א
 

תלבושת   .ב ללבוש  הסדרנים  זיהעל  המאפשרת  ובולטמיוחדת,  קל  ע"פוי  ישראל    חוקי  .  הסדרנים מדינת  כל 
 אל.תפקידם במגרשים וצריכים אישור ממשטרת ישרגרשים חייבים לעבור הכשרה מיוחדת לביצוע במ

ות  וחות משטרה או כוחם בכגבר את הסדרניתאיגוד הכדורסל החליטה לחייב את הקבוצה המארחת ל  הנהלת ג. 
 2-ת על  נשים יש לדאוג לליגם וגה לאומית גבריילשוטרים לפחות. ב  6-גת על גברים יש לדאוג לאחרים. בלי

השוטר הזמנת  לפחות.  והתשלום  שוטרים  ע"יים  הביתית.   הוא  הקבוצה  ר  ובאחריות  עפ"י המשטרה  שאית 
האירוע שעבר הכשרה מתאימה  על מנהל    יההיחריות מטעמה  אהחוק החדש לא לשלוח שוטרים למשחקים וה

 של משטרת ישראל.

 המזכירות  .17

 ל המזכירות. אנשים אשר השופט יאשרם כמתאימים לניהו 3ע לשופט המשחק ארחת חייבת להצי המ וצההקב א.

מהלך   ב. כל  במשך  לדרוש  רשאי  הקבוהשופט  או  המארחת  הקבוצה  מנציגי  יותר  או  אחד  החלפת  ה צהמשחק 
ידו על  יקבער תוך פרק זמן שילשופט מועמד אח נציגה הוחלף לא תציע . במידה והקבוצה שירותהאורחת במזכ

 ם למזכירות. ל אדם אחר הנמצא במגרש, ואשר יאושר על ידו כמתאימנות כהוא ל רשאי

 שני נציגים של הקבוצה האורחת כמשקיפים. ליד שולחן המזכירות רשאים לשבת ג. 

ל וועדת הליגה   ד. ולבקשם לשבץ למשחק  ל  ותפנהגביע רשאית  רשמיים  טים  שופ  מסויםאיגוד שופטי הכדורסל 
 . רשאיות להושיב ליד שולחן המזכירות משקיפיםאין הקבוצות ת. במקרה זה ירומזכת הא ושינהל

, םים וליגת על נשים ישבץ איגוד השופטים אנשי מזכירות למשחקיבמשחקי ליגת על גברים, ליגה לאומית גבר ה.
 . משחקישבץ משקיף לכל רסל ואיגוד הכדו

 מילוי טופס משחק  .18

פוסק את רשימת שחקני קבוצתם, ות להגיש לשופט הני הקבוצות המשחקאמק חייבים מתחילת כל משחפני  ל א.
ישתת על  אשר  המופיעים  המספרים  בציון  במשחק  של  פו  המתחרה  כרטיס  את  וכן  וגופיותיהם,  חולצותיהם 

 פט אחרת.לבד אם החליט השו שחק,ו להם בתום המרהשחקנים, אשר יוחז

גבבליגות   ב. א'  ארצית  ברים,  גברים,גברים,  נערים,ערנו  '  הקבוצות  ילדים,  נערות,    ,  ראשיות  סל  וקט  ילדות 
בליגה לאומית גברים רשאיות הקבוצות לרשום בטופס המשחק עד   שחקנים.  15, עד  המשחקלרשום בטופס  

 שחקנים.   12ק עד המשחלרשום בטופס  ןקנים, ביתר הליגות ניתשח 13

 תלבושת השחקנים  .19

 בע כהה. ר ובצונים, בצבע בהיים שצבע בושת בשנילהכין תל ל קבוצהעל כ א.

אדום, כחול, ירוק )לבן או צהוב( והקבוצה האורחת בצבע כהה ) במשחק תופיע הקבוצה המארחת בצבע בהיר   ב.
 או שחור(.

 . ט בשימושלתלבושת פסים )זברה( אסורה בהח ג. 

 גווניו.   לשהוא אפור על כ של איגוד השופטיםמש בתלבושת בצבע הדומה לצבע התלבושת להשת אין .ד

 ים עקב אמונתן הדתי: ת הנהלת איגוד הכדורסל, לגבי שיתוף שחקניות במשחקהנחיורצ"ב  .ה

    וקט סל בנות   תיהיה מותר בליגה לאומית נשים, ארצית נשים, א' נשים, נערות, ילדו – כיסוי ראש. 1 

 . )גם לשחקניות בודדות בקבוצה(            

 ארצית נשים, א' נשים, נערות, ילדות וקט  שים, מית נק בליגה לאור יםריהיו מות – נגמכנסי טרני . 2 

 סל בנות )גם לשחקניות בודדות בקבוצה(.             

  כולל ליגת עלת יגו( בכל הלהגופיה באותו הצבע שלתהיה מותרת ) – חולצת טריקו מתחת לגופיה. 3 

 וצה(. ת בודדה בקבשחקני)גם לנשים   
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 למשחק עה  אי הופ .20

הופ א. קבוצהלא  בתיק  יעה  או  המשחקים,  בתוכנית  שנקבע  במועד  בכל  למשחק  או  המשחקים,  ללוח  רשמי  ון 
תו רשמי,  על פרסום  לאיחור  המותר  זמן  אוטומטית  -ך  תיענש  הכדורסל,  חוקת  המשחבפי  של  טכני  ק הפסד 

בגוובקנס   לפבכספי  מפעם  שייקבע  כפי  נשיאותה  ידי  על  בתש  עם  וכן  והוצאם  לוהאיגוד,  השיפוט  ות דמי 
כי יש לה  כתבשעות לאחר מועד המשחק ב   72תוך  למזכירות האיגוד   אם כן תודיע הקבוצההשופטים, אלא   ,

 לטענתה סיבה מוצדקת לאי הופעה למשחק. 

המשמעתי, דיון בית הדין  ל  יןיר המזכירות את העניל, תעביכאמור לע,  כתביגוד הודעה באקיבלה מזכירות ה ב.
 שמת הקבוצה או לא. בא יתהי ההופעה האם אי תקבע באשר 

הדי ג.  בית  ידי  על  הקבוצה  למשחק,הורשעה  הופעה  אי  בגין  המשמעתי,  של ית  ן  טכני  בהפסד  הקבוצה  ענש 
מפעם   שיקבע  כפי  בגובה  כספי  ובקנס  נשיאותל המשחק  ידי  על  בתש  האיגוד,  פעם  השיפוט  לוכן  דמי  ום 

 . אות השופטיםוהוצ

 ג'(: -ו הופעה, בסעיפים א'-)לגבי אי 2020/21בתוקף בעונת  להלן רשימת הקנסות שיהיו

 ₪  2,200 , לאומית גברים ליגת על גברים 

 ₪  1,700 ליגת על נשים, לאומית נשים, ארצית גברים, א' גברים 

 ₪     900 וער , ליגה נשים, ליגה ארצית נםליגה ב' גברי 

 ₪     900 סל-ות וקטילדים, נערערים, ליגה לנ 

 בה משחקת הקבוצה.בע בהתאם לליגה הקנס יק –גביע  חקימש 

הופעה למשחק ייערך משחק חוזר במועד שייקבע על ידי -בגין אידי בית הדין המשמעתי  זוכתה הקבוצה על י ד.
 ועדת הליגה והגביע. 

ג'   לאמור בסעיפים א' אובנוסף    הקבוצה  ויבתח  –ת תה הקבוצה הביתייחק היפיעה למשהקבוצה שלא הו  באם ה.
 אות הנסיעה של הקבוצה האורחת. צלעיל בתשלום הו

 בקנס כפול מהקנס שנקבע בגין אי הופעה.  סתיקנהשני  בבסיבוחק קבוצה שלא תופיע למש ו.

תל ז. שאינן  ומסיבות  לדרך  יצאה  אשר  לוקבוצה  הגיעה  לא  בה  חייות  בנוסמשחק,  מש  ףיבת   המברק,לוח  על 
להמציא    פאבסיכאמור   דלעיל,  א'  סעיף  המשמעתי  של  הדין  שיתקלבית  הצהרה  בעת  בעניינה,  הדיון  יים 

של חברת ההסעות, מוסך וכדומה   י עורך דין של האחראי שליווה את הקבוצה ואישורבשבועה מאומתת על יד
הקבוצה להרשיע את  חייב    ין המשמעתידהא בית השמעתי, י לעיל לבית הדין המ על התקלה. לא הומצא אישור

 ן אי הופעה למשחק. בגי

 הופעה למשחק.דקות מהשעה שיועדה למשחק, ייחשב כאי  15-למשחק למעלה מאיחור של קבוצה  ח.

ופיעה למשחק ההיועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להגיש גיליון אישום בגין אי הופעה נגד קבוצה שלא   ט.
ין הד  לדיון בפני בית  על רצונה להופיעאמור בסעיף א'  לאיגוד במברק כע  ה לא תודיאם הקבוצלעיל גם    כאמור

ה שתורשע בגין אי הופעה למשחק כל עונש נוסף המשמעתי. בית הדין המשמעתי יהא רשאי להטיל על הקבוצ 
 הקבוע בתקנון על הקנס

 גה יהוצאת הקבוצה ממסגרת משחקי הל .21

ר  או לשלושהרצופים  רשמיים  שחקים  בוצה לשני מלא הופיעה ק א. מסגרת  שמיים לסירוגין, תוצא ממשחקים 
 יע. והגבמשחקי הליגה 

תחילת, בכפיפות לאמור בסעיף א'  הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע( 1) ב. לפני  משחקי   דלעיל, 
 להוצאה  נה עדק באותה העוהם נטלה הקבוצה חלבהמשחקים  סיבוב ב' של המשחקים תבוטלנה כל תוצאות 

 ים.מהמשחק

לעיל. לאחר תחילת משחקי דור בסעיף א'  והגביע בכפיפות לאמהוצאה הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה ( 2) 
המשחקים אשר בהם נטלה חלק עד להוצאתה ממסגרת  תוצאות   ויישארקי הליגה, סיבוב ב' של משח

לשחק  הקבוצה צריכהתם אשר או שחקיםילו יתר המאת הליגה והגביע, ודשאושרו על ידי ועהמשחקים כפי 
 היריבות. וצותלטובת הקב 0:20צאה עד לסיום המשחקים יקבעו בתו

 



23 
 

 שופטים ושיפוט .22

רשמיים, להחליט תוך הסכמה הדדית, כי המשחק יתקיים וינוהל  דה ולא הופיעו שופטיםקבוצות רשאיות במי א.
ה נציגי  שופטים  ידי  עקעל  זה  ובמקרה  ראשי  בוצות  טופבוצות  הק  שתי ל  על  השלרשום  כנ"ל   יפוטס  הסכם 

 וסח הבא:ולחתום על כך בהתאם לנ

 "המשחק כמשחק רשמי , ראשי הקבוצות, חותמים בזה על הסכמתנו לקייםתומים מטה"אנו הח 

                                          חתימה                                ראש הקבוצה   

                                                 חתימה                                ה  קבוצראש ה 

סל, חייבות הקבוצות לשחק גם במידה -קט  רות, ילדיםבליגה נוער מחוזית, ארצית נערים, מחוזית נערים, נע ב.
 קבוצה טכני ללהפסד  רום  שופטים רשמיים יג  אולא הופיעו שופטים רשמיים. אי ההסכמה לקיום המשחק לל

להעמדת הקבוצה לדין    וסףבנ  בדין המשמעתי(,  )במידה והקבוצה תורשע  השופטיםכים למינוי  שסירבה להס
על הקב למזכירבפני בית הדין המשמעתי.  ות האיגוד וצה המנצחת להעביר במקרה הנ"ל את טופס המשחק 

 (.רהוריד מהאתוצאה )אותו ניתן לתוכן להעביר את טופס דיווח ה שעות 72תוך 

המארחת   . ג את  הקבוצה  לשלם  המשחייבת  טופס  ואגרת  השיפוט  אותה  אגרת  ולתת  מראש  לפחק  ני  במגרש 
ל כאמור,  קבוצה  עשתה  לא  המשחק,  לשופט  תקבע  המשחק  המשחק  ותוצאת  המשחק  את  השופט  יקיים  א 

האורחת  20:0 הקבוצה  משמעת  לטובת  בדין  תורשע  והקבוצה  להעמ(י)במידה  בנוסף  זאת  הקבוצה ,  דת 
 עת.בפני ועדת המשמת המארח

 טפסי שיפוט ודו"ח תוצאות .23

 ₪.  150 הקבוצה באיגוד הכדורסל בקנס כספי של תחויב, וט לא רשמיבטופס שיפ ה הקבוצההשתמש א.

 על הקבוצות לשמור את העתקי הטפסים .מבוטל  –בתחתית הטופס  ,לדיווח תוצאות המשחקשובר ה ב.

 גוד. האי ולמ תוצאהור בירלמקרים של           

 יע המארחת החובה להוד  ם, מוטלת על הקבוצהשחק אשר מכל סיבה לא התקיים או לא הסתיינקבע מאם   ג. 
 שחק.רסל על אי קיום המשעות לאיגוד הכדו 48טלפונית תוך 

תוך   ד. להעביר  המארחת  הקבוצה  חייבת  רשמיים,  שופטים  ע"י  מתנהלים  שלא  טופס  י  3במשחקים  את  מים 
אחרהשיפו תט,  כ ית  טכני  בהפסד  הופענש  אי  לגבי  להעבי  עה.אמור  חייבת  המנצחת  תוצאת  הקבוצה  את  ר 

 תר. ות על גבי טופס דיווח תוצאה, שניתן להוריד מהאשע 72וך המשחק ת

 

 מגרשים  .24

הב  הקבוצה  מגרשה.  כתובת  את  ההרשמה  טופס  גבי  על  לליגה  הרשמתה  בעת  להודיע  קבוצה  כל  תית  יעל 
להעביר   משחקה  רשאית  למגממאת  הביתי  שלא  גרשה  אחר  תקני  מעל  רש  מרוחק  מביתה   35יהיה  ק"מ 

בתנבה מראש  שהודעה  לאבקשה  אי  האיגוד  למשרדי  מ  תגיע  מועד  10-יאוחר  לפני  במידה    ימים  המשחק. 
המארחלקו ידי  על  תפוצה  היא  הביתיות,  הרחקת  עקב  נוספות  נסיעה  הוצאות  ייגרמו  האורחת   ת בוצה 

 שינוי זה.   ןיאלית בגיבהוצאות נסיעה הר

 מכירת כרטיסים במשחקי הליגה: .25

   : עט ליגת על גברים(ל הליגות, למת )משחקים בכהאליפו תקנון             
 שעות לפני   48וצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים עד הקב "על                 

 ורסל בפקס". כד"ל איגוד המנכק לעם העת תחילת המשחק                     
 

   ל פימקיבולת האולם המאושרת ע"י המשטרה ו/או ע 10%עד  שחת תהיה זכאית לרכו"הקבוצה האור                    
 הזמנות למשחקים. 25רישיון העסק וזאת מעבר לקבלת                     

 
 הקבוצה האורחת,  ים שאותם רכשה מות הכרטיסת כ ת אה האורחיר לקבוצמארחת תעבה"הקבוצה                    

 לת המשחק".    שעות לפני תחי 48                   
 

 עונת המשחקים.  בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל ום, בתשל"הכרטיסים יהיו                   
 קים , או משחם במשחקי גמר סל ל  הכרטיסיש  ירםאת מח תובוצה  רשאית להעלק עם  זאת  תהא  ה                   
 ".צה  המארחתהנהלת הקבו זאת  עפ"י  שיקולים של   - ממחירם הרגיל  15%לטים  אחרים  עד  וב                  
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 קבוצה המארחת הבמקרה  של  קבוצה  מארחת  שאינה  מוכרת  כרטיסים  במהלך  העונה, תהא                   
 ש"ח לכרטיס.    30 צה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר שעדכור לקבו רשאית למ                  
 

 אנשי צוות  שישבו על הספסל,   6-שחקנים ול  12-יסי זירה לכרט 18וצה "הקבוצה המארחת תקצה לכל קב               
  מארחת".נתנו ע"י הקבוצה ה יעל פי כרטיסי אישור לזירה ש                 

               
 חריגי גיל   

  
 : ליגות לבנים        

 הליגות(. לאומית וארצית לשאר על, יות יותר ) רות התחקים בין הליגות תתבצע הפרדה בחו •

 

 למעט   ,יוכלו לשחק עם הליגה של השנתון מעל לאיוכלו לשחק בכל הליגות ללא הגבלה אבל   -  דצמברילידי  •
 . ריםבוג ירשא  נוער

 

  ים. בוגר-שחק עם הליגה של השנתון מעל למעט נועראישור ליינתן  לאל גייג לחר  -יל חריגי ג •

 רים ב' מחוזית  א', ילדים ב', ילדים א' מחוזית, נעגיל חריגי הגיל בקט סל ב', קט סל  2020/21גם בעונת     ●           

 שנה. כל של ספטמבר ל 01 –החל מ  –ים שחוד 4ונערים א' מחוזית וארצית יהיו עד            

 שחק כחריגים. שחקני אוגוסט וגדולים מכך משנה קודמת לא יוכלו ל        

 .        חודש 11בליגה לנוער ימשיכו השחקנים החריגים לשחק עד         

 ת לו לא יוכלו  ובליגה נערים א' לאומית, נערים ב' לאומית וילדים א' לאומית יישאר התקנון בעינו, ובליג       

 יל. שם חריגי ג הירל לכל       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בליגה נוער  א. 

 דצמבר ליגה
הגבלות על 

 דצמבר
 חריגי גיל

יגי ת לחרהגבלו

 גיל

 רשאים לשחק +ב' ל א'ס-קט
 לא רשאים לשחק 

 בליגת ילדים 
יגי גיל                                            חרה ארבע

 על המגרש (  2) 

 לא יוכלו לשחק  
 בליגת ילדים 

 
ם ב' +  דילי

 ילדים א'
 מחוזית

 לשחקים רשא
 שחקאים ללא רש

 בליגת נערים  
                                    ארבעה חריגי גיל          

 על המגרש (  2) 
 לא יוכלו לשחק  

 ערים בליגת נ

ילדים א' 
 לאומית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק 

 בליגת נערים 
 אין חריגי גיל  אין חריגי גיל 

 נערים ב'
מחוזית+ 

ערים א' נ
 מחוזית

 לשחקם אישר
 ק ים לשחלא רשא

 בליגת נוער 
                                 ארבעה חריגי גיל            

 על המגרש (  2) 

 לא יוכלו לשחק  
 ר בליגת נוע

 

נערים ב' 
 לאומית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק 

 בליגת נוער 
 אין חריגי גיל  אין חריגי גיל 

נערים א' 
 יתצאר

 רשאים לשחק
 חק ים לשרשאלא 

 בליגת נוער 

         י חריגי גיל                                   נש
של מס' חריגים   אין הגבלה
 על המגרש 

 לא יוכלו לשחק  
 בליגת נוער 

 
רים א' ענ

 לאומית
 רשאים לשחק

 לא רשאים לשחק 
 בליגת נוער 

 אין חריגי גיל  אין חריגי גיל 

 לשחק םרשאי נוער מחוזית
 רשאים לשחק 

 בבוגרים 

                                          חריגי גיל  י שנ
בלה של מס' חריגים  אין הג

 על המגרש 

 רשאים לשחק 
 בבוגרים 

נוער לאומית 
 וארצית

 לשחקים רשא
 רשאים לשחק 

 בבוגרים 
 חריגי גיל     2

   ) אחד על המגרש (                                      
 רשאים לשחק 

 רים בבוג
 רשאים לשחק ר נועעל 

 רשאים לשחק 
 בבוגרים 

 חריג גיל אחד
 רשאים לשחק 

 רים וגבב
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 וקט סל תהיה אפשרות לכל קבוצה להחליף את השחקנים מחוזית,נערים מחוזית, ילדים מחוזית 

 ברות בליגה:  ע הד סיום הה ועהעונ, החל מפתיחת דהחריגים שלה, כל שחקן ניתן להחליף פעם אחת בלב     

 נית.חיצוית ולא להעברה ההחלפה תהיה רק לשחקן חדש או להעברה פנימ     

 וער מחוזית תוכל כל נ רק בליגה –נה שעברה באותה  אגודה בנוער חריג גיל יכול להיות רק שחקן ששיחק בעוב.  

 יב להיות ני יהיה חיהש  חקן, הש יצוניתעברה חלה, שחקן בהשקבוצה לרשום כאחד משני השחקנים החריגים       

 .שחקן ששיחק בעונה הקודמת באגודה     

 ת ע"י ליגת על לנוער בלבד, רק עקב פציעה ארוכה המאושרועדת חריגים מוסמכת לאשר חילוף שחקן חריג גיל ב.  ג                    

 . וערל לנ ליגת עברות בום מועד ההעתהוועדה הרפואית של האיגוד וכל זאת רק עד ל     

 : תלבושת השחקנים החריגים 

 . 5ומספר  4פר מס חק רק עם גופיה,השחקנים חריגי הגיל יוכלו לש 

 בהם יש אפשרות לקבוצה , קט סל א' וקט סל ב'  נערים א' מחוזית, ם ב' מחוזיתבליגה ילדים ב', ילדים א' מחוזית, נערי

 והחריג    44ייה מספר חק עם גופ ישי ישג השל החרי מנית(, הריו זש בעל המגר 2שחק )מחריגי גיל  בטופס ה 4לרשום 

 . 55ר עם גופיה מספהרביעי ישחק 

 . 55-ו 44 ,5, 4קבוצה שאין לה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במספרים 

 בלבד. 4בליגה על לנוער בה יש רק חריג גיל אחד, החריג ישחק רק עם מספר 

  לאומית( אין הגבלה לגבי מספרי הגופיות. ' ערים אית, נלאומ , נערים ב'מיתלאוגיל)ילדים א'   גבליגות שאין בהם חרי

   :נותת לבליגו               

כמות חריגות   ליגה        
 בטופס ובאיגוד

חריגות במגרש ותכמ  

 0 0 נערות א' לאומית 

  2 3 נערות א' מחוזית 

 חריגות(  2)בגביע ישחקו רק 

 0 0 מית ונערות ב' לא

  2 3 חוזית מ ב' נערות

חריגות(  2ק ישחקו ר)בגביע   

 1 1 ילדות

 1 1 קט סל בנות 

 

 על הגופייה.  5-ו 4רק עם מספרים   איות לשחק במשחקת חריגות גיל רשניושחק

 רישום לשחקנית חריגה כרשאית לליגה נוספת )בניגוד לליגה לבנים( וכל שחקנית חריגה יכולה לקבל גבלת אין ה

 יים. ון הקהתקנ פיאגודתה על ת בוספאי לליגה נר רשואיש

 חריגה אחרת.  שחקניתליפה ביתן יהיה להח הליגות( לא נלאחר רישום שחקנית חריגה )בכל 
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 תקנון משחקי הגביע                                                   
 )כל משחקי הגביע, כולל גביע המדינה לגברים( 

 

 גון המשחק בחלקים רארוכים בשלום ההוצאות והמיסים הכההכנסה במשחקי הגביע תחולק לאחר ת ( 1)
 רות.ות המתחשווים בין הקבוצ

שחק. לאחר המשחק תנכה המשחק, מזמינה את כרטיסי הכניסה למ  לארגוןית  יתית אחראהקבוצה הב ( 2)
תשלום לשופטים ולשופטי   מההכנסות את הוצאותיה לפי קבלות, הדפסת מודעות,  הקבוצה המארחת

ות יתרת ההכנס  ויש ולסדרניםם לשוטרים במידה  ולויש, תשאות שכירות האולם במידה  מזכירות, הוצ
 ות.שתי הקבוצשווה בין תחולק 

ר מכן  מכלל כרטיסי המשחק בתשלום ולאח  10%לקבל    הקבוצה האורחת תהיה רשאית להחליט האם ( 3)
ק )מצב  הקבוצות  שתי  בין  יתחלק  והעודף  המשחק  של  הכנסות/הוצאות  חישוב  או יתבצע  היום(  יים 

כרטמ  15%לקבל   תמורסיכלל  ללא  המשחק  התחשי  תתבצע  ולא  עלה  מ  בנות  שהמעודף  בין  תי  שחק 
 ת.הקבוצו

ליד ( 4) ה  הקבוצה האורחת זכאית לשים משקיפים  על מכירת  על מנת לפקח  ובקופה  כרטיסים הסדרנים 
 והכניסות למגרש. 

 הקבוצה האורחת בהוצאות. במידה והוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף   ( 5)

 הקבוצה.ה י אותו מוציאבמינוי השנתע לא יכללו הגבי יקמשח ( 6)

גה, תהיה הקבוצה מהליגה הנמוכה ביע כלשהו, בו יפגשו קבוצות שלא משחקות באותה לימשחק גבכל   ( 7)
 בוצה המארחת. יותר אוטומטית הק

 יגוד. הגביע ימומנו על ידי הא אגרות שיפוט של קבוצות ליגה לאומית גברים, עבור משחקי ( 8)

יהיה על חשבון  שלום על הבוררות  רות של האיגוד ותורלבמוסד  במחלוקת יועברו להמקרים השנויים   ( 9)
 האיגוד. 

בו    בכל משחק ( 10) לפי התקנון של    2משתתפות  גביע  בגביע  כל קבוצה תשחק  ליגה  קבוצות שלא מאותה 
 הליגה בה היא משתתפת.

)הכנסות ( 11) מגביע  עודפים  הוצאות(  גמדי  פחות  וב  ,םברינה  גמר  חצי  יחולקבשלב  הגמר,  באומשחק   פן ו 
 הבא:  לקבוצות יחולקו באופן 50%לקבוצות, כאשר  50%-הכדורסל ו לאיגוד  50% –בא ה

 50% –הקבוצה הזוכה בגביע מדינה  -
 25%  –הקבוצה המפסידה בגמר גביע המדינה  -
 12.5% –קבוצות מפסידות בחצי גמר גביע מדינה  2 -

הגמ ( 12) חצי  בגביעמשחקי  גבה  ר  לגברים,  האיאיגוד  היע  גביע  לנשים,  הנמו גוד  לליגות  גביע  ת,  וכאיגוד 
גביע האיגוד לנוער, גביע המדינה לנערות לנערים,  איגוד  גביע הא',    יםהמדינה לנוער, גביע המדינה לנער

ב' לנערות  המדינה  גביע  ב'א',  לנערים  המדינה  גביע  ל  ,  המדינה  בשיות  וילדילדים  וגביע  טת  ייערכו 
והמנצח    ימשחק וחוץ  יעפי בסיבית  המשחקים  שני  המנצכום  הגמר.  למשחק  שני   חתל  בסיכום 

ניצחה בהפרש גבו יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים המשחקים היא הקבוצה אשר  ה 
  הסתיים אחדשני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה.    בסיכום

לןוויבשימהמשחקים   והק  תשוחק  א,  ניההארכה  אשר  האבוצה  במשחק  כמצחה  תוכרז  נצחת חר, 
 משחק הגמר.תעלה לו

גביע  לגברים,  האיגוד  גביע  גמר  האיגוד    משחקי  גביע  לנשים,  ב'האיגוד  לנוער   לליגה  האיגוד  וגביע 
 בגביע. יזכה יערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצח בסיכום שני המשחקים ונערים 

ייערכו ו  נערות א', נערות ב' נערים ב' ילדים א',    א',נה לנוער, נערים  ידגביע הממשחקי גמר    ילדות א' 
 כדורסל.כמשחק בודד באולם שיקבע ע"י איגוד ה
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 תקנון המשמעת 
 הוראות כלליות בתקנון האיגוד 

 

   וגרו למשחקי גביעי  בוצות ישקה אילו שנמדי   ל תחליטוד הכדורסהנהלת איג ( 1) א.

 אירופה. התחשב בתקנון הפיב"א ותקנוני גביעי  את ב, וזשל פיב"א שוניםאירופה ה  

שובצה  ( 2) בה  במסגרת  למשחקיה  הקשור  בכל  לפעול  חייבת  אירופה  גביע  למשחקי  נקבעה  אשר  קבוצה 
 היא משתתפת. בה הגביע למשחקיפציפי המתייחס סהבהתאם לתקנון הפיב"א בהתאם לתקנון 

שני משחקיה נגד קבוצה בארץ רשאית לקיים את  אירופה לא תהיה  עי  קבוצה המשתתפת במשחקי גבי ( 3)
 אם קיבלה אישור לכך מראש ובכתב מהנהלת איגוד הכדורסל. בה, אלא וצה היריבקה

יד ( 4) על  תאושר  פיב"א  של  רשמיים  למפעלים  קבוצות  אהרשמת  הכדורסל  יגוי  יגד  אם  מכתב  רק  יע 
כננו המשחקים כפי שתו  הקבוצה תשתתף בכלש  ספורט אליו משתייכת הקבוצה,יבות ממרכז החיתה

 עד סיומם.

 הנהלת  בות לכבד את התעודות המוצאות על ידי רות באיגוד חייכל האגודות החב ( 1) ב.

  ראגודה אשר תפה. האיגוד ולאפשר כניסה חופשית למשחקים לפי הרשום בכל תעוד  

ידי   תנההוראה מפורשת שני  לת הדין המשמעתי בגין עבירה עלדין בפני בי דו תועמה זוראה  על  בכתב 
 מהעונשים בתקנון המשמעת. באחד או יותר יענשפויה להותהיה צאחד ממוסדות האיגוד או בשמן 

  חק כל משלפני כל האגודות באיגוד חייבות להעביר למזכירות האיגוד שבועיים  ( 2) 

  י האיגוד, כרטיסי מיוחדים, כפי שייקבעו על יד רצי או משחקים אבין  י אולאומ בין  

 . ם כפי שיקבע על ידי הנהלת האיגוד הזמנה במספר ובמיקו  

 

 פרסומי ועדת הליגה והגביע 
 

 03-5686666   מספרי הטלפון של איגוד הכדורסל ואיגוד השופטים הם: -לתשומת לבכם  . 1

 . 03-5686668פקס איגוד השופטים:  .03-5686667של האיגוד:   סימיליהמספר פק 

 . 61573ת"א מיקוד  57322: ת.ד. כדורסל הואשל איגוד הת הדואר מספר תיב 

 ibba@basket-ball.co.il של האיגוד הוא  E-mail-כתובת ה 

 .ידים שיש בידכםנים הניפרי הטלפובעידן הטלפון הנייד יוקל עלינו לקיים קשר איתכם אם נדע גם את מס . 2

את מספרי הטלפונים הניידים של    או במייל,פקס  או ב  בכתב  ,תבקשים להעביר אל רכז הליגותהינכם מ  לפיכך, 
 אנשי קבוצתכם.

פון הנייד, את שם בעל הטלפון ותפקידו בקבוצה כאשר רצוי גם להעביר אלינו  את מספר הטלבמכתב    נא רשמו 
 בוצתכם. מאמן ק ד ושמו שלאת מספר הטלפון הניי

 ה. לאיגוד את כתובת המייל שלוצה חובה להעביר בל קן על ככמו כ 

וע בתקנון תהיינה בהתאם לקב  ים במועדי המשחקים אלא אם הבקשות לשינוייםא תאשר שינויועדת הליגה ל . 3
 המשחקים ותגענה למשרדי האיגוד כפי שמחייב תקנון זה. 

 



28 
 

ולשמוע הודעה מוקלטת בדבר    14:30משעה  וד החל  קשר לאיגים להתדות והשופטבימים גשומים חייבות האגו . 4
ביטול   או  טלפוןקיום  )בקו  בא03-5611195  המשחקים  משחקים  ביטול  לגבי  הודעה  תהיה  כן  כמו  תר  (. 

 (. חוזרים רשמיים –האינטרנט של האיגוד )בפרק 

מס  באזור  מקומי  גשם  שיורד  בימים  כי  לבכם,  תשומת  את  מפנים  ואנו  בארץ  ביוים  גורפים  אין  טולים 
בתיאום עם מנהל חק  בוצות לדחות את המשהק  2זג האוויר, רשאיות  רץ, עקב מים בכל האחרשים פתוגבמ

 י בנוהל גשם המופיע בספר המשחקים.האזור של איגוד השופטים למועד החלופ 

ע"י   . 5 ים  מקריש  ת  ל, למרות זאאיגוד הכדורס  הנהלתמשחקי הליגות מתקיימים בימים קבועים כפי שנקבעו 
 ל. ארשות בהם חלים חגי י קים הקבועים בשבועהליגה והגביע מימי המשח תחרגה ועד בודדים בהם

בימים   . 6 חוזרים  משחקים  לקבוע  תשתדל  הליגה  על ועדת  שקיים  בעומס  בהתחשב  ייעשה  השיבוץ  קבועים. 
 המגרשים השונים ועל איגוד השופטים. 

 בתיום ש -  ליגה לאומית גברים 

 יום חמישי  - נשיםליגת על  

 יום רביעי  - רים ברצית גה אליג 

 שון יום רא - ליגה א' גברים 

 יום שני  - ליגה ב' גברים 

 יום שבת - ליגה לאומית נשים  

 יום שני  - וליגה א' נשים נשים ליגה ארצית  

 יום שני -ונערים א' ארצית א' לאומית  נעריםליגה  

 יום רביעי - וזיתחמת ולאומירים ב' א' מחוזית ונעליגה נערים  

 יום שני  - םדי לי ליגה  

 ת הבוגרו הקבוצותשל  המשחקיםבהתאם ליום  -  נוער ליגה  

 יום רביעי -' ליגה נערות א 

 יום ראשון  -ם בני  סל-ליגה קט 

 יום שבת - ליגה נערות ב' 

 יום ראשון –ליגה ילדות  

 יום רביעי – בנותליגה קט סל  

 : 2020/21ם נת המשחקיבעושונים ילאים הלהלן הג . 7

ביום  הנוער    תלקבוצו  נולדו  אשר  לרשום שחקנים  תארואחר  2003בינואר    1אפשר  דצמבר י  ילידי  וכן  זה  יך 
 . ללא הגבלה 2002

ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר    2005בינואר    1אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום  א'  נערים  לקבוצות   
 . ללא הגבלה 2004

  ילידי דצמבר   ואחרי תאריך  זה וכן  2006ר  לינוא  1ו ביום  דר נולם אשחקני' אפשר לרשום שם בלקבוצת נערי 
 . ללא הגבלה 2005

ואחרי תאריך זה,    2007בינואר    1ם אשר נולדו ביום  ום שחקניאפשר לרשא'  וליגה ילדות  לקבוצות ילדים א'   
 ללא הגבלה.  2006 וכן ילידי דצמבר

ילדים    ב'  ב'  לקבוצות  לאפשוילדות  בי  רשום שחקנים אשרר  וכן    2008בינואר    1ם  ונולדו  זה,  ואחרי תאריך 
 גבלה. ללא ה  2007 י דצמבריליד

ואחרי תאריך   2009בינואר    1ר נולדו ביום  שחקנים אש  אפשר לרשוםוקט סל בנות  סל א' בנים  -לקבוצות קט 
  ללא הגבלה.  2008זה, וכן ילידי דצמבר 
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ואחרי תאריך זה, וכן ילידי   2010נואר  יב  1ביום    נולדו  ם שחקנים אשררשוים אפשר ל' בנסל ב   קבוצות קטל 
  ללא הגבלה. 2009 רדצמב

ביום  נולדו  אשר  שחקניות  לרשום  אפשר  א'  נערות  זה,    2003בינואר    1  לקבוצות  תאריך  ילידות   ואחרי  וכן 
   .ללא הגבלה 2002דצמבר

שחקניות    לרשום  אפשר  ב'  נערות  ביו לקבוצות  נולדו  ילידות    ,זה  תאריך  ואחרי  2005בינואר    1ם  אשר  וכן 
 . ללא הגבלה  2004ר דצמב

כבעוגם   . 8 יפורסמו  זו  המשחקינה  תוצאות  הליגותל  וטבלאות  הליגות  כל  של  הרשמיים  באתר    ם  השונות 
  .האינטרנט של האיגוד

התוצאות    הם  שמפורסמות  המשחהתוצאות  בטופסי  שהוקלדו  כפי  בלבד  ואוהרשמיות  שהתקבלו  רו שקים 
 באיגוד.

  15וס של  ר ברדיביתי למגרש תקני אח האחרון את משחקה ממגרשה האית להעביר ברגע  שת רהביתי  הקבוצה . 9
ורחת ולשופטים  כו שחקני הקבוצה במגרשם הביתי לקבוצה האק"מ ממגרשה הביתי. במקרה האמור לעיל יח

ר יאוחלא    חלהיפת. על המשחק  בעוד מועד למשחק  ו להסעתם יעברו למגרש האחר שיהיה מוכןולאחר שידאג
מהשעהומשל דקות  קבוצ  שים  המשחק.  לתחילת  לאיגודשיועדה  תודיע  אשר  העבר  ה  ספציפי על  משחק  ת 

וק אחר  תקני  למגרש  הביתי  להחזיממגרשה  רשאית  תהא  לא  להעברה,  האיגוד  אישור  המשחק  יבלה  את  ר 
חק  המש  סיום  והשופטים גם לאחרת הקבוצה האורחת  למגרש המקורי. הקבוצה הביתית חייבת לדאוג להסע

 י. רה למגרש המקורזבח

 ל. ות להודיע על כך טלפונית למחרת למזכירות איגוד הכדורסצל עקב גשם, על הקבובכל מקרה שמשחק מבוט . 10

 בעונה זו ירשם מספר הקבוצה על גבי הכרטיס של השחקן הרשאי לשחק בליגה נוספת:  . 11

 קבוצה מס".  - םשחק בליגה בוגרי"רשאי ל -דוגמא  

 תקפים.רשאי השחקן לשחק אינם  ליהם מס' הקבוצה בהע שלא ירשםכרטיסים  

אינו רשאי להשתתף באימונים ומשחקי אי שום בקבשחקן הר . 12 זו בה    מון שלוצה כחוק,  קבוצה אחרת מלבד 
בפני    עתימשמנון יועמדו לדין  )יב( מהתק  5הוא רשום כחוק. שחקן וקבוצה שיעברו על הוראה זו, עפ"י פרק  

 מעתי.הדין המשבית 

פט על ידי  השו  להדגיש זאת ליד שם  , על הקבוצה המארחתבכל מקרה שהשופטים במשחק הם נציגי הקבוצות . 13
 רישום הערה בעט אדום. 

 נערות מעודדות במשחקים. . 14

 הקבוצה הביתית. על הקבוצות למקם את הנערות המעודדות על קו הרוחב של הסל אליו מתקיפה 

 הסל אליו מתקיפה הקבוצה האורחת. הרוחב של ודדות להיות על קולמע אסור 

 .ודדות לשבתק על המעבעת המשח 

רטיסי שחקן( ועל המאמנים יהיה להציג את כרטיסי  ת כ )כדוגמ  מדריך   /ינפיק כרטיסי מאמןאיגוד הכדורסל   . 15
 צה.המאמן לשופט המשחק יחד עם כרטיסי השחקן של הקבו

דה  יע ולא בתחום שהמשחק ויהיה עליו לשבת ביצ  תשה לנהל ארטיס מאמן לא יורותו כיה ברשמאמן שלא יה 
 המשחק.

נערים, נערות ב', ילדים וקט    ליגהרק באו כעוזר מאמן  עודת מדריך רשאי לשמש כמאמן  חזיק בתמאמן המ 
ל רשאי  לא  מדריך  בתעודת  המחזיק  מאמן  מאמןסל.  כעוזר  או  כמאמן  ער, נו נשים,  בוגרים,  בליגות    שמש 

 ונערות א'.

 .₪  50 הינה הכדורסל באיגוד מדריך/מאמן יסטכר הנפקת עלות

נקבע כי משחקי אליפות בתי הכדורסל וההתאחדות לספורט של בתי הספר    פעולה של איגודבמסגרת שיתוף ה . 16
 ות. ביעי לבנשי לבנים ובימי ר על וגם יתר האליפויות המחוזיות ייערכו אך ורק בימי חמי הספר, גם ליגת

 י ושלישי. ק בימי שנר ' יערכו ט-ח' ומשחקי כתות  

וההתאח  הכדורסל  מדות  איגוד  לא  הספר  משלבתי  קיום  ואיגוד  אפשרים  אחרים  בימים  ספר  בתי  חקי 
 ם. גם לא משבץ שופטים למשחקים בימים חריגי השופטים
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בר שגורם אחרים, דר בימים  ם משחקים בבתי ספבמידה ויש בידיכם מידע כי למרות האמור לעיל מתקיימי 
 ות, עליכם לדווח לנו על כך מיידית. הקבוצ ישחקנ על  ללחץ

 לדצמבר כל שנה. 31נות( תסתיים עד י ספר )בנים ובלות ליגת על בתפעי 

 וידיאו במגרשים  ילומיצ . 17

 .יהיה שימוש מסחריגם צד שלישי יוכל לצלם ובלבד שלא  ,בווידאוכל קבוצה רשאית לצלם כל משחק  

כרטי ל  בכ . 18 נמכרים  בו  כניסה  משחק  ל)סי  המארחת  הקבוצה  חייבת  הליגות(  לקבובכל  האורתת    15חת  צה 
ונשים וליגה אורחת. )למעט ליגת על גברים  כרטיסי זירה המגיעים לקבוצה ה  18-ה וזאת בנוסף לי הזמנכרטיס

 (. שונותשם יש הנחיות לאומית גברים 

  - כרוז במשחק . 19

 מידע בסיסי לאוהדים. חק להעבירתפקיד כרוז המש   . 1                         

 כדור מגיע למחצית המגרש לכיוון ההתקפה. ולעודד רק עד שהמשחק יכול לדבר ז הכרו.     2          

 כרוז המשחק יכול לעודד ולהלהיב את הצופים בפסקי הזמן ובהפסקות הרבעים. .3

 . נשיןהעו קליעותבמהלך ד או לדבר יכול לעוד אינוהכרוז  .4
הוראה כזו בל קי וייעשה כן גם אםאו על ידי הקהל ויים אלימים וגזעניים שיקרטקתם של ביהכרוז יקרא להפס .5

 ממשקיף המשחק. 

 ון שם הספונסר.קבוצה האורחת המלא כולל ציהכרוז יקפיד להגיד את שם ה .6

תנהלים באולמות ם המשחקישל המ סופיותוהתוצאות הת הביניים באחריות הכרוז לקבל מהסטטיסטיקה את תוצאו .7
 ז עליהן במחצית המשחק ובסיומו.ירים ולהכראח

מהלך  בהתראות  2-ר מהכרוז כפוף למשקיף. במידה וקיבל יות דרך משקיף המשחק. על התנהגות הכרוז חהאיגוד יפק .8
 המשחק, בסמכות המשקיף להרחיק אותו ממשחק זה. 

 

שמעת מוסיקה  היהם ו/או  נגינה, צופרים למינ  ליל שימוש בכ חל איסור ע  -  שחקה במהלך המ שימוש בכלי נגינ 
ביצי שהיא  דרך  סבכל  שמאחורי  הקבוצוע  לידםפסלי  מוסיקה   ושולחן  ת,  ניגון  ו/או  השמעת  המזכירות. 

אינו  רכת הכריזה האלקטרונית המרכזית, מותרת רק כשהכדבאמצעות מע ומד הזמן  פועל. ור אינו במשחק 
 וש בכלי נגינה. מיה לגבי שאין הגבלם, אחורי הסליוביציעים מ כירותשולחן המז ביציע שמול

י . 20 הכדורסל  איגוד  שימשרדי  בימי  סגורים  א'  שי.היו  בימים  תהיה  האיגוד  במשרדי  קהל  בשעות  -קבלת  ה' 
 אחה"צ.  16:00-18:00ה' גם בשעות -בבוקר, ובימים ג' ו 09:00-16:00

 על המגרש.  הי יהחמישולל איש, כ 18ית גברים  ומלאו  םעל נשי ל המחליפים בליגתגם בעונה זו יהיו על ספס . 21

ו'. עונשין פרסומות או סמלים של עיריות, מפעל הפיס וכקות ההאמצע, ומעגלי זרי  במגרשים רבים יש על מעגל . 22
לא קו קטוע או  קליעות העונשין יסומנו במלואם על גבי המעגל ו  יוקוובכל מקרה יש לדאוג שקו אמצע המגרש  

 חלקי. קו

איגו תאבה . 23 הנהלת  להחלטת  הכדורסלם  הקבוצו  ,ד  מגרשי  בכל  סטטיסטיקה  גברים   בליגהת  תונהג  לאומית 
 . ת על נשיםוליג

הגופים    כל  לרשות  תועמד  זו  רדיו,    םנטייהרלווסטטיסטיקה  עיתונות,  )איגוד הכדורסל,  זו  בליגה  הקשורים 
 טלוויזיה וכד'(. 

 איגוד. כ"ל ודובר הנאמצעות המאלה או עצה בש כלעומד לרשותכם באיגוד הכדורסל  

בינלאומיים   . 24 ושופטים  משקיפים  מא  תהנהל  -אירוח  הכדורסל  היו איגוד  המלצות  את  של מצת  המשפטי  עץ 
 יהן: איגוד הכדורסל בנושא לפ

פים ומשקי שופטים על כל בעל תפקיד/חבר באיגוד השופטים אשר מעוניין ליטול חלק פעיל באירוח   # 
 איגוד השופטים. ת הלנה מראש שלה לקבל לכך אישור קבוצשל  מיים מטעמהבינלאו

ל  לקב ריאסי ההנהלה ד השופטים שיינתן אישור אירוח ע"י גואיובעלי תפקידים ב לאותם חברי איגוד  # 
 מורה בכל צורה/דרך שהיא עבור פעילותם זו. ת
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לקב  הנהלת . 25 לאפשר  לילדיאיגוד הכדורסל החליטה  בליגה  ס  המשחקות  וקט סלם  וצות  הבוחרות  באולם  גור 
משחק  כ הביתייםביום  משחקיהם  את  לקיים  שבת  יום  את  הב  יתי  בשעות  גם  אחר  בשבתות  רק  ולא  וקר 

 רים.  הצה

בשבתות בבוקר באולמות    והקט סלהילדים  ם רבים ניתן לקיים את משחקי  זאת לאחר שהוברר כי במועדוני 
 ים.קים האחרימי המשח פתוחים בכתחליף למגרשים  שעומדים פנויים, וזאת

העונה )ולא  ע לכל  פן קבות זאת רק באו( יכולה לעשו10:30בשעה  את המשחקים בבוקר )  םוצה לקייקבוצה הר 
 גבי טופס הרשמת הקבוצה לליגה. למשחקים בודדים( ועליה לרשום זאת על 

נשים . 26 על  ליגת  גברים,  על  בליגת  הקבוצות  לא,  כל  גבליגה  ליגהריםומית  לאומיתא  נערות  ,  נוער על  וליגה    ' 
יודפס בעברית מעשם המשפחה של השחקנים. ההגופיות מאחור את    עללהדפיס  חייבים   פר בצד ל המסשם 

מאפשרת לקהל הצופים לדעת ולזהות כל שחקן בקלות   הפייהגו יה. הופעת שם השחקן על  יהאחורי של הגופ
בית ם בטלוויזיה הצופים בירכן במשחקים המשודהקהל במשחק. כמו    תולהתעניינודבר שמוסיף למעורבות  

גובה מספר השחקן הוא ס"מ    6-8הוא  של שם השחקן  )גובה האות    ים בקלות רבה.נלזהות את השחק  םיכולי
 ס"מ(.  20

 . 6יערכו המשחקים בכדור מס' י ילדים א' וילדים ב' ילדות  ,רות ב'נערות א', נע בליגות לנשים, . 27

אין האגודות צריכות לשים יותר    .קופי כימיהכדורסל עם נייר  יגוד  פיק אופסי המשחק שמנעונה זו יהיו טב  גם . 28
קשיח ע"מ תחת לטופס המשחק על שולחן המזכירות לוח  ך עליהם לשים מופסי המשחקים אי בטקופ  ניירות

 שההעתקים הכימיים יועברו היטב.

נורמות חדשות-על . 29 נקבעו  חוק הספורט  לנוכחות  כלב  פי  רפואי    הנוגע  רפוולציוכח אדם  בכל ד  אי במגרשים. 
 נוכחות חובש או אח. משחק חובת

 ות את הקבוצות והשחקניות!ביאגוד הכדורסל המחילהלן הנחיות רופא  . 30

 וזאת  להריונה,   12-עד השבוע הטול חלק במשחקי קבוצתה שחקנית בהיריון תוכל לי א. 

 השחקנית.  זה מוטלת על יות בגיןזו והאחרפעילותה לסיכון שבתנאי שהיא מודעת   

וד  במסגרת איגקיימים  ריון חל איסור מוחלט להשתתף במשחקים המתהיל  12-בוע הלאחר הש ב. 
אחראית בלעדית על הסיכונים ות , גם במצב שהשחקנית מוכנה באמצעות חתימה להיהכדורסל

 שכרוכים בכך.

  יתהשחקנטופס בו נוטלת  קנית בהיריון על בכל מקרה על הקבוצה להחתים את השח ג.  

 ף היותה בהיריון.רלמשחקה ח  על עצמה באחריות  

מ . 31 את  כיאות  לנהל  שכדי  נדרש  הכדורסל  הקבוצות  ישחק  שתי  חברי  של  ונאמן  מלא  פעולה  שחקנים,    -תוף 
 בחוקת הכדורסל(.  48.1)סעיף  עם השופטים ועוזריהם   -אמנים, חליפים או מלווים מ

ספוהתנכל    בלתי  שהגות  בוטה  חרטיבית  שחקן,  מאמןל  מאמןליף,  עוזר  מלווה   ,   עבירת   או  היא  קבוצה 
 קת הכדורסל(.חו ב 47.1פסילה/הרחקה )סעיף 

מהתנ  מןמא  כתוצאה  טכניות  עבירות  שתי  לחובתו  כאשר  גם  או  יפסל  אישית  ספורטיבית  בלתי   -הגות 
כת טכניות  עבירות  שלוש  לחובתו  נזקפות  בללחילופין,  מהתנהגות  של  וצאה  ספורטיבית  חד עוזרו/אתי 

המלווימהח או  ספסלליפים  על  ט  ם  עבירות  שלוש  צבר  מהן  הקבוצה,  שאחת  המכניות  לחובת    אמן נזקפות 
 מו. עצ

 

תהיה  תפקיד  בעל  כל  של  פסילה  עבירת  בגין  בחד  העונש  ושהייתו  המגרש  מתחום  של הרחקתו  ההלבשה  ר 
בא לחילופין,  המשחק.  תום  עד  יוהקבוצה  בכך,  ברצונו  אם  לעזוב  הנפסל  הבנייכל  )סעית  בחוקת   47.2ף  ן 

 דורסל(. הכ

 ם לקבל בדואר,    חקים )שהייתם רגיליכנסו כל שינויי המשבאתר האיגוד בסרגל "עדכוני משחקים" יו.  32 

 במייל  או בפקס(. 

  להתעדכן באמצעות ועל הקבוצות יהיהא ישלחו יותר אישורים על שינויי משחקים בדואר או בפקס ל                      

 נט בלבד. אינטראתר ה 
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 באיגוד. וצאת המשחק תתקבל ותאושרפיע באתר עד אשר תוי וי משחקכל שינ 

ליגה   .33 מש בכל  בה  הס שיש  במסגרת  עמיחקים  גוררות  הקבוצות  השלישי  התוצאות בוב  כל  את    ן 
  והנקודות מהליגה הרגילה. 

 
 סל -ילדים וקטת, ילדות, רונענוער, נערים,  שינוי מועדי משחקים בליגות . 34  
מו    לשנות  יהיה  ל ניתן  משחק  בתיעד  הקבועים  לקריטריונים  בהתאם  האיגגה  בהסכמתקנון  שתי    וד 

-קט  : ילדים ב', ילדים א' מחוזית, מנהל האזור של איגוד השופטים בליגותירות מול  צות גם ישהקבו
ובניםסל   מבנות  ב'  נערות  מחוזית,  א'  נערות  ילדות,  לא   דיםיל  ,חוזית,  נערים  א'  אומית,    רצית א' 

ויארצית,  ומלאנוער  ,  מחוזיתו ומחוזיתב'  ונערים    מחוזיתת  שחק  לפני מועד המימים    4)עד    לאומית 
 ביניהם(.  המקורי )המועד הקרובהחדש או  

הליגות שלא מוז  ינוי משחקיםבקשות לש    ביתר  ושינוי  גביע  כרות  עקב טיולי בתי ספר, שינוי משחקי 
 ע"י איגוד הכדורסל. שו רק זה יע בסעיף

מש     לדחות  יהיה  בהסכמתניתן  מחוז   חק  נוער  בליגות  הקבוצות  א'  ,  יתאומול   ציתאר,  יתשתי  נערים 
ילדיוארצית  מחוזיתנערות ב'  וארצית,   וזית מח ב',  נערים  וק  ם,,  עד  ילדות  סל  מהמועד    2ט  מחזורים 

גרה,  שון של הפהראשון לשבוע הראאחרון של הסיבוב  . ניתן יהיה לדחות משחק מהמחזור ההמקורי
 הסיבובים. בין 

 כפי שהיה עד כה. משחק מהמחזור האחרון של הליגה   כלל א ידחהלבכל מקרה   

 י מנהלי האיזורים של איגוד השופטים על  אנו מפנים את תשומת ליבכם כי בכל השינויים המבוצעים ע"   

 אישור לשינוי. הקבוצות לוודא עם מנהל האיזור אם יש  

   הווה אישור לשינוי ובמידה ומשחקזור אינו מילמנהל הא , ע"י הקבוצות,המיילו  א עצם הוצאת הפקס          
 . יועמדו הקבוצות לדין משמעתיעקב כך  א יתבצע,ל       
ה          בליגה    איזוריםמנהלי  ביתיות  חילופי  לאשר  גם  נוער,  רשאים  מחוזית  לאומית  נוער,  נוער,  ארצית 

ומחו ומחו  זיתארצית  לאומית  א',  אנערים  נערות  ב',  נערים  ב'    מחוזית,  'זית  ילדים,  נערות  מחוזית, 
 ילדות וקט סל.

הקבוצות    2האיזורים וכי    וצות יעבירו פקסים או מיילים למנהליף הביתיות הוא שהקבהתנאי לחילו         
ודד  ית להעביר משחק ב, קבוצה אינה רשאתו מרחב/איזור של איגוד השופטים. בכל מקרהשייכות לאו

שופטים, ייכת למרחב/איזור אחר של איגוד ההקבוצות שמחת  שכל א  במקרה  .יריבההקבוצה ה  למגרש
 איגוד הכדורסל.לפנות בבקשה ל על הקבוצה 

        
 חק גופיות המש. 35   

   על גופיות המשחק.האיגוד  חובה לשים בכל הליגות את סמל

 ה לפני כניסת עי )החל משוט בימי שישובדים בשיפהכדורסל הענת ישראל, שופטי .  עפ"י חוקי מדי36              

 .150%של   אי שבת( זכאים לשכרהשבת( וביום שבת )כולל מוצ 

  ימי שישי )החל משעה לפני כניסת השבת( וביוםכל קבוצה שתיבחר לשחק את משחקיה הביתיים ב 

 שי דמי שלם את הפרשבת, תצטרך ל-ישיים משחקים לימי ששבת )כולל מוצאי שבת( ו/או תקד 

 השיפוט.  

 

 ילדים וקט סל.   נערות, ילדות, ם,, נערימהיציע בליגות נוערסמכות להוציא אוהד/הורה  תהיהשופט ל . 37               

 במידה והאוהד יסרב לעזוב את המגרש המשחק יופסק                     

   יות כדורסל או בליגות אזורת בליגה כלשהי מחוץ לאיגוד הוצם ו/או תשתף קבו"אגודה אשר תרשו. 38

 שתף קבוצות  לל, לא תוכל לרשום ומראש מאיגוד הכדורסכלשהן, במישרין או בעקיפין, ללא אישור        

 וגרים/ות, נוער יגוד הכדורסל, בכל ליגה שהיא )כולל בליגות באגודה במסגרת אאחרות של אותה        

            כדורסל )חבר הנהלה או הת איגוד ודלהיות חבר במסגרת מוסאותה אגודה לא יוכל  ת(. נציגונערים/ו       

 . בוועדות האיגוד("ר חב      
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 חובת חוזים עם מאמנים . 39

חוק הודעה  י עבודה עם מאמנים המקבלים שכר )עפ"י  ליגות יהיה לחתום על הסכמחובה על כל הקבוצות בכל ה
 תמשמע תעבירווה הל הסכם עבודה כאמור, ת(. אי חתימה ע2002שס"ב בודה התתנאי ע –לעובד/ת 

 ודות חוזרים רשמיים וחוזרי שינויי משחקים יותר לאג לא יישלחו 2020/21 עונת המשחקיםגם ב. 40             

 בדואר רשום.                   

 במייל. ו וזר בדואר רגיל אהקבוצות תקבלנה את הח                   

 וזרים.חבאתר איגוד הכדורסל בפרק  עויים יופי ר רשמי או חוזר שינחוזכל                    

 מופיעים מיים הת החוזרים הרשורסל ולקרוא אקבוצה להיכנס כל יום לאתר איגוד הכדל כל ובה עח                    

 בו.                    

 ק במועד לא נכון או  לא קראה את החוזרים והופיעה למשחטענה של קבוצה ש א תתקבל יותר שוםל

 נה. ועה לא נכשב

  .לאיגודב מודפס ת כן במכתקשות לעשומייל מתב קבוצות שעדיין לא העבירו לאיגוד כתובת

 ה אך ורק על הקבוצות ופרסום החוזר באינטרנט  את החוזרים חלהאחריות לקרי לתשומת ליבכם:

 י האגודה!!! ו ע"קבלתדואר רשום ו כמוהו כשליחת

 נה  וצאת משחק איבכל מקרה שת אות באתר האינטרנט של האיגוד.צישורי התועליכם לעקוב אחרי א. 41              

 על הקבוצה המנצחת להודיע לאיגוד בפקס/מייל  המשחק, חובה ימים ממועד  3מופיעה באתר, הרי תוך                     

 הסופית. את התוצאה                    
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 ות איחוד ומיזוגגודות/קבוצ אשינוי שם  
רשאית אגודה/קבוצה א. תהא  הספור  אתלשנות    ,  ארגון  של  בכתב  הסכמה  שהמציאה  ובלבד  הקבוצה  ט  שם 

 ת"ר ועצמה(. מכבי, אליצור, בישייכת )ארגון הספורט המרכזי הוא מרכז הספורט הפועל, מרכזי אליו היא ה

החדש תוך    , תרשם האגודה/הקבוצה תחת שמהצהובוי שם הקהספורט המרכזי לשינון  ארגנתקבלה הסכמת   ב.
 ו/או הקבוצה לפני השינוי. האגודה  הקודם שלאזכור השם 

ו ג.  אגודה  שם  מחייב/שינוי  קבוצה,  יאושר    או  ולא  לאגודה  המסונפות  הקבוצות  כל  של  שם  שם שינוי  שינוי 
כל ספק, שינוי שם    הסר  עןודה. למוצות המסונפות לאגהקב  ל כל ה לשינוי שם שאלא אם הוגשה בקשכאמור,  
 אגודה מקיום מלוא התחייבויותיה לפני שינוי שם. ו/או ה הקבוצה ינו פוטר אתאו קבוצה, אאגודה ו/

 צה אחת.שתי אגודות, קבוצות ויותר, תהיינה רשאיות להתאחד לאגודה ו/או קבו ד.

גיאוגד הקאיחו ה.   25ת לא יעלה על  תאחדומות ההקבוצלבד שהמרחק בין  בד, וב רפי בלבוצות יאושר על בסיס 
המ שיובטח  ובלבד  מחלקק"מ  של  פעילותן  המתאחדות    ותשך  הקבוצות  של  סל  קט  ילדים  נערים,  הנוער, 

 קת נשים בנפרד.ניתן יהיה לאחד גם מחלקת גברים בנפרד וגם מחל פפתן לקבוצה המאוחדת.והכ

ועדת הליגה והגביע  רשאית    וגרפי,איס גיל בסעקרון האיחוד עלפגוע בומבלי    למרות האמור בסעיף ה' דלעיל ו.
הי מטעמיםבשיתוף  המשפטי,  של  מיוחדים    ועץ  לרדיוס  מעבר  קבוצות  איחוד  להתיר  ועד    25שיפורטו,  ק"מ 
 הנהלה. ק"מ מחייב אישור  40 ק"מ, מעבר לרדיוס של 40לרדיוס של 

 ת.המאוחד הה/קבוצגודם אוטומטית לאיו שייכיאחדות יהשומים באגודות/קבוצות המתים הרהשחקנ ז.

קבוצו ח. לאיחוד  שם  לשינוי  ופיתבקשה  קבוצה  העברת  איחוד,  "טופס    רוק  ע"ג  הכדורסל  לאיגוד  בכתב  תוגש 
ק שם"  איחוד  ושינוי  הכדורסלבוצות  לאיגוד  ההרשמות  מועד  תום  כרוכ  עד  בתשלום  ותהא  אה  רכה אגרה, 

 . של האיגוד בלבד בסמכות היועץ המשפטיר למועד היא מעב
 כדלקמן: ו היאזונה ה לערהאג 
 ש"ח.  1,110ארצית  ליגה ש"ח, 2,215לאומית  ש"ח, ליגה 3,325 –ליגת על  
 ש"ח.  555 -ת צעירות ש"ח, קבוצו 555 -ליגה א', ב'  

 .מאוחרת יותרבה אלא לעונה תאושר לעונה הקרובקשה שלא הוגשה במועד כאמור לעיל, לא  ט.

ו של  ל התחייבות להנחת דעתות חתמו עוצות המתאחדבלאחר שהק  ,בוצות אלאשה לאיחוד קלא תאושר בק י.
יח כי הקבוצה המאוחדת תישא  יגוד ולהנחת דעתו של יו"ר הרשות לבקרה תקציבית, המבטלאהיועץ המשפטי  

וד מנים, רשויות המס וחובות לאיגת לשחקנים, מאאחדות לרבות חובוודות המתבמלוא ההתחייבויות של האג
לתקנון קבוצות הכפופות  ס לביחכאמור לעיל, יינתן אך ורק    קרה תקציביתבר הרשות ל"הכדורסל. אישור יו

 קציבית.הבקרה הת

ת  ם לפחו חודשי 12ספת, אלא לאחר שחלפו א תהיינה רשאיות להתאחד פעם נוקבוצות ו/או אגודות שיתאחדו, ל .יא
 ד ע"י איגוד הכדורסל. יחוהאישור לא מיום מתן

פי .יב איחויאושר  הרוק  בהסכמת  א  פירוק  ים,צדדד  יחייב  המרכזיאיחוד  הספורט  ארגון  של  תאושר  ישור  לא   .
ות להנחת דעתו של היועץ המשפטי ד אלא לאחר שהקבוצות המתאחדות חתמו על התחייבירוק איחובקשה לפ

ולהנחת יו"ר  לאיגוד  של  התק  דעתו  לבקרה  מי  הרשות  המבטיח  הקבוצות  א יישציבית  של  העבר  ומי    בחובות 
כל קבוצה   לאיזה אגודה תשתייךעל האגודה שמפרק איחוד להודיע לאיגוד  כן,    כמות.  דיועתיבתביעות    אייש

הפי תקציבילאחר  לבקרה  הרשות  יו"ר  אישור  הכפופורוק.  לקבוצות  ביחס  ורק  אך  יינתן  הבקרה  ת  לתקנון  ת 
 ת.התקציבי

ת קבוצות  ושתייכהן הות וי הפירוק, הן כספיך לא תהיה הסכמה לגבי תנאאיחוד, את ירצו לפרק  במידה וקבוצו . יג
 .תאם לתקנון הבוררותוד בההאיג סד לבוררות שלהמקרה ע"י המוהפירוק יטופל לאחר 

או .יד קבוצה  להעביר  רשאית  לאגוד  אגודה  באגודה  קיימות  לאגודה  קבוצות  קבוצה  העברת  אחרת.  אחרת ה 
אישו הספורמחייבת  ארגון  של  המר  להעברט  בקשה  תאושר  לא  ל רכזי.  מאגודה  קבוצה    לאחראלא    אגודהת 

חת האגודות  התחייששתי  על  דעתומו  להנחת  המשפ  בות  היועץ  לשל  הרשות איגוטי  יו"ר  של  דעתו  ולהנחת  ד 
המבטי תקציבית,  מי  לבקרה  ומי    איישחה  הקבוצות  של  העבר  וכ  בהתחייבויות  איישבחובות  לא עתידיות,    י 

הבקשהעומ מאחורי  בלתי    דים  לפרק    םספורטיביישיקולים  ל)  53בניגוד  יו"ר  קיחהמש   תקנוןב'(  אישור  ם. 
בקרה התקציבית, העברות קבוצות  ה  צות הכפופות לתקנוןן אך ורק ביחס לקבוהרשות לבקרה תקציבית יינת

 טי בלבד.סמכות היועץ המשפצות לליגה. ארכה תהיה בו רק עד תום מועד ההרשמות של הקבויהי
  25יעלה על    בין הקבוצות לא  קהמרחלבד שבד ובבסיס גיאוגרפי בלה מאגודה לאגודה יאושר על  העברת קבוצ

ודה מעבר המשפטי תהיה רשאית להתיר העברת קבוצות מאגודה לאג  יועץור הגה והגביע באישק"מ. ועדת הלי
 לת האיגוד בלבד. יהיה בסמכות הנה ק"מ 40ק"מ. אישור מעל  40ק"מ ועד  25לרדיוס של 

 



35 
 

 וילדותתקנון הליגה לילדים 
 

תהיה זו   ה ויש צורך בהארכה,דקות(. במיד 10רבעים של  4דקות ) 40 ות לדיוא'  ילדיםליגה למשך המשחקים ב . 1
 ת.  דקו 5בת 

 די שהמשחק ייערך.חייבת כל קבוצה למנות שופט בכבמקרה ולא יופיע שופט למשחק,  . 2
המשבתחיל . 3 ובסיומו  ת  הורא  והילדות  הילדיםמסתדרים  חק  ולפי  העונשין  קו  רציםועל  השופטים   למרכז   ת 

 .זור גם בתום המשחקזו תחצים ידיים. פעולה ח ולו המגרש
 מנים והשחקנים.תהיה הקפדה מיוחדת על התנהגות ספורטיבית של המאוילדות בליגה לילדים  . 4
 .6דור מס' המשחק יתנהל במגרש כדורסל רגיל אך בכ . 5
יהיה אישור גם    םרטיס שעל כ  בתנאי  א' או ילדים ב'  סל יהיו רשאים גם לשחק בליגה לילדים-קט  י ליגתקנשח . 6

 יגה זו. לל
 בחוזרי האיגוד(.ובה )בהתאם לנהלים המפורסמים ה אישית חתהיה שמירוילדות ם בליגה לילדי . 7
 המשתייכת לילדים א'.ל לשחק גם בליגה שחקן הרשום בקבוצה המשתייכת לליגה ילדים ב' לא יוכ . 8
 . לילדיםמדינה ישתתפו בגביע ה קבוצות ילדים ב' לא     . 9

 וילדות בילדיםההגנה האישית  קיו ח 

 סל בנות.-ם מקרה בכל ליגות הילדים, ילדות וקטבשו אפ( )דאבלרה כפולה איסור שמי .10
 מוש בחסימה בליגות ילדים ב', ילדות וקט סל בנות. ר שיאיסו .11

 . 6, ליגה ילדות ישחקו בכדור מס' 6ו בכדור מס' חקישות ילדים ב' יגבל .12

ות הראשונ  4-ות כאשר בדק  8חמישיות של    5קט סל:  תה מתכונת כמו ב ושחק באך המייער'  בליגות ילדים ב .13
 . ית שיתוף של כולם ובחמישית האחרונה, משחק חופשחוב

 קות רפואיות דיב  ביצוע
 

  1997 -( התשנ"ז  תט )בדיקות רפואיואת תקנות הספורשר החינוך התרבות והספורט התקין בהתאם לסמכותו   . 1
 וצות הרשומות באיגוד.המחייבות את כלל הקב

כל השחקנים   . 2 על  באיגוד הכדעפ"י התקנות  )בכהרשומים  על  ורסל  וכן  רישומם  לחדש  הליגות( המעוניינים  ל 
אושרו  ם מורשים אשר  באיגוד לבצע בדיקות רפואיות במכונים רפואיי  ראשונהירשם לוניינים להמעים השחקנ

 יאות.רע"י משרד הב

 ים המורשים.אים במכונים הרפואיבדיקות קבועים ונמצי הטפס . 3

נמצ . 4 האיגוד  הבמשרדי  את  הכולל  טופס  לאיהצא  המצאתו  אשר  הרופא  וחתימת  והקבוצה  השחקן  גוד רות 
 חידוש של השחקן באיגוד. רישום/תנאי לכדין הינה ולא ממ

ביצ . 5 על  אישור  הבדיקותבהעדר  ית  וע  לא  כשירות  שיתא ואישור  של  פשר  במופו  אישחקן  פעילות  גוד סגרת 
 הכדורסל.

בד . 6 וטופס  באיגוד  כחוק  נרשם  אשר  הופשחקן  שלו  רפואית  במשרדי  יקה  ונחתם  לשחק קד  יוכל  האיגוד 
ק בתנאי שיציג בפני השופט תעודת זהות )או כרטיס ידוש רבקת החהשחקן ומד  יסקבלת כרטבמשחקים עד  

 ה ע"י איגוד הכדורסל.ומחתיגוד כשהיא נמסרה באדיקה הרפואית שבובנוסף לכך את העתק ה שחקן ישן(

  ל והשיתוף במשחקים הוא אך ורק עם אישורזהות בטנה לשחק עם תעודות  ההיתר האוטומטי בתחילת העו 
 ית.הרפוא עתק הבדיקהה זמני על

רשום באיגוד    בקבוצה בה הוא  אך ורק  כל לשחקויגם עם העתק בדיקה רפואית חתום ע"י האיגוד, השחקן   
 . 2018/19באיגוד לעונת בתנאי שכרטיסו חודש  קור

 

גוד או שכרטיסו עדיין לא חודש תועמד הן ם בה באיבוצה שהוא אינו רשובמידה ושחקן ישתתף במשחק בק 
 . ללהיפסק עשויה מעתי ותוצאת המשחהן השחקן לדין משו הקבוצה

של  באתר   . 7 הברהאינטרנט  התח   מופיעיםיאות  משרד  סנרשימת  לרפואת  הפורות  על  ט  משרידמאושרת  ד  י  
 אות.הברי
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 וילדות  נעריםחוקי ההגנה האישית בילדים, 

 
 וילדות יםבגיל ילד גנה אישיתהחוקי 

 ב.מצ ה על הכדור בשוםלא תותר שמירה כפול .1
 יש להקפיד על עמדה של שחקן מול שחקן לפי הגדרות אלו:  .2

ע  עלר  השומ  השחקן .א עליו  ישמור  הכדור  עם  מ  דהשחקן  מטר  של  השחלמרחק  לגבי  קנים מנו. 
 :מתקיפים ללא הכדורמרים על השו

על מתקיף  כאש .ב עליו להיות במרחק של עד מטר  ד  הנמצא מרחק אזור אחר מגן שומר  מהכדור 
 שומר. המתקיף עליו הואמ

)לד . ג מהכדור  אזורים  שני  מרחק  הנמצא  שחקן  על  שומר  שחקן  הככאשר  א',    דורוגמא  באזור 
ה לפי שני חוקים, הקרוב עמדת עזרלהיות ב  ג'(, יותר לו  שומר נמצא באזור  והמתקיף עליו הוא

 יים: יותר לכדור מבין השנ

 ה מחוץ לצבע. את בתוך הצבע והרגל השנייל אחת שלו נמצעד למצב בו רג .1
 חק של שני מטרים מהמתקיף עליו השומר.למר עד .2

 הכדור.  של השחקנים אשר לא שומרים עלרה תותר עזכאשר מתחילה חדירה לסל   .3

 יהיה ללחוץ בשמירה על כל המגרש.   לאומית, ניתן ליגה ילדים א'יון, של בבית העל .4
         

 ונערות ב'ה תוספת שמירה כפול

 וקים אלו: ח ילפ פולה על הכדורתותר שמירה כ נערות ב' ב

 על הכדור. שחקניות אשר שומרות שתילהיות  חייבות .א
ת עם  יוגנה להשאר שחקניות הה שחקנית אחת מבין ומרות על הכדור תורשה רקקניות ששתי שח שרכא .ב

 צבע.נמצאת בה אחת השחקנית התקפישנה יותר מכן שתי רגליים בתוך הצבע, אלא אם 
 

לשוב לעמדות של הגנה  ה כפולה תהיה חייבת ההגנה שמיר השחקנית עליה הייתכאשר הכדור יוצא מידי ה
 .לה פעם נוספתשמירה כפולחלופין לאישית, או 
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 סל לבנים -יגה לקט חוקת הלותקנון 
 

 ויים: , להלן תקנון מעודכן עם כל השינלבנים  הקט סל נויי חוקתבהמשך לשי

 

 ים מועדי המשחק

 בהתאם לבחירת הקבוצה ע"ג   י,שליש בת אורכו בימי שישי, שסל לבנים ייע-משחקי הליגה לקט

 או שבת. ביום ראשוןל בנות ישחקו טופס ההרשמה. משחקי קט ס 

 ייערכו המשחקים בין קבוצות אלו   –ו לשחק ביום אחר ירצור מהקבוצות באז במידה  וחלק

 .גד קבוצות שלא יסכימו ליום זהנ םהחריג, למעט המשחקיבהסכמה ביניהם ביום 

 : להלן  מפורטהשעות תהיינה כ

 . 17:30ועד השעה  16:00בימי שישי החל מהשעה   #

 . 18:30ועד השעה  17:00עה  מהש החל מי שלישייב  #

 . 18:30ועד שעה  16:00ם והחל משעה בצהריי 11:30 ד השעהוקר ועבב 10:00השעה ימי שבת החל מב  #

 הקבוצה היריבה.  ועות בתקנון תחייב הסכמה שלת הקבמהשעוכל חריגה    ●

 ת הרשמו

 חקנים: בנושא הרשמת ש סל כאמור בתקנון איגוד הכדורסל-נוהלי ההרשמות בליגה לקט

 תם, ורישומם מתאים באגודבוצה בגיל הומטית לקסל יועברו אוט-טקשחקנים שסיימו את גיל ה

 י.באיגוד הכדורסל יהיה תקף וחוק

 מבנה הליגות 

 ת על מנת למנוע נסיעות פיגיאוגר  י חלוקההשיבוץ ייעשה לפ סל תחולק לאזורים, כאשר-לקטגה הלי

 קבוצות. 8-10 ת שללפחומחוז יהיה  מרוחקות של הקבוצות. כל

 שיפוט

 משחק בשיפוט נציגי הקבוצה, כאמור  לקיים את ה בות הקבוצותשמי, חייע שופט רלא הופיובמידה 

 ורסל.יגוד הכדבתקנון א

 נהגות י הת נוהל

 י ספסל( על קו העונשין ולפי הוראת  ולל שחקנחקנים )כשומו מסתדרים כל הבתחילת המשחק ובסי

 יום המשחק.סים. פעולה זו תחזור גם בצים ידירש ולוחלמרכז המג השופט רצים

 והשחקנים. הגות הספורטיבית של המאמנים,  העסקנים מיוחדת על ההתנ סל תהיה הקפדה-טה לקבליג

 חקים חוקת המש 

 יים הבאים: בשינויב"א של פ אם לחוקת הכדורסלחוקת המשחקים תהיה בהת
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 כמות השחקנים . 1

  (. רבבעפי שהיה כשחקנים  4)ולא  קניםשח 5 במגרש בו זמניתכל קבוצה תשתף     
   

 חק המשדה ש .2

     הן במידות  תה המשחק המקסימאליומטר רוחב. מידות שד 12-מטר אורך ו 18הן   תליוה המינימאמידות השד    

 ב בלבד,   קט סל בליגה  ,מטר רוחב. במידה ומשתמשים בסלים ניידים 14-מטר אורך ו 26דורסל רגיל, ש כמגר    

 הלוח. יש לסמן נכי היורד מא קומ מטר 1.20במרחק  יש לסמן קו רוחב שר המרחק בינם ובין הרוחב גדל,אכ    

 מטר  2 – םלייל. שוליים מינימאמטר מהס 3.60המרחק הוא  –קו העונשין מהסל  סימון נוסף לגבי מרחק    

 מגרש.המטר לרוחב  3-לאורך המגרש ו    

 הסל לוחות . 3

 לוח יש  אנכיות, על המטר בדפנות ה 1.20מטר הדפנות האופקיות,  1.80ן: מידות הלוח ה      

 ס"מ   15של ה במרחק חתון יהיהסימון הת ס"מ. קו 60X40לסמן מלבן שמידותיו החיצוניות הן       

 הלוח.  בקצה התחתון של     

 הסל  גובה .4

 '(ל בט סר מעל הרצפה )בליגה קמט 2.60תקנות אופקית הטבעות תהיינה מו    

 סל בגובה רגיל.  –קט סל א'( רצפה )בליגה ר מעל המט 3.05ופקית א  תהטבעות תהיינה מותקנו    

 טבעות הסלים  .5

 מ"מ,  20בי  ת מברזל עגול בעובעות חייבות להיוס"מ, הט 45ריך להיות מי של הטבעת צהפני הקוטר     

 ס"מ. 40אורך הרשת     

 הכדור . 6

 בלבד. , מולטן5מס'  גרם, כדור  500-400ו , משקלס"מ 72X68היקף הכדור      

   זמן משחק .7 

 עית שית לרבישית השליחמיה בין השית. ההפסקחמידקות כל   8חמישיות של  5-בהמשחק ייערך        

 דקה אחת.  ותבנההפסקות תהיינה  דקות. יתר 5תהיה       

 צה. חמישית לכל קבו פסק זמן אחד בכלמותר לקחת       

 השתתפות במשחק חק וזכות  המש טופס.8

 נים. קבוצה חייבת להופיע למשחק לפחות עםשחק 15שחק לרשום בטופס המכל קבוצה תוכל     

 משחק.אחת מלאה של ה יתחמישב לשחק לפחות . כל שחקן חייחקניםש 10    

 חמישית אחרונה( כאשר חמישית שתי חמישיות של המשחק )לא כולל עד שאי לשחק כל שחקן ר   

 נים הם חופשיים. קאחרונה החילופים ושיבוץ השח   

   פתיחת העונה, לועדתשחקנים יוכלו לפנות, לפני   10ם סגל של ם קטנים שאין להקבוצות מיישובי    
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 אישור לשחק. חריגים לקבל    

 אה בחמש עבירות, , למעט בעת פציעת שחקן או יציחמישיתמהלך כל אסור לבצע חילופים ב   

  שיותמהחמיזו כאחת  ישיתמחעבירות תיחשב  שף שחקן פצוע או שיצא בחמשר מחלילשחקן א   

 קן רשאי לשחק ללא אין הגבלות וכל שח ובחמישית האחרונההמותרות לשחקן לשחק. בהארכה    

 הגבלת זמן.   

 בעת כניסת שחקן לשדה המשחק.  ימון מיוחד אותו על הרשם לסמןהמשחק יהיה ס בצד שמאל של טופס   

 וט שלו. "ח השיפזאת בדוהשופט לציין שיתוף השחקן על  במידה וקבוצה מפרה את הוראת   

 הארכת המשחק  .9

 דקות.  3בת הארכת המשחק תהיה     

 שלוש השניות   קוח .10

 ל בהיות הכדור בשליטת קבוצתו  ניות באזור ההגבלה של הסלשחקן אסור להישאר יותר משלוש ש        

 . (ונת ע"פ חוקת הכדורסלבאותה המתכ)החוק הוא        

 המגרש  חוק מחצית. 11

 .סלסל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדור-ת המגרש קיים בקטמחציחוק        

 ות השני 8חוק  . 12

 פ חוקת הכדורסל.סל, באותה מתכונת ע"-השניות קיים בקט 8ק וח       

 חוק שלוש הנקודות  .13

 סל -בקט "אינו קיים" מטר, 6.25מזריקה ממרחק של מעל  החוק המאשר סל שלוש נקודות      

 מטר. 6.25ן צורך לסמן את הקשת במרחק סל אי-קטובמגרשי       

 שניות ה  24חוק  . 14

 ניות ש 24-מתאפס ל 24-ן הלאחר פגיעת הכדור בטבעת שעוסל, -ות קיים בקטהשני 24ק וח      

 האמצע.ק כשהקבוצה עוברת את קו השניות יופעל ר 24שעון  שניות, 14-ולא ל      

 בוצתיותחוק עבירות ק .51

 ישיות ירות האהעבהרי כל  שית אחת,חמיוצה ביצעה ארבע עבירות שחקן קבוצתיות בשקב לאחר      

 הבאה תחל ספירת  חמישיתין. בה בשתי קליעות עונשהנוספות, שתבוצענה במגרש לאחר מכן, תענשנ      

 העבירות מחדש.        

 יל מחדש. שית האחרונה ולא תתחחמיהקבוצתיות מה בהארכה תמשיך ספירת העבירות      

 סל  זריקת עונשין נוספת לאחר שנכבש  . 16

 הכדורסל. ע"פ חוקת סל -בקט  ףיהיה תקחוק זה        

 ת: טכניות ופסילה עבירות בלתי ספורטיביו . 17



40 
 

 סל ע"פ חוקת הכדורסל. -חוק זה יהיה תקף בקט      

 התנהגות אוהדים .18

  –האוהד יסרב לעזוב את המגרש יציע, במידה והרחיק אוהד מהזכות לתהיה  סל לשופט טבליגה לק      

 פסק.ק יוהמשח      

 ת אישי   שמירה .19

 ורך כל דקות המשחק, למעט בדקה בוצה המגנה. לאהשמירה תבוצע רק ממחצית המגרש של הק  א.       

 ודות הפרש. נק 10ובילה מעל מה בתנאי שהיא לא חק או של ההארכהאחרונה של המש           

 בר  ר לעההתקפה לאחו שחקני הבהרה: מרגע השתלטות קבוצת ההגנה על הכדור, ינועו כל  ב.      

     ן. לות הגנה כלשהשלהם וזאת מבלי לבצע פעו מחצית המגרש          

 למיקומו  םזאת, יש לאפשר שמירה נסוגה בהתאיש להקפיד על עמדה של שחקן מול שחקן. עם  ג.      

 מטר. 2וח שאינו עולה על אך בטו במגרש של הכדור           

 (, תותר שמירה נסוגה "open"ל "אחד על אחד" )ש לךשחקן התקפה למהוד" במקרה של "בידד.       

 חקנים ע"פ עקרונות עזרה בשמירה אישית.יתר הש יותר של          

 עליו. השומר עובר את השחקן  ףשמירה במידה והשחקן התוק להחליףמותר   ה.     

 חל איסור לעשות חסימות כלשהן.   .ו      

 חסימה בניגוד לתקנון ונכבש סל באותה ההתקפה,  עשתהאם נמירה כפולה, ש אסור לשמור          

 וטל והכדור יעבור לקבוצה השנייה. יב הסל         

 ו בלי כדור.ה ו/או חסימה עם אאיסור שמירה כפול   ז.    

 לקמן: הנ"ל ינהג השופט כדרת עקרונות השמירה פהבמקרה של   ח.   

 ן הקבוצה. הסבר לשחקן/נים ולמאמ  #     

 הרת מאמן הקבוצה.זא  #    

 עבירה טכנית למאמן הקבוצה.   #    

 שעת משחק וי שינ .02

       11:00ת גם ביום המשחק עד שעה ניתן יהיה לשנות שעת משחק בהסכמת שתי קבוצו       

 יגוד השופטים.ל האזור של אירות מול מנהוזאת ישבבוקר,        

 שינוי מועד משחק  .21

 בוצות( תי הקלקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד )הסכמת שבהתאם שחק עד מיהיה לשנות מו תןני 

 יהיה  יגוד השופטים, בכל מקרה לא ניתןפני המשחק, וזאת ישירות מול מנהל האזור של אל ימים 4עד  

 אחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה. במחזור ה י הקבוצותבהסכמת שת לדחות משחק 

 וצה ואישור מהקב לפני המשחק בקשה  ימים 7ל בי"ס יש להעביר עד רב טיוחק עי משבמקרה של שינו 
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 רכז   מהקבוצה )כולל תאריכי הטיול( אלשחקנים  4מנהל בית הספר על הטיול בו משתתפים לפחות  

 וד הכדורסל. הליגות באיג 

 ים נירטור. 22

  –ח חנוכה ופס ופשות ים בחורנירט 2 -תתף בתש ים,כל קבוצה, בנוסף למשחקי הליגה הרגיל         

 ההשתתפות בטורנירים הם חובה.

 רגילה. הקבוצות ניתן לשנות את מועד הטורניר ולקיימו גם במהלך העונה ה כמתבהס

 תוצאות וטבלאות . 23

 אך תוצאות המשחקים לא יירשמו באתר   תוצאות,וח היה לס משחק רגיל ויעצמם ינוהל טופים קשחבמ

 ם של הטבלאות ולא יהיו אליפויות ליגה. רסועקב ופילא יהיה מ –וד יגהא
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 בנות סל -הליגה לקט וקת תקנון וח 
 

 מועדי המשחקים  

לקט הליגה  בייער  ותלבנסל  -משחקי  בהכו  שלישי,  או  שבת  שישי,  הקבוצה  תימי  לבחירת  טופס  אם  ע"ג 
 קט סל בנות ישחקו ביום ראשון או שבת.  חקימש ההרשמה.

יניהם מה בייערכו המשחקים בין קבוצות אלו בהסכ  –לשחק ביום אחר  ו  ר ירצות באזו בוצמהקלק  במידה  וח
 ות שלא יסכימו ליום זה.ביום החריג, למעט המשחקים נגד קבוצ

 :עות תהיינה כמפורט להלן שה

 ועד שעה  16:00ם והחל משעה  בצהריי 11:30 עד השעהבבוקר ו 10:00החל מהשעה  י שבתמבי #

      18:30.  

 . 18:30ה ועד השע  17:00שעה החל מבימי ראשון  #
 תחייב הסכמה של הקבוצה היריבה.  קנוןכל חריגה מהשעות הקבועות בת #

 הרשמות 

  שחקנים שסיימו את   ושא הרשמת שחקנים:נרסל בל כאמור בתקנון איגוד הכדוס -נוהלי ההרשמות בליגה לקט
 תקף וחוקי.ה יהי כדורסליגוד הישומם בא, ורודתםומטית לקבוצה בגיל המתאים באגסל יועברו אוט-הקט ילג

 מבנה הליגות 

ת מרוחקות ץ ייעשה לפי חלוקה גיאוגרפית על מנת למנוע נסיעולאזורים, כאשר השיבוק  סל תחול-הליגה לקט
 . תקבוצו 8-10של היה יכל מחוז  של הקבוצות.

 שיפוט

ולא   שופטבמידה  המשחק  הופיע  את  לקיים  הקבוצות  חייבות  נציגבשיפו  רשמי,  הקט  כאי  בתקנון  מור  בוצה, 
 איגוד הכדורסל. 

 נוהלי התנהגות 

הוראת השופט   ספסל( על קו העונשין ולפי  ות)כולל שחקני  ותכל השחקני  ותדרובסיומו מסת  בתחילת המשחק
 ם המשחק.זו תחזור גם בסיולה פעו לוחצים ידיים. ולמרכז המגרש  ותרצ

 . ותהעסקנים והשחקני נים,המאמת של ביהספורטיתנהגות סל תהיה הקפדה מיוחדת על הה-בליגה לקט

 חוקת המשחקים 

 ת הכדורסל של פיב"א בשינויים הבאים: ה בהתאם לחוקיהחוקת המשחקים ת

 כמות השחקנים  .1

 .(ותקנישח 5)ולא  ותשחקני 4כל קבוצה תשתף במגרש בו זמנית   

 שחק שדה המ  .2

השדה    אורך    18הן    תהמינימאליומידות  ממטר    12-ומטר  המרוחב.  שדה  הן    תהמקסימאליושחק  ידות 
רגיל,   כדורסל  מגרש  וור א  מטר  26במידות  ומשתמשים  14-ך  במידה  רוחב.  כאשר    מטר  ניידים  בסלים 

סמן סימון  ל  ישנכי היורד מהלוח.  מטר מקו א  1.20חק  רהרוחב גדל, יש לסמן קו רוחב במ  המרחק בינם ובין
מטר לאורך    2  –  םמינימאלייים  שולימטר מהסל.    3.60וא  המרחק ה  –קו העונשין מהסל  נוסף לגבי מרחק  

 גרש.המב מטר לרוח 3-המגרש ו

 לוחות הסל  .5
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הן:    הלוח  האופקיות,    1.20מידות  הדפנות  לס  מטר  0.90מטר  יש  הלוח  על  האנכיות,  מלבן מבדפנות  ן 
ה הן   שמידותיו  הסימון    60X40חיצוניות  קו  של  ס"מ.  במרחק  יהיה  התחת  ס"מ  15התחתון  של בקצה  ון 

 הלוח. 

 סל ה הגוב .4

 פה. הרצ מטר מעל 2.60הטבעות תהיינה מותקנות אופקית  

 טבעות הסלים  .5

מ"מ, אורך    20  חייבות להיות מברזל עגול בעובי   ס"מ, הטבעות  45הקוטר הפנימי של הטבעת צריך להיות   
 ס"מ. 40 הרשת

 הכדור . 6

 בלבד.לטן ומ , 5, כדור מס' םגר  500-400ס"מ, משקלו  72X68הכדור היקף  

   ן משחק מז .7

דקות.   5השלישית לרביעית תהיה    השישיתההפסקה בין    .שישית  דקות כל  6של    שישיות  בששהמשחק ייערך   
 תהיינה בנות דקה אחת.  לשישית יתשישיתר ההפסקות בין 

 בכל עת שרוצים.חק המשזמן בלבד במהלך  פסקי 2מותר לקחת  

 חק שבמ זכות השתתפותטופס המשחק ו     .8

  10שחק לפחות עם הופיע למחייבת ל . קבוצהותשחקני 15המשחק לרשום בטופס  כל קבוצה תוכל 

 חק. ה של המשאחת מלא שישיתלשחק לפחות  תחייב נית. כל שחקותשחקני 

 של המשחק. שישיותשלוש   עדחק של תרשאי ניתכל שחק 

 ה, לועדת פתיחת העונ , לפניתלפנו יוכלו ותנישחק 10ם קטנים שאין להם סגל של  מיישוביקבוצות  

 חריגים לקבל אישור לשחק.  

 נית או יציאה בחמש עבירות, ם במהלך כל שישית, למעט בעת פציעת שחקע חילופיאסור לבצ 

 חת משלוש  ת תיחשב שישית זו כאבחמש עבירו הצאשי וא הפצוע ניתשחק פהאשר מחלי ניתקלשח 

 לשחק ללא הגבלת  תאירש ניתקלות וכל שחב. בהארכה אין הגהשישיות המותרות לשחקן לשחק 

 זמן. 

 לשדה  ניתמיוחד אותו על הרשם לסמן בעת כניסת שחק יה סימוןהמשחק יהבצד שמאל של טופס  

 וט ו"ח השיפציין זאת בדעל השופט ל ניתשחקהמפרה את הוראת שיתוף דה וקבוצה המשחק. במי 

 ן אפשרות  ת )אישונו בארבע שישיות ארבעה פסקי זמן  במהלך המשחק יוכל המאמן לקחת שלו. 

 ת(.לקחת שני פסקי זמן באותה שישי 
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 ת המשחק רכהא .9
 דקות.  3רכת המשחק תהיה בת אה   

 חוק שלוש השניות  . 10

שניו  תינלשחק  משלוש  יותר  להישאר  של    תאסור  ההגבלה  הכבאזור  בהיות  קבוצתו  בשלידור  הסל  טת 
 . ל(ע"פ חוקת הכדורס )החוק הוא באותה המתכונת

 גרש חוק מחצית המ. 11

 .וקת הכדורסלמתכונת ע"פ חסל, באותה -חוק מחצית המגרש קיים בקט 

 השניות  8חוק  . 12

 "פ חוקת הכדורסל.נת עמתכוסל, באותה -השניות קיים בקט 8חוק  

 ודות וש הנקלחוק ש. 13

-מגרשי קטבוסל  -בקט  "אינו קיים"  מטר,  6.25ה ממרחק של מעל  ודות מזריקסל שלוש נקהמאשר  החוק   
 מטר. 6.25במרחק ורך לסמן את הקשת סל אין צ

 השניות  24חוק  . 14

בקט  24חוק    קיים  אך  -השניות  הכדורסל,  חוקת  ע"פ  מתכונת  באותה  רק השני  24שעון  סל,  יופעל  ות 
 ת את קו האמצע. רכשהקבוצה עוב

 צתיות חוק עבירות קבו . 15

ספות, ירות האישיות הנואחת, הרי כל העב  יתבשישות  ירות שחקן קבוצתילאחר שקבוצה ביצעה ארבע עב 
  הבאה תחל ספירת העבירות מחדש.  בשישיתנשין.  ה בשתי קליעות עולאחר מכן, תענשנ  שתבוצענה במגרש

 תתחיל מחדש.ישית האחרונה ולא שהעבירות הקבוצתיות מהשיך ספירת בהארכה תמ

 ל זריקת עונשין נוספת לאחר שנכבש ס . 16

 .ע"פ חוקת הכדורסל לס-קף בקטחוק זה יהיה ת 

 ות ופסילה עבירות בלתי ספורטיביות: טכני . 17

 סל ע"פ חוקת הכדורסל.-בקט יהיה תקףחוק זה  

 התנהגות אוהדים  . 18

סל    בליגה  תהלקט  מהלשופט  אוהד  להרחיק  זכות  והאוהדייה  במידה  ה  ציע,  את  לעזוב    –גרש  מיסרב 
 המשחק יופסק.

 שית ה אישמיר . 19

תבוצעהשמי א. הממ  רק   רה  של  המגרש  המשחקהמגנהקבוצה  חצית  דקות  כל  לאורך  בדקה  .  למעט   ,
 נקודות הפרש.  10ל המשחק או של ההארכה בתנאי שהיא לא מובילה מעל שהאחרונה 

ר לעבר מחצית ה לאחוההתקפ  ותכל שחקניעל הכדור, ינועו    הה: מרגע השתלטות קבוצת ההגנהבהר ב.
 הן. שה כלע פעולות הגנהם וזאת מבלי לבצהמגרש של

 

למיקומו    שמירה נסוגה בהתאם  . עם זאת, יש לאפשרניתמול שחק  ניתעמדה של שחק  הקפיד עליש ל ג. 
 מטר. 2בטווח שאינו עולה על של הכדור במגרש אך 
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שחק ד. "בידוד"  של  של    תינבמקרה  למהלך  )התקפה  אחד"  על  נסוגה  "open""אחד  שמירה  תותר   ,)
 ת.רה אישית עזרה בשמיע"פ עקרונו ותתר של יתר השחקנייו

 . העלי תהשומר ניתאת השחק תעובר פתהתוק ניתה והשחקמותר להחליף שמירה במיד ה.

 ת חסימות כלשהן. חל איסור לעשו ו.

לשמ שמירה  אסור  חסימהור  נעשתה  אם  ונכ  כפולה,  לתקנון  ההתק בניגוד  באותה  סל  הסל פבש   ה, 
 . ור לקבוצה השנייהיבוטל והכדור יעב

 ו בלי כדור.עם א חסימהה כפולה ו/או איסור שמיר ז.

 מן: "ל ינהג השופט כדלקעקרונות השמירה הנ של הפרת במקרה .ח

 ולמאמן הקבוצה.  ותלשחקן/ניהסבר   # 

 מן הקבוצה.ת מאאזהר  # 

 בוצה.ת למאמן הקיעבירה טכנ  #  

 ק שינוי שעת משח . 02

בבוקר, וזאת ישירות   11:00משחק עד שעה קבוצות גם ביום הי ת משחק בהסכמת שתניתן יהיה לשנות שע 
 השופטים. הל האזור של איגוד מול מנ

 שינוי מועד משחק  . 12

הקבוצות( עד    בועים בתקנון האיגוד )הסכמת שתיניתן יהיה לשנות מועד משחק בהתאם לקריטריונים הק 
ת ניתן יהיה לדחו, בכל מקרה לא  טיםופאזור של איגוד השישירות מול מנהל ה  אתלפני המשחק, וז  םימי  4

 ור האחרון של העונה. חזור האחרון של סבוב א' ובמחזהסכמת שתי הקבוצות במחק במש

ה  יהיה עד המחזור הבא של אותהבמקרה של דחיית משחק בהסכמת שתי הקבוצות המועד  ליגה.    חדש 
 נוסף.ג' יש כבר מחזור   וםאחר מכן מאחר וביות רק עד יום ב' שלחדק מיום ג' ניתן ללדוגמא: משח

שי  של  ערבמקרה  משחק  ינוי  בי"ס  טיול  עד  ב  להעביר  המשח  ימים  7ש  מהקלפני  בקשה  ואישור ק  בוצה 
אל רכז הליגות  (נים מהקבוצה )כולל תאריכי הטיולשחק 4מנהל בית הספר על הטיול בו משתתפים לפחות 

 יגוד הכדורסל.בא

 טורנירים . 22

  – נוכה ופסחירים בחופשות חטורנ 2 -שתתף בם, תגילי למשחקי הליגה הר  כל קבוצה, בנוסף         

 ה.ההשתתפות בטורנירים הם חוב

 הרגילה.  בהסכמת הקבוצות ניתן לשנות את מועד הטורניר ולקיימו גם במהלך העונה

 תוצאות וטבלאות . 23

 לא יירשמו  וצאות המשחקיםך ת, אאותלוח תוצ היהוי ופס משחק רגילם עצמם ינוהל טחקישבמ

 יהיו אליפויות ליגה.  ות ולאפירסום של הטבלאלא יהיה מעקב ו –ד באתר האיגו

  



46 
 

 האיגוד  ותישיר מחירי 
.       

 תונהג בכל הליגות אגרה   2020/21בעונת המשחקים  גם הנהלת איגוד הכדורסל החליטה כי  .א
 שיפוט. דמי ללא גלובלית,  תיתנעו

  הבאים: ירותיםאת הש  תכלול האגרה ב.  
 ליגה ולגביע. אגרת רישום קבוצה ל  .1  
 בוסמן בליגות על  שחקן זר/ (, לרבות,)כולל רשאי ליגה נוספת אגרת חידוש כרטיס שחקן .2  
 איגוד לפיב"א. הייה של דמי טיפול המועברים ע"י  גברים ונשים ולאומית גברים, ולא כולל גב    
 קה רפואית  אגרת טופס בדי .3  
 קן. טופס הרשמת שח רת אג .4  
 ים ונשים ולאומית גברים(. על גבר-רק לליגות ונטי)רלו ישת חוזה אחיד תשלום בגין רכ .5  

 
   

 וט( דמי שיפ ללאסכומי האגרות והליגות בהן תונהג האגרה העונתית החדשה )    ג.

 סכום לקבוצה בש"ח   ליגה 

 27,000 גברים על   גתיל

 17,000 ליגת על נשים 

 11,000 בריםית גלאומ

 5,500 לאומית נשים

 3,500 בריםארצית ג

 3,500 נשיםארצית 

 3,000 + ב' גברים  בריםא' ג

 3,000 א' נשים

 1,900 נוער 

 1,900 א' ונערים ב'   עריםנ

 1,900 ונערות ב'  נערות א'

 1,250 וקט סל ילדים

 500 ל בנות סוקט  ילדות

  
 
 

 ת חובובסילוק מותנה לעונה הבאה יהיה קבוצה בכל מקרה, רישום   ✓
 וד. הקבוצה לאיג     

 

 בועה תבוא אך ורק במקום  האגרה הק להבהיר כיספק, אנו מבקשים  למען הסדר והסר כל ד. 
 הלן: לום התשלומים המפורטים  תבוא במק לעיל, ולא דהאגרות והתשלומים כמפורט  

 . וטפסי משחקדמי שיפוט  (1

 רים, לליגות על גב  יב"א )רלוונטיזרים בפ שחקנים ושחקניות ום  תשלום דמי טיפול בריש (2
  על נשים ולאומית גברים(.                          

 (. על גברים, על נשים, לאומית גברים-טפסי העברה )למעט ליגת     (3  
 כד'.גר, שחרור קטין ו ס טפסי השאלה, הסגר, יציאה מה     (4  
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 ד'. זכירות וכברת ניהול מן, חוקה, חותקנו תישרכ      (5                  
 ות. בורר  אגרות     (6  
 תי הדין. ים לבערעור     (7  
 קנסות.      (8  
 תשלום בגין בקרה התקציבית.     ( 9  
 שחקן מוקפא )בכל הליגות( רישום שחקן מתאזרח/רישום    (10  
 . בסעיפים דלעילר אינה מצויינת כל אגרה אחרת אש   (11  

 
 ית( הכללנם קשורים לאגרה יתר המחירים )שאי    
  

 ₪   170  ה, טופס השאלה ור והעברטופס שחר  .1 
   ₪  170      תקנון  .2 
   ₪  100    סל -חוקת הכדורסל/קט . 3 
   ₪  100    חוברת ניהול מזכירות  . 4 
   ₪  100     טופס סיפוח  . 5 
 גברים ונשים על לליגות   ₪  700       הדין העליוןערעור לבית  .6 
 נשים לאומית גברים ו                            
 ליתר הליגות     ₪   400        
   ₪  850    וקפא רישום שחקן מ .7 

 
 על ולאומית  ₪  לליגת 2,200      בוררות  .8 
 ₪  לליגה ארצית, א', ב' 1,700        

 סל -ם, נערות, ילדים וקט₪  לליגה נוער, נערי 1,300                           
 ₪  1,700    זר בפיב"א  רישום שחקן .10 
 ₪     850   רישום שחקנית זרה בפיב"א  .11 

 
 :ופס הסגר/שיחרור קטיןר טמחי .21 

 ₪  770     קט סל ב'                            
 ₪ 850    סל בנות וקט סל א' קט   
 ₪   1,270     ילדים ב'   
 ₪  1,500     ילדות וילדים א'   
 ₪  2,100         נערות ב' ונערים   
 ₪    2,550   ער ובוגרים, נשים, נונערות א'  

 קנסות 
 :  2020/21הקבועים בתקנון לעונת  קנסותלהלן ה 

 
 ₪     500    ונשים  ליגת על גברים  -איחור בהרשמה לליגה  
 ברים  צית גם ונשים וארילאומית גבר 
 ₪   250    הליגות יתר   -איחור בהרשמה לליגה  
 ₪      100  ת זהות ם תעוד ושיחק ע שחקןיס הח את כרטשחקן ששכ 
  ₪  100      אובדן כרטיס שחקן  
 ₪  150      ש בטופס לא רשמי מושי 
 ₪  800    קבוצה ראשונה באגודה  -פירוק קבוצה  
 ק לכל פירו  ₪ 250תוספת של     -כל קבוצה נוספת באגודה  
  קבוצות קנסות לגבי אי הופעות 

 
 ₪    2,200     םיברליגה לאומית גליגת על גברים,  
  ₪   1,700   א' גברים  -ליגת על ולאומית נשים, ארצית ו 
 ₪   900   ליגה ארצית נשים, ב' גברים ונוער, א' נשים  
  ₪ 900                  סל -דות, ילדים וקט ערות, ילנערים, נליגה   

 
    ס כפול.בסיבוב ב' תיקנס בקנקבוצה שלא מופיעה   !להזכירכם 
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 : ת התשלום השנתימו כבר א צות ששיל רוק קבופי לגבי  נוהל

 זרה את דמי הרישום השנתיים בהפחתת הסכומים הבאים  תקבל בח התפרקהסכום וקבוצה ששילמה את כל ה 

 בר(: מלדצ 31נאי שתתפרק עד לתאריך בת )וזאת 

 ₪ נוספים(.  250מו ת באגודה ישולק של קבוצה נוספונה ולכל פירו₪ לקבוצה ראש 800ק )טי של הפירוהקנס האוטומ .א
ליגה   .ב והמפ  –תשלום מס  )בתקצי  ורט גםע"פ התעריף של העונה שעברה  נמוכות,    160ב האיגוד  ₪ במחלקות    ₪130 בליגות 

 הנוער(. 

והק . ג התפרבמידה  שחקבוצה  כבר  שרשמה  לאחר  מההחזר  נקה  ינוכה  המוים  הסכום  במחירון האפלקבוצה  ובתקציב יע  יגוד 
 מספר השחקנים שכבר נרשמו.אית כפול ור טופס בדיקה רפמחיכרטיס שחקן ו לגבי מחיר חידוש

והפיר .ד הואבמידה  הביתיים  במהל  וק  המשחקים  עבור  השיפוט  דמי  גם  לקבוצה  מההחזר  יקוזז  העונה  הקבוצה ך  שקיימה 
 בפועל. 

 

 

 זרים. שנה לא תקבל כל החר כל לינוא 1 ל מתאריךתתפרק החשקבוצה 

 
 אגרות שיפוט  
 )כולל אגרת טופס משחק(:  2020/21פוט לעונת יש מחירי אגרות ה  לןלה 
 

 כולל שופטי מזכירות( למשחק )  ₪ 13,435      ליגת על גברים
 שופטי מזכירות( ₪   למשחק )כולל  7,230      לאומית גברים 
 )כולל שופטי מזכירות( ק ₪   למשח 6,820      ליגת על נשים

 ק ₪   למשח 1,600      נשים לאומית 
 ₪      למשחק  910      ארצית גברים 
 ₪      למשחק  415      ארצית נשים 

 ₪      למשחק  415               א' נשים 
 ₪      למשחק  725      א' + ב' גברים

 ק ₪      למשח 525     מית וארצית נוער על, לאו
 ₪      למשחק  290      נוער מחוזית 
 למשחק    ₪    525     ומית וארצית נערים א' לא

 למשחק       ₪ 290      ת מחוזי ' נערים א
 למשחק   ₪     525      נערים ב' לאומית 

 ₪      למשחק  290      ם ב' מחוזית  רינע
 ₪      למשחק  390 )בית עליון( ת נערות א' לאומית ונערות ב' לאומי

 ₪      למשחק  220 ולאומית )שלב א'(   יתב' מחוזונערות נערות א' 
 למשחק       ₪ 290     סל בנים ילדים וקט 

 ₪      למשחק  220     ל בנות וקט ס לדות  י
 

  



49 
 

 איגוד השופטים –רחבים מנהלי המ

 2020/21עונת המשחקים                                                            

 

  מס'

 סד'
 טלפון משפחה ופרטי םש תפקיד  מרחב 

   
1 

 ןצפו

 054-7720703 שקד יוסי  מנהל מרחב 

   
 054-7474159 אליאס ערב  אבו  סגן מנהל מרחב  2

   
 054-4211269 טוביה  רודניצקי  ב סגן מנהל מרח 3

   
4 

 שרון 
 054-5444354 קופנס אלכס  מנהל מרחב 

   
 054-5333425 צפוני דוד  סגן מנהל מרחב  5

   
6 

 מרכז 

 052-2787840 אלמלן יוסי  מנהל מרחב 

   
 054-5607363 סגל ניר  סגן מנהל מרחב  7

   
 050-2909131 עבר הדני גדי  ן מנהל מרחב גס 8

   
9 

 דרום 
 050-6244116 מרציאנו אהוד  מרחב  הלמנ

   
 054-4880712 רוס יהודה מרחב סגן מנהל  10

   
11 

 ת"א 
 050-6022222 רומנו דוד  ב מנהל מרח

   
 054-3154446 דגן הדר  סגן מנהל מרחב  12

   
 054-5333405 שטיינברג נח  מרחב מנהל  מזכירות  13
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 עדכון אתר האינטרנט
 

 רכת המחשבים של ע"י שופטי המשחק ישירות למצאות עמעותי בהעברת התובעונה זו יהיה שינוי משגם 

 ל האיגוד. איגוד הכדורסל ולאתר האינטרנט ש

 לו למחשב הטלפון הנייד שמשחק באמצעות להעביר את תוצאת ה  עם סיום כל משחק חייב שופט המשחק

 . האיגוד

 ת לאתר  ישירו יידים של השופטיםות שנקלטו מהטלפונים הנ ב האיגוד יעביר את התוצאשעה מחשכל חצי 

 צאות וגם בטבלאות.וד, שיתעדכן גם בתוהאינטרנט של האיג

 מספרי הקבוצות. את מספרי הליגה או הגביע וגם אתבטלפון גם  השופט יעביר

 לט. ם לתוצאה לא להיקן שטעות באחד המספרים תגרוובכמ

 ות הבאות:כם מתבקשים לבצע את הפעולך הינאי לכ

 סיבה אחרת  ביע. במידה ומכל גהיה טופס של אותה ליגה או שחק ילכל מארחת לדאוג ש על הקבוצה המ .1

 פס את שם  תקן בעט על גבי הטואת הליגה הלא נכונה ול פס אחר, עליכם למחוקאתם נותנים לשופט טו

 רשום בספר המשחקים.ביע. לפי הליגה או הגדכן, כולל מספר ההליגה/הגביע המעו

 צה, ולוודא  והשחקנים גם את כרטיסי הקב רטיסיני המשחק יחד עם כיש להקפיד לתת לשופט לפ .2

 ופיע בכרטיס הקבוצה.צה הנכון כפי שהוא מירשמו את מספר הקבו ת המשחקכירושבמז

 שכל התוצאות והטבלאות   םמעונייני אינטרנט שלו ואנורוג אתר המהלך רציני של שדד הכדורסל נמצא בגואי

 יעודכנו מיד עם סיום המשחקים.

 ל מטבלאות  ל לקבוצות להתבלבונות של הליגה ואכם טבלאות לא נרים פרטיים שנותנילצערנו יש מספר את

 . אלה

 ולא   ם )כמו בכדורגל(י הפרש סלירגים את הקבוצות לפלא מחשבים נכון את הטבלה ומד חלק מהאתרים

 שקובעים התקנון וחוקת הכדורסל. יפנימיות כפלפי ליגות 

  נון והחוקה קבוצהקלמרות שע"פ התפסידה הפסד טכני, ם נקודה לקבוצה שמיבאחד האתרים גם נותנ

 לל לנקודות.שמפסידה הפסד טכני לא זכאית כ

 הרשמיות היחידותחרים והטבלאות ות באתרים אל קבוצות לגבי טבלאאיגוד הכדורסל לא יקבל פניות ש

 האיגוד. תר האיגוד ומפורסמות בחוזרי המופיעות באהן הטבלאות 

 

 משחק.וד מיד עם סיום הג כל התוצאות לאי השופטים יועברו שבעזרתכם ובעזרתוה נקו

 יל את  לאיגוד בפקס או במיחובה על הקבוצה המנצחת להודיע   –שעות  72ך תוצאה שלא תפורסם באתר תו

 .המדויקתהתוצאה 
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 איגוד הכדורסל  הכדור הרשמי של - "מולטן"כדור
 

 הכדורסל  דהרשמי בכל הליגות של איגוהמשחק כדור  2019/20עונת ב םגהחליטה כי  הנהלת איגוד הכדורסל

 היה כדור "מולטן". ל גברים וליגת על נשים( יליגת ע)למעט 

 

 "מולטן" בלבד!  מסוגשחקים רק עם כדורס הקבוצות חייבות לשחק במ

 

  MOLTENסל  ת והזמנת כדוריישרכ

 ט גום בע"מ ורספ

  PEAK – DERBY – MOLTENיבואנית המותגים 

 , א.ת. חולון. 34גה: רחוב החופר משרדים ואולם תצו

 03-5503266קס: פ 03-5589444טל' 

 etvision.net.ilsportgum@n :MAIL-Eאימייל: 

www.sportgum.co.il 

 

 הכדורסל תזכה להנחה: אגודה הרשומה באיגוד 

 5%ל שתזכה להנחה  –כדורים  10יה של נק •

 10%תזכה להנחה של  –כדורים  10קניה מעל  •
 

 דורים היחידים המאושרים למשחקים הם: כה

 X5GH – 5גודל 

 X6GG – 6גודל 

 X7GG – 7גודל 

 נים. יהמצוי םם שאינם הדגמיור לשחק בדגמיאיסחל 

 

 

  

mailto:sportgum@netvision.net.il
http://www.sportgum.co.il/
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 תקן למגרשים
 

 מידות המגרש  א. 

 אורך ושני ת עד ארבעה מטר בוו מגרשים שמידותיהם קטנב. יאושרמטר רוח 15אורך,  טרמ 28 

 יהיה שני מטר למטר אחד.  יחס של האורך לרוחבמטר ברוחב בתנאי שה 

 רוחב.  טרמ  x 13מטר אורך  24מטר רוחב , או  x 14רך מטר או 26דוגמא:  

 סימוני המגרש  ב. 

אמצע  רוחב,  אורך,  )קווי  המגרש  לה  סימוני  חייבים  שרוחבומעגלים(  בקווים  ה  5ם  יות  בצבע  לצבע  מס"מ  נוגד 
 המגרש המסומנים. המדידה תעשה מהצד הפנימי של קווי  המגרש. המגרש. קווי המגרש הם מחוץ לשטח/המשטח

 שוליים חובה  ג. 

  34x21להיות    ב למגרש, זאת אומרת שהמשטח הכללי צריך  סביטר  מ  3ה הם:  ם בכל מקרהרצויי  השוליים . 1
 רקע אחיד.מטר בעל כיסוי ק

לאורך  2  הם: םמינימאליישוליים  . 2 המגרש  3  המגרש  מטר  לרוחב  קיימגרשי  מטר  במידות ם  יאושרו  מים 
 (. 24x13)מגרשים של  30x17של  תמינימאליו

 השיפוע  ד. 

 כיוון הרצוי מהקו לכיוון שני הסלים. ה 0.5% וחים עלים פתבמגרש צריך לעלות השיפוע לא  

 וףהריצ ה.

ם  ספוס קל ו/או אספלט עפזות עם ח ס"מ ללא 45X45של  ה במרצפות רחוב פתוחים רצוי שיהיהריצוף במגרשים 
 שכבת צבע אקרילי.

 סלים  יפיגומ .ו 
הפיג להיחייב  תהמינימאליום  בליטת  יבל  2.20ות  ת  הלוח  מטר מזה  הפיגום ובתוך המגרש    מטר  1.20וט    רגלי 

 רש. יעמדו מטר אחד לפחות מחוץ לגבולות המג

 לוחות . ז
קס  או בפרספבחוקה,    המצויןיבית( ובעובי  א סמל  'ץיסנדבמלא )  דמעץ לבי  1.80X1.20ודל  להיות בג  הלוח צריך

 שקוף ומסומן עפ"י דרישות החוקה.

 הסלים  . ח
נמדדים מהלוח ועד לקוטר ח המהלוס"מ    15מרחק  ס"מ בדיוק וב  45  ולות בקוטר שלות להיות עגהטבעות חייב

ברזל של  . עובי הת הרשתותרעת לקשיהטב  ווים בתחתית  12תקין  ע הטבעת כתום. יש לההפנימי של הטבעת. צב 
 ס"מ. 40ורך הרשת חייב להיות מ קוטר. אמ" 20יות הטבעת חייב לה

 רה התאו  . ט
 מרצפת המגרש.בגובה של מטר  קדתיבקס ועוצמה זו לו 1500-יבת להגיע  לעוצמת התאורה חי

 אינו פחות משבעה מטר.ובגובה ש לפחות מגבולות שדה המשחקעמודי התאורה במרחק של שלושה מטר 
     

 מי הגידור הפני . י
בג להקיף  יש  הכדורסל  מגרש  בגובה  את  פנימי  הג  1.40דר  להיותמטר.  חייבת  )או    דר  לשוליים  בגבולם( מחוץ 

ב הקים גדר חבלים בתנאי שהגדר תורכלפלסטי. ניתן    מרשת מכוסה בחומרדר מרשת ברזל או  הגבחוץ תהיה  
 שווה.  וקהויתר החבלים בחל רמט 1.40יון יהיה בגובה החבל העלמשלושה חבלים לפחות, ש

 

 נים ימג . יא
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יה עטופים  עמודי הסל  כ  במגניםיו  של מחומר    המגן מגומי אויר אומטר.    2-מיוחדים שאורכם  דומה במעטה 
גם אז את המגנים  ם, יש להתקין  אים קרוב למגרש ומסכנים את השחקניצעמודי החשמל נמ  ברזנט או לבד. אם

 די החשמל. על עמו

 אביזרי מזכירות . יב
פוס  שניות עם אפשרות לאי  0-שניות ל  24-ות מיורדיות  ת דיגיטלי בו השנשניו  24קן  ב להיות מתרש חייגבכל מ

 שניות.  14-ל

 תוצאות. מגרש חייב להיות לוחל בכ

מגר חייביבכל  להיות  ש  עבם  קבוצתמסמני  עבירות  לסימון  אדומים  דגלים  וירות,  לשחקנים  2-יות   כיסאות 
 מחליפים. 

 תוצאותהמיקום המזכירות ולוח   . יג
השעון להימצא  מת מול היציע ועל לוח התוצאות ולהיות ממוק  יציע אחד, על המזכירותבו יש רק  בכל מגרש  

 המגרש.  בפינת

  רי שולחן המזכירות וספסלי הקבוצות.ן שקופה מאחוכין מחיצת מגלה יש ש שני יציעים,בכל מגרש בו י

 הוראות כלליות

 וע הוראות התקן.ת על ביצוד הכדורסל אחראיגמטעם ועדת הארגון של אי –גרשים ועדת המ .1
 מו לדרישות התקן.ם עליהם אם לא יתאירשים חדשים ומגרשים ישנים שכבר משחקישרו מגלא יאו .2

 חק על תקינות המגרש. המשפס רך קבע על טושחק ידווחו די המשופט .3

 עזרה ראשונה ואלונקה.  בכל מגרש חייב להיות תיק .4
 אח. נוכחות חובש או  טרש חייב על פי חוק הספורבכל מג

לה האגודות  לכל  ממליצים  גופיםאנו  או  מד"א  באמצעות  ק  עביר  לכך  בעלהמוסמכים  לכל  החייאה  י ורס 
 הלי הקבוצות. יקר למאמנים ולמנובעהתפקידים באגודה 

 אינטש 3מוספר ביחידות(: אגד עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים )מ יקבת

) נאי  1נייר    אספלנית(,  10)  (,  1נה )(, מספריים לעזרה ראשו2' )מ  2(, חוסם עורקים  1ילית )סטר-ן וזלי  (, גזה1טש 
-(, תחבושת1פנקס שורות קטן )  (,1(, פנס כיס )12ד לחיטוי עור ), פ(10(, פד יוד ) 1ד )(, סד פלסטי לי10)  משולש בד

( קטנה  אישית  תחבושת(8שדה   ,-( בינונית  )2שדה  לכוויות  תחבושת  א2(,  מפוח  )  1000בו  מ(,  מסכה  (1סמ"ק   ,
 3(, מנתב אוויר מס'  1)  2נתב אוויר מס'  (, מ1)  1(, מנתב אוויר מס'  1)  5להנשמה מס'  (, מסכה  1)  2ס'  להנשמה מ

)  (, ראש קשיח 2)  18(, קטטר שאיבה מס'  2)  8בה מס'  י(, קטטר שא1בו )רגל אמ-(, משאבת1) (,  1לקטטר שאיבה 
 (. 1חמצן למכשיר נייד )-תסו(, 1וברט שאו" )ר(, אטם למכשיר "1להעשרת חמצן ) שקית

 ביר  להעליצים לכל האגודות  אח או חובש. אנו ממבכל מגרש חייבת, עפ"י חוק הספורט, נוכחות  .   5

 באגודה ובעיקר מוסמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי התפקידים ים הגופ עות מד"א אובאמצ       

 לריענון הנושא. למאמנים ולמנהלי הקבוצות ולדאוג       

 שה לשופטים. לקבוצה האורחת וחדר הלביב להיות חדר הלבשה .    בכל מגרש חי6              
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 לאולמותן תק
 

 מידות א. 

מטר ברוחב,    מידותיהם קטנות עד ארבעה מטר באורך ושניו אולמות שוחב, יאושרר רמט  15מטר אורך,    28 
 חד.  למטר א רהיה שני מטיחס של האורך לרוחב יבתנאי שה

 מטר רוחב. 13 -מטר אורך  24או מטר רוחב  14 -מטר אורך  26 מא:דוג 

 מגרש סימוני ה ב. 

ס"מ בצבע המנוגד לצבע    5שרוחבם    ות בקוויםלהי  יביםומעגלים( חי  רוחב, אמצע  )קווי אורך,   סימוני המגרש 
קווי לשטח    המשטח/המגרש.  מחוץ  הם  מהמגרש  תעשה  המדידה  הפנימיהמגרש.  קוו  הצד  המגרש  של  י 

 ים בצורה ברורה. ס"מ רוחבם ונרא 5חיד, ות המגרש יהיו בצבע אווים התוחמים את גבולסומנים. הקהמ

 שוליים חובה  ג. 

  גרש, זאת אומרת שהמשטח  סביב למ מטר 3ם: קרה הבכל מצויים ים הר השולי . 1 

 .וי קרקע אחידמטר בעל כיס 34X21ות הכללי צריך להי  

 ש.מטר לרוחב המגר 3 לאורך המגרש.מטר  2הם:   םלייאמינימשוליים  . 2 

  ( חובה 24X13ת של )אולמו 30X17של  תומינימאליאולמות קיימים יאושרו במידות   

 סלים. הקיר מאחורי הבחומר מגן את  פדלר  

 גובה האולם והתאורה  ד. 

מקום  מטר ב  7יך להיות  רהתאורה במקרה של תאורה תלויה צ  המטר. גוב  7ות לפחות  גובה האולם צריך להי 
 לקרקע.  הקרוב ביותר

 פוע השי ה.

 ת האולם. לא יותרו כל שיפועים או גבשושיות ברצפ 

   הריצוף ו.

 ן מוקצף או ספוג.תי( או פוליאורטפרקיהיה מעץ )י שרצוהריצוף בתוך אולם  

 סלים  יפיגומ ז. 

ורגלי הפיגום   מטר בתוך המגרש  1.20מטר, מזה יבלוט הלוח    2.20ות  לית חייבת להיאהמינימבליטת הפיגום   
 ת המגרש. חות מחוץ לגבולועמדו מטר אחד לפי

יש   דיםמוש בסלים נייקרה. במקרה של שיל קיר האולם או  על התע  יםקין את לוחות הסלבאולמות רצוי להת 
 ם ניידים מהרצפה.סלי יביםולאומית גברים חיבליגת על גברים  צפה.להבטיח שניתן לעגנם בר

מטר מהקצה   2ק של לפחות  נשים( יהיו במרחגברים וליגת על  גברים, לאומית    ת הסל )בליגת עלוכבסיס תומ 
 צוני של קו הרוחב. החי

 לוחות ח. 

 בחוקה.  המצויןובעובי  שקוףמר מחומטר,  1.80X1.20היות בגודל הלוח צריך ל . 1

ומסומן לפי הלוח מחומר שקוף    על ולאומית נשים חייב להיותיגת  ם ולליגה לאומית גבריבליגת על גברים,   . 2
בגודל  ת הדרישו יהיו מרופדים בתח  1.80X1.05חוקה  ולוחות הסל  ובצידי הלמטר  וח. הריפוד  תית הלוח 

וצידי המסה את תחתייכ וגב  ס"מ ריפוד מהתחתית  35נימום של  במישטח של הלוח,  ת המשטח  . קדמת 
 ס"מ. 5ובי של יהיה במינימום ע חהריפוד מקצה התחתית של הלו עוביס"מ  2כוסו במינימום הסל י

 הסלים  ט. 
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קוטר דדים מהלוח ועד ללוח הנמס"מ מה  15ק ובמרחק  ס"מ בדיו  45ת להיות עגולות בקוטר של  חייבו  הטבעות 
רשתות. עובי הברזל  ווים בתחתית הטבעת לקשירת ה  12ת כתום. יש להתקין  ע טבעת. צבע הטבהפנימי של ה

 ס"מ.  40יות  ב להורך הרשת חייאמ"מ קוטר.  20ייב להיות טבעת ח של

 שחרור לחץ כדלקמן: בה לסדר טבעות של בליגת על גברים חו 

לחץ יבטיח תכונה     גנון של שחרורות )קבועות(. המנה לטבעות בלתי נעתיעה זהכונות רעות תיה לטבתה א. 
יחותו  ת בטאיח זה שיבטבנה שלה צריך להיות כהתכנון של הטבעות והמזו וכן יגן על הטבעת ועל הלוח.  

 ן. של שחק

יח( של טטי )ניס עד עומס  סור לו להשתחררמוחלט ומנגנון שחרור הלחץ, אלטבעות עם מנגנון נעילה  ב. 
 הלוח. מהרחוקה ביותר צה הטבעת בנקודה ק"ג הנח על ק 105

 בו היא מצויה.  קי המקורימעלות מתחת למצב האופ 30-כשהטבעת השתחררה היא לא תרד יותר מ ג.  

 למצבה המקורי.   זור אוטומטית ומידנח עליה, הטבעת תחס כבר אינו מושחרור, כשהעומר החלא ד. 

ולהיות   עת(טב ים )לוח + תה שתי מערכות סלת להחזיק ברשוונשים חייבעל גברים  צה בליגתכל קבו  
חייבתלאומגה  דקות, כל קבוצה בלי 30חליף סל שנשבר בזמן סביר של מסוגלת לה ונשים  גברים  ק  חזיהל  ית 

  דקות.  30שנשבר בזמן סביר של עד מסוגלת להחליף סל + טבעת( ולהיות   ת סל אחת )לוחברשותה מערכ

 התאורה  י. 

 . האולםבגובה של מטר מרצפת  קתיבד עצמה זולוקס ו 1500-יע ל עוצמת התאורה חייבת להג 

 פת האולם.נמוך משבעה מטרים מרצגובה הפנסים לא יהיה  

 הגידור הפנימי  יא. 

  ת בד או מרשת מחומר פלסטי. חלקה העליון מרש  מטר  1.40ת בגובה  קיף בגדר פנימידה המשחק יש להש  תא 
 שחקנים. למנוע את פציעת המנת  ע"י צינור עגול על של הרשת יהיה מוגן

 נים יגמ יב. 

  ל ר או מחומר דומה במעטה שמי אווימגן מגומטר, ה  2-כם כ מיוחדים שאור  במגניםעמודי הסל יהיו עטופים   
 נים המגם את השחקנים, יש להתקין אז את  ש ומסכנירוב למגרצאים קם עמודי החשמל נמברזנט או לבד. א
על עמודי הח או מהלים תלוישמל. במקרה של סגם  על הקיר  יש לרפד  ים  האולם מאחורי  קירות  את  תקרה 

 הסלים. 

 ביזרי מזכירותא יג. 

ג  בכל אולם המשמש את . 1 ו קבוצות ליגת על  ונשים,  דיגיטלי,  להיות שעון עצר    אומית גברים חייבלברים 
ת. בדקה האחרונה של המחציו  ההשנייוכולל מאיות  דקות כולל שניות    0-דקות ל   10-עון יורד מש  כלומר

 ק כדורסל.עצר חשמלי ומותאם במיוחד למשחשעון   להיות ים חייבבכל יתר המגרש

קבוכב . 2 את  המשמש  אולם  ו ל  גברים  על  ליגת  ולאומיצות  להיו  תנשים  חייב  מתקן  גברים  שניות   24ת 
השנ בו  מדיגיטלי  יורדות  תהיינה  ל  24-יות  לאפ  עם  שניות  0-שניות  לאיפוס   שניות.   14-שרות 

מתקן   לשני  24על  עות  מורכב  הסל  היות  מסגרת  תלייה עמל  מתקן  על  או  הלוח  של  העליון  הקצה  ל 
סל מאחורי ההאולם,    על קירות  השניות  24  וח. אין למקם את מתקןעל הקצה העליון של הלמהתקרה מ

 עצמו. אלא רק על מסגרת הסל

יתר   .    3 קבוצות  את  המשמש  אולם  להיות  בכל  חייב  דיגיטלי    24מתקן    הליגות  תהיינשניות  השניות   הבו 
העליון של    ל מסגרת הסל מעל הקצההשניות להיות מורכב ע  24שניות. על מתקן    0-שניות ל   24-יורדות מ

האולם.   הרצפה בפינות  ח הסל או מונח עלה העליון של לו ה מהתקרה מעל הקציהלוח או על מתקן תלי
במידה   .ועל מסגרת הסל עצמא רק  ולם, מאחורי הסל אלהשניות על קירות הא  24אין למקם את מתקן  

 ם. יונחו ליד פינות האולמתקנים ש 2השניות מותקן מעל הסל יש למקם  24מתקן  ואין

 

לוח . 4 להיות  ע  -תוצאות    בכל אולם חייב  גברים חיל גברים  בליגת  ולאומית  להיות בונשים  ללוח יב  נוסף 
 ח עבירות אלקטרוני. תוצאות אלקטרוני גם לו

כסאות לשחקנים   2-ירות קבוצתיות ולסימון עב  לים אדומים דג  ות מסמני עבירות,בכל אולם חייבים להי . 5
 ם. מחליפי
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וט יש לסמן גם  בעת הסל. על המלמדידת גובה ט  טרמ  3.05ך של לפחות  להיות מוט באורבכל אולם חייב   . 6
 מטר.  2.75בה של גו

 

 התוצאותמיקום המזכירות ולוח   יד. 

צד הקיר,  ועל לוח התוצאות והשעון  ע בוקמת מול היצימזכירות להיות ממיציע אחד, על הבו יש רק בכל אולם  
כירות שולחן המזה מאחורי  גן שקופממחיצת  ם, יש להכין  יש שני יציעיבכל אולם בו    .האולם   בפנים  אלהימצ

,  רצית )גברים ונשים(קי ליגות לאומית ואנו ואשר מיועדים למשחאולמות חדשים אשר ייב  וספסלי הקבוצות.
 צאות אלקטרוני בהתאם לחוקה. תו יהיה בהן לוח יאושרו אלא אם כןלא 

 

 הוראות כלליות טו.

 אות התקן. צוע הורית על במטעם איגוד הכדורסל אחראי –ועדת המגרשים  . 1 

 לדרישות התקן. ויהם אם לא יתאימולמות ישנים שכבר משחקים עללא יאושרו אולמות חדשים וא . 2 

על נוער, שים,  נ  ארצית  לאומית נשים,גת על ורים, ליצית גבלאומית גברים, ארמשחקי ליגת על גברים,   . 3 
באולמות    ית ייערכוומית וארצערים לאנגברים, נוער ארצית ו  ת, ליגה א'נוער לאומי ת,  ' לאומיילדים א

 אשונות במגרש פתוח.ה לשחק שתי עונות רוליגה א' נשים תוכלנ חדשות בליגה ב' גברים בלבד. קבוצות

 פס המשחק על תקינות המגרש. טו חו דרך קבע עלשופטי המשחק ידוו . 4 

 חייב  ליגת על גברים ונשיםונקה. בואל שונההיות תיק עזרה ראבכל אולם חייב ל . 5 

 בכוננות. ם לכל קבוצה ואמבולנס חן טיפולילהיות שול 

 ח. ט נוכחות חובש או אבכל מגרש חייב על פי חוק הספור  

סמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי  גופים המומד"א או  צעותגודות להעביר באמאנו ממליצים לכל הא 
 ולמנהלי הקבוצות. ים באגודה ובעיקר למאמנ התפקידים

עזר  חיי  הבתיק  לראשונה  ב  הימצאבים  )ממוספר  הבאים  אגד  האביזרים  )  3יחידות(:  , ( 10אינטש 
(,  1נה )אשוספרים לעזרה ר( מ2מ' )  2ורקים  (, חוסם ע1)  סטרילית-לין (, גזה וז1) אינטש    1נייר    אספלנית

(, פד 1)(, עט כדורי  1ל מזהה לחובש )רוו(, סרט ש10ת ביטחון )(, סיכו1(, פד פלסטי ליד )10)  משולש בד
סטריל )אינ  3נ'    3י  גזה  )1טש  יוד  פד   ,)10( עור  לחיטוי  פד   ,)12( כיס  פנס  פנקס  1(,   ,)( קטן  (, 1שולחן 

קטנה-ושתתחב אישית  בינו-תחבושת  (,8)  שדה  )שדה  תחבו2נית  )שת  (,  אמבו  2לכוויות  מפוח   ,)1000  
 2וויר מס' (, מנתב א1) 1ס' מ(, מנתב אוויר  1) 5נשמה מס' לה (, מסכה1) 2נשמה מס'  (, מסכה לה1סמ"ק )

(, 2)  18ה מס'  (, קטטר שאיב2)  8'  (, קטטר שאיבה מס1אמבו )רגל  -(, משאבת1)  3  (, מנתב אוויר מס'1)
)1ן )חמצשקית להעשרת    (,1לקטטר שאיבה )קשיח  ראש   חמצן -(, וסת1(, אטם למכשיר "רוברט שאו" 

 (. 1מכשיר נייד )ל

 ייערכו באולמות בעלי רצפת וער,  וליגת על לנברים  גלאומית  ,ליגת על גברים ונשיםי משחק .6
 צאים  ים על הרצפה ולא יוחייבים להיות ניצב  , למעט ליגת על לנוער,הסלים –בלבד  פרקט  
 מהקיר או מהגג.  

 חייב להיות בנוסף ל גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשיםבליגת ע בכל אולם . 7 

 בירות אלקטרוני.עללוח התוצאות האלקטרוני גם לוח   

 חייבת להיות  וער על נ תם וליגיגה לאומית גברים וליגת על נשי בכל אולם בליגת על גברים, ל . 8 

 פטים. דר ההלבשה של השומקלחת נפרדת לשופטים בח  

 24משחק ומתקן ערכת רזרבית של שעון לם בליגת על גברים וליגה על נשים חייבת להיות מאו בכל  . 9
 .שניות

 ספרי מקומות  ות רק אם יהיו בהם מ בליגות הבא שרו למשחקיםת יאוואולמ . 10 

 כמפורט להלן:  לכל ליגה וליגה, םמינימאליי  

 ום" "מינימצופים ות למקומ 2000 - על גברים  גתלי  
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 " מקומות לצופים "מינימום   600   - רים ומית גבליגה לא  

 " מקומות לצופים "מינימום   600  - גת על נשים יל  

 מקומות לצופים "מינימום"    300  - ית גברים ארצ תליג  

 נימום" מקומות לצופים "מי   300  - נוער  עלליגה   

 זוג אוויר.להיות מערכת מית גברים ונשים חייביגת על  אולם בלבכל  .11
 חייב להיות אינטרנט  וליגת על לנוער ברים ליגה לאומית גבווגברים בכל אולם בליגת על נשים .  12

 ולם. מחובר למחשבי הסטטיסטיקה באהאינטרנט המהיר צריך להיות    .יקוואלחוטי או   רימה         

 ופטים. האורחת ולש צהת חדר הלבשה לקבובכל אולם חייב להיו    .13                           

 

 הנקודות    3 ת )סימון מלבני( ושל קשתהשניו 3רחבת סימון החדש של חובה לסמן את הבכל הליגות    .14          
 שבו  מצב  החדשה )תוספת השניות, לפי החוקה 24ן מ'( וכן שינוי שעו  6.25מ' במקום   6.75)                  

 שניות(. 14-לות שני  24-שעון מניתן להחזיר את ה                   
 יב אופטי המאפשר חייב להיות ס , על נשים ועל לנוער  בכל אולם, בליגת על ולאומית גברים .15

 המשחק בטלוויזיה.יר של ר יששידו              
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 הזמנת שופטים למשחקי אימון/ידידות/טורנירים 
המסונ ספורט  הכדורסלאגודת  לאיגוד  משחקומעו  פת  לקיים  /ידידות  ניינת  כלשהוא   טורניר  /  אימון 

 תידרש לפעול בהתאם לנוהל הבא:

 פרטים הבאים: הדורסל ובו מזכיר איגוד שופטי הכיה בכתב )פקס/מכתב( לנפ

 המשחק/טורנירריך את *

 טורניר שעת המשחק/ *

 מקום קיום המשחק/טורניר *

 ות/משחקותהמשתתפ הקבוצות *

 ?כן/לא -הזמנת מזכירות  *

 שובה.פקס להחזרת ת *

 המזמין.  נייד שלטלפון  *

 . 03-5686668פקס איגוד השופטים 

 שחק.מועד הממשעות  72-וד השופטים לא יאוחר מהבקשה חייבת להגיע לאיג

השאיגו )פקס/מכתבד  בכתב  יודיע  אישורופטים  אישור/אי  על  לאגודה  ו  (  שיגור/אי  המשחק/טורניר  על 
 לבקשת האגודה. אםהשופטים למשחק, בהתשיגור 

  אליה אישור בכתב לבקשתה   וד השופטים בכל מקרה בו לא מגיעית עם מזכיר איגגודה תתאם טלפונאה
 ה.שעות מהגשת הבקש 24בתום 

 למשחק נת שופט נוסףהזמ לנוה

נהלו  שלה, שנקבעו כי ית  י הבית ומשחקי החוץופט נוסף למשחק לכל משחקכל קבוצה רשאית להזמין ש
 . ע"י שופט יחיד

 קשה: ובו פרטי הב למזכיר איגוד השופטיםב )פקס/מכתב( נת בכך לפנות בכתעל קבוצה המעוניי 

 תאריך המשחק  *

 המשחקת שע *

  קיום המשחקמקום  *

 צות המשחקותבוקה *

  הליגה  *

 הנמקות לבקשה *

 מסובסד(. עה )תשלום מלא ולא לום אגרת השיפוט הנוספת והוצאות הנסיות לתשהתחייב *

 ת תשובה.פקס להחזר *

 של המזמין. נייד  טלפון *

 האישור.  וד השופטים ובו הודעה עלאישור יישלח מכתב לקבוצה מטעם מזכיר איגהלאחר 

האגודה   תהיה  מקרה  טלפונחבכל  בתאום  נוסףייבת  השופטים    י  איגוד  מזכיר  האזור עם  ומנהל 
 ורך השיבוץ הסופי.הרלוונטי, לצ 

 ית שלה.למשחקי הבאך ורק זכירות ( שופטי מהלים הנ"לן )בהתאם לנקבוצה רשאית להזמי

 משחקי חוץ.קבוצה לא רשאית להזמין שופטי מזכירות ל

מז  להזמיןרשאית  קבוצה   שופטי  מראש  חשבונה  לכעל  )גם    המשחקים  2-ירות  יריבתה  וגם בבית  נגד 
 ת בשני המשחקים.פוט לשופטי המזכירוה תשלם הקבוצה המזמינה את דמי השי, במקרה זבחוץ(

 . 03-5686668ד השופטים איגופקס 
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 אות מילוי טופס המשחק רוה
זו   בעונה  הכ יגם  איגוד  שמשיך  באותה  בנושא  ידורסל  התוטה  על  ופרסוםצאות  קליטת  ידי    טבלאות 

ו נהלים  ה מסודרת נקבעפשר לנו לקבל את התוצאות בצורת להקל על מזכירות האיגוד ולאמנל  מחשב. ע
 כדלקמן:

המארחת   א. הקבוצה  נציג  )על  המשחק  שופבמזכירות  המזכיאו  לרט  ברור    במדויקשום  רות(  יד  בכתב 
 תונים הבאים:בטופס המשחק את הנ

 שמות הקבוצות         (1)  

 מקום המשחק         (2)  

 יתאריך המשחק הלועז          (3)  

 עת המשחק ש         (4)  

  השחקן. עליכםרטיס  הקבוצה ובכ חשב רשום בכרטיסקבוצה בממספר ה -צות במחשב מספרי הקבו ( 5) 
קבוצה לרשום את מספר העליכם  הקבוצה.פר הקבוצה במחשב הרשום בכרטיס לרשום את מס

קבוצה המארחת מספר קבוצה א' שהיא ההמשחק. את ת של טופס אלימהשמצאת בעמודה  במשבצת הנ
שבצת ם במלרשות יש הקבוצה האורח קבוצה ב' שהיאמס'  לרשום במשבצת העליונה ואת  יש

 . האמצעית

כך, את המשחק במקום המיועד לעת סיכום הטופס, עליכם לרשום כרגיל את תוצהמשחק, בעם סיום   ב.
 ום: שורה יש לרשנמצא באותה ה עובריבו את שם הקבוצה המנצחת

 .א' ניצחה באם קבוצה -א  

 באם קבוצה ב' ניצחה. -ב  

המשחק  וצאת  שור תשובר אי  -תחתון של הטופס  לעיל יש למלא גם בשובר ה  המצויניםנהלים  ם האות 
את    במדויקובר זה יש למלא  שעות מהמשחק. גם ש  72וך  אותו על הקבוצה המארחת להעביר לאיגוד ת

 א' או ב'.  -ה המנצחת בוצות במחשב, ואת ציון הקבוצהק פריקבוצות, מסהשמות 

 לתשומת ליבכם:  

משחק בשיפוט הו  פיעו שופטיםם במקרה בו לא הוהנתונים גומסודר של כל    אוג למילוי מלאם לדעליכ 
המארח הקבוצה  נציג  על  הקבוצות.  כונציגי  מתאים  למילוי  לדאוג  המשחקת  של  סופית  תוצאה  , לל 

וציוןות המשחקהקבוצ  ספרימ יש לקבוצ  -של המנצח במקום    ות  ב'.  י  ציין במפורש, כה א' או קבוצה 
 ציגי הקבוצות.קיים בשיפוט נחק התהמש

  , לא תיכלל תוצאת המשחק המדויקיםבו כל הפרטים    נווייצלא  כשורה, וא ימולא  המשחק ל  באם טופס 
 אליכם פעם בחודש.   וחבטבלאות השוטפות שיישל
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 חק פס משטו םשיטת רישו
 

 : הרישום בצורה הבאהדו של הרשם להכין את טופס  חילת כל משחק תפקידקות לפני מועד ת 20עד  . 1

  צות, כאשר קבוצה א'  תי הקבוהטופס את שמות ש לרשום במקום המיועד בראש א. 

 חת.תהיה תמיד הביתית וקבוצה ב' האור  

 : םיים הנוספים הבאו ע"י הרשם הפרטבנוסף לכך ימולא ב. 

 שעת ומקום המשחק. תאריך,  . 1  

 שמות שני השופטים במשחק, ומספרי השופטים.   . 2  

 מונה משקיף(.שם המשקיף )אם  . 3  

 של הקבוצה. מספר המחשב  . 4  

 ופיות. צבעי הג . 5  

 שמות שחקני ומאמני הקבוצות. . 6  

 ר"ק. -תיות ה תרשמנה האוכל ראש קבוצליד שמו של  ג.  

 קווים מקביליםשחקנים יש למתוח שני  12-ת מחובפעה פיומבמידה וקבוצה  ד. 

  במשחק, בטרם   ל/ים חלקשחקן/ים אשר לא נוטלרוחב כל העמודות של מספר ה  

 שחק.ת המפתיח  

 

   חול/שחור י עטים בעלי צבע שונה: אדום לרבע הראשון והשלישי וכש בשנישתמ שםהר .2 

 תתקיים(.הארכה )אם , הרביעי וללרבעים השני 

 

 המאמנים: ת לפני מועד תחילת המשחק על קוד 10 . 3

 ם.נים ומספריההמתייחס לשמות השחקלאשר את נכונות הרישום בטופס,  א. 

 .המאמןמאמן ועוזר לאשר שמות ה ב. 

 מן בעמודת , בצבע אדום שיסוX-יין את חמשת השחקנים שפותחים במשחק בצל ג.  

 שחק" "השתתפות במ  

 מם. ש דילחתום בטופס הרישום ל ד. 

 

בחמישייה ולים אכן ע -ם במשחק סומנו על ידי כל מאמן כפותחיהרשם יוודא שחמשת השחקנים, ש 
התאמה בין סימוני המאמנים וסר רה של חיהם. בכל מקשמות שליד X-עיגול את התחת, ויקיף בהפו

 טים. ופלשיודיע הרשם על כך מיד  -לשחקנים הפותחים בפועל 

 )ללא עיגול(.   X ליד שמון גם יציי חקשלבכל מקרה שמחליף נכנס  

 .קבוצה "א" יהיה הראשון שיספק מידע זהמאמן   

 פסק זמן מאושר . 4

 עשה כדלקמן: רישום פסקי הזמן המאושרים יי 
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 )גדול( בתוך המשבצת המתאימה.  Xום ע"י רישא. 

 לתי מנוצלות. ם במשבצות הבקווים מקבילי 2ישורטטו  בסוף כל רבע/הארכהב. 

 ותריבע . 5

 ויירשמוות  טכני והרחקה, את אישיות, בלתי ספורטיביות, עבירות של שחקנים עשויות להיו א. 

 לחובת השחקן/ים.                     

 י מאמנים, חליפים ומלווים הן עבירות טכניות ויירשמו  עוזראמנים, עבירות של מב. 

 לחובת המאמן.  

 העבירות ייעשה כדלקמן: ום רישג.  

 ות(.וין ע"י רישום "א" )אישישית תצירה איבע . 1  

 ורטיבית(.ישום "בס" )בלתי ספעבירה בלתי ספורטיבית תצוין ע"י ר . 2  

 ה(. " )הרחקוין ע"י רישום "הצתעבירת הרחקה  . 3  

 עבירה טכנית תצוין ע"י רישום "ט" )טכנית(. . 4  

   "י וין עית תציבטרתי ספול מאמן בקשר להתנהגות בלעבירה טכנית אישית ש א. . 5  
 .רישום "מ" )מאמן(  

 ופס ע"י "ס"  או מלווים תצוין בטעבירה טכנית נגד עוזר מאמן, חליפים  ב.   

  )ספסל(.     

   לחובת המאמן או הספסל לא תכללנה  מוקה שנרשאו הרח עבירות טכניות ג.    

 ת.ת הקבוצתיובעבירו    

 עונשין הגוררת זריקת/ות   כנית(או ט קהחראישית, בלתי ספורטיבית, הירה )כל עב . 6  

   "בס" "ה"( ליד "א" 3,2,1ן )ן בטופס ע"י הוספת מס' זריקות עונשיתצוי   

 "ט" "מ" "ס".    

  בוצות והעונשים בגינם שווי משקל ומבוטלים הק"י שתי וצעות עכל העבירות המב . 7  
 צות(.הקבו תישב" או "ס" )"א" "בס" "ה" "ט" "מע"י הוספת "ב" ליד  נווייצ 

 ה בעת תגרה: את תחום ספסל הקבוצ מורחק מהמשחק בגלל עוזבואם שחקן/ים או מאמן . 8 

 . נציין "ת" )תגרה( בכל משבצת ריקה )של העבירות(  א.   

 . האחרונהבמשבצת תירשם האות "ת" )תגרה(  - 5-במידה וזו העבירה ה  ב.   

  גדול על העבירה   X ויןציחק( משהמעבירות )יצא  5יצע כבר השחקן בבמידה ו  ג.    
 חרונה שצויינה במשבצת )א, בס, ט(. אה   

   ובין אלה הריקות. ן המשבצות המנוצלותקו עבה בי ימתח הרשם ום הרבע,בסי . 9  
  עבה.קות ע"י קו אופקי ימחק הרשם במשבצות הריק ום המשחבסי 

 עבירות קבוצתיות  . 6

 בע:כל ר ותקד 10שחקים של ארבעה רבעים בני מב א.

  צייןל  הרשם, על הרחקה, או טכנית ירה אישית בלתי ספורטיבית,בכל מקרה ששחקן מבצע עב . 1 
במקום המיועד לכך בטופס  ום  עי רישה זאת "הפוגע. הוא יעש  ןקירה גם לחובת הקבוצה של השחעבה

 4של ת וכמער בעהשחקנים. נמצאות שם אר הקבוצה ומעל רישום שמות הרישום הנמצא מתחת לשם
 במידת הצורך(.ות ת, אחת לכל רבע )וכן להארכמשבצו
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 אותה שחקניע"י   מבוצעות עבירות כאשר 4עד  1-מהמשבצות החל  בתוך )גדול( X-הרשם יסמן ב . 2 
 קבוצה. 

 רישום שוטף  . 7

 תי הקבוצות. של הנקודות שנקלעו ע"י שהרשם ינהל רישום כרונולוגי שוטף ומסכם  א.

 ף.השוט רישוםל םיטור 4בטופס יש  ב.

ושתי העמודות  ור קבוצה א',  הן עבטור(  השמאליות )בכל  ת אנכיות: שתי העמודות  עמודו  4כל טור מכיל   ג. 
 ב'.הן עבור קבוצה  (רהימניות )בכל טו

ועיגול  הרש ד. מהשדה  סל  ונכבש  במידה   )/( אלכסוני  קו  ישרטט  )ם  ש#כהה  נקודה  כל  עבור  נרכשה  ( 
מסתכמות לאחר שנקלעו ת כפי שהסך הכולל החדש של הנקודו  ל גביעשה עיי  השין. סימון זמזריקת עונ

 צה. ע"י הקבו

ה, או קלע שדהסל מה  שקלע אתיציין מס' השחקן    הנקודות הרשםהמניין השוטף של  מרווח הפנוי לצד  ב ה.
 יקת העונשין. את זר

 : ע"י הרשם שחייבות להתבצעהוראות נוספות  . 8

של   א. סל  נכבש  יש  שחקן  "יע  נקודות  3כאשר  מ,  עיגול  למספרו  לשרטט  בעמסביב  השחקן  ודה של 
 המתאימה.

 יה. יקבוצה השנה אשודות כאילו נקלעו ע"י רם הנקלרשו ל שדה עצמי ישבמידה ונכבש ס ב.

ניסיון  לעו ע"י השחקן שביצע את  שו והכדור לא חודר לסל יש לרשום הנקודות כאילו נקות שנרכנקוד ג. 
 הקליעה. 

פקי מתחת  וקלעה כל קבוצה, וימתח קו אגול מסביב למספר הנקודות ששם עימן הריס  עבסיום כל רב ד.
)והאחרון  למספר   של  ע(  שקלהשחקן  האחרון  המצטבר  ע"יקוהנוהמספר  שנרכשו  קבו  דות  צה כל 

 צה. וקבו

 פסקה.התהליך )כנ"ל( מנקודת ההבתחילת הרבע הבא, וכן בהארכה, הרשם ימשיך  ה.

שקלע  השחסופית ומספר ם( מתחת לתוצאה הילים )עבים מקבקווי ניש בסוף המשחק ימתח הרשם ו. קן 
של   י לביטול רישום הנקודות שלאכנכמו כן ימתח קו א הנקודות האחרונות. ברישום  קבוצנוצלו  ה כל 

 ה. וקבוצ

אי    במקרההתוצאות, בטופס עם הרישום על לוח לאחר כל סל/עבירה ישווה הרשם הרישום השוטף  ז. של 
מתנגדת אידה וקיים ספק, או אם  תוקן לוח התוצאות בהתאם. במון יום נכישרההתאמה ו הקבוצות  חת 

  ור. משחק עצושעון ה"נח" )מת( ור  כדה לשופט בהזדמנות הראשונה כאשרלתיקון, הוא יודיע 

 סיכום הנקודות  . 9

ן חתוהת קלכך בחלת התוצאה במקום המיועד )אם תהיה( ירשום הרשם א בסיום כל רבע כולל הארכה   .א
 טופס הרישום.  של

 . ם התוצאה הסופית ושם הקבוצה המנצחתציין הרשהמשחק י בסיום  .ב
  וכן מהסייע יותהשנ 24 וממפעילודד הזמן כן גם ממ לעשות פס המשחק ויבקשהרשם יחתום בטו   . ג

 והפוסק. 
 ניהול המשחק.  יימת את תום הטופס, ופעולה זו מסהפוסק )שופט א'( יהיה האחרון לח .ד
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 ובתכשירים ממריצים  םבסמיש ו מאיסור שי
 

 

 כדלקמן: הקובע  1988 -שמ"ה לחוק הספורט, הת 6מת ליבכם להוראות סעיף תשו נפנה . 1

 שגיו בספורט.גברת הימריץ להבסם או בתכשיר מ לא ישתמש ספורטאי ()א 

 ים בתקנות את הסמים והתכשירהשר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע  )ב( 

 )א(. ף קטןי סעילפ שהממריצים האסורים בשימו  

 יקות  הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בד ייעצות עם שרהשר רשאי בהת )ג(  

  ; סעיף זההוראות ורטאי שעבר על ספן תחרויות, לאיתור זמדגמיות, ברפואיות מ  

 ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה.  

 משמעת". יף זה היא גם עבירתעבירה על הוראות סע )ד( 

 

בע . 2 הקנו תקנות הסלחוק, הות  6  ראות סעיףקבות הוואכן  ותכשירים ממריצים(,  )סמים  . 1996  -תשנ"ו  פורט 
ים והתוספת השניה כוללת  נם המסוכמת הסמיה הכוללת את רשינוספות. התוספת הראשתו  2  ות אלהלתקנ

 צים. את רשימת התכשירים הממרי 

 

המש 3 לקבוצות  במפעלים  אשר  רשימהאירופאיםתתפות  המיהס  ת,  שלאסום  הממריצים  והתכשירים   רים 
ת ונן הראוי לעיין בתקרט ומת הספולתקנו  הוהשניישונה  ת האמור בתוספת הראפיב"א אינה בהכרח תואמת א 

 סמים פיב"א בנושא ה

 (GUIDE TO DOPING CONTROL)  א מפיב"א,  ישירות  לקבלם  ששניתן  האינטרנט  באתר  בעיון  ל ו 
 ל.שראביל סרד הכדוא או באמצעות איגופיב"

 

 שלכם.  עת כל הספורטאים באגודהאלה ולהביא אותן לידי מן הראוי, לשנן הוראות . 4
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 "לדוא בות כתו
 ל כתובות דוא" -בוצות ק          

 

 ובת דוא"לתכ ליגה  שם קבוצה  מס' קבוצה 

 et.ilshai67@zahav.n גברים ב' ם -הפועל מבשרת ציון י 7

 etsbc1996@bezeqint.nm ארצית הם ש ימכב 8

 moroydvora@gmail.c ליגת על גברים    הפועל חולון 10

 udi@udidagan.co.il גברים לאומית גן –ת עירוני רמ 12

 abi.co.ilmaccabita@macc רים על גבליגת  תל אביב  מכבי 17

 artsi.frati@gmail.com גברים ליגת על   ע גליל גלבו ל וע הפ 20

 co.il.aifasi11n@walla גברים על   ליגת הפועל נהריה  26

 Elitzur.masad@gmail.com ב גברים פתח תקהור אליצ 34

 agan3@gmail.comsara.d גברים לאומית יים גבעתר"ג/הפועל  35

 office@hapoel.co.il ברים ליגת על ג   םילשירוהפועל  38

 maccabi.pt@gmail.com ארצית גברים מכבי פתח תקוה  42

 mahmoodhasn@hotmail.com ב גברים ל פחםאום אמכבי  50

 odedy@eyz.org.il גברים ב אלונים יזרעאל הפועל  57

 mpmp1@012.net.il גברים א' מכבי קרית ביאליק 62

 pd1955@walla.com ב גברים ת שאן יבמכבי בקעת  68

 assaf@rozenblatt.co.il ם גברי על ליגת  מכבי חיפה 69

 netzer.sereni.bc@gmail.com גברים 'א ל נצר סירניוע פה 72

 Voro1811@gnail.com ריםגב ארצית רחובות  בימכ 75

 Rsokolovsky@iai.co.il ' גבריםא נען  /הפועל גזר 76

 gilad@maccabirishon.co.il ליגת על גברים  ראשון לציוןמכבי  81

 nitzan200@yahoo.com גברים 'ב ם אליצור ירושלי 85

 erezle4@gmail.com ארצית גברים לות יאי הפועל חבל 86

 mtsport@matnaseilot.co.il גברים ציתרא יצור גבעת שמואל לא 92

mailto:shai67@zahav.net.il
mailto:msbc1996@bezeqint.net
mailto:aifasi11n@walla.co.il
mailto:office@hapoel.co.il
mailto:mahmoodhasn@hotmail.com
mailto:mpmp1@012.net.il
mailto:pd1955@walla.com


67 
 

 tal_shalom4@walla.co.il םגברי 'ב אורן ןיעהפועל מודי 93

 afulakd@gmail.com לאומית גברים הפועל עפולה  108

 naftalybt@gmail.com לאומית גברים ק. אתא עזריאליר אליצו 120

 otzmakarmiel@gmail.com גברים 'א מיאל מכבי כר 123

 rony.m@013net.net מחלקת נוער נה ביהפועל גן  127

 admin@haderabc.co.il גברים רציתא מכבי חדרה 128

 efisalman28@gmail.com גברים רציתא ונועירוני קרית א 143

 erant@raanana.muni.il גברים לאומית בי רעננהכמ 145

eyalmamman@gmail.com ציתראנשים  בית"ר אשדוד 158  

 pini1964@gmail.com גברים רציתא ועל לוד פה 160

 tzachib@yavne.muni.il םגברי לאומית אליצור יבנה  168

 nissimatrakchi@gmail.com ב גברים אליצור אשדוד 174

 ck_basket@yahoo.com גברים א לים פ.זאבירוש הפועל 176

 yosi@bns.org.il םב גברי שמעון  הפועל בני 179

 gilse@inter.net.il נשים  על בני הפועל פ"ת  181

 admin@haderabc.co.il ב גברים בית אליעזר/רהחדמכבי  183

 basketball.rng@gmail.com יםב גבר רמת נגב לע הפו 184

 uribensi@iec.co.il ליגת על נשים  מכבי אשדוד נשים  194

 t_w7@walla.com נשיםארצית   אליצור תל אביב 198

 oraglazer@barak.net.il נשים רציתא ר מכבי רמת חן או 202

 simchalevtzur@gmail.com נשים לאומית אליצור נתניה  203

 oraglazer@barak.net.il ליגת על נשים  ןמכבי רמת ח 210

 yanivr@cosell.co.il נשים מיתלאו אס"א ירושלים 218

 erant@raanana.muni.il גברים א מכבי יאיר רעננה 223

 yanivr@cosell.co.il נשיםית ארצ ורשה  אס"א ירושלים 269

 yoelglasner@gmail.com ב גברים משמר השבעההפועל אזור  286

 didomuchan@gmail.com גברים 'א הפועל מבועים מרחבים  295

 ehude00@walla.com גברים א בני יהודה ת"א 297

 asafamg@gmail.com נשים 'א הפועל נשר  301

mailto:naftalybt@gmail.com
mailto:erant@raanana.muni.il
mailto:eyalmamman@gmail.com
mailto:pini1964@gmail.com
mailto:ck_basket@yahoo.com
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mailto:oraglazer@barak.net.il
mailto:oraglazer@barak.net.il
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 ehude00@walla.com נשיםארצית  עזר "את בני יהודה 303

 ruti@bezeqint.net נשים תארצי ת מכבי טופז רחובו 338

 uri1953@gmail.com לאומית נשים הפועל באר טוביה 355

 hapoelutanoar@gmail.com גברים א הפועל ת"א/עודפים  357

 benzdisev@walla.co.il ארצית נשים ן לג.ש/בר אי צוראלי 363

 benzdisev@walla.co.il א גברים משה  אליצור גבעת שמואל 369

 nirgolan247@gmail.com גברים 'ב הפועל לב השרון  388

 hapoely@walla.com גברים ב הפועל יקנעם  406

 onasius_@hotmail.com ב גברים הפועל יפיע   408

 dror.kakhavyair@gmail.com ריםבג א ב יאירר כוכאליצו 409

 odedy@eyz.org.il גברים ב' הפועל עמק יזרעאל 413

 onasius_@hotmail.com נשים ארצית יע אוסמה הפועל יפ 417

 hapoel.tivon@gmail.com גברים א' ןהפועל קרית טבעו 418

 irisv@netvision.net.il גברים יתצרא הפועל מעלות  441

 shlomiglobal@gmail.com גברים ליגת על   מכבי אשדוד  510

 RAgavi@pearlcohen.com ליגת על נשים  עירוני  הפועל ראשל"צ 520

 sal.bin.ada@walla.com ב גברים הפועל בינימינה/גבעת עדה  523

 benzdisev@walla.co.il גברים א גן -ור רמתיצלא 576

 shefferalon@gmail.com גברים ארצית  השרון א.ס. רמת  585

 moradazem4@gmail.com ארצית נשים הפועל טייבה 613

 asafamg@gmail.com גברים 'ב נשר הפועל  642

 marco@yahalomit.co.il ריםבג ב יהלום ר"ג  ימכב 651

 eran@hbks.co.il גברים א מאמנים  הפועל כפר סבא 705

 binyamin789@walla.com ב  גברים אליצור רעננה  708

 rosha@walla.com ב' גברים מונאים אליצור חש 748

 nisimr@ramla.muni.il ב' גברים דוד רמלה אליצור נוה 766

 tbarzilay@gmail.com גברים לאומית אליצור נתניה  788

 roni.m@013.net.net ב גברים אשדודהפועל  793

 amirmacaii@walla.co.il גברים ארצית מכבי שדרות  795

mailto:uri1953@gmail.com
mailto:dror.kakhavyair@gmail.com
mailto:sal.bin.ada@walla.com
mailto:shefferalon@gmail.com
mailto:marco@yahalomit.co.il
mailto:eran@hbks.co.il
mailto:binyamin789@walla.com
mailto:rosha@walla.com
mailto:roni.m@013.net.net
mailto:amirmacaii@walla.co.il
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 eran@hbks.co.il גברים תארצי ל כפר סבאע והפ 801

 nissimatrakchi@gmail.com נשים יתארצ אשדודאליצור  802

 ozohanna@gmail.com נשים לאומית ליון גליל עהפועל  813

 william.ghantous@gmail.com גברים ב הפועל סחנין  815

 naasarmohamad@gmail.com גברים ב הפועל עראבה  819

 t_w7@walla.com גברים ב אליצור חולון  833

 Yair.niron@gmail.com ריםגב ב' גליל חספין הפועל  852

 sabageran@gmail.com נשים  ליגת על  מכבי חיפה 864

 t_w7@walla.com על נשים  אליצור חולון  907

 itoashqelon@gmail.com לאומית גברים אשקלון ואיתאליצור  920

 ugaba44@gmail.com שיםא נ הפועל טובא 966

 kless8@gmail.com גברים א הפועל מגידו  970

 asafsolomon@gmail.com ב גברים הפועל מטה יהודה 986

 hhbasketball10@gmail.com לאומית גברים ד השרוןמכבי הו 999

 Elitzur.masad@gmail.com גברים 'א יים ור פ"ת גבעתיצלא 1008

 sportrotem@gmail.com גברים ב' מ.ס. אבן יהודה 1014

 rangold2513@gmail.com םיגבר א' הפועל אשכול  1057

 lirons777@gmail.com נשים  על מכבי רעננה 1152

 yorumbb@012.hat.il גברים א בי בית דגן כמ 1159

 eyalmamman@gmail.com גברים ב ביתר אשדוד  1183

 ass_sport_neil@hotmail.com גברים 'א נוף העמקהפועל  1209

 dbush14@gmail.co.m על נשים  שרון רמת הא.ס.  1219

 beitartelaviv.neve@gmail.com גברים ב' זר ביתר ת"א/נווה אליע 1221

 sport@lachish.org.il דרום ב הפועל לכיש  1242

 maccabig@gmail.com א גברים רהמכבי גד 1261

 g-manager@heilat.com גברים על  הפועל אילת 1278

 aviohayon68@gmail.com גברים ב ועל הרי יהודה פה 1287

 ironinz8@gmail.com גברים  על הפועל נס ציונה  1305

 eitanma99@walla.com גברים ב' בת ים מכבי  1344

mailto:eran@hbks.co.il
mailto:william.ghantous@gmail.com
mailto:t_w7@walla.com
mailto:sabageran@gmail.com
mailto:t_w7@walla.com
mailto:yorumbb@012.hat.il
mailto:beitartelaviv.neve@gmail.com
mailto:sport@lachish.org.il
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 roshpina@matnasim.org.il ב גברים נה יפהפועל ראש  1369

 said.aboud@gmail.com גברים א' ת מכבי נצר 1394

 ironin@bezeqint.net נשים ארצית נהריה הפועל  1404

 nikosnir@gmail.com םירגב לאומית עליון  הפועל גליל 1405

 Sportgderot@gmail.com גברים א' הפועל גדרות  1431

 nisimr@ramla.muni.il גברים ציתרא אליצור נווה דוד רמלה  1437

 muha.kn@hotmail.com גברים ב' תמרההפועל  1457

 muha.kn@hotmail.com ארצית נשים תמרהעל הפו 1459

 hhbasketball10@gmail.com גברים ב' מכבי הוד השרון 1474

 soch6@walla.com גברים ב' אליצור טירת הכרמל 1479

 uri1953@gmail.com גברים א' הביוטהפועל באר  1487

 hhbasketball10@gmail.com נשים תרציא מכבי הוד השרון 1497

 maccabioranit@gmail.com גברים ב' מכבי אורנית  1499

 moshe.grosman@gmail.com גברים לאומית מכבי מוצקין 1504

 sara@shar.co.il גברים   על הרצליה י בנ 1535

 galel2009@live.com ב גברים הפועל אבו סנאן  1564

 alimkh68@gmail.com נשים ארצית הפועל כאוכב 1581

 sportnir@gmail.com נשים א' בנות אליצור אשקלון 1588

 kadal@misgav.org.il גבריםב'  ב הפועל משג 1602

 gilse@inter.net.il נשים ארצית תח תקוההפועל פ 1622

 shirly6sh@gmail.com נשים ארצית מעגן זכרון/ל ע הפו 1639

 naasarmohamad@gmail.com צית נשיםרא הפועל עראבה  1648

 haimitzhak11711@gmail.com גברים א' הפועל חוף השרון  1654

 t_w7@walla.com גברים ב' שהם  צוראלי 1717

 habeeb.7@hotmail.com םנשי ארצית י אעבלין הפועל עירונ 1920

 ilanf74@gmail.com גברים לאומית הפועל עכו  1941

 ironinz8@gmail.com גברים ב' יונה איתיצ נסהפועל  2080

 hdg.amishav@gmail.com גברים א' מ.ס הד"ג עמישב פ"ת  2126

 mbasat@netvision.net.il גברים ב' ע.ל.ה אור יהודה  2132

mailto:roshpina@matnasim.org.il
mailto:ironin@bezeqint.net
mailto:soch6@walla.com
mailto:sara@shar.co.il
mailto:alimkh68@gmail.com
mailto:t_w7@walla.com
mailto:habeeb.7@hotmail.com
mailto:ironinz8@gmail.com
mailto:mbasat@netvision.net.il
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 apoel.omer@walla.com ב' גברים הפועל עומר 2137

 tal_shalom4@walla.co.il גברים לאומית ן יל חבל מודיעוע הפ 2187

 t_w7@walla.com ארצית נשים שרת  אליצור חולון 2193

 t_w7@walla.com נשים א' גולדה  אליצור ת"א 2212

 nbh6@walla.com יםגבר ארצית הפועל מגדל העמק  2267

 t_w7@walla.com ארצית נשים ב.ב. יפו /ר ת"אאליצו 2338

 Izy@shar.co.il ם נשיעל  הרצליה בני  2339

 william.ghamtous@gmail.com נשים ארצית הפועל סחנין  2458

 sport@kfaryon.matnasin.co.il גברים ארצית ביתר כפר יונה 2464

 ironinz8@gmail.com נשים רציתא הפועל נס ציונה  2534

 contact@hapoeluta.com על גברים  ביבל אהפועל ת 2556

 morshedsalim@gmail.com נשים א' ןמכבי אעבלי 2620

 gilse@inter.net.il נשים 'א קווההפועל א.ס פתח ת 2662

 liorkapel@gmail.com גברים ארצית רעמק חפהפועל  2666

 sport@brener.org.il יםברג 'ב הפועל ברנר 2674

 amirruthere@gmail.com ארצית נשים כ.באהבה /בני יהודה 2675

 galel2009@live.com יםנש 'א הפועל אבו סנאן  2705

 gilamagid@gmail.com גברים 'ב ל פרדסיה ע ופה 2719

 macdimona@gmail.com גברים 'ב דימונה מכבי 2785

 Gerislilian@gmail.com נשים רציתא פרעםמכבי ש 2809

 tzachib@yavne.muni.il נשים תלאומי אליצור יבנה  2889

 itayaharon44@gmail.com נשים תיארצ ק חפרל עמהפוע  2913

 Khair.b@majd-al-kurum.muni.il ת נשיםציאר הפועל מג'ד אל כרום 2962

 Liron@maccabirishon.co.il גברים ב' רוזן מכבי ראשון לציון 2991

 asabasket2008@gmail.com גברים 'ארצית א.ס אשקלון 3043

 sabageran@gmail.com םגברי ב' ה פה עתודמכבי חי 3049

 shefferalon@gmail.com גברים 'א יםא.ס רמת השרון כוכב 3065

 hdg.amishav@gmail.com נשים רציתא מ.ס הד"ג עמישב פ"ת  3097

 ck_basket@yahoo.com יםברג ב' לים סגה ירושהפועל הפ 3111

mailto:t_w7@walla.com
mailto:nbh6@walla.com
mailto:sport@kfaryon.matnasin.co.il
mailto:morshedsalim@gmail.com
mailto:sport@brener.org.il
mailto:gilamagid@gmail.com
mailto:sabageran@gmail.com
mailto:shefferalon@gmail.com
mailto:ck_basket@yahoo.com
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 vodka_redbool@hotmail.com גברים ב' ם הפועל יפו הצופי 3171

 ironi2103@gmail.com גברים ב' רתהפועל מי 3179

 Elitzur.masad@gmail.com גברים ב' אליצור רחובות 3196

 alondan111@gmail.com גברים ב' חסידים  הפועל כפר 3319

 avibar102@gmail.com גברים  על בני שמעון /הפועל באר שבע 3361

 benzdisev@walla.co.il ארצית נשים אליצור ר"ג  3390

 i_adnan@walla.com גברים ב' הפועל טירה 3430

3473 
ן  הפועל חבל מודיעי

 tal_shalom4@walla.co.il םגברי ב' אחיסמך 

 kais.adv@gmail.com ארצית נשים הפועל נחף  3523

 yanivr@cosell.co.il ארצית נשים פ.זאב /םרושלייאס"א  3554

 nadi.alron@gmail.com ב גברים ורתודוקסי רת אצנהפועל  3559

 maccabi.ganeytikva@gmail.com נשיםארצית  תקוה גני  מכבי  3596

 asishimon@gmail.com גברים ב' הפועל גזר   3654

 salhagilboa@gmail.com לאומית נשים גלבוע / מעיינות על הפו 3657

 Elitzur.masad@gmail.com גברים ב' ת / סטלמך"פאליצור  3673

 mma.bbc@gmail.com ארצית גברים דומיםמכבי מעלה א 3745

4022 
אליצור חבל יבנה/ג.  

 asist101@gmail.com ב גברים ן וושינגטו

 a.sportage@gmail.com נשים ארצית   רעםהפועל שפ 4054

 zivo@sorek.matnasim.co.il גברים א' רק אליצור נחל שו 4081

 amirmen21@gmail.com גברים א' אליצור מ.א. שומרון 4083

 aviww11@walla.com גברים  על הפועל חיפה  4153

 mvpmvp01@gmail.com גברים ארצית עוצמה מודיעין  4388

 titoamir7@gmail.com בריםא' ג רעננה יובל" מכבי " 4415

 bsher023@gmail.com גברים א' הפועל פסוטה  4429

 barkan.itay@gmail.com גברים 'ב הפועל אריאל 4915

 bargalon121@gmail.com גברים א' מכבי קדימה צורן  4939

9784  asistzr@gmail.com םגברי 'ב מכבי קיסריה  

 mvpmvp01@gmail.com נשים ארצית ודיעין מ העצמ 5021

mailto:avibar102@gmail.com
mailto:nadi.alron@gmail.com
mailto:mma.bbc@gmail.com
mailto:asist101@gmail.com
mailto:a.sportage@gmail.com
mailto:aviww11@walla.com
mailto:bsher023@gmail.com
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 odedy@eyz.org.il ב' גברים גורן  הפועל יזרעאל 5047

 nim1212@hotmail.com גבריםארצית  מודיעיןמכבי  5072

1535  yanivr@cosell.co.il א גברים אס"א ירושלים 

 Tveria12@bezeqint.net גברים א' עמק הירדן /הטבריהפועל  5309

 moradazem4@gmail.com נשיםא'  טייבה אלתחדי לע הפו 5315

 liran4380@gmail.com א' נשים נשה הפועל מ 5332

 elish685@gmail.com גברים 'ב אליצור הר חברון  5408

2654  meir9636@walla.co.il גברים 'ב הפועל אופקים  

 tal_shalom4@walla.co.il ב' גברים בארות יעיןהפועל מוד 5429

 tawfiqkw@gmail.com נשיםארצית  ל יפיע ע והפ 5448

 avi@cherut.co.il גברים 'ב אליצור לוד  5467

 elitzur.masad@gmail.com א' נשים אליצור א.ל.ג. פ"ת  5520

 nitzan200@yahoo.com נשים ארצית אליצור ירושלים  5553

 Nimeramer1@gmail.com גברים ארצית ר קאסםהפועל כפ 5574

 tbarzilay@gmail.com ב' גברים מזרח  נתניה .ע אליצור 5580

 shmulik@azor.matnasim.co.il גברים 'ב ורהפועל אז 5592

 avivyr@walla.co.il גברים  'א עצמה באר יעקב 5608

 otzmakarmiel@gmail.com גברים 'ב מכבי נדב כרמיאל 5731

 sameh015@gmail.com צית נשיםרא כרמל עוספיא ההפועל  5743

 otzmakarmiel@gmail.com ארצית נשים עירוני אלמכבי כרמי 5786

 avichai@rosh.org.il גברים א' העין עירוני ראש  5803

 avichai@rosh.org.il א' נשים ין עהעירוני ראש  5815

 hapoel.pt.bc@walla.co.il גברים ב' הפועל  פ"ת גברים  5966

 galitmusai1@gmail.com ית נשיםומלא השרון גל רמת א.ס. 5984

 ehude00@walla.com א' נשים בני יהודה תל אביב 5985

 barakeldad@gmail.com ב גברים יצור ג. עציון/אפרתלא 6005

1606  aryeazrad@gmail.com ב גברים במכבי שדות נג 

 sportnir@gmail.com א' נשים בנות אשקלוןהפועל  6030

 ashiman23@gmail.com א' נשים כרמל הפועל דלית אל 6051
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 nissimatrakchi@gmail.com ב' גברים הפועל אשדוד חדשים  6053

 Orenhazut@gmail.com א' גברים הפועל אילת זהר 6055

 or7ron7@gmail.com ב' גברים כרת בתיה הפועל מז 6058

 ohanaitzik@walla.com בריםב' ג מכבי קרית חיים  6081

 tbarzilay@gmail.com יםשנלאומית  נתניה אליצור  6108

 pini1964@gmail.com ארצית נשים הפועל לוד  6210

 itayaharon44@gmail.com א' גברים ע"ח רמות ים הפועל  6266

 samikh1974@walla.com ארצית נשים חנאהפועל דיר  6283

 orgorin1@gmail.com בריםב' ג הפועל באר יעקב 6909

 bergmanltd@gmail.com ' גברים א ים אליצור בת 6991

 basketballqg@gmail.com ב' גברים עירוני קרית גת 7248

 rross@peaceplayersintl.org נשים ארצית מלה"ש ירושלים  7249

 telavivdeafsport@gmail.com גבריםב'  יבל אבלב ת 7335

 sport@ekron.matnasim.co.il ב' גברים רון מכבי קרית עק 7429

 sweet_manasek@htomail.com א' נשים יס דרמכבי פ 7480

 ale.yehud.basketball@gmail.com בריםג ב' ע.ל.ה יהוד  7496

 eyal@hof-ashkelon.org.il א' נשים הפועל יד מרדכי 7645

 nitzangolan999@gmail.com ב' גברים מכבי חולון 7952

 liran4380@gmail.com םב' גברי הפועל למנשה  10107

 mohamadsh.9481@gmail.com ב' גברים מג'דל כרום  ביכמ 10173

 shaer_law@hotmail.com יםב' גבר לימפי יפיע וא 10184

 manager.sport@asat.technion.ac.il יםרבגב'  חיפהאסא טכניון  10189
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 כתובות 
 1    על ליגת

'  סמ
 קבוצה 

  כ"ב נייד/פקס/ןפוטל למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם
 הקבוצה 

  ירושלים  שדרות יונט  חולון לעופה 10
 חולון  210

  שדרות ורה בד  רועי
  ד .ת, 220 ירושלים

 חולון  220 50

035014266 
039680359 

0525346916 

  איתן
 אנו לנצי 

  מנורה  היכל אביב   תל מכבי  17
  יגאל מבטחים 

  תל 51 אלון
 יב בא

-תל 53 אלון יגאל
 יפו -יבבא

036059333 
036059992 
036059333 

  שמעון
 מזרחי 

.  ד.ת מ "בע גולן גליל נר   גן אולם גלבוע  גליל ועלפה 20
  ראש   צחר. ת.א, 605

 12000   פינה

046802101 
046522179 

0504077975 

 חיים  יוןאוח

  הספורט  כלהי נהריה  הפועל 26
 נהריה  שרה  עין

 049879811 נהריה   הרצל
049879598 

0522488828 

  ניסים 
 אלפסי 

  ט הספור היכל יהב .ב ירושלים ועלפה 38
  רחוב ושליםרי

 בנבנישתי 

  ירושלים   39236.ד.ת
9139001 

026241440 
026241441 

0525558702 

 הראל  גיא

  הספורט  היכל חיפה  מכבי  69
 חיפה  רוממה 

  בחור  הספורט  היכל
 3491916 חיפה 53

0772008777 
0775161066 
0509955440 

  אסף
 ט רוזנבל

  21 מאיר הגולד לציון  ראשון מכבי  81
 לציון  ראשון

  גולדה  ביכמ  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0523391498 

 פרי  יצחק 

  לתאי בגין  אולם אברהמי   אילת הפועל 1278
'  רח, 

 1 רטאיםפוהס

    אילת    110. ד.ת
88000 

086586348 
088603296 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

  לב לםאו ר מוטו  ציונה  נס  הפועל 1305
  דוד   המושבה

  סנ  26 אלעזר
 ציונה 

  ציונה  נס   273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  היובל אולם הרצליה  בני 1535
 צליה ר ה 24 י"רש

 099553642 הרצליה    24 רשי
099512805 

0524800090 

  אלדד
 אקוניס 

  אין דרייב  אולם מצר  אביב  תל הפועל 2556
  בהרמ קאייזי  רח
 א "ת 27

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 ופי

036960450 
036960440 

0507753078 

 כהן   ירמ

,  שבע באר עומר /שבע באר  הפועל 3361
 4 ל"האצ

   גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע  באר

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

  הספורט  היכל פה יח הפועל 4153
 חיפה  רוממה 

  םהי דרך  ריבקין   דני
 חיפה  30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 רוסמן  יובל
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 2   לאומית
'  סמ
 וצה בק

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת כתוב קבוצה  שם
 הקבוצה 

  דרך  זיסמן  אולם רוני יע גן  רמת בי מכ 12
 ג"ר  85 הטייסים

  בן ארליך עופר
  43 אריה   אליעזר

 5229051 גן  רמת

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  דרך  זיסמן  אולם גבעתיים /ג"ר הפועל 35
 ג"ר  85 הטייסים

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 םתייגבע

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  רט הספו היכל עפולה  הפועל 108
  עפולה  עירוני

  צומת) רבין  דרך
 (יתעיל עפולה

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 עפולה 12

 
046522683 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  קרית  11 רמז אתא  קרית  יצורלא 120
 אתא 

  ית רק  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  מטרווסט היכל יובלים  ננה ער מכבי  145
  4 ח "הפלמ רח

 רעננה 

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 הננ רע 0 24

0524415893 
097700700 

0524415893 

 טסל  ערן

  פורט סה  היכל יבנה   אליצור 168
  קליין  רלף ש"ע

 יבנה  22 הדוגית 

  עיריית 3 דואני ' שד
  נהב י 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  ע רוב' ז מקיף  דוד שא מכבי  510
  העצמאות  סיטי

 אשדוד  62

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

086325588 
086325588 

0505353100 

  ארמונד
 אסולין 

  קרית  אולם שיין  השרון רמת. ס.א 585
  יצחק' רח  יערים

  13 חנן לא
 ש"רמה

  רמת   41 יקביאל
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  ישורון  ס"ביה קוסמוס   יהנתנ   אליצור 788
  שמואל' רח

  ברנר   פינת הנציב
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  יברזיל
  הנתני 0 2136

4212101 

0723252127 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  37 גוריון בן ' שד איתו  אשקלון   אליצור 920
 אשקלון 

  ד.ת,  8 ל"צה  רחוב
 7810 אשקלון 8 213

0542479992 
089302681 

0542479992 

  כאל ימ
 שרביט 

  עתידים לםאו סנו  השרון  הוד  מכבי  999
  יאנוש'  רח

  הוד אק'קורצ 
 השרון 

  הוד  51 ישראל  נצח
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  הספורט  כליה אופט  שמיר גליל הפועל 1405
 ם בלו כפר

  גליל  איזורית מועצה 
  עליון גליל 0 עליון

1200000 

0526954152 
046954530 

0526954152 

 ניר   וסרמן

'   רח נבון  לםאו מוצקין  קרית   מכבי  1504
  14 עגנון  שי

 מוצקין  קרית 

  יהנחמ  גרוסמן  משה
  קרית  0 תמרי 

 מוצקין 

048764718 
0773183256 
0549910103 

  משה
 גרוסמן 

  מטה   נעמן אולם אשר  מטה  עכו  הפועל 1941
 אשר

  הים דרך אילן פרומן 
 עכו  3

049913267 
049913267 

0525452523 

 רי קע משה

  נייםי ב חטיבת  מגה  מודיעין .ח הפועל 2187
  מודיעים  נחשון

 םהש 10

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל
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 3   צפון - ארצית
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת ובכת קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ת הרקפו אולם ביאליק   תקרי מכבי  62

  10 לוטם' רח
 ביאליק  קרית 

  קרית  0 1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה   פנחס

  נריה   ס"ביה ל או מש גבעת  אליצור 92
  הזיתים  רחוב

 שמואל  גבעת,80

  גוריון  בן סבר י בנצ
 שמואל  גבעת 15

0545361477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 יץ שובהיר

  הורוביץ היכל ני עירו  כרמיאל  מכבי  123
  5 הגיא  מורד 

 כרמיאל

  רחוב   שרון זריהן
  כרמיאל 1\35 חרמון 

2193260 

0547492936 
049080974 

0547492936 

 יהן ר ז שרון

  אנרבוקס  היכל חדרה  מכבי  128
  משמר  החדש

 חדרה  5 בולגה

  ן מצני   טל
  לידי ) האפרסמון 

'  ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 לירון  נוימן

  16 הזית  רחוב מעלות  הפועל 441
 מעלות 

  מירון   וקנין  איריס
  ורדים  כפר 1 104

2514700 

049809164 
049808007 

0523488640 

 וקנין   איריס

  אזר  שלום כליה שלום  סבא   כפר הפועל 801
 סבא  רכפ 51

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 מקור  מייק

  יערת   ס"ביה יזרעאל   מגדל   הפועל 2267
  מגדל  מקעה

 העמק 

  398. ד.ת עשור  שרון
  העמק מגדל 0

2310301 

046443059 
046540438 

0546443059 

 חיים  בן  נתן 

  שלום איש אולם יונה   כפר ביתר  2464
  פולג נחל'  רח

 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ל ישרא ויזל

  ק עמ רופין אולם חפר  עמק  הפועל 2666
 חפר

  קפלינסקי ליאור 
  כפר  0 373. ד.ת

 4020000 ויתקין 

0543234339 
098664099 

0543234339 

  ליאור 
 קפלינסקי 

  579 ד .ת מנחם אמיר  תפוח  רכפ חלפ  שומרון אליצור 4083
  צופים 49 צופים

4685000 

0532223705 
039364570 

0526162465 

  מאיר 
 ברכיה 

  הפיס אולם דניאל   גליל/צפת הפועל 4818
  1 נסקי טיבו'ז

 צפת 

  צפת  0 מחניים
1383000 

046816663 
046816661 

0545601309 

 אלקבץ  ויקי 

  ס"בי קאסם כפר קאסם  כפר הפועל 5574
  ליד חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 ר עאמ נמר

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  עין  אולם ברוש  גלבוע הפועל 7028
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור קנ יו  לירן
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 4   דרום-  ארצית
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  יםצנ ני אולם שהם מכבי  8

 שהם  6 ן צור
  שוהם 0 958. ד.ת

6085001 
039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר

  כזר מ אולם אליצור   תקוה  פתח מכבי  42
'  רח  עולמות 

 ת "פ 10 שולזינגר

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  שלוםבא
 כליפה

  הספורט  היכל רחובות  מכבי  75
  ברזילי
  יחובסקטשרני

 רחובות  19

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

0546741039 
086339034 

0522975418 

  רון
 וורוטיצקי 

  קיבוץ  אולם לות איי  חבל הפועל 86
 יטבתה 

  נ.ד אילות  ל בח מתנס
  קיבוץ  0 אילות 

 88820   יוטבתה

089223111 
089223111 

0535436234 

 קוגן  סילביו

  ס" בי אולם אונו  קרית  עירוני 143
  2 הכפר , םעלומי
 אונו  קרית 

  קרית  0 רבין יצחק 
 5551013 אונו 

0546717708 
0546717708 

 סלמן   אפי

  עיםדמ  תיכון לוד  הפועל 160
  שפירא' רח
 לוד35

  0 4/11 ס קנפ  חן  פיני
 5948228 ים  בת

089279635 
089207118 

0544404980 

 חן   פיני

  גיטיס  אולם שדרות  מכבי  795
   22 בגין מנחם

 שדרות 

  "מכבי" תעמות 
  שדרות 0 476.ד.ת

8701401 

086610568 
086610568 

0509980307 

  אמיר 
 אוחנה 

  29 שטרן  יאיר  רמלה  דוד   נוה  אליצור 1437
  מנחם ית רק

 רמלה 

'  ח ר רמלה עיריית
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0523987906 

 רון  ניסים 

'  ה מקיף  אולם אשקלון . ס.א 3043
  18 הציונות 
 ן אשקלו

  רחמים דני ספורט 
  נאות  ימסחר   מרכז

 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 מים חר  דני

  5 הגיא דרך ים ומאד  מעלה מכבי  3745
 אדומים מעלה

  הגיתית אדרעי דעלא
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0508296295 

 מזור  ליאור 

  ד י ספורט  אולם שורק  נחל  אליצור 4081
 בנימין 

  שורק  נחל  ס" מתנ
  יד  11 הראל 'רח

 7681200 בינימין 

086709999 
088693143 

0525707850 

 אוסון   וזי

  תיכון אולם עין מודי  עצמה 4388
  םד'  רח' א  עירוני

 מודיעין   המכבים

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין   8\57 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  מפעל אולם רעות  ןיעי מוד מכבי  5072
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

  ופהטנ  הר  כהן נמרוד
 7179902 מכבים 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן  נמרוד
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 5   צפון' א
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  תיכון   ס"ביה יפיע  הפועל 408

  אולם  יפיע  כפר
 ט ורספ

  יפיע 0 661 .ד.ת
1695500 

046552448 
046552448 

0543054214 

 חטיב  יק תופ

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  אולם מגדל  יזרעאל  הפועל 413
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  בן' רח  ספי  אולם טבעון   קרית הפועל 418
 טבעון   קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  משמר   קבוץ מגידו  הפועל 970
 מק הע

.  א.מ  איזורית מועצה 
  0 90006. ד.ת,  ידוגמ

 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס  יאיר 

  יצחק מעלה ' שד ל הגלי נוף הפועל 1209
  ספורט   אולם 27

 עלית  נצרת  אלון

  נצרת 0 732. ד.ת
 1710602 עילית

046557818 
0737371925 
0506437512 

 סי מלד  אלי

  ראש  פייס לםאו פינה  ראש הפועל 1369
 פינה 

  1721. ד.ת י גסלו אבי
  פינה ראש 0

1200000 

046938990 
046931246 

0522473395 

 אילת  עודד

'  רח ס"ביה אולם דה עתו חיפה מכבי  3049
 חיפה 19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  ה פסוט 0 12. ד.ת פסוטה  אולם פסוטה  הפועל 4429
2517000 

0777870257 
0777870257 
0524328346 

 איוב  בשיר

  ס"ביה אולם הירדן .ע/טבריה הפועל 5309
'  רח תחכמוני 

 טבריה  1 י"רש

  218.ד.ת גל זר
    טבריה  0 טבריה 
14100 

046716833 
046716833 

0507736800 

  אלמלם
 עמרם

  הורוביץ היכל כרמיאל  נדב  מכבי  5731
  5 הגיא  רד מו

 כרמיאל

  רחוב   ןזריה שרון
 כרמיאל  0 חרמון 

0547492936 
049080974 

0547492936 

 זריהן  וןרש

'  רח דינור  ס"ביה שאנן  נווה הפועל 6402
  והנו   20 קליבנוב

 חיפה  שאנן

  טבנקין   חן שמעון
    חיפה  10\63 יצחק 

32240 

0509122940 
048122940 

0509122940 

 חן  שמעון

  ס"ביה אולם ים   קרית הפועל 6546
  3 הכלנית רבין 

 ים  ית רק

  ן נועג שי  זכריה שרון
 29015   ים  קרית 0

0545499818 
048213277 

0545499818 

 זכריה  שרון

  18 פינסקר' רח אתא   קרית אסף   וראליצ  7208
 אתא  קרית 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 
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 6   שרון-א
'  מס
 ה וצקב

  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

'  רח  רימון אולם יר אי  רעננה  מכבי  223
  5 דיין משה

 רעננה 

.  ד.ת ורטהספ רשות
 4310001 הרעננ  0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 שבתאי  הלה

  ס "מתנ אולם יאיר  כוכב  צוראלי 409
 יאיר   כוכב

  רחוב הוכמן  מוטי
.  ד.ת  110 אל  בית
  יר יא כוכב  0 630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 ן הוכמ מוטי

  אופירה  אולם מאמנים  סבא   כפר הפועל 705
  עובדיה' חר נבון 

 ס "כ 2

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןער

'   רח הירוק  אולם השרון  ד הו מכבי  1474
  הוד  6 נחשון
 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 רון שה

097455963 
0507774448 

  רי וא
 אשכנזי 

  קיבוץ  אולם השרון  חוף  .ח.ל הפועל 1654
 שפיים

  יהודה יצחק  חיים
  נתניה  14\5 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רייכרט  ארז

  ס" בי אולם רון   ת"פ  ג"הד ס.מ 2126
'  רח  עמיטל
  משורר   ישעיהו

 ת"פ

  העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

  אוסישקין  אולם כבים וכ ש"רמה. ס.א 3065
  אוסישקין  רחוב

 ן רוהש רמת  67

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 ר שפ אלון

'  רח  רימון םאול יובל  רעננה  מכבי  4415
  5 דיין משה

 רעננה 

.  ד.ת פורטסה  רשות
 4310001 רעננה 0 24

0547373729 
097700707 

0547373729 

 טיטו  אמיר 

  פיס אולם בקה  י בכמ 4698
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 ה ביגר

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  וסיענב
 ר  אל

  פייס אולם ריה קיס מכבי  4978
  צמוד )קיסריה

 ( ס"לביה

 0522520602 קיסריה   0 8. ד.ת
046361178 

0522520602 

  היק צב
 רוזנברג 

  דרך גוונים אולם ן יעה ראש עירוני 5803
  67 בגין מנחם

 העין  אש

  21 שילה  אריה שריה
 48036   העין שרא 0

039389502 
039008808 

0544638434 

 יה רש אריה 

  ס" בי אולם ים  רמות  ח"ע הפועל 6266
  ים רמות 

 מכמורת 

.  ד.ת ן אהרו איתי
  אליכין  0 760

3890800 

046251050 
046251005 

0524718791 

 אהרון  איתי

  אופירה  אולם סבא   כפר י במכ 7372
  עובדיה רח ,נבון

 ס " כ 2 הנביא 

  קיקמינס תומר   כהן
 4465319 סבא  כפר 8

0544500945 
0773182392 
0544500945 

 ן הכ תומר 

 

 

  



81 
 

 7   מרכז-א
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קיבוץ  ןי קפפ מיליק  סירני   נצר קיבוץ  י סירנ  נצר הפועל 72

  קיבוץ 0 סרני-נצר
 70395   סירני   נצר

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין  מתן 

  קיבוץ  שמעון  אסי  נען  קיבוץ  אולם נען /גזר הפועל 76
    נען בוץיק  0 נען

76829 

0522232254 
0732447207 
0522232254 

  רון
סק סוקולוב

 י
  4 כביר   תסימט א " ת יהודה   בני 297

  התקווה   שכונת
 א "ת

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  וד הא

  ס "בי 4 שפרינצק  עודפים  /א"ת הפועל 357
 א "ת'  א  ניעירו

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 ופי

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  בן שלום אולם גן  רמת  אליצור 576
  רמת   15 זריעאל
 גן

  ן ויר גו בן סבר בנצי 
 שמואל  גבעת 15

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  תלם אולם גבעתיים /ת"פ אליצור 1008
  6 צביה   סמטת
 ים גבעתי

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0504000809 

  שוקי
 גולובינסקי 

  21 בגין מנחם דגן  בית מכבי  1159
 ן גד  תיב

  דגן  בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

  יורם
 אביסרור 

  מכבים אולם סטלמך /ת"פ  אליצור 3673
  2 פינטו  הרב' רח

 ת"פ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0528484842 

  שוקי
 גולובינסקי 

  ברח  אולם לוד  אליצור 5467
 לוד ,5 ניקומפל

  גולדברג אבי
 לוד  5 חיםהפר

0505212621 
035740293 

0546767062 

 פרידמן  רז

  1 התאנה' רח יעקב  באר   עצמה 5608
 קב עי  באר

  0 ברקת 1471. ד.ת
 70300   יעקב   באר

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב  ירון 

  דרך  זיסמן  אולם בלאק   גן  רמת מכבי  6990
 ג"ר  85 הטייסים

  גן רמת   43 עזראלי בן
  ןג ת מר  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  ספורט  לםאו ים  בת אליצור 6991
  רח ,חשמונאים

  בת  10 פרנק  אנה
 ים

  השר הללי רענן
  ים בת  5 ברזילי

5956605 

0527597858 
0775243200 
0522379687 

 הללי  רענן

  נעמי   ס" בי אולם דרום אביב  לת מכבי  7219
  אהרון ' רח  שמר
 בוקר 

 036474721 אביב  תל  6 רית שיט
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  שוהם  0 שלום טל ים האורנ כפר אורנים ןמודיעי  הפועל 7753
6083210 

0543355552 
039320274 

0543355552 

 שלום  טל
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 8   םדרו -' א
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  מען ם האול כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  11 גוריון בן ' שד אסא   שבע באר  הפועל 90

  מרכז  ש"ב
  בן ' אונ הספורט 

 גוריון 

  0 653 ד .ת ברמי  אבי
 84105   שבע  באר

086472867 
086472867 

0526839374 

 נתיב   רועי

  תמאוחד  היכל זאב .פ יםירושל עלהפו 176
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  זאב פסגת,   ניב  דוד
 97814   ירושלים 0

026242694 
026242694 

0523808499 

  בני
 קובלסקיס 

  קהילתי  יישוב מרחבים/מבועים לעוהפ 295
 מבועים 

  ביםמרח. א.מ
  0 נגב  דנ גילת.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0543322478 

 ן ' מוצ מורן 

,  צרעה קיבוץ  יהודה  מטה הפועל 986
  תיכון  ס"בי

 הרטוב 

  מטה. א.מ קאחו  עוזי
  שמשון .נ.ד 0 יהודה 

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 ו חאק  עוזי

  ס"ביה אולם טוביה  באר  הפועל 1487
  שב מו רגבים

 אמונים 

.  מ וני צבע  אורי 
'  מח ,איזורית
  באר 0 הספורט 

 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  רי או

  33 האפרסק דרי   אבי ון קדר  מושב ברנר  הפועל 2674
  קדרון  מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 י רד  אבי

'  רח  גאון אולם דימונה  מכבי  2785
 ונה דימ 1 הגפן

  אמסלם  אבי
  37 פטוס אקלי

 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 ן רוסג  אבי

  פולינסקי אורט  ם שליירו  ר"בית 4501
  5 רינגלבלום' רח

 ם-י  היובל קרית 

  אור   31 ןניצ  גפן גבי
 6050220 יהודה 

0523568333 
0 

0523568333 

 ן פג גבי

  הר לרנר מרכז ירושלים א "אס 5153
 ים ירשל  הצופים

  קוסל   מרכז
  ה ברסיטהאוני

  ירושלים   העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 מרידן  קותי

'  רח ",סוף ים" זהר  אילת הפועל 6055
 שרה

 אילת ,ומנאי

  אילת 0 110.ד.ת
8810002 

086586348 
088603296 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

'  רח  גאון אולם דימונה  ועלפה 6573
 דימונה  1 הגפן

  0 אילת   כובשי לרפא
 86000   ונהדימ

086573156 
086573156 

0547964550 

  נעמן
 נובר ריזו

'  ד  מקיף   כוןית צבר  אשדוד  מכבי  7261
  18 ביאליק' רח

 אשדוד 

.  ד.ת  10 העברי דדוהג
 77100   וד אשד 0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  ראש רחוב אולם צעירים  אשדוד הפועל 7427
'  ט  ר זואי  פינה

 אשדוד 

  אשקלון  36 השקמה
7835823 

0779500673 
077950673 

0523383660 

  סים ינ
 קצי אטר

  משה ' רח  אולם עקרון  קרית מכבי  7429
  קרית  1 שרת
 ן עקרו

  עקרון  קרית  מתנס
  קרית  1 המייסדים

 עקרון 

089496391 
089414979 

0544884035 

 ש יעי פיני
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 9   צפון -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  כביש פיס אולם סחנין  הפועל 815

 סחנין   שירא
  סחנין 0 5228. ד.ת

3081000 
046745817 
046748332 

0544465457 

  ויליאם 
 גנטוס 

   ליד ט ורספ  אולם עראבה  הפועל 819
  אלבוכארי מקיף 

 עראבה 

.  ד.ת מוחמד  ר אסנ
    עראבה  0 106

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  נסאר 
 מוחמד 

  ר "ד ש"ע תיכון תמרה  הפועל 1457
  רומי  אבו  השאם
 תמרה 

  רה מת  0 4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 כנעאן 

  סנאן  אבו 0 624. ד.ת סנאן   אבו סנאן  אבו הפועל 1564
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל  מיכאל 

  קהילתי  כזמר בן  משגב הפועל 1602
 משגב

.  נ. ד קהילתי  מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  ט ורספ  אולם נחף  הפועל 3202
  מגרש ליד נחף

 כדורגל

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  ביץרוהו  היכל כרמיאל עירוני  מכבי  7269
  5 הגיא  מורד 

 כרמיאל

 049905968 כרמיאל   חרמון 
0430880974 
0547492936 

 ון ר ש זריהן

  הספורט  אולם כרום  אל  ד 'מג מכבי  10173
 כרום אל  ד'מג

.  ד.ת חמדאן  חמדאן 
  כרום  אל ד 'מג  1500

2019000 

 
0546879800 

  חמדאן 
 חמדאן 

  קנדה   מרכז ולה ט מ י מכב 10196
 מטולה 

  מתנס סרף  ליאור 
 מטולה    - מטולה 

 
0526112004 

 סרף  ליאור 
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 10  עמקים -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען לם האו ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קשת  ס"בי שאן  בית בקעת מכבי  68

 שאן  ת יב  יהונתן
  ןאש  בית 0 209. ד.ת

1171101 
046588180 
046588180 

0502333290 

 דהן   פרוספר

  ס "בי נטור  לםוא גולן  גליל הפועל 852
 .נטור, יםשורש

  איזורית מועצה 
  188 ד.ת גולן  ס" מתנ

 12900   קצרין  0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 

  ת בי קבוץ אולם ותיקים .מ/בועלג הפועל 1342
 אלפא 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  ה טהשי  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  אולם אורטודוקס  נצרת  להפוע 3559
  אורטודוכסי 

  המעיין  שכונת
 6053/7' רח

  ככר  ליביס  אסאלי
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046011578 

0545740771 

  אליאס
 ליביס 

  כפר 2 הפלמח תבור  גליל הפועל 4477
 תבור 

  לאיל יא 133. ד.ת
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0524434116 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

  ניר  קבוץ אולם דוד   ניר גלבוע הפועל 5039
 דוד 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  גורן  אולם גורן  יזרעאל  לועהפ 5047
  קיבוץ  רעאלזי

 מזרע 

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  קיבוץ  0 וינקור   לירן גבע קיבוץ  לםאו יוסף  תל  מ.ג הפועל 10091
 10801   השיטה   בית

046209707 
046209466 
050407707 

 ור נקוי  לירן

  ספורט  לםוא פא יא  אולימפי 10184
 .יפיע

  עיפי   887 ד.ת
1695500 

 
0465593684 
0547708594 

 שאער  וסים
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 11  זבולון-ב
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  כפר  פייס אולם אלונים   עאליזר' הפ 57

 יהושע
  עפולה 0 90000 .ד.ת

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

'  רח  אולם םענק י הפועל 406
  33 אלונים 
 עילית  יקנעם

  648. ד.ת,  33 אלונים 
 2069200 יקנעם  0

049597061 
046888233 

0528346429 

 וקנין  אריק 

  מקיף  ס"ביה נשר  להפוע 642
'  רח  נשר  ןכו תי
 ל"צה

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל

  'רח  פיס אולם הכרמל  טירת  וראליצ  1479
  טירת  צמןיו

 הכרמל 

  טירת  0 10/1 ם"רמב
 3902335 הכרמל

048571997 
048572801 

0586605865 

  שלמה
 צינצולקר 

  כרמל   ס"ביה ים חסיד  כפר הפועל 3319
  בכניסה  זבולון 

 יגור  לקיבוץ 

  קדומים  נחל  דן  אלון
  חסידים  רפכ 5

2040000 

048500195 
048500195 

0546224472 

 דן   אלון

  הספורט זכרמ חיים   קרית מכבי  6081
  חיים קרית  אילן

 1 צייטלין 

  חיים קרית  0 17. ד.ת
2610301 

0542124669 
0765102095 
0542124669 

  איציק
 אוחנה 

  בן' רח  פיס אולם טבעון  ן נימר  הפועל 6521
 טבעון   קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  ספורט  אולם אורתודו /אעבלין ועלפה 6584
  ב"חט פיס
 לין אעב

  0 1373. ד.ת  קי'ג
 3001200 אעבלין 

049501442 
049500783 

0506848071 

 ' חאג יגאק

  משמר  קיבוץ  דו מגי  א. מ  הפועל 6795
 העמק 

  . ד.ת, מגידו. א.מ
   עפולה 0 90006

181200 

049598508 
049598400 

0524703999 

 קלס  יאיר 

  ס" בי, פיס אולם חן  שאנן ה ונו  הפועל 7445
  שכונת, דינור
   נן שא נווה 

  20 קליבנוב'  רח
 .חיפה

  חיפה  0 יצחק טבנקין 
3280100 

0509122940 
0773180511 

050912294 

 חן  שמעון

  הפיס  מפעל דליה  הכרמל הפועל 10051
 כרמל  אל  דלית

  ד.ת  כרמל אל  דלית
  אל דלית  0 2357
 כרמל 

048395623 
048395623 

0505405204 

 כיוף  ח יסמ

  הספורט  בנין  חיפה  טכניון א "אס 10189
  הטכניון ית קר

 חיפה

  קרית  בייטמן סרי בו
  חיפה   הטכניון 

3200003 

048293036 
048222435 

0542423008 

  בוריס
 מן בייט 

  תאיזורי  מועצה  זבולון  הפועל 10203
 זבולון 

  בי מכ  כפר זבולון  א.מ
  אתא קרית  300300

3003000 

048478127 
048478127 

0547739773 

 מרקו   אסף
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 12  שומרון-ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס"ביה לםאו פחם  לא אום  מכבי  50

  אום מקיף   תיכון
 פחם  אל

.  ד.ת מחמוד  גבארין 
    פחם אל  אום 0 352

30010 

046312318 
046312318 

0504312318 

  בארין'ג
 מחמוד 

'  רח  קפלן  אולם אליעזר .ב/החדר מכבי  183
   25  העצמאות 

 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי,  האפרסמון 

  חדרה  0 גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  העצמאות אולם עדה.ג/בינימינה ועלפה 523
 בנימינה  32

  הבינימינ 0 229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר

  ס" בי אולם חנה  פרדס  מכבי  4770
  17 מלאכי ,שרת

 חנה  דספר

  כנה  כז רמ  אשכולי רן
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 ובסקי בוגדנ

'  רח  בגין  םאול מזרח  נתניה .ע אליצור 5580
  פולג 4 גור מוטה 
 נתניה 

  הנתני  0 2136. ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ברזילי 

  פיס אולם ה ביגר אל  בקה  מכבי  6764
  אבו '  רח  יקהילת 

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  גבעת, פיס אולם פרדיס  לועהפ 7786
 דיס רפ

.  ד.ת  ושאחי מוחמד 
  פורדיס 0 181

3089800 

046397667 
046397667 

0525224214 

  מוחמד 
 ושאחי 

  ס"הבי  אולם יעקב   כרוןיז מכבי  7897
  נילי   דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

  בית קיבוץ , 503.ד.ת
  כפר 0 ההשיט

 1892500 יחזקאל 

 
052661177 

 וינריב   ברק

  ספורט  אולם ת 'ג    מכבי  10074
  אלבירוני  ב"חט

 ת 'ג

  ת' ג 0 126 ד.ת
 3009100 שהמשול

0525241838 
046385830 
052524183 

 גרה  ספוואת

,  גוונים ס"ביה מנשה  הפועל 10107
  תורי איז מועצה 
 מנשה 

  0 מנשה אזורי  מרכז
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177698 
046177392 
052690830 

 שגיא  לירן
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 13  שרון-ב
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  מען ם האול כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  החינוך  קרית  השרון  לב . ח.ל  הפועל 388

 השרון  לב  דרור
  מושב 0 374. ד.ת

 4069100 חרות 
097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  אריאל  ס"ביה נה רענ וריצ אל 708
  הימים ששת ' רח
 רעננה  25

  םעה אחד בנימין נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין  נתן 

  קליין רלף  אולם ה דויה  אבן. ס.מ 1014
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

'  רח  אולם יה פרדס  לועהפ 2719
  בית לומ  ם"רמב
"  תפוז" ספר

 פרדסיה 

  פרדסיה 0 11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 לה גי דמגי

  רפס  בית טירה  הפועל 3430
 טירה ,למדע

  טירה 0 2612. ד.ת
4491500 

097930884 
097471499 

0506704839 

  עדנאן 
 עראקי 

  1 האילנות ' רח צורן  קדימה  מכבי  4939
  ס"ביה ליד

 יובלים 

,  צבי  בן  שדרות
  61 קדימה  ס" מתנ

 6092000 קדימה 

098947888 
098947888 

0504226999 

 נדרי  משה

  שלום איש אולם שלום  יונה   רכפ  ר"בית 6292
  פולג נחל'  חר

 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  דהיהו יצחק  חיים שפיים  קיבוץ  ם שפיי השרון  הפועל 6479
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רט יכרי ארז

  0 592 תד  טייבה  טייבה  ס" מתנ טייבה  הפועל 6755
 404000  ה ביטי

097738467 
097738467 

0522437714 

  אדמור
 עאזם

  אלפי  3 כרכום מנשה  אלפי  מכבי  7787
 מנשה 

  כרכום קהילתי  מרכז
  מנשה  יאלפ 3

4485100 

097925878 
097925713 

0547402673 

 גיא  שרון
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 14  תקוה פתח-ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ים כתבמ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 ה צ והקב
'  רח ילין   שוקי תקוה  פתח אליצור 34

  5 ו קגשי קהילת 
 תקוה  פתח

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

'  רח חדש  תיכון ג"ר  יהלום בי מכ 651
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
5229051 

036137080 
036137090 

0503312431 

 כהן  מרקו 

  ספר  בית אולם אורנית  מכבי  1499
  שערי -רמון

 תקווה 

  אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  מיכאל 

  ס "מתנ אולם אריאל  הפועל 4915
  5 העצמאות ' חר

 אריאל 

  7 הדקל לוי מוטי
 4074307 אריאל 

039368778 
039368778 

0505327530 

 לוי  מוטי

  קיבוץ  לםוא ת בארו  מודיעין הפועל 5429
 יצחק  בארות

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 הםשו 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  חיטמן זיוע  ס"בי םגברי ת"פ הפועל 5966
  ירמש משה'  רח

 ת "פ 4

  יהודה וחניש  אבי
  תל 7 יברסק  לייב

 69080   אביב 

0526663666 
0737154977 
0526663666 

 ורניק  שי

  ברנר תיכון ר נרב  ת"פ מכבי  6677
  פתח 2 ישעיהו

 תקוה 

  פתח  0 ת "פ 8126 ד.ת
 תקווה 

039302422 
03934141 

0546273288 

  אבשלום
 כליפה

'  רח - שבזי  אולם י ש העין-שרא עירוני 7621
  ראש , 91 זיבש

 .העין

    העין  ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 חלא  אביחי 

 0509224043 צופים  0 הזית ח ו פת כפר תפוח  שומרון אליצור 7956
039066411 

0509224043 

  מאיר 
 ברכיה 

  הדר רחוב מתן  מכבי  10063
  יסודי   ס"ביה

 מתן ,

 0508883840 4585800 מתן   0 הדר
039389954 
050888384 

 דיין  עמית 

  ס"בי קאסם כפר קאסם . כ הפועל 10094
  ליד שחד מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

 

 

  



89 
 

 15  יבאב תל-ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 בוצה קה
  עוזי  בגין  אולם ה שמ שמואל.ג אליצור 369

  גבעת 1 חיטמן
 ל שמוא

  0 גוריון  בן סבר בנצי 
 שמואל תגבע

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 ץ הירשובי

  מרכז אולם אליעזר   נוה/א"ת ביתר  1221
  וה ונ  קהילתי
  ששת  אליעזר

  תל  6 יםהימ
 אביב 

-תל  6 הימים ששת
 6753503 יפו -אביב

037300360 
036178037 

0545215532 

 צדקה  ק יצח

  יס פה מפעל יהודה   אור ה.ל.ע 2132
  אור 9 החצב
 יהודה 

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן טיומ
 בסט 

  בית יפו 40 קדם הצופים  יפו  הפועל 3171
  חסן ספר

  נמל חניון )ערפה
 (יפו

  תל  0 15 המגדלור
 68036   אביב 

0543088876 
0773352920 
0543088876 

  ליקמי
 חמאתי 

  33 הגליל אולם תקווה   גני מכבי  6685
  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 רליד

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  גן אולם סביון .ס.א 6947
  2 מים השיק
 סביון 

  מקומית  מועצה 
  סביון 8 השיקמה 
5651304 

050964644 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

  טכניקום אורט  ון אל גבעתיים הפועל 7015
  קרבו  שדה ' רח

 גבעתיים 

  23 רר המעו דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

'  רח ש חד תיכון עתיד  גן  תרמ  מכבי  7324
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  ם"רמב  עמיאל אביב   תל לב 7335
  41 אורים ח"ר
 א "ת

  זימן חרשים  וןעדמו
  יב בא  תל 13

6745815 

0542202617 
0723410782 
0542202617 

  שלמה שי
 לוי 

  תל 37 שזר זלמן יב אב תל  אליצור 7810
 אביב 

  ברית  בני ס" מתנ
  יפו  23 חריף  אייזיק

 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 וידהורן 

  אביב   תל 0 9123.ד.ת אביב   תל דני   בית קווה תה   יהודה   בני 10104
6109101 

036878277 
036878736 
050546128 

 סולמי  וד הא
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 16  דן -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה קבוצ שם

 הקבוצה 
    הרצליה 0 השרון חמד  מושב לםאו השבעה.מ/אזור הפועל 286

46784 
0549983696 

037310983 
0549981989 

 גלסנר  יואל

'  רח  פרעו קפאר מערב   רמלה אליצור 766
 רמלה   9 טוינה

'  רח  להמר  תעיריי 
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

  רח  שמיר  אולם חולון  אליצור 833
  3 י דרור אמיר 
 ן חולו

.  ד.ת ויידהורן  מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  מנחם
 ן הורויד

  ישיבת    אולם ם טרונצ  ים בת  מכבי  1344
  ןאיל   בר אדרת 

 ים  בת 40

  ים  בת 0 2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  איתן

  אולם שהם  אליצור 1717
 שוהם,יהלום

.  ד.ת ן ויידהור מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0528344663 
039791417 

0528344663 

  מנחם
 ויידהורן 

  46 אונורד '  רח איתי    ציונה  נס  לועהפ 2080
 ציונה   נס

  ציונה  סנ  0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  סוף) רוזן אולם רוזן  צ "ראשל מכבי  2991
(  אברבנאל'  רח

 צ "ראשל

  גולדה  בימכ  בית
  ן שורא 21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  מרחבים לםוא לציון  ראשון  אליצור 4456
  7 ישראל גדולי

 צ "ראשל

  48 מאירוביץ  לוי צחי
 לציון  ראשון

0522536688 
153522536688 

0522536688 

  מנחם
 וידהורן 

  פיס טוטו  אולם אזור  הפועל 5592
   4 השקמה  ין רב

 אזור 

  כהן  גבע שמוליק 
 אזור   177 ירושלים

035507101 
035563484 

0522550004 

  עבג שמוליק 
 כהן 

  1 התאנה' רח יעקב  באר  הפועל 6909
 יעקב   באר

  0 הורד יעיש  ןיגור
 7030000 יעקב   באר

0508848071 
089282088 

0508848071 

 גורין  יעיש

,  5 דיין משה יהוד  ה.ל.ע 7496
  יםהסביונ קריית

 יהוד 

  4 זאב  וינהויז   רחוב
 5629004 יהוד

0527789333 
036325864 

0527789333 

 ליאור  פנדו

  קליין  מרכז חולון  מכבי  7952
  תל  6 לפיהפילד

 חולון  גיבורים

  הצופים  הר גולן  ןצ ינ
 5849219 חולון  38

 
0506881141 

 גולן  ניצן
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 17  מרכז -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/וןטלפ ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 וצה הקב
  וןכצנלס  אולם נחום   גדרה מכבי  1261

 גדרה 21
  גדרה  ס" מתנ

  גדרה  41 מן צוקר 
7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  ר מות

  ס"ביה אולם גדרות  הפועל 1431
'  חר  גדרות
 עשרת  האורן 

.  נ. ד גדרות ס" מתנ
  עשרת 0 שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0523361937 

 בגגון  חיים

  העין ראש 0 309 ד.ת רחובות  20 מלצר רחובות  אליצור 3196
4810301 

0507680063 
036097168 

0507680063 

 אלעד   טובל

  כדורסל  אולם אחיסמך /מודיעין לעהפו 3473
 אחיסמך 

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  בית אולם גזר ועלפה 3654
  עצה ומ  חשמונאי
 גזר איזורית 

  0 כרמל שמעון  אסי 
 7630511 ובותחר

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 ן עושמ י אס

  2 אליהו' שד ל אנרפ  בתיה.מ הפועל 6058
 בתיה  מזכרת 

  בתיה .מ מתנס
  2 יהו לא  שדרות
     בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  גוריון  בן  לםוא ליונס  ציונה  נס  עלהפו 6938
  מעלה'  רח

  נס  הפרשים
 ה ונצי

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  ס"ביה אולם רווה  גן ועלפה 7456
  צומת  י "ע עיינות

 רווה  גן  עובד בית

  גן אזורית  ה מועצ
  עיינות 0 רווה

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  פורר

  ישיבת אולם שעלבים/גזר הפועל 7549
 שעלבים

  רחובות   0 כרמל
7630511 

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 

  נעמי   ס" בי אולם יבנה  ןג הפועל 7592
  שמר

 גרינברג .צ.א

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  ד י ספורט  אולם הדס   קשור.נ  וראליצ  7602
 בנימין 

  שורק  נחל  ס" מתנ
  בנימין  יד  11 הראל

 שורק  נחל 11

086709999 
088693143 

0525707850 

 אוסון   זיו

  בגין  ס"ביה ר זש רחובות  מכבי  10012
  גבירול בכפר

 רחובות 

  דואר תא   יבנה דרך
 ת רחובו 0 2125

086339034 
086339034 
054609808 

  רון
 וורוטיצקי 
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 18  ליםירוש -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/וןטלפ למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  כזר מ לםאו ם -י ציון  מבשרת הפועל 7

'  רח הפיס
  1 היסמין

 ם"י  ציון  תרמבש

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  תורה אולם ירושלים   אליצור 85
  ןגו  בית 6 ועבודה 

 ם"י

'  חר  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, אנילביץ

 96624   ירושלים 12

 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  מפעל אולם אורן  עיןמודי הפועל 93
  ת וע ר הפיס
 מור   תיכון

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  רחוב אולם חשמונאים  ב"מ  אליצור 748
  1 בלהאר

 חשמונאים 

  ם "רמב רועי   שרוני
    מודיעין גני 17

71929 

089766742 
089768019 

0544495025 

 רועי   שרוני

  כרמית  פנימיית  יהודה  הרי  ועלפה 1287
  כרם  ןיע

 ירושלים 

  30 הכרם  בית
 9634365 ירושלים

025021359 
025021359 

0542886816 

 אוחיון   אבי

  מאוחדת להיכ ירושלים הפיסגה  הפועל 3111
  זאב. פ  גל' רח

 לים ירוש

  0 זאב פסגת ניב  דוד
 97814   ירושלים

026242694 
026242694 

0523808499 

  בני
 קובלסקיס 

  ס "נתמ  אולם אפרת /עציון.ג אליצור 6005
  הגבעה  עציון גוש

 הצהובה 

  וןצפ . נ.ד  ברק אלדד
  רפכ קיבוץ  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  1נעמת  אבא שמש בית  אליצור 7300
  בית עירוני  אולם
 שמש

  בית   0 ליהעה רחוב
 9900    שמש

0508610053 
0765455066 
0508610053 

 קריאף   אפי

  ספורט  אולם הרטוב  יהודה . מ  הפועל 7595
  קיבוץ הרטוב 
 צרעה 

-הר איזורי  זמרכ
.  נ.ד 1. נ.ד, טוב

 99700   שמשון

050797708 
029958630 
050797708 

 קאחו  עוזי

,  רעות, 3 הדרים רעות  םבימכ מכבי  10195
 מור   תיכון

  645 נטופה רה
 7179902 מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן  נמרוד
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 19  םור ד -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ראש רחוב אולם אשדוד    מטאור  הפועל 174

'  ט  ר איזו  נהיפ
 אשדוד 

  השקמה  םאמסל  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
077950673 

0523383660 

  ים ניס
 אטרקצי 

'  שד  היובל אולם ד דו אש הפועל 793
  רוז יא  5 ירושלים

 אשדוד   הסיטי

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  ס "ביה  אולם אשדוד  ביתר  1183
 ד דואש'  ג יף מק

  0 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  איזורית עצה ומ נהורה  מושב לכיש  הפועל 1242
  ה נהור מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  מיכאל 

  קיבוץ  אולם יבנה  חבל  אליצור 4022
 יבנה   קבוצת

  ס"מתנ שלם אסי 
  0 נהיב  חבל

 7986000 אבטח .נ.ד

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי 

  פינה ראש 'רח חדשים  אשדוד הפועל 6053
 ד אשדו' ט  איזור 

  השקמה  אמסלם  רני
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
077950673 

0523383660 

  ניסים 
 רקצי טא

  גוריון  בן דוד' שד מלאכי   קרית הפועל 6569
 מלאכי   קרית 38

  0 קסלמן  סגל   תומר 
 רחובות 

0776500086 
15389450140 

0538892238 

 סגל  תומר 

  גבים  ץקבו אולם הנגב  שער הפועל 6713
  שער חינוך  קרית 

 גבנה

  שער אזורית  מועצה 
  שער  0 דוא הנגב
 78100   הנגב

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי  ערן

  גיטיס  אולם גיטיס  שדרות  מכבי  6798
   22 בגין מנחם

 שדרות 

  0 שדרות 476 ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

  יר מא
 אוחנה 

  אלון אולם גת  קרית י עירונ מכבי  7248
  ותשדר

  1 צמאות עה
 גת  קרית 

  קרית 32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

  שלמה
 אלמקייס 

',  ב  מקיף  ס"ביה עתודה  אשקלון  ס.א 7948
  צבי   בן  שדרות

 ון קלאש

  רחוב דני רט ספו
 אשקלון  0 האיילה 

086752717 
086752717 
050857733 

 דני  רחמים

'  ד  מקיף   תיכון היובל  אשדוד  מכבי  10005
  18 ביאליק' חר

 אשדוד 

  ד.ת  10 יר בעה הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר  יר יא
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 20  נגב -' ב
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ולם אה כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ביץירחימו  פביאן  חצרים  קיבוץ  ן שמעו  בני הפועל 179

  בני אזורית  מועצה 
  בני   124 ןעושמ

 8532400 שמעון

089911705 
089915837 

0505679384 

  יוסי 
 טוביאנה 

  משאבי וץ קיב הנגב רמת הפועל 184
 שדה

.  א.מ  הראל דרור
.  נ.ד 0 הנגב  רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  דרור

  ליד כלנית  אולם ול אשכ הפועל 1057
  נופי  ן תיכו  ביס

  א. מ הבשור
 אשכול 

  אזורית  ה מועצ
  1 ה. נ.ד אשכול

 8546500 מגן  ץ וביק

 
0547918480 

 גולד  רן

  פיס כזמר שבע  באר/עומר עלהפו 2137
  הדר' רח  קהילתי

 עומר  1

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ליאור 

   פייס אולם מיתר  הפועל 3179
 מיתרים

  מיתר  84 רהבשו  דרך
8502500 

0524206147 
0524206147 

  רוני 
 ץ יירחימוב

  צבי '  רח ירוחם מכבי  4449
  207 בורנשטיין 

 ם ירוח

  חםירו  3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  ן יראל

  1 הגפן  רחוב נתיבות  הפועל 4823
  נוי  נווה  שכונת

 נתיבות 

  נתיבות    453. ד.ת
8539200 

089930801 
089930801 

0507487035 

 ר 'אפנג ציון

   פייס אולם חברון  הר  רואליצ  5408
 מיתרים

  הר. נ.ד יתיר  בית
     חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  אלי

  גולומב' רח פקים וא הפועל 5426
 אופקים 18

  אופקים  55 ירמיהו
8756849 

0777905308 
089960251 

0502022961 

  ליאור 
 אפרגן 

  מועצה  אולם נגב  ות דש בי מכ 6016
  ות דש ת איזורי

 נגב

  מועצה אזרד  אריה 
  0 נגב  שדות אזורית

 נגב  ותדש

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  אריה 

'  רח  גאון אולם ה וואח  דימונה  הפועל 7150
 נה מודי  1 הגפן

  אילת   כובשי רפאל
   דימונה 0 106/4

860000 

0547964550 
086573156 

0547964550 

  ריזונובר
 ר   ןנעמ

  הגפן' רח  םלאו להבים  הפועל 10177
  הזית   פינת

 להבים

  להבים  0 הורד  רחוב
8533800 

086578079 
086510936 
050276930 

 שורץ  שרון
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 51  נשים על ליגת
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  3 בכר אחים בני   ת"פ הפועל 181

  יצחק  ס"ביה
  פתח שמיר

 תקווה 

  חת פ 0 דנקנר  מאיר 
 תקווה 

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

  רובע ' ז מקיף  נשים  וד אשד מכבי  194
  העצמאות  סיטי

 אשדוד  62

  0 11/14 אקסודוס
 7777013 דודשא

0546091990 
5460919090 
0546091990 

  טאלי 
 אף קרי

  דרך  זיסמן  אולם גן  רמת עירוני  מכבי  210
 ג"ר  85 הטייסים

  גן רמת  0 816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה 

  גן הספורט  היכל יון צל  ראשון הפועל 520
  ראשון נחום
 לציון 

  בכר  ישראל ד"עו
.  ד.ת בגין מנחם דרך

  אביב  תל 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 בכר  ישראל

'  רח ס"ביה אולם חיפה  מכבי  864
 חיפה 19 ביכורים

  פה יח 0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק  זיוה

  אולם חולון  ראליצו 907
  פנחס /השרון
 חולון ,20 איילון

.  ד.ת ן ויידהור מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 וידהורן 

  אביב  היכל בנין   בונה רעננה  מכבי  1152
 רעננה  1 חיםהפר

  רעננה  111 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  אורנים אולם ון השר  רמת. ס.א 1219
  20 ארלוזרוב'  רח

 ש"רמה

  דרך  רבי  סתו 
  תקוה   יגנ  2 מיםהבש

5590101 

 
037362893 

0544763763 

 רבי  אלי

  29 שטרן  יאיר  רמלה  דוד   נוה  צוראלי 2100
  מנחם קרית 
 רמלה 

'  רח  להמר  יתעירי
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 ניסים   רון

  היובל אולם הרצליה  בני 2339
 הרצליה  24 י"רש

 099585981 הרצליה  0 24 רשי
099548247 

0524800080 

 יניאו ' צ איזי 
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 52  צפון  נשים לאומית
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/ספק/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח,אלדד אולם ניה תנ  אליצור 203

 נתניה , לוין אריה 
.  ד.ת ר וצ  לב שמחה
  הדר ות גנ 0 15045

4293000 

098877452 
098877452 

0523649618 

-בל שמחה
 צור 

,  וגיא הר  ס"ביה צפת   עליון גליל הפועל 813
 דפנה  קיבוץ 

  גליל  איזורית ה מועצ
   עליון לגלי 0 עליון

120000 

046816663 
046816661 

0545988488 

 ה נחו א עוז

  ס" בי אולם כאוכב  הפועל 1581
 כאוכב  מקיף 

  כאוכב  0 198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

  ליד קהילתי  פיס כרום  דל 'מג לועהפ 2962
  תיכון   ס"ביה
 כרום אל  ד'מג

  כרום דל'מג  44 ד.ת
  כרום אל  לד'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

  אן ה מסא
 בדראן 

  אולם אורטודוקס  נצרת  הפועל 3560
  ודוכסי רט או

  ייןהמע  שכונת
 6053/7' רח

  ככר  ליביס  אליאס
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046559520 

0545740771 

  אליאס
 ליביס 

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  עין  אולם מעיינות   גלבוע להפוע 3657
  קיבוץ  0 השיטה   תבי

  השיטה   בית
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 נקור יו  לירן

  וינגייט  מגרש וינגייט  תאקדמיי  4871
  וינגייט מכון 

 א " הי אולם

  ות למצוינ  ההאקדמי
  מכון  0 בספורט 

 4290200 ייטנגוי

0507303091 
0 

0507303091 

 שטדלר  עדי

  אהרון  ס"בי עירוני  נתניה  אליצור 6108
  אגם' רח, דידוי

 נתניה  6 כנרת 

.  ד.ת  ברזילי ר מות
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ברזילי 
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 53  דרום נשים לאומית
'  מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם
 הקבוצה 

  תל 37 רזש זלמן אביב  תל  אליצור 198
 אביב 

  ת ברי בני ס" מתנ
  יפו  23 חריף  אייזיק

 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 ורן דהוי

  קוסל   מרכז ליםושיר  א "אס 218
  רם גבעת

  אוניברסיטה 
 ם "י  עברית

  סיטה האוניבר
  ירושלים  0 תברי העי

9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 מרידן  קותי

  נופים   הספר  בית טוביה  באר  הפועל 355
 ות כנ

.  מ צבעוני  רי וא
  'מח ,איזורית

  באר 0 פורט סה
 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  4 כביר   סימטת ציונטרוניק  יהודה   בני 1273
  התקווה   שכונת

 א "ת

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -יבבא

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

  ורט הספ היכל יבנה   אליצור 2889
  קליין  רלף ש"ע

 ה נב י 22 הדוגית 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  אלי רמז  אולם סבא   כפר הפועל 5157
  כפר  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  קרית  םאול גל  השרון רמת. ס.א 5984
  יצחק' רח  יערים

  13 ן נאלח
 ש"רמה

  ביאליק מוסאי גלית
    השרון  רמת  41

47206 

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית
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 54  צפון נשים ארצית
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ספורט  אולם אוסאמה  ע יפי הפועל 417

 .עיפי
  יפיע 0 1051. ד.ת

1695500 
046552448 
046552448 

0543054214 

 חטיב  תופיק 

  1 לבון פנחס נהריה  הפועל 1404
  ס" ביה נהריה 

 דרומי  אולם  עמל

  כדו טיפוח עמותה 
  נהריה   43 יקאלבי

2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 ט בלי

  ר "ד ש"ע תיכון תמרה  הפועל 1459
  רומי  אבו  השאם

 רה תמ

  תמרה 12 4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 כנעאן 

   ליד ספורט  םאול עראבה  הפועל 1648
  אלבוכארי מקיף 

 עראבה 

.  ד.ת מוחמד  נסאר 
    עראבה  0 106

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  נסאר 
 מוחמד 

'  רח פייס  מרכז סחנין  הפועל 2458
 סחנין   ראשי

  סחנין 0 5228. ד.ת
3081000 

0549008952 
046748332 

0544465457 

  ויליאם 
 גנטוס 

  ונהכש אולם בלאדי  שפרעם מכבי  2809
 עוסמאן  מזרחית 

    שפרעם 0 823. ד.ת
20200 

049866732 
049866730 

0534497524 

 בור 'ג ס רי'ג

  ליד ספורט  אולם נחף  הפועל 3523
  הכדורגל מגרש

 נחף 

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  ד מחומ

  תיכון   ס"ביה יפיע  הפועל 5448
  אולם  ע יפי כפר

 ספורט 

  יפיע 0 661. ד.ת
1695500 

046552448 
046552448 

0546682037 

 חטיב  ק פיתו

  הורוביץ היכל עירוני  כרמיאל  מכבי  5786
  5 הגיא  מורד 
 יאלכרמ

  כרמיאל   חרמון 
049080974 

0547492936 

 ן זריה שרון

  דיר 0 20003 ד.ת א נ ח רדי  אולם חנא  דיר  הפועל 6283
 24973   חנא

0546942945 
046780933 

0546942945 

 חטיב  סאמי

  איל איל  133 .ד.ת תבור  כפר  אולם תבור  גליל הפועל 7307
  נה שרו מושב  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

  בוץיק   םאול יזרעאל מגדל   הפועל 7547
 גבת

  עמק אזורית  מועצה 
  עפולה  2660 רעאלזי

1812601 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יאלי חי  עודד
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 55  שרון   נשים ארצית
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען לם האו ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  היבטי 592.ד.ת טייבה  ס" מתנ ה יבטי  הפועל 613

  טייבה  0 המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  עזאם
 מוראד 

  אלון ל יגא אולם השרון  הוד  מכבי  1497
  46 משאבים רח

 השרון  הוד

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  י אור
 אשכנזי 

  3 בכר אחים תקוה   פתח להפוע 1622
  יצחק  ס"ביה
  פתח ירשמ

 תקווה 

  פתח 1 דנקנר  מאיר 
 49346   תקווה

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   ןואמנ 

  מעגן קיבוץ  מעגן /זכרון הפועל 1639
 ל מיכא

  ן מעג 1 מיכאל  מעגן
 37805   מיכאל 

046297387 
046293879 

0549419841 

 קאלו  שירלי

  ספורט  אולם ין בלאע עירוני  הפועל 1920
  ב"חט פיס

 אעבלין 

  אעבלין  0 2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 ' חאג חביב

  משגב  ספר  בית חפר  ק מע הפועל 2913
  חיים  גבעת

 איחוד 

  תא אהרון  איתי
  כיןאלי  3 760 דואר 

3890800 

046251050 
046251005 

0524718791 

 ן אהרו איתי

  סטלמך  אולם ת " פ עמישב ג"הד ס.מ 3097
  4 ציפורי'  רח

 תקוה  פתח

  העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

  עוסמן  אולם םערפש הפועל 4054
  מזרחית  שכונה

 שפרעם 

  שפרעם 0 331 ד.ת
2020005 

0549008666 
153549008666 

0549008666 

  איימן
 אשקר 

'  א יסודי   ס"ביה עוספיא  הכרמל להפוע 5743
 עוספיא 

  עוספיה 0 1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף  סמיח 

  הספורט  אולם יהודית  חיפה  להפוע 6072
  אליעזר ית רק

 16 ל"צה'  רח

  הים דרך  ריבקין   דני
 חיפה  30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 רוסמן  יובל

  קיבוץ  לםוא השרון  חוף . ח.ל הפועל 7255
 שפיים

  יהודה יצחק  םחיי
  נתניה 0 פרח

4223577 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט  ארז

  רמת  קבוץ הרדוף   סבא   כפר לועהפ 7616
 ש בוכה

  סבא כפר  0 1075 ד.ת
4411001 

097669837 
0722740439 

054786391 

 דהן  ןרע
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 56  מרכז נשים- ארצית
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/וןטלפ למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  עמיאל אולם עזר  א" ת דה יהו  בני 303

'  רח  ם"רמב
  תל  41 אורים
 אביב 

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

  רח  שמיר  אולם שרת / חולון  אליצור 2193
  3 דרורי  אמיר 
 חולון 

.  ד.ת ויידהורן  מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  מנחם
 ורן דהוי

  תל 37 שזר זלמן דה גול/א"ת  אליצור 2212
 אביב 

  ברית  בני ס" מתנ
  ו פי 23 חריף  אייזיק

 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 וידהורן 

  תל 37 שזר זלמן יפו   א"ת  אליצור 2338
 אביב 

  ת ברי בני ס" מתנ
  יפו  23 חריף  אייזיק

 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 וידהורן 

'  רח  אולם ציונה  נס  הפועל 2534
  נס  46 אונורד 

 ציונה 

  הנו יצ  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יב ני

  כוכב  ס"בי באהבה .כ/יהודה  יבנ 2675
  אבא הצפון 
  תל  17 קובנר
 אביב 

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0526795667 

 סולמי  אהוד 

  בן שלום אולם גן  ת מר  אליצור 3390
  רמת   15 זראליע

 גן

  0 ן וגורי בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  33 הגליל אולם תקוה   גני מכבי  3596
  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 ילהגל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  עמיאל אולם דני  בית /תא יהודה   בני 4604
'  רח  ם"רמב

  ל ת 41 אורים
 אביב 

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

  כוכב  ס"בי באהבה  יהודה   בני 5010
  אבא ן פוהצ

  תל  17 קובנר
 אביב 

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0526795667 

 סולמי  וד הא

  מדעים  כוןית ד ול הפועל 6210
  שפירא' רח
 דלו35

 089279635 ים  בת 0 4/11 נקס יפ
089207118 

0544404980 

 חן   פיני

  ניצנים אולם שהם מכבי  7402
 שהם  6 צורן 

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר
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 57  דרום  נשים ארצית
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט ים למכתב מען האולם  כתובת  ה קבוצ שם

 הקבוצה 
  אריאל  ס"בי אשדוד  ביתר  158

 9 ל"קק  רחוב
.  ד.ת 9 אביהנ הושע
  אשדוד  0 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ן מ מ  אייל

  קוסל   כזרמ ורשה  ירושלים א "אס 269
  רם גבעת

  אוניברסיטה 
 ם "י  עברית

  האוניברסיטה 
  ושליםרי  0 העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 ל אנו ר יניב 

  אמית  ס"ביה טופז   רחובות  מכבי  338
  36 י" חהל רחוב

 רחובות 

  36 דרות ההסת
 רחובות 

089410308 
0777282415 
0507569154 

 זלוף  רותי 

  ראש רחוב אולם אשדוד  מטאור  הפועל 802
'  ט  איזור   פינה

 אשדוד 

  השקמה  אמסלם  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
077950673 

0523383660 

  ניסים 
 אטרקצי 

  רח ,אילן  נוה אשקלון  הפועל 1588
  פקיעין 

 ן אשקלו,1

  השקמה  אמסלם  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  רינ

  11 גוריון בן ' שד אסא   עשב באר  הפועל 3168
  הספורט  מרכז,
 . גוריון בן ' אונ,

  653. ד.ת בנתי   רועי
  באר  0 ספורט  מרכז
 8410501 שבע

086461688 
086472867 

0526839374 

 רועי  נתיב 

  סיירת'  רח זאב.פ/ירושלים אסא  3554
  זאב פ כיפת וד

 ירושלים 

  האוניברסיטה 
  ירושלים  0 העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

  קובלסקיס
 בני 

'  ב  עירוני תיכון דיעין ומ  עצמה 5021
  יזרעאל   עמק 'רח

 מודיעין 

  רחל דריגז ור  וןשמע
  ןמודיעי  0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  וןשמע
 רודריגז 

  תורה אולם ירושלים   יצורלא 5553
  וגן  בית 6 ועבודה 

 ם"י

'  רח  ץביקר ניצן
  יובל   קרית, אנילביץ

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  אורט   ןתיכו  אדומים   מעלה מכבי  7003
  דרך  וחלל תעופה

 70 קדם

  הגיתית אדרעי אלעד
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

 מזור  ליאור 

  קא ימ אולם ירושלים  ש.ה.ל.מ 7249
ושינגט ,יםירושל

 4 ון

  מרכז רוס   רבקה
  ספורט 
  4 4ושינגטון,ימקא

 ם שליירו

0548004729 
025686971 

0548004729 

 רוס   רבקה

  א קמי  אולם ימקא  ירושלים ש.ה.ל.מ 7735
ושינגט ,ירושלים

 4 ון

  מרכז רוס   רבקה
  4 4נגטוןשיוו,ספורט

 ירושלים 

0548004729 
025686971 

0548004729 

 רוס   רבקה
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 58  צפון םנשי א
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  צה קבו שם

 הקבוצה 
  ומית קמ  צה מוע זנגריה  טובא  טובא  עלהפו 966

.  ד.ת זנגריה  טובא 
  טובא 0 128

1231000 

046023218 
046023338 

0526207815 

 עוגבה  יונס 

  הספר בית אולם שפרעם  אעבלין מכבי  2620
  פיס  מרכז   אלעין
 ם שפרע

.  ד.ת  רשדומ  סלים
  יןבלאע 0 4215

3001200 

049500264 
15349500264 

0529500604 

  סלים
 מורשד 

  סנאן  אבו 0 624. ד.ת אן סנ   אבו סנאן  אבו הפועל 2705
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל  מיכאל 

  מאהל עין  אולם מאהל עין  מכבי  6416
  ספר  בית ליד

 מאהל  עין  מקיף 

  להחביבאל עימאד 
    מאהל  עין 0 402. ד.ת

17902 

046517042 
046082164 

0505505503 

  מואייד 
 חביבאללה 

  ס" בי אולם מנדא   כאוכב להפוע 7870
 כאוכב  מקיף 

  0 198 ד .ת כאוכב 
 2018500 ב כוכא

0528511353 
049998406 

0542695500 

  חאג  םסאחו
 מוחמד 

  ספורט  אולם אעבלין  עירוני 7907
  ב"חט פיס

 אעבלין 

  2135. ד.ת - אעבלין 
 3001200 אעבלין  0

049866594 
049869192 

0526368079 

  י עאונ
 אדריס 
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 59  חיפה נשים א
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  מקיף  ס"ביה נשר  הפועל 301

'  רח  נשר  תיכון
 ל"צה

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 ר אופי  גיל

  עתיה  ספר  בית כרמל  אל  דלית  הפועל 6051
  דלית למדעים

 כרמל אל

  דלית 0 7038. ד.ת
 30056   כרמל אל

048289494 
048289494 

0503999990 

 י חלב  אשרף

  ביניים חטיבת  ערערה  מכבי  7418
  בכניסה)ערערה

 (פרכל

  19 יםהדר יצחק גלנץ
    כרכור /חנה פרדס

30026 

046708791 
046708791 

0542383580 

 גלנץ  יצחק 

  גבעת פייס אולם פרדיס  בי מכ 7480
 יס פורדי  פרדיס

    פורדיס 0 תד 466
30898 

0556617273 
046397587 

0556617273 

  מנאסק
 אלמראענה 

  בן' רח  פיס אולם טבעון   קרית ועלפה 7543
 ן עו טב  קרית  צבי

  ת קרי 37 כצנלסון 
 טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  פייס אולם שאנן  נווה לועהפ 7832
'  רח דינור  ס"ביה

  20 קליבנוב
  שאנן נווה  נתשכו

 חיפה

,  טבנקין יצחק'  רח
 חיפה  0 חיפה

 
0509122940 

 שמעון  חן

'  רח ס"ביה אולם ביכורים   פהיח י מכב 10067
 חיפה 19 ביכורים

  0 ביכורים 6287. ד.ת
 חיפה

048100943 
048363206 
054300342 

 בק   אילן

  ס"ביה אולם ים   תקרי ועלפה 10125
  3 הכלנית ן רבי

 ים  קרית 

  0 12/6 עגנון  י"ש
 ים  קרית 

054549981 
048213277 
054549981 

 זכריה  שרון
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 60  שרון נשים' א
'  מס
 ה צוקב

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  3 בכר אחים תקוה   פתח. ס.א הפועל 2662
  יצחק  ס"ביה

  פתח שמיר
 ה תקוו

  פתח 0 דנקנר  מאיר 
 תקווה 

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

  579 ד .ת חםנמ  יר אמ תפוח  כפר שומרון . א.מ  אליצור 4680
  םצופי 49 צופים

4685000 

0509224043 
039364570 

0508436614 

  מאיר 
 ברכיה 

  טייבה 592.ד.ת טייבה  ס" מתנ אלתחדי   טייבה הפועל 5315
  בה טיי 0 המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  עזאם
 מוראד 

  הקשתות  אולם מנשה  עלהפו 5332
  וריזא  מרכז
 מנשה 

  0 שהמנ אזורי  מרכז
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

  עמיטל ס"ביה ת"פ ג.ל.א  אליצור 5520
  פתח משורר'  רח

 תקוה 

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 ןהעי

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

'  רח - שבזי  אולם העין  ראש עירוני 5815
  ראש , 91 שבזי

 .ןהעי

    העין ראש 0 21 להיש
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  שריה

  רמת  קבוץ הכובש  רמת הפועל 6548
 הכובש 

  קיבוץ דניאל  הרמתי 
  קיבוץ 0 הכובש  רמת

  הכובש  תמר
4493000 

097474493 
097474305 

0507904783 

 הגר
 ינסקי ' דובז

  שומרון  קרני  קרנש  שומרון אליצור 7809
 2 קוממיות

  רחבעם מנחם יר מא
 ן ור משו קרני 2 זאבי

0509224043 
097920478 
050224043 

  מאיר 
 ברכיה 

  בנות רחוב נה אלק  אליצור 10171
,  ירושלים
  אולפנת 

.  השומרון
 אלקנה 

   אלקנה  0 הגלעד הר
448140 

546609653 
039362331 
546609653 

 פולק  מיכה 
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 61  מרכז נשים'  א
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
  מורשת אולם אילן  בר/ש.ג אליצור 363

  עוזי , בגין חםמנ
 ש "ג 1 ןחיטמ 

  0 גוריון  בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 וביץ רשהי

  ס"ביה אולם ברנר  הפועל 5518
 ברנר  גבעת  תיכון

  33 דרי יאב  דרי   אבי
  קדרון  מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  יד  בארבור  בית אביב  תל  יהודה   בני 5985
 א "ת אליהו 

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

'  ב  עירוני תיכון פרחים מודיעין עוצמה  6840
  יזרעאל   עמק' רח

 מודיעין 

  רחל רודריגז  שמעון
  דיעיןו מ 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  תל 37 שזר זלמן בגין   א"ת  צוראלי 7937
 אביב 

'  ג יפו 0 חריף  אייזיק
6804916 

0522447138 
039791417 
052244713 

  מנחם
 וידהורן 

  דהיהו  ס"ביה יהוד  ה.ל.ע 7958
  קדושי   הלוי

 ד יהו 23 מצרים 

  יהוד 0 וינהויז זאב
5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 

  מדעים  וןתיכ לוד  עירוני  הפועל 7995
  שפירא' רח
 לוד35

    ים בת 0 פנקס 
59482 

089279635 
089279056 
054440498 

 חן   ניפי

  בית אולם רזג הפועל 7996
  מועצה   חשמונאי
 רזג איזורית 

  רחובות   0 כרמל
7630511 

089274007 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 
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 62  וםר ד םנשי' א
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  סיירת'  רח ירושלים   הפסגה א "אס 4703

  זאב פ כיפת וד
 ירושלים 

  סיטה האוניבר
  ירושלים  0 העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

  קובלסקיס
 בני 

  צבי '  רח םוחיר י מכב 4989
  207 בורנשטיין 

 וחם רי

  ירוחם 3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

  ביס אולם אשקלון   בנות הפועל 6030
'  רח , כרמים
  מעלה

 אשקלון ,הגת

  אשקלון  36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

  ים ניס
 אטרקצי 

  חוף זוריתיא  ה מועצ גנים בבאר אולם קלון שא ף וח הפועל 6562
  הדר בת 0 אשקלון 

7910300 

086776427 
086775561 

0544907623 

 דהרי  יוסי 

  ספורט  אולם יהודה  מטה הפועל 7206
  קיבוץ ב הרטו
 צרעה 

  0 יהודה   מטה. א.מ
 9970000 שמשון . נ.ד

0527250829 
029958630 

0507977088 

 חו קא עוזי

  יד קיבוץ  אולם כי מרד  יד. א.ח  הפועל 7645
 מרדכי 

  הקהילתי זכרהמ
.  נ. ד 0 חוף  האזורי 

 79100   אשקלון   חוף

086775579 
086775576 

0544907623 

 דהרי  יוסי 

  מרדכי ' ד מקיף  ר עומ  שבע  באר  הפועל 10197
  באר  10 מקלף

 שבע

  שבע  באר 0 גדי  עין
8481021 

0508255245 
086449299 

0549403800 

 ארזי  כפיר

 

 

  



107 
 

 101 צפון  על  נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה צקבו שם

 הקבוצה 
  נופר אולם נהריה  ניר הפועל 151

  שרה עין  שכונת
  46 הלוטוס

 נהריה 

  נהריה   43 יקאלבי
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 ט בלי

  מטרווסט כליה עירוני  רעננה  מכבי  343
  4 ח "הפלמ רח
 נה רענ

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 הנ נער 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  עמק יזרעאל  עמק  הפועל 483
 נהלל ,יזרעאל

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

'  רח ס"ביה אולם י ס א  חיפה מכבי  487
 חיפה 19 ביכורים

  רים ביכו,  6287. ד.ת
 3106201 חיפה  0 19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  יד  אורט  נתניה  נירועי  אליצור 490
'  רח -ליבוביץ

  10 האורזים 
 נתניה   ת"אזה

  .ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 לי זיבר

  הספורט  היכל צפת   עליון גליל הפועל 515
 ום בל כפר

.  נ. ד איזורית עצה ומ
  גליל 0 ן ויעל גליל

 1200000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 י שלמירו

  מרכז אולם נחמן   תקוה  פתח מכבי  558
'  רח  עולמות 

 ת "פ 10 לזינגרוש

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  עין  לםוא ות מעיינ   גלבוע הפועל 942
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  ראז  שלום היכל אביב  סבא   כפר הפועל 1500
 סבא  כפר 51

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  קרית  אולם ים ומעל השרון רמת .ס.א 1762
  יצחק' רח  יערים

  13 חנן לא
 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  קפלינסקי ליאור  ן רופי   ספר  בית חפר  עמק  הפועל 4265
  כפר  110 373. ד.ת

 4020000 ויתקין 

0543234339 
046251050 

0543234339 

  ליאור 
 לינסקי פק

  ס"ביה אולם קב יע  ןזכרו  מכבי  6106
  י לני  דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

  כפר  0 255. ד.ת
 1892500 יחזקאל 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   ברק

 

 

  



108 
 

 102 דרום על  נוער
'  מס
 ה וצקב

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןמע האולם  כתובת  וצה ב ק שם
 הקבוצה 

  הספורט  היכל ברק  יבנה   אליצור 71
  קליין  רלף ש"ע

 יבנה  22 ית וגהד

  תי עירי 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  תיכון אולם מודיעין   עצמה 175
  דם'  רח' א  עירוני

 מודיעין   המכבים

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 מנויא

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

'  רח  אמית  ס"בי מר וע ות רחוב  מכבי  213
 ת ו בורח  הלחי

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

0542040667 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

  במאי  אחד'  רח חולון  יורם הפועל 493
 חולון  38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  העמית  ס"היב איציק  ראשלצ  מכבי  501
  גוריון בן ' שד

 .צ"ראשל

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  אורט  ס"ביה עזרא   ירושלים הפועל 502
  רם גבעת  ללהכמ

 ם ירושלי

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  מרדכי ' ד מקיף  עומר /עבש ר אב הפועל 1575
 10 ףמקל

  15 גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע באר  0

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

  נס 33 רהזמי רוטנשט  ציונה .נ הפועל 2841
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  נטכו תי אולם אביב   תל הפועל 2897
  3 פרסיץ שושנה

 א "ת

-אביב-לת 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  33 דרי אבי דרי   אבי קדרון   מושב ברנר  הפועל 3108
  וןקדר  מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

,  5 דיין משה יהוד  ה.ל.ע 3407
  הסביונים קריית

 יהוד 

  ב זא ו פנד ליאור 
  יהוד 4 וינהויז

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 

  יוסף  הדר י טד אביב  תל מכבי  4275
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 
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 103 צפון  תלאומי נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם ביכתלמ  מען האולם  כתובת  וצה ב ק שם

 ה צ הקבו
  בן' רח  פיס אולם טבעון   קרית הפועל 245

 טבעון   יתרק  צבי
  ג נבררוט נועם

  קרית  37 כצנלסון 
 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

'  רח ס"ביה אולם צעירים   חיפה מכבי  348
 חיפה 19 ביכורים

  ביכורים, 6287. ד.ת
 3106201 חיפה  0 19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  קהילתי  מרכז משגב  הפועל 476
 במשג

  .נ. ד קהילתי  מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  ליאובק ספר  בית קה צבי חיפה  הפועל 486
  90 צרפת  דרך

 חיפה

  הים דרך  ריבקין   דני
 חיפה  30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

'  רח חדש  תיכון עירוני  ג"ר רןהא י מכב 496
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  גן ת מר  43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  18 פינסקר' רח אתא  קרית  ראליצו 537
 אתא  קרית 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  רחוב   רבין אולם השרון  ד וה י מכב 551
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  ימע
 רון שה

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  תיכון לםוא חדרה  יעמיח  מכבי  552
  רחוב חדרה

 26 ם"רמב

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  החינוך  קרית  מקי   השרון בל להפוע 757
  בני   צומת  דרור
 דרור 

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 ות חר

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  איש ב"חט יונה   כפר ביתר  809
 . יונה כפר, שלום

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 אל ישר  ויזל

  ית לע עפולה חן  עפולה הפועל 1747
 ח "ביה כביש

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  145 ד.ת ר וינקו  לירן חרוד  עין  אולם ים צעיר  גלבוע   הפועל 2092
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  טה השי  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור נקוי  לירן

  קיבוץ   םלוא מגדל  יזרעאל  הפועל 2593
 גבת

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  עמק  רופין םאול רופין   חפר עמק  הפועל 5367
 חפר

  ליאור  צימרמן   יובל
   המחלבה  קפלינסקי 

  ויתקין  כפר 110. ת
4020000 

0543234339 
098665597 

0543234339 

  ר אולי
 קפלינסקי 
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 104 ום רד תלאומי  נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  נעמי   ס" בי אולם יבנה  גן הפועל 127

  רשמ
 ברג ינגר.צ.א

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  כצנלסון אולם גדרה  בי מכ 331
 הגדר 21

  גדרה  ס" מתנ
  ה רגד 41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  ר תומ

'  רח ",סוף ים" אילת  הפועל 601
 שרה

 אילת ,אימנו

  אילת 0 110.ד.ת
8810002 

086586348 
053424427 

 אלמוג  רן או

  אורט  ס"הבי יובל ירושלים הפועל 778
  רם גבעת  מכללה

 ם שליירו

  0 39066. ד.ת
 9139001 יםירושל

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  גוריון  בן  אולם הרצליה  בני 803
  א עזר אבן '  רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  העמית  ס"ביה חרוב  צ "ראשל מכבי  811
  גוריון בן ' שד

 .צ"ראשל

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 

 7572021 ן יולצ

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  עלומים אולם רם יו  אונו. ק עירוני 1071
  2 הכפר 'רח

 אונו   קריית

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  העמית  ס"ביה צ "לראש  עופר מכבי  1256
  יוןגור בן ' שד

 .צ"ראשל

  ה לדגו מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

'  רח, תלם  ס"בי יםגבעתי  ג"ר הפועל 1446
  5 צביה  סימטת

 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 ייםגבעת

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

'  ה מקיף  אולם אשקלון .   ס.א 3044
  18 הציונות 
 אשקלון 

  רחמים דני ורט פס
  תנאו   מסחרי  מרכז

 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

  ס"ביה אולם אשדוד  מכבי  3589
  רחוב' ח מקיף 
  אבינועם  בן ברק

 ד אשדו 10

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 ר זוה יאיר 

  תיכונט אולם קין אוסיש  א "ת הפועל 3873
  3 פרסיץ שושנה

 א "ת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  הספורט  היכל יבנה  משה  אליצור 5444
  ן ייקל רלף ש"ע

 יבנה  22 ית הדוג

  עיריית 3 י דואנ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  בית אולם לביםעש/רזג הפועל 6876
  ה צעמו  חשמונאי
 גזר איזורית 

  0 כרמל שמעון  אסי 
 7630511 רחובות

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 

 

 

  



111 
 

 105 צפון  ארצית נוער
'  מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ולם אה כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  ס" בי אולם טבריה / הירדן.ע הפועל 480
  חרי  תי ב מקיף 
 כנרת  קיבוץ 

  עמק  302. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

046755875 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  רט פוהס היכל קריה   גליל.א.מ הפועל 712
 בלום  כפר

.  נ. ד איזורית מועצה 
  גליל 0 עליון  גליל

 1200000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 ירושלמי 

  קרית  אולם ורדים  כפר  עצמה 2188
  ס" בי ך וניח

  כפר  אמירים
 ורדים 

  כפר  0 3112. ד.ת
 2514700 םדיור

049575393 
049570651 

0508213774 

 מינסטר  שי

  אולם ס אורטודוק  נצרת  הפועל 4318
  אורטודוכסי 

  המעיין  ונתכש
 6053/7' רח

  ככר  ליביס  אליאס
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046559520 

0545740771 

  אליאס
 ליביס 

  קהילתי  מרכז גליל  משגב הפועל 4385
 משגב

.  נ. ד תיילקה  מרכז
  גבשמ 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  קיבוץ   אולם גבת  יזרעאל  עלהפו 4993
 גבת

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  פיס אולם אלון  כרמיאל  מכבי  5346
'  רח רוסיםיא

  65 חוחית 
 כרמיאל

 049905968 כרמיאל   יסעור 
049989315 

0524301900 

 כהן  גיא

  גשר קיבוץ  אולם אשר  מטה הפועל 5790
  וב רח הזיו

 הראשונים

.  נ.ד סיא אט   נטלי
  קיבוץ   0 מערבי  גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

  ניםוי בס   אולם מתנס  ים  קרית מכבי  5908
  האילנות רח

 ים  קרית 

 048750678 ים  קרית  0 560 ד.ת
048743945 

0535222372 

 טפליצקי  שי

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  אולם שמשית  יזרעאל  הפועל 6385
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  1 לבון פנחס נהריה  הפועל 6862
  ס" ביה נהריה 

 דרומי  אולם  עמל

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  כפר 2 הפלמח תבור  גליל הפועל 6889
 תבור 

  אילאיל  133. ד.ת
  שרונה  במוש  0 טיקנ

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 
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 106  וןרש   ארצית נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןופלט למכתבים  מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 הקבוצה 
'  רח ס"ביה לםאו משה   חיפה מכבי  440

 חיפה 19 יםביכור 
  ביכורים 6287. ד.ת

 3106201 חיפה  0 19
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   לןאי

'  רח  יישאב  אולם מוצקין   קרית מכבי  482
  אלון יגאל

 . יןצק מו קרית 4

  גוש הספורט  היכל
.  ד.ת דקר  ובחר

  קרית 4 26424
 ן יקמוצ 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

  הרקפות  אולם ביאליק   קרית מכבי  542
  10 לוטם' רח

 ביאליק  קרית 

  קרית  0 1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה   פנחס

'  רח  הפארק לב רעננה  יורם  בי כמ 553
  3 שטרן  יאיר 

 רעננה 

.  ד.ת רטפוהס תרשו
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  קליין רלף  אולם יהודה   אבן. ס.מ 1330
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

,  רמון אילן   ביס עירוני  נתניה  צוראלי 2142
  חטיבת' רח

  8 וניאלכסנדר
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 ר תומ

,  נוף יפה  אולם חנה  פרדס  מכבי  3172
 חנה  פרדס

  כנה  מרכז   ליאשכו רן
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 

  סורקיס אולם רן וא  סבא- כפר הפועל 3749
 א סב כפר  6 יערה

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןער

  פיס אולם בקה  מכבי  3960
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 ה גרבי

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  קיבוץ  אולם רון שה חוף . ח.ל הפועל 4311
 שפיים

  יהודה ק חיצ חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רייכרט  ארז

  העצמאות אולם עדה .ג בנימינה הפועל 7604
 ינה ימבנ 32

 0773002868 בנימינה  0 229 ד.ת
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר
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 107 דן  ארצית נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אזר  שלום להיכ גפן  סבא   כפר הפועל 333

 סבא  כפר 51
  כפר  0 1075. ד.ת

 4411001 סבא
097669834 

0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  אוסישקין  אולם שחר  השרון רמת. ס.א 500
  67 אוסשקין '  רח

 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  ןואל

  יוסף  הדר אביב   תל מכבי  765
  תל  6 שטרית 

 יב בא

-יבאב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  ישראל נוה אולם י מרדכ הרצליה  בני 1495
  מירון הר ' רח

 ה הרצלי

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 ה הרצלי

09779105 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

'  רח אמיר  אולם ארקדי   ת"פ מכבי  2235
  פתח 11 פוחס

 תקווה 

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 התקוו

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 א כליפ

  רחוב   רבין אולם אננס   השרון .ה מכבי  2567
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  יעמ
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 י כנזשא

,  רימונים ס"ב ד עתי אונו. ק עירוני 3368
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה ד תיהע  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

-תל 0 9123.ד.ת אביב   תל דני   בית אביב  תל  יהודה   יבנ 4019
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 י סולמ אהוד 

  עוזי  ין גב םאול שמואל  גבעת  אליצור 5148
  גבעת 1 חיטמן
 שמואל 

  0 יון גור  בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

'  רח שבזי  אולם העין  שרא רונייע 5813
  ראש 98 שבזי
 העין 

    יןהע ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 יה אר  שריה

'  רח חדש  כוןית עירונ  קליגר  ג"ר מכבי  5920
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

 , אלון םאול אסף   השרון רמת ס  א 6304
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 יקאלבי
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון
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 108  מרכז  תיצ אר נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ניצנים אולם שהם מכבי  427

 שהם  6 צורן 
  שוהם 0 958 .ד.ת

6085001 
039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  רעופ

   ים  בת  6 הדקל ים  בת  מכבי  449
 מלטון  אולם

  ים  בת 0 2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  איתן

  קיבוץ  לםוא יבנה .ח/יבנה.ק  וראליצ  563
 יבנה   קבוצת

  ס"מתנ שלם אסי 
  0 יבנה חבל

 7986000 טח אב.נ.ד

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי 

  ס "ביה  אולם משה  ד דואש ביתר  894
 אשדוד '  ג מקיף 

  0 9 הנביא הושע
 7715102 דאשדו

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  במאי  אחד'  רח ן חולו גל  הפועל 1546
 חולון  38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  'רח  פיס אולם יהודה   אור ה.ל.ע 3414
  אור 9 החצב
 יהודה 

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן יט מו
 בסט 

  מדעים  תיכון לוד  הפועל 3934
  אשפיר ' רח
 לוד35

  0 4/11 קס פנ חן  פיני
 5948228 ים  בת

089279635 
089207118 

0544404980 

 חן   פיני

  21 בגין מנחם ן גד בית מכבי  4434
 דגן   בית

  דגן  בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

  יורם
 רור אביס 

  5/5 שיין מקס  רחובות  20 רצלמ רחובות  אליצור 4842
 7666605 רחובות

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  נס 33 הזמיר אשל  ציונה  נס  הפועל 4962
 ציונה 

  הציונ  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  תיכון אולם יבנה  גן י מכב 5690
'  רח  יןב ר רט או

 יבנה   גן חלמיש

  רחוב יתמע  ליוא
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן 0

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית   יואל

  תיכון לםאו פרחים  מודיעין   עצמה 6049
  דם'  רח' א  עירוני

 מודיעין   כביםמה

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 נואימ 

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 
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 109  דרום ציתרא  נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס"ביה אולם טוביה  באר  הפועל 1

  ב מוש ביםגר
 אמונים 

.  מ י צבעונ אורי 
'  מח ,איזורית
  באר 0 הספורט 

 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 ני צבעו אורי 

  הרות  אולם ירושלים   אליצור 101
  וגן  בית 6 ועבודה 

 ם"י

,  אנילביץ  קרביץ ניצן
  12 יובל ית רק

 96624   םירושלי

0585022200 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  דנמרק ס"בי ירושלים מרכז  לועהפ 428
  יהודה' רח,

 ירושלים   הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  דנמרק  ס"ביה סמואל  ושליםר י הפועל 546
  יהודה '  רח

 ם "י 26 הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ושליםרי

026242694 
026242694 

0544511537 

 חי מזר שי

  5 הגיא ךדר אדומים   מעלה מכבי  796
 אדומים מעלה

  תיתהגי  אדרעי אלעד
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

 מזור  ליאור 

  גוש ס" מתנ אפרת /עציון.ג רוצ אלי 4334
 עציון 

  צפון .נ.ד  ברק אלדד
  כפר ץ קיבו 0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  דדלא

  מפעל אולם רעות  מודיעין מכבי  5070
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

  נטופה הר  כהן נמרוד
 7179902 יםמכב 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן  נמרוד

  33 השלום דרך ירושלים  הרי ה.ל.ע 5334
 גוש  אבו

  מבשרת 48 רורדה
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  רט ספו אולם יהודה  מטה הפועל 6830
  קיבוץ הרטוב 
 צרעה 

  1 יהודה   מטה. א.מ
 9970000 שמשון . נ.ד

0507977088 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

'  רח ",סוף ים" לוניה וק  תאיל  הפועל 7081
 שרה

 אילת ,אימנו

    אילת  0 110. ד.ת
88000 

086586348 
088603296 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

  עציון אורות ן יועצ  גוש  אליצור 7262
 אפרת , םבני

  צפון. נ.ד  ברק אלדד
  כפר קיבוץ  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  ביניים חטיבת  דיעין ומ-לחב הפועל 7738
  מודיעים  נחשון

 שהם 10

  מודיעים  שטח  בדעו
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל
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 110  צפון מחוזית רנוע 
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
   ספורט  םאול עראבה  הפועל 141

   מקיף  ס" בי ליד
 כארי ובלא

.  ד.ת מוחמד  נסאר 
    עראבה  0 106

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  מוחמד 
 נסאר 

  ש"ע תיכון אולם תמרה  הפועל 1161
  אבו   השאם ר"ד

 תמרה  רומי 

  תמרה  0 4005. ד.ת
3081100 

0506487055 
049943529 

0525693366 

  ד מוחמ
 כנעאן 

  אןנ ס  אבו 0 624. ד.ת סנאן   אבו ן סנא  אבו הפועל 3982
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל  כאל ימ

  כביש פיס אולם סחנין  לועהפ 4269
 סחנין   ראשי

  סחנין 0 5228. ד.ת
3081000 

0549008952 
046748332 

0544465457 

  ויליאם 
 גנטוס 

  16 הזית  רחוב מעלות  לועהפ 6477
 ות מעל

  חורי   וקנין  איריס
  חליל  אן ברגו םבאס

  מעלות 0 גוב
 24952   א חיתרש

046469667 
049808007 

0522254527 

 וקנין   יסאיר

  ס" בי אולם עליון  גליל לועהפ 10081
  קיבוץ  הגומא

 בלום  כפר

  גליל 0 עליון ילגל נ.ד
 121000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  תייא
 ירושלמי 

  גליל 0 עליון גליל נ.ד ברעם  קיבוץ  בר  עליון יללג הפועל 10082
 1210000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 למי ושיר

  הפיס אולם גליל  צפת  הפעל 10122
  1 בוטינסקי 'ז

 צפת 

  0 רזים רמת הגולן
 צפת 

046970777 
046970777 
052520905 

 קדוש  שי
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 111 קיםמע מחוזית נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט ים למכתב מען האולם  כתובת  ה קבוצ שם

 הקבוצה 
  מושב דדו אולם מערב   גלבוע הפועל 228

 ברק 
  145 ד.ת נקור יו  לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  ספורט  אולם יפיע  הפועל 3797
  תיכון   ס"ביה
 יפיע 

  יפיע 0 661. ד.ת
1695500 

0543054214 
046552448 

0543054214 

 חטיב  תופיק 

  יערת   ס"ביה יזרעאל   מגדל   ועלפה 4253
  מגדל  העמק
 העמק 

  מגדל  0 398. ד.ת
 2310301 מקעה

046443059 
046540438 

0546443059 

 ים חי בן  נתן 

  קבוץ אולם מזרח   גלבוע הפועל 4507
 מסילות 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  ה יטהש  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ר ווינק  לירן

  מושב  מגרש מולדת   גלבוע הפועל * 5034
 מולדת 

  145 ד.ת וינקור   רןיל
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  ץ בוקי אולם לביא  תבור גליל הפועל 7225
 לביא 

  אילאיל  133. ד.ת
  שרונה  מושב  0 טינק

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

  ין גב ש"ע אולם עפולה  הפועל 7517
 עפולה

  עפולה 12 האתרוג 
1836523 

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  עמק אזורית  מועצה  שמשית  אולם אל יזרע  שמשית  הפועל 7554
 עפולה  0 אליזרע

04650057 
046520101 

0528345819 

 אלי יחי עודד

  וץב ק םאול שקד  גלבוע הפועל 7744
 מסילות 

  קיבוץ  0 וינקור   לירן
 10801   השיטה   בית

0504077972 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  מגידו לםאו מגידו  הפועל 7885
  הר  ס"ביה

 ידו גמ  - אפרים

.  ד.ת, מגידו. א.מ
  עפולה 0 90006

1812000 

049598507 
052470399 

 קלס  יאיר 

 ח מגרש פתו *
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 112 חיפה  מחוזית נוער
  'מס

 וצה בק
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה הקבו
  ספורט  אולם אורטודו /אעבלין הפועל 880

  ב"חט פיס
 לין אעב

  אעבלין  0 1373 .ד.ת
3001200 

049501442 
049500783 

0506848071 

 ' חאג גאקי

  הים דרך אילן פרומן  עכו  5שרת משה עכו  הפועל 1475
 עכו  3

049913267 
049913267 

0525452523 

 עקרי  משה

  הספורט  אולם בק  חיפה  הפועל 4387
  אליעזר קרית 

 16 ל"צה'  רח

  הים דרך  ריבקין   דני
 3474129 חיפה 30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  18 פינסקר  רח שלום אתא  קרית  אליצור 4882
 אתא  ת קרי

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 א תא

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

'  רח ס"ביה אולם ים ביכור  חיפה מכבי  5691
 חיפה 19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  גשר קיבוץ  אולם גליל  אשר  מטה הפועל 7667
  רחוב  הזיו

 הראשונים

.  נ.ד אטיאס  לינט
  קיבוץ   0 י מערב גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

  מקיף  ס"ביה נשר  הפועל 7712
'  רח  נשר  ןכו תי
 ל"צה

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל

  יםגנ  נווה אולם עתודה  מוצקין מכבי  7844
  26 בגין' רח

 מוצקין  קרית 

 26424.ד.ת  דקר' רח
 צקין ומ  יתקר 0

 
0507783298 

 הבר  אלי

  בן' רח  פיס אולם טבעון  מרנין  הפועל 7852
 טבעון   יתרק  צבי

  קרית  0 37 כצנלסון 
 29029   טבעון 

049833335 
052698454 

  נועם
 גנבררוט

  מכללת אולם יב כז אשר  מטה הפועל 7955
 עכו  מערבי  גליל

  עברון  קיבוץ 0. נ.ד
2280000 

049109004 
049828483 
050781235 

 מנצור  גל
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 113 וןרמ וש  מחוזית נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם מנשה  הפועל 499

  גוונים
 מנשה .א.מ

  0 מנשה אזורי  כזמר
  איזורית צה מוע

 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 רן יל שגיא

  פייס לםוא קיסריה  מכבי  4981
  צמוד )קיסריה

 ( ס"לביה

  קיסריה   0 8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

  רוזנברג
 צביקה 

  איש ב" חט ליד ס "מתנ יונה   כפר  ר"בית 6054
 יונה  רפכ שלום

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  ןייקל ף רל אולם תפוז  יהודה  אבן ס.מ 6172
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

    יהודה  אבן 1 יזבש
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 לי  וררד

  ס"ביה אולם פחם  אל אום  מכבי  6861
  םוא  מקיף   תיכון

 ם פח אל

  352 ד.ת,  מיל' ג חסן
   פחם אל  אום 2

300100 

046312318 
046312318 

0504312318 

  מחמוד 
 בארין 'ג

'  רח  קפלן  אולם מרכז  חדרה  מכבי  7301
    25  העצמאות 

 חדרה 

  לידי ) האפרסמון 
  חדרה 0( גולן גליה

3824129 

0523404746 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  ס"ביה לםאו יצחק  בית הפועל 7673
 יצחק   בית

  בית  מקומי ועד
  בית 52274 יצחק 
 42920   יצחק 

0773248694 
0773248694 
0522744353 

 פרי  טל

  ,רמון אילן   ביס מרכז   נתניה  .ע ראליצו 7858
  חטיבת' חר

  8 אלכסנדרוני
 נתניה 

  ברזילי תומר 
  0 נתניה ,2136.ד.ת

 ה נתני 

 
050298089 

  תומר 
 ברזילי 

  'רח  קפלן  אולם מזרח  חדרה  מכבי  10003
   25  העצמאות 

 חדרה 

  לידי ) האפרסמון 
 חדרה  0 גולן גליה

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  ס" בי אולם שרת  חנה  דס רפ בי מכ 10008
  17 אכי למ,שרת

 חנה  פרדס

  כנה  מרכז   אשכולי רן
  /חנה  דספר   מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 
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 114  שרון מחוזית נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים כתלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
  מול ם"רמב' רח ה פרדסי הפועל 1659

  תפוז  ס"בי
 ה יספרד

  פרדסיה 11 11 הדקל
4281500 

0523364393 
098988856 

0523364393 

 גילה  ידמג

  אריאל  ס"ביה רעננה  אליצור 1983
  הימים ששת ' רח
 ה רעננ 25

  םהע אחד בנימין נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין  נתן 

  ס "מתנ לםוא יאיר  כוכב  אליצור 3595
 יאיר   כוכב

  ובחר ן הוכמ מוטי
.  ד.ת  110 אל  בית
  יאיר  כוכב  0 630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן  מוטי

  ססורקי לםאו דקל  סבא   כפר הפועל 5156
  כפר  יערה'  רח

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןרע

  הפארק   לב אולם ביץ קואצ    רעננה  מכבי  5937
  3 שטרן ר יאי'  רח

 רעננה 

  רעננה 0 24. ד.ת
4310001 

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  ספר  בית טירה  הפועל 6864
 טירה ,למדע

    טירה   0 2612 ד.ת
44915 

097930884 
097471499 

0506704839 

  עדנאן 
 אקי רע

  התשעה  יד  אולם עידן  הרצליה  בני 7168
  זיסו ' רח

 ליה הרצ

  5553. ד.ת י "רש' רח
 צליה רה 24

097791055 
099548247 

0505686381 

 רה עמי  עוז

  נוף  ס" בי אולם נד ומ  תל מכבי  7230
  הנוטע ילדות 

 מונד  תל2

  צורן  15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  חיים
 קאופמן 

,  צבי  בן  תרושד קדימה  אולם צורן  קדימה  י מכב 10061
  0 קדימ  מתנ״ס

 6092000 ה ימקד

098947888 
098947888 

0504226999 

 און -גל בר

  חינוך  קרית  ארז   ןרוהש לב הפועל 10070
 השרון  לב  דרור

  מושב 0 374. ד.ת
 40691   חרות 

097964076 
097964076 
526618282 

 לן וג גבי
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 115 דן מחוזית נוער
'  מס
 צה קבו

  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  ס" בי אולם ואל מש ת "פ אליצור 2740
'  רח  עמיטל
  משורר   ישעיהו

 ת"פ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 קי גולובינס

  33 הגליל אולם תקוה   גני מכבי  3040
  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  יסודי   ס"ביה מתן  מכבי  5680
 הדר ' רח מתן 

  מתן   84 הדר
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין  עמית 

  אוסישקין  אולם ה דנ  השרון רמת. ס.א 5720
  67 אוסשקין   'רח

 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 וןהשר

035494456 
035402503 

0508555862 

 ר שפ אלון

  ס"בי םסקא כפר קאסם  כפר הפועל 5854
  ליד חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

  התשעה  יד  לםוא אודי  ה הרצלי בני 6542
  סו זי' רח

 הרצליה 

  0 5553.ד.ת, 24 י"רש
 ה הרצלי

097791055 
099548247 
050568638 

 עמירה  עוז

  בנות רחוב אורנית  בי כמ 7646
  ,ירושלים

  לפנת וא
.  השומרון

 אלקנה 

  אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  מיכאל 

  'רח , נרר ב תיכון תקוה   פתח מכבי  7835
  פרידמן אליעזר

 ת"פ 12

  פתח  0 ת "פ 8126 ד.ת
 תקווה 

039302422 
039341416 
054627328 

  לוםאבש
 כליפה

'  רח , ברנר תיכון נר בר ת"פ מכבי  7860
  ידמןר פ אליעזר

 ת"פ 12

  פתח 0 8229 ד.ת
 תקווה 

039302422 
039341416 
054627328 

  אבשלום
 כליפה

  ס" בי אולם צביה   ת"פ  אליצור 10086
'  רח  טלעמי

  משורר   עיהושי
 ת"פ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 
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 116 אביב תל-יתוזמח נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  וצה ב ק שם

 הקבוצה 
  תלם אולם עורב  גבעתיים עלהפו 29

  6 צביה   סמטת
 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  בן שלום לםוא גן  רמת  אליצור 1139
  ת מר  15 אליעזר

 ןג

  0 גוריון  בן סבר בנצי 
 שמואל תעגב

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  הספר בית אולם צפון  אוסיש  א "ת עלהפו 4928
  הירוק  הכפר
 השרון   רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   ירמ

,  5 דיין משה ם וניסבי   יהוד ה.ל.ע 6953
  וניםהסבי  קריית

 יהוד 

  זאב  פנדו  ליאור 
  יהוד 4 ויזה ניו

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 ו פנד ליאור 

  גן אולם סביון .ס.א 7281
  2 השיקמים 

 סביון 

  ית מקומ  מועצה 
  סביון 8 ה השיקמ

5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  ברגהרש
 אוהד 

  מרכז אולם אליעזר   הונ /א"ת  ר"בית 7509
  נווה  לתיקהי

  ששת  אליעזר
  ל ת 6 הימים

 יב בא

 0545215532 אביב   תל 7 בירנית
036178037 

0545215532 

 ה צדק יצחק 

  תלם אולם נמרים  גבעתיים הפועל 7630
  6 צביה   סמטת

 ם תייגבע

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 ייםגבעת

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  בן שלום אולם ג"ר עירוני  י מכב 7805
  רמת   15 יעזרלא
 גן

  ןב  ךארלי עופר
  43 אריה   אליעזר

 5229051 גן  רמת

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

'  א  עירוני תיכון דרום אביב  תל מכבי  7861
 א "ת  4 רינצק פש

 036474721 יב אב תל  0 שיטרית 
036446438 
052367598 

  ןעושמ
 מזרחי 

  רימונים אולם אונו . ק עירוני 7988
  5 ה ודיה  רב ' רח

 אונו  קרית 

  אונו תי קר  0 ל"צה
5545173 

0524493895 
035274433 
052449389 

 פס  ניר

  ביניים חטיבת  נחשון /מודיעין עלהפו 10088
  מודיעים  נחשון

 שהם 10

  שוהם  0 שלום לט
6083210 

0543355552 
039320274 
054335555 

 שלום  טל
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 117 מרכז -מחוזית נוער
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב דיינ/פקס/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  עופר פארק רמלה  דוד   נוה  אליצור 511

 לה מר  9 טוינה
'  רח  רמלה עיריית
  רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 ן ו ר ניסים 

"  יםכרמ" אולם צ "ראשל רקפת מכבי  3939
  4 שומרה  רחוב

 ון לצי  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  שון אר  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  46 נורדאו  'רח אשכול  ציונה  נס  הפועל 5339
 ציונה   נס

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  אוסי " לםוא רחובות  עינן מכבי  5707
  51 סירני"  וזוהר

 רחובות 

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

0542040667 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

  ס"הי ב אולם דרום ברנר להפוע 7056
 ברנר  גבעת  תיכון

  מושב  33 האפרסק 
 קדרון 

089399971 
1535326089 
0505326089 

 י רד  אבי

  0 סרני-נצר קיבוץ  סירני   נצר קיבוץ  סירני  נצר   הפועל 7062
    סירני  נצר ץ בוקי

70395 

089278202 
089278155 

0547617177 

 פפקין  ן תמ

  במאי  אחד'  רח גפן  חולון הפועל 7133
 חולון  38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 מן רס דו

  ס"ביה אולם רווה  גן הפועל 7458
  צומת  י "ע עיינות

 רווה  גן  עובד תבי

  גן ת אזורי מועצה 
  עיינות 0 רווה

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  פורר

  2 ןבגי  מנחם בתיה  מזכרת הפועל 7657
 בתיה  מזכרת 

  2 אליהו   ותשדר
    בתיה מזכרת 
50200 

099371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  5/5 שיין ס מק רחובות  20 מלצר רחובות   רון אליצור 7669
  רחובות  5 רחובות

7666605 

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  ספר  בית אביב  ברנר הפועל 7974
  מושב בראשית 

 זרי אלע  בית

  מושב 0 דרי   אבי
 7079500 קדרון

08933371 
153505326089 

050532608 

 י רד  אבי

  הנוער  כפר  אולם שמן  בן/מודיעין הפועל 10089
 שמן  בן

 0543355552 שוהם  0 שלום טל
039320274 
054335555 

 שלום  טל
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 118 ירושלים-מחוזית רנוע 
'  מס

 ה צובק
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  1נעמת  אבא שמש בית  אליצור 747

  בית עירוני  אולם
 שמש

  11/39 ההעלי ובחר
 שמש בית

054557034 
0765455066 
0545570343 

 ף יאקר  אפי

  רחוב אולם אים חשמונ  ב"מ  אליצור 1198
  1 הארבל

 אים מונשח

  רחוב  רועי   שרוני
  חשמונאים 0 ם"רמב

7312700 

089766742 
089768019 

0544495025 

 רועי   שרוני

  קהילתי  מרכז ירושלים זיו  א "אס 2585
  ומרקס זיו ש"ע

  הרצל שדרות
137 

  הכרם בית ס" מתנ
  ד.ת  הרצל תרושד

  ירושלים 137 3149
9622818 

026423710 
026427612 

0523825800 

 מצגר  רפי

  תד חמאו היכל הפסגה  ירושלים להפוע 2998
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  גני 17 ם"רמב מודיעין   6 ראובן ן מודיעי  אליצור * 5212
 71929   מודיעין

0544495025 
089768019 

0544495025 

 י שרונ רועי

  פולינסקי רט וא ירושלים   ר"בית 6654
  5 רינגלבלום' רח

 ם-י  היובל ת ירק

  אור   31 ניצן גפן גבי
 6050220 יהודה 

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן  גבי

  קיפולינס  אורט  עצמה  ירושלים  ביתר  7795
  5 נגלבלוםיר ' רח

 ם-י  בלהיו קרית 

  יהודה אור   31 ניצן
6050220 

0523568333 
0523568333 

 ן גפ גבי

  33 השלום דרך ירושלים   ה.ל.ע 7833
 גוש  אבו

  תר שבמ 0 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  תיכון אולם מכבים   מודיעין עוצמה  7931
  דם'  רח' א  עירוני

 עין מודי  ביםהמכ

  עיןמודי 0 אמנו  רחל
7177108 

0502548029 
0775320460 

050254802 

  שמעון
 רודריגז 

  עלמפ םאול רעות  מכבים מכבי  10172
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

 0524332374 מודיעין  0 3/2 ר יאי
089264147 
052433237 

 כהן  נמרוד

 תוח ש פמגר *
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 119  דרום מחוזית נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען לם האו ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  צפית  ס"ביה צפית /אביו  הפועל 382

 מנחם   רפכ קיבוץ 
  אבוי  איזורית מועצה 

 7983500 יואב 0
088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

  ןאלו אולם גת  קרית י עירונ מכבי  3195
  שדרות

  1 העצמאות 
 גת  קרית 

  קרית 32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

  שלמה
 אלמקייס 

  רתמים  ס"ביה רתמים  אשדוד  מכבי  5655
  22 יהחזק המלך

 אשדוד 

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  איזורית מועצה  נהורה  שבומ נהורה   לכיש הפועל 6657
  נהורה  מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  מיכאל 

  7 שבזי רחוב ה יבנ  שמעון אליצור 7080
 יבנה 

  עיריית 3 ני דוא' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  1 סדיםהמיי  עקרון  קרית מכבי  7430
  קרית  ס" מתנ

 עקרון 

  עקרון  קרית  מתנס
  קרית  1 המייסדים

 עקרון 

089496391 
089414979 

0544884035 

 עייש  פיני

  מושב לכיש.א.מ נהורה  מושב לכיש  הפועל 7459
   נהורה  מושב 0 נהורה 

793400 

086849041 
086849041 

0522769356 

 י אל ואז דודי 

  יד  ספורט  אולם שורק  נחל  אליצור 7568
 ן בנימי

  שורק  נחל  ס" מתנ
  יד  11 הראל ובחר

 7681200 בינימין 

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון  ספי

  כצנלסון אולם גדרה  הבילויים בי כמ 7606
 רהדג 21

  גדרה  ס" מתנ
  רה דג 41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 ן ו כחל תומר 

  ס"ביה אולם גדרות  הפועל 7740
'  רח גדרות
 עשרת  ן האור

.  נ. ד גדרות ס" מתנ
  עשרת 0 שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 בגגון  חיים

  ראש רחוב אולם אשדוד  מטאור  הפועל 10150
'  ט  איזור   הפינ

 אשדוד 

  קלוןשא 0 השקמה
7835823 

0779500673 
077950673 

0523383660 

  ניסים 
 צי ק רטא

  גת  שדה נ .ד גת ץ קיבו גת  קיבוץ  גת  צפית  יואב הפועל 10181
    גת  קיבוץ 0 7956

79565 

0525808113 
086871145 
052580811 

  רשח שגיב
 חן
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 120  נגב - יתמחוז נוער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  'רח  גאון אולם דימונה  מכבי  2027

 דימונה  1 פןגה
  אמסלם  אבי

  37 אקליפטוס 
 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 סגרון   אבי

  הגפן' רח  אולם להבים  הפועל 2459
  הזית   פינת

 להבים

  29 הורד' רח  ס" נמת
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ  שרון

   פייס אולם מיתר  הפועל 2741
 מיתרים

  מיתר  84 רו שהב דרך
8502500 

0524206147 
0524206147 

  רוני 
 ירחימוביץ 

  עומר תיכון שבע  באר/עומר ועלפה 5159
 ( התעשיה פארק)

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 ליאור  קוגן

  יסהפ  מרכז חברון  הר  אליצור 5409
  הר  נ  ד  סוסיא
 חברון 

  הר. נ.ד ירת י  תיב
    ןור חב הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  אלי

'  א  מקיף  אולם הרצל   וןקל אש. ס.א 5741
  צבי   בן' רח

 אשקלון 

  נאות  מסחרי  מרכז
 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 ם רחמי  דני

  ליד נית לכ אולם אשכול  הפועל 5874
  נופי  תיכון   ביס

  א. מ ורהבש
 אשכול 

  גב נה נ .ד אשכול א.מ
 8546500 אשכול 0

0547918480 
0546644131 
0547918480 

 גולד  רן

  לחינוך  התיכון נגב  רמת הפועל 6222
  מדרשת   סביבתי

 ון ריגו בן

  נ .ד נגב  רמת ס" מתנ
  קיבוץ 0 החלוצ

  שדה משאבי 
8551900 

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  ורדר

  רח,ברנע  מצפה איתו  ון קלאש  אליצור 6978
-הד  אדמונד

  רוטשילד 
 אשקלון ,2

  213 ד.ת  8 צהל
    ון קלאש  8 אשקלון 

78100 

086423636 
089302681 

0522717445 

 טטרו   אבי

  קבוץ לםאו ילות יא  חבל הפועל 7020
 יטבתה 

  נ.ד אילות  חבל  מתנס
  קיבוץ  0 אילות 

 88820    יוטבתה

089223111 
089223111 

0535436234 

 ן קוג סילביו

  קהילתי  בושיי מרחבים/מבועים הפועל 7130
 מבועים 

  מרחבים. א.מ
  0 נגב  דנ גילת.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0543322478 

 ן ' מוצ מורן 

  מועצה  אולם נגב  ות דש מכבי  7352
  שדות  איזורית 

 נגב

  מועצה אזרד  אריה 
  0 נגב  תשדו  אזורית

 נגב  שדות

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  יה רא
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 152 וןפצ  לאומית' א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח ס"ביה אולם צעירים   חיפה מכבי  444

 חיפה 19 ביכורים
  ריםכובי 6287. ד.ת

 3106201 חיפה 19
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  נופר םאול איתמר  נהריה   הפועל 641
  שרה עין  שכונת
  46 סו הלוט

 נהריה 

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  עמל  אולם חדרה  בנימין מכבי  655
  מדעים

'  רח  ומנויות או
 חדרה  אורה   באר

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

  חדרה 0 (גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  ן רולי

  הספורט  היכל צפת   ןו עלי גליל הפועל 781
 בלום  כפר

  הספורט  עמותת
  גליל 0 עליון  יללג.נ.ד
 120000  יוןלע

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 י שלמירו

'  רח  אבישי אולם אלעד  מוצקין   מכבי  791
  אלון יגאל

 . קיןמוצ קרית 4

  גוש הספורט  היכל
.  ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 ן צקיומ

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

  ורט פ ס אולם מגדל  יזרעאל  הפועל 1002
 בנהלל

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 לי יחיא דדוע

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  עין מעיינות   עגלבו הפועל 1232
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ר וקנ וי  לירן

'  רח ס"ביה אולם חיפה  אסף מכבי  1298
 חיפה 19 םביכורי

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  גשר קיבוץ  לםוא פז  אשר  מטה הפועל 4690
  רחוב  הזיו

 הראשונים

.  נ.ד אטיאס  לינט
  מטה   0 מערבי  גליל
 2280000 אשר

049109004 
049828483 

0544942905 

 ר וצ נמ גל

  המושבה תיכון יעקב  זכרון מכבי  5357
  1 יפורצה  מעוף
 יעקב  זכרון 

.  ד.ת ויינריב   ברק
  יחזקאל  כפר 0 255

1892500 

0526611771 
 כלל

0526611771 

 וינריב   ברק

  תמאוהעצ  אולם עדה .ג בנימינה הפועל 7241
 בנימינה  32

  229 ינה ימ בנ 229 ד.ת
 בנימינה 

0773002868 
025686971 

0542203639 

 צדקה  רפעו
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 153 מרכז  לאומית' א נערים
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ולם אה כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  יד  אורט  עירוני  נתניה  ראליצו 21

'  רח -ביץליבו
  10 האורזים 

 נתניה   ת"אזה

.  ד.ת  תומר  ליברזי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
1539882144 
0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  במאי  אחד'  רח חולון  אבי הפועל 243
 חולון  38

  38 במאי  אחד  ברחו
 5832025 ן חולו

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  אזר  וםלש היכל תמר  ס' כפ לועהפ 258
 סבא  כפר 51

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ן ה ד ערן

  ף סיו הדר א "ת  יהושע מכבי  759
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  ריון וג בן  אולם הרצליה  בני 810
  13 עזרא ןאב

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 ירש
 הרצליה 

099506673 
099548247 

0505686381 

 ה ירעמ עוז

  מרכז אולם תקוה   פתח מכבי  845
'  רח  עולמות 

 ת "פ 10 שולזינגר

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  קרית  אולם השרון  רמת .ס.א 893
  קיצח ' רח  יערים
  13 אלחנן 

 ש"רמה

  רמת   41 יקאלבי
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  הפארק   לב לםוא רעננה  מכבי  1327
  3 שטרן יאיר '  רח

 ה ננער

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  עמק  רופין אולם חפר  עמק  הפועל 1760
 חפר

  קפלינסקי ור ליא
  כפר  0 373. ד.ת

 4020000 ויתקין 

0543234339 
098665597 

0543234339 

  ליאור 
 קפלינסקי 

  תיכונט אולם ב אבי   תל הפועל 2896
  3 פרסיץ שושנה

 א "ת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  דיין משה  אולם יהוד  ה.ל.ע 3912
 יהוד  5

  ב אז פנדו  ר ליאו
  יהוד 4 וינהויז

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 
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 154 דרום  לאומית' א נערים
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  'רח ",סוף ים" אילת  הפועל 268

 שרה
 אילת ,אימנו

  אילת 0 110.ד.ת
8810002 

088603296 
086586348 

0534244273 

 ג אלמו אורן 

'  חר  אמית  ס"בי רחובות   יאיר מכבי  579
 רחובות  הלחי

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

0542040667 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

  העמית  ס"ביה צ "ראשל  יאיר מכבי  693
  ןגוריו בן ' שד

 .צ"ראשל

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  מרדכי ' ד מקיף  מר וע/שבע באר  הפועל 1113
 10 מקלף

  0 גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע  באר

0508255245 
086233002 

0508255245 

 ארזי  כפיר

  אורט  ס"ביה לים ירוש  נבון הפועל 1196
  רם גבעת  להמכל

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  לב לםוא גיל  ציונה  נס  הפועל 2071
  דוד   המושבה

  נס 26 אלעזר
 ציונה 

  נהציו   נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  מושב  33 האפרסק  קדרון   שבומ ברנר  הפועל 2123
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 י רד  אבי

  תיכון אולם ין מודיע  עצמה 2619
  דם'  רח' א  עירוני
 מודיעין   יםהמכב

  לחר רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

',  ב  מקיף  ס"ביה אשקלון . ס.א 3515
  צבי   בן  שדרות

 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  נאות  מסחרי  מרכז

  אשקלון  14 אשקלון 
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

  ס"ביה אולם אוהד  אשדוד  מכבי  3920
  רחוב' ח מקיף 
  עםינובא  בן ברק

 אשדוד  10

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 הר זו יאיר 

  הספורט  היכל עמוס  יבנה   אליצור 4095
  קליין  רלף ש"ע

 יבנה  22 הדוגית 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  לשאו
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 155 וןפצ   תארצי א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ ה קבוצ שם

 בוצה קה
  הספורט  היכל ניב  עפולה   הפועל 377

  עפולה  עירוני
  צומת) רבין  דרך

 (תעילי  הולעפ

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  ת קרי אולם ורדים  כפר  עצמה 1015
  ס" בי חינוך 

  כפר  אמירים
 ם ידרו

  כפר  0 3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 

0508213774 

 מינסטר  שי

  ס" בי אולם טבריה / הירדן.ע הפועל 1402
  ירח  בית מקיף 
 כנרת  קיבוץ 

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

  איחוד  ב יעק אשדות 
1513000 

046755875 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  ית לקהי  מרכז משגב  הפועל 1938
 משגב

.  נ. ד קהילתי  מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  אילאיל  133. ד.ת תבור  כפר  אולם תבור  גליל הפועל 2297
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0524434116 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

  ניר  קיבוץ  אולם מזרח  גלבוע   הפועל 3248
 דוד 

  145 ד.ת ור קנ יו  לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  רט פוהס היכל צפון   גליל  הפועל 3358
 בלום  כפר

  נ. ד איזורית מועצה 
  גליל 0 עליון  גליל
 120000  ןעליו

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 י שלמירו

  פיס לםוא עירוני  כרמיאל  מכבי  4544
'  רח אירוסים

  65 חוחית 
 כרמיאל

 0524301900 מיאל ר כ  יסעור 
0524301900 

 כהן  גיא

  ספורט  אולם נהלל  יזרעאל  הפועל 6383
 בנהלל

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  בגין  ש"ע אולם עפולה  הפועל 6844
 הולעפ

   עפולה 12 האתרוג 
183652 

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

 

 

  



131 
 

 156 חיפה  ארצית א ריםענ
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  בן' רח  פיס אולם טבעון   קרית הפועל 632

 טבעון   קרית  יצב
  רוטנברג  נועם

  קרית  37 כצנלסון 
 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  18 פינסקר 'רח אתא  קרית  אליצור 638
 א את קרית 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  הרקפות  אולם ביאליק   קרית מכבי  1255
  10 טםלו ' רח

 ביאליק  קרית 

  קרית  0 1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048756766 
048772885 

0527272501 

 משה   חסנפ

'  רח ס"ביה אולם אור   חיפה מכבי  2197
 חיפה 19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  משגב  ספר  בית פיליפ  רחפ עמק  הפועל 3423
  חיים  גבעת
 ד איחו

  ליאור רון   אילן
  373 ד.ת קפלינסקי 

   ויתקין  כפר 110
402000 

0522744353 
098864306 

0522744353 

  ליאור 
 קפלינסקי 

  ליאובק ספר  בית ה ארי  חיפה  הפועל 5052
  90 צרפת  ךרד

 חיפה

  הים דרך  ריבקין   דני
 חיפה  30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  מגידו אולם מגידו  הפועל 6396
  הר  ס"ביה

 מגידו   - אפרים

.  ד.ת, מגידו. א.מ
  העפול 0 90006

1812000 

049598508 
049598400 

0524703990 

 קלס  יאיר 

  פיס אולם בקה   מכבי  7173
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  צפוני  אולם נהריה  הפועל 7613
  רחוב  -עמל

 נהריה   1 אשפיר

 049513065 יה נהר  43 ביאליק
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  מקיף  ס"ביה נשר  הפועל 7708
'  רח  נשר  וןתיכ
 ל"צה

  נשר 6 בחלהס
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל
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 157 שרון   ארצית' א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  שלום איש אולם יונה   כפר תר יב 65

  פולג לחנ  'רח
 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  וך החינ ית רק דקל /השרון לב הפועל 230
  בני   צומת  דרור

 ור דר

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  בית מושב אולם השרון  חוף . ח.ל הפועל 299
 עשוהי

  יהודה יצחק  חיים
  נתניה 5 פרח

4223577 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט  ארז

  ורוןשי  ס"ביה נתניה  עירוני אליצור 652
  שמואל' רח

  ברנר   פינת הנציב
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
1539882144 
0502980899 

  יליברז
 תומר 

  רחוב   רבין םלוא השרון  הוד  מכבי  804
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  ק ארהפ  לב לםאו עירוני  רעננה  מכבי  1030
  3 שטרן יאיר '  רח

 רעננה 

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  שקין יסוא  אולם השרון  רמת  צור. ס.א 1087
  67 אוסשקין '  רח

 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 ןרוהש

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  התשעה  יד  אולם י נ ד הרצליה  בני 1425
  זיסו ' רח

 צליה רה

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  קליין רלף  אולם יהודה   אבן. ס.מ 1878
  אבן   ןור שה' רח

 יהודה 

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

  רה פיאו אולם סגל  סבא   כפר הפועל 3612
  עובדיה' רח ן נבו

 ס "כ 2

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןרע

  בגין ס" בי אולם ן העי ראש עירוני 6904
  8 די נק  ן ו'ג'' רח

 העין  ראש

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה  אריה 
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 158 דן  ארצית' א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם האול כתובת  קבוצה  שם

 צה בוהק
   ים  בת  6 הדקל ים  בת  מכבי  95

 מלטון  אולם
  ים  בת 0 2341 .ד.ת

5912301 
035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  איתן

  במאי  אחד'  רח חולון  סהר  הפועל 665
 חולון  38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  ימיק 
 דורסמן 

'  רח חדש  ןכו תי עירוני  גן  רמת מכבי  666
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  בן ארליך עופר
  43 יה אר  ראליעז

 5229051 גן  רמת

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  סף וי  הדר אביב  תל  ברוך מכבי  679
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  תלם אולם םגבעתיי ג"ר הפועל 1779
  6 צביה   סמטת

 ם תייגבע

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 ייםגבעת

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  עלומים אולם נו וא  קרית  עירוני 1879
  2 הכפר' רח

 אונו   קריית

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

,   9 החצב ' רח ה ודיה  אור ה.ל.ע 2131
 יהודה   אור

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן מוטי
 בסט 

  ס" בי םאול יהונתן  ת "פ אליצור 3952
'  רח  עמיטל

  משורר   עיהושי
 ת"פ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

  מורשת  ס"ביה שמואל  גבעת  אליצור 4605
'  רח,נריה
  גבעת 80 יםהזית

 שמואל 

  0 גוריון  ןב  רב ס בנצי 
 שמואל גבעת

054563147 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  הספר בית אולם ין אוסישק א "ת הפועל 4929
  הירוק  הכפר
 השרון   רמת

-באבי-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  21 בגין מנחם דגן  בית י מכב 6763
 דגן   בית

  דגן  בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

  יורם
 אביסרור 
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 159 מרכז  ארצית'  א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 וצה הקב
"  כרמים" אולם נריה   צ "ראשל מכבי  224

  4 שומרה  רחוב
 ון לצי  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  ק חצי

  נעמי" תיכון יבנה  גן הפועל 589
  צ. א' רח" שמר

 נה בי גן  גרינברג

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  ניצנים אולם שהם בי מכ 1729
 שוהם  6 צורן 

  שוהם 0 958 .ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  פרעו

  כצנלסון םלאו גדרה  מכבי  2226
 גדרה 21

  גדרה  ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  נס 33 ירהזמ אגס  ציונה  נס  הפועל 2533
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273 .ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 רחי זמ יניב 

  יגאל  ס" בי אולם ס נרקי צ "ראשל מכבי  2554
  אל גי 'רח ,אלון
 ראשלצ ,אלון

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

'  רח עירוני ס"בי סל  ין מודיע  עצמה 5286
  57 החושן  אבני 

 מודיעין 

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  2 בגין מנחם בתיה  מזכרת לעופה 5845
 בתיה  מזכרת 

  בתיה .מ מתנס
  2 אליהו   שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  ני ור
 אל קדמי 

  רתמים  ס"ביה רתמים  אשדוד  מכבי  6832
  22 חזקיה המלך

 ד דואש

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 הר וז יאיר 

  שוהם  5 שלום לט האורנים  כפר אורנים מודיעין הפועל 7045
6083210 

0543355552 
039722898 

0543355552 

 שלום  טל

  מפעל אולם רעות  יןמודיע בי מכ 7217
  רעות  יספה

 מור   תיכון

  645 645 נטופה הר
 71908   מכבים

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן  דרו נמ
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 160 םורד  ארצית'  א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון בים כתלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ספורט  אולם יהודה  מטה הפועל 148

  קיבוץ הרטוב 
 עה צר

  הט מ. א.מ קאחו  עוזי
  שמשון. נ.ד 0 יהודה 

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  5 הגיא דרך ומים דא  להמע מכבי  432
 םימ אדו מעלה

  הגיתית אדרעי אלעד
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

  אבירם
 טרוזמן 

  רהתו אולם ירושלים   אליצור 436
  וגן  בית 6 ה ועבוד

 ם"י

'  רח  קרביץ ןניצ 
  יובל   קרית, אנילביץ

 96624   ושליםרי 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 ו וקמר  ר יאי

  דנמרק  ס"ביה ל אלי ירושלים הפועל 700
  יהודה '  רח

 ם "י 26 הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  מרכז אולם מבשרת  םירושלי להפוע 769
'  רח יספה

  1 היסמין
 ם"י  ציון  מבשרת

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  צפית  ס"ביה צפית /באו י הפועל 1509
 מנחם   כפר קיבוץ 

  יואב  ריתאיזו מועצה 
 7983500 יואב 0

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

  מרעו  תיכון שבע  באר/מרעו הפועל 4530
 ( התעשיה פארק)

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ליאור 

  יוןצע  אורות עציון  גוש אליצור 5078
 אפרת , בנים

  צפון. נ.ד  ברק אלדד
  כפר בוץ יק  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  33 השלום דרך ירושלים  הרי ה.ל.ע 5330
 גוש  אבו

  מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  טר או  ס"ביה ירושלים   מרכז  עלהפו 5536
  רם גבעת  מכללה

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  תבי  אולם שעלבים/גזר הפועל 6880
  מועצה   חשמונאי

 גזר ת וריאיז

  0 כרמל שמעון  אסי 
 7630511 רחובות

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 
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 161 צפון מחוזית א נערים
  'סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/וןטלפ למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה בוהק
  ספורט  אולם אורטודו /אעבלין הפועל 1119

  ב"חט פיס
 אעבלין 

  אעבלין  0 1373. ד.ת
3001200 

049501442 
049500783 

0506848071 

 ' חאג גאקי

  ס "בי נטור  אולם גולן  יללג הפועל 1647
 .נטור, שיםשור

  איזורית מועצה 
  188 ד.ת גולן  ס" נתמ
 1290000 קצרין  0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 

  הים דרך אילן פרומן  עכו  5שרת משה עכו  הפועל 1939
 עכו  3

049913267 
049913267 

0525452523 

 עקרי  משה

  ס" בי אולם גליל  משגב ועלפה 4220
 שכניה  ודיסי

  .נ. ד קהילתי  מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0526673688 

 כהן  גיא

  רקפת אולם ניצנים  כרמיאל  מכבי  4913
 7 אסיף 

 0524310900 כרמיאל   יסעור 
049080974 

0524310900 

 כהן  איג

  ס"ביה אולם הירדן .ע/טבריה הפועל 4965
'  רח תחכמוני 

 טבריה  1 י"רש

  218. ד.ת גל רז
    טבריה  0 טבריה 
14100 

046716833 
046716833 

0507736800 

  אלמלם
 עמרם

  גליל 0 ן יועל  גליל נ. ד ברעם  קיבוץ  ברעם  עליון.ג הפועל 6239
 120000  עליון

046816666 
0468166661 
0502222007 

  יאית 
 ירושלמי 

  גשר קיבוץ  אולם אשר  מטה עלהפו 6417
  רחוב  הזיו

 הראשונים

.  נ.ד אטיאס  נטלי
  קיבוץ   0 מערבי  גליל
 2280000 ןעברו

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

  הפיס אולם גליל  צפת  הפועל 7491
  1 בוטינסקי 'ז

 צפת 

  0 הגולן  מור   אבי
 1383000 צפת

046816663 
046816661 

0525209053 

 שי  קדוש

  16 הזית  רחוב מעלות  ועלפה 7660
 מעלות 

  גובראן  חליל ן גוברא
  מעלות  0 5372

 תרשיחא 

0522254527 
046469667 

0522254527 

 חורי  באסם
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 162 עמקים מחוז א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ורט פ ס אולם ל יזרעא עמק  הפועל 1520

 בנהלל
  עפולה 0 90000. ד.ת

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  ט ספור אולם יפיע  הפועל 5123
  תיכון   ס"ביה
 יפיע 

  יפיע 0 1051. ד.ת
1695500 

?04655244 
?046552448 ? 

0543054214 

  אונאסיוס 
 יר נסי

  רח  אלון חטיבת  צעירים  עפולה   הפועל 5387
 ה ולעפ  4 האגס

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 להעפו 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  יםיונבס   אולם מתנס    ים  קרית י מכב 6193
  האילנות רח

 ים  קרית 

 048750678 ים  קרית  0 560 ד.ת
048743945 

0535222372 

 טפליצקי  שי

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  אולם שמשית  יזרעאל  ועלפה 6384
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

'  רח  אבישי אולם אריות  מוצקין.  ק מכבי  6670
  אלון יגאל

 . ןמוצקי קרית 4

  גוש הספורט  כליה
  .ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

'  רח  אולם יקנעם הפועל 6823
  33 אלונים 
 עילית  יקנעם

  648. ד.ת,  33 ים אלונ
 2069200 יקנעם  0

049597061 
046888233 

0528346429 

 וקנין  אריק 

  יערת   ס"ביה יזרעאל   דלגמ הפועל 7137
  מגדל  מקעה

 העמק 

  מגדל  0 398 ד.ת
 2310301 קמעה

046443059 
046540438 

0546443059 

 חיים  בן  ן נת

  עפולה 0 90000. ד.ת הושעיה  אולם הושעיה  יזרעאל  לועהפ 7406
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  אולם אורטודוק  רת נצ  הפועל 7959
  י אורטודוכס

  המעיין  שכונת
 6053/7' רח

  38. ד.ת המעיין  רככ
 נצרת  0

046576439 
046011578 
054574077 

  אליאס
 ליביס 
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 163 רוןמחוזיתשומ'א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם מנשה  הפועל 4997

  גוונים
 מנשה .א.מ

  0 מנשה אזורי  מרכז
  איזורית ה עצמו

 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

'  רח  ין גב אולם פולג  נתניה .ע אליצור 5128
  פולג 4 גור מוטה 
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
1539882144 
0502980899 

  ברזילי
 תומר 

-תחכמוני  ס"בי חדרה  מכבי  5190
  ם"רמב' רח

 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

 חדרה  0( גולן גליה

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  פייס אולם ריה קיס מכבי  5480
  צמוד )יהקיסר 
 ( ס"לביה

  קיסריה   0 8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

  רוזנברג
 צביקה 

  כפר  בתישי הרואה  כפר  עח הפועל 5583
  כפר ה "הרוא
 ה "הרוא

  17 גמליאל ןבר
 42239   נתניה

046251015 
046251005 

0508289542 

  יואב 
 שפיגלמן

  להיכ אולם מונד   תל מכבי  6276
'  רח ספורט 
 מונד  ל ת השקד

  צורן  15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  חיים
 קאופמן 

  ס"ביה אולם נילי   זיכרון בי כמ 7109
  נילי   דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

  כפר  91 255 ד.ת
 1892500 יחזקאל 

0526611771 
046388257 

0526611771 

 וינריב   קרב

  61 צבי   בן  רותדש קדימה  אולם קדימה   צורן מכבי  7164
 6092000 מה קדי

098991446 
098991006 

0504226999 

 נדרי  משה

  תמאוהעצ  אולם בנימינה  עלהפו 7233
 בנימינה  32

  229 בנימינה  229 ד.ת
 בנימינה 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 קה צד  עופר

  ס" יב אולם חנה  פרדס  מכבי  7304
  17 מלאכי ,שרת

 חנה  פרדס

  כנה  מרכז   אשכולי רן
  /חנה  פרדס  יר אמ

 3711101 ור כרכ

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 ובסקי בוגדנ

  מרכז אולם ר פח בת  חפר   הפועל 7836
 חפר  בת קהילתי

  0 חפר ת ב  88 חצב
 4284200 חפר  בת

0522648908 
098780988 
522648908 

  יובל
 צימרמן 

  קליין רלף  אולם תפוז  ודההי  ןאב ס.מ 7922
  אבן   השרון' רח

 ה יהוד

    דהיהו אבן   0 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 ור דר

'  רח  אולם פרדסיה  הפועל 10139
  מול ם"רמב

 "  תפוז"  ס"בי
 . פרדסיה

  פרדסיה 0 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 מגיד  גילה
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 164 שרון  יתזוח מ'א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אריאל  ס"ביה רעננה  אליצור 617

  םמיהי ששת ' רח
 רעננה  25

  העם אחד יןימבנ נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין  ן תנ

  התשעה  יד  אולם ברק  ליה הרצ בני 4405
  ו זיס' רח

 צליה רה

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

'  ח ר, ברנר תיכון עצמאות  תקוה  פתח מכבי  4413
  פרידמן ראליעז

 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  לוםאבש
 כליפא 

  אלי רמז  אולם אדר  א בס  רפכ הפועל 5158
  כפר  24 ץיהורוב 

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

-ממלכתי אגוז  השרון  הוד  מכבי  5279
  לדאס  הנריטה

 השרון  הוד,2

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  ס "נמת אולם יאיר  כוכב  יצורלא 5713
 יאיר   כוכב

  רחוב הוכמן  מוטי
.  ד.ת  110 אל  תיב

  יאיר  כוכב  0 630
4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן  מוטי

  ס"בי קאסם כפר קאסם  כפר הפועל 6319
  ליד חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  רמנ

  יסודי   ס"ביה מתן  מכבי  6843
 הדר ' רח מתן 

  ן תמ  48 הדר
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין  עמית 

'  רח , ברנר תיכון מכבים  תקוה.פ בי מכ 7008
  פרידמן אליעזר

 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפה

  ' רח  דקל  ס"ביה איצקוביץ   ננהער  מכבי  7796
 רעננה  24 שברץ

  הננע ר 0 24. ד.ת
4310001 

0524415893 
097700700 

0524415893 

 טסל  ערן

  קאנטרי אולם אורנית  מכבי  7886
 אורנית 

  אורנית,  17 הפרג' רח
 נית אור  0

 
052891810 

 קמר   רועי

 0509224043 צופים  0 הזית תפוח  כפר להב  שומרון אליצור 10055
039364570 

0526162465 

  מאיר 
 יה ברכ

  אופירה  לםוא חבצלת  סבא   כפר הפועל 10056
  עובדיה, נבון

 ס " כ 2 הנביא 

 097669834 סבא  כפר  0 1075 ד.ת
0722740439 
0547863911 

 ערן  דהן

  טייבה  0 592 ד.ת ה יבטי ס" מתנ טייבה  הפועל 10133
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  מוראד
 עאזם
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 165 דן מחוזית  א נערים
'  מס

 וצה בק
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  בן שלום אולם עירוני  גן  רמת מכבי  2547

  רמת   15 אליעזר
 גן

  43 43 אליעזר בן
 5229051 גן  רמת

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  מרכז אולם אליעזר   הנו/א"ת ביתר  4519
  נווה  קהילתי
  ששת  אליעזר
  תל  6 הימים

 אביב 

-תל  6 הימים ששת
 6753503 ו פי-אביב

037300360 
036178037 

0545215532 

 צדקה  ק יצח

  עוזי  בגין  אולם גש  גן רמת  ראליצו 4600
  גבעת 1 חיטמן
 שמואל 

  0 ון ריגו בן רב ס בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  כביר  סמטת'  רח אביב  תל  יהודה   בני 5986
  נתשכו,4

 . א"ת,התקווה

-לת 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

  38 במאי אחד יסמין  חולון הפועל * 6730
 חולון 

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 מן דורס 

 , אלון אולם מר עו השרון רמת. ס.א 7088
,  12 ההשפל רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 רון שה

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

,  רימונים ס"ב דור  אונו  קרית  עירוני 7190
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

'  א  עירוני תיכון יב אב  תל מכבי  7574
 א "ת  4 נצק שפרי

  אביב  תל  6 שיטרית 
6948206 

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 חי מזר

  אור 9 החצב ' רח רקפת  יהודה   אור ה.ל.ע 7615
 פיס  אולם יהודה 

  יהודה  רוא  87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 
052276058 

  בן מוטי
 בסט 

  הספר בית אולם ירוק  אביב  תל הפועל 7902
  הירוק  הכפר

 ן רוהש  תרמ

  אביב   תל 0 יקנעם
6744305 

036960450 
036960440 
050535797 

 כהן   רמי

  טכניקום אורט  ות ארי גבעתיים הפועל 7994
  בוקר שדה ' רח

 גבעתיים 

 0547533382 ם גבעתיי 0 המעורר 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  2 האורנים' שד אפעל  רמת. ס.מ 10002
 אפעל   רמת

  שדרות  וברח
  0 רמת  2 האורנים

 אפעל   תרמ

036358496 
035352742 
050566538 

 עוזר  איציק

  33 הגליל לםוא תקווה   גני מכבי  10038
  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
 תקוה   גני 0 לידר

037363011 
037362893 
050406808 

 רבי  סתיו

  דרך , מיתר  תיכון תר מי   תקווה  גני מכבי  10039
 תקווה  י נג 9 הים

  מרכז  -33 הגליל
 תקוה   גני 0 רליד

037363011 
037362893 
050406808 

 רבי  סתיו

 מגרש פתוח  *
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 166 מרכז מחוזית' א םרינע
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  דוד' רח  אולם רמלה  דוד  נווה   אליצור 4541

 רמלה  3 רזיאל
  צמןיו  רמלה עיריית

 רמלה  1
089771730 

08-9771415 
0528510739 

 ן רו  ניסים 

  0 סרני   רצנ  קיבוץ  סרני   נצר קיבוץ  סירני   נצר הפועל 4599
 70395   י סירנ  נצר

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין  מתן 

  אולם בתכתו הבילויים  גדרה י מכב 7004
  רחוב, רמון ס"בי

,  בגין מנחם
 .גדרה

  גדרה  ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 ן ו לחכ תומר 

  מפעל אולם מכבים  מודיעין מכבי  7239
  ות ע ר הפיס
 מור   תיכון

  645 645 ופהטנ  הר
 71908   מכבים

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן  רודמנ

  מדעים  תיכון לוד   להפוע 7340
  שפירא' רח
 לוד35

    ים בת 4 פנקס 
59482 

0544404980 
089207118 

0544404980 

 חן   פיני

  ס"ביה אולם ה ורו גן הפועל 7457
  צומת  י "ע עיינות

 רווה  גן  עובד בית

  גן אזורית  מועצה 
  עיינות 0 והור

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  פורר

  פיס טוטו  לםוא אזור  הפועל 7485
   4 השקמה  רבין 
 אזור 

  כהן  גבע ליק שמו
 ור אז  177 ירושלים

035507101 
035563484 

0522550004 

  גבע שמוליק 
 כהן 

  0 17 ם"רמב מודיעין   6 ראובן מודיעין   אליצור * 7681
 71929   חשמונאים

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

  רחוב אולם חשמונאים  ב"מ  צוראלי 7723
  1 הארבל

 חשמונאים 

  גני  17/2 הרמבם
 חשמונאים  0 ןיעימוד

089766742 
089768019 

0544495025 

 וני ר ש עירו

  ס" בי לםוא םניצני שהם מכבי  7883
  רחוב יהלום
 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

 
039795199 
052660819 

 מור  עופר

  נייםי ב חטיבת  נחשון   מודיעין  הפועל 10194
  מודיעים  נחשון

 שהם 10

  מודיעים שלום טל
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

 ח תופ רשמג *
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 167 ם-י  מחוזית' א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים למכת מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  דנמרק  ס"ביה ירושלים הפועל 187

  יהודה '  רח
 ם "י 26 הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  תיילקה  מרכז ירושלים זיו  אסא  342
  ומרקס זיו ש"ע

  הרצל שדרות
137 

  הכרם בית ס" מתנ
  ד.ת  הרצל שדרות

  ליםושיר 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר  רפי

  מרכז אולם ירושלים הראל  הפועל 767
'  רח הפיס

  1 היסמין
 ם"י  ציון  מבשרת

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

  פולינסקי ט רוא ירושלים   ר"בית 5275
  5 רינגלבלום' רח

 ם-י  היובל קרית 

  אור   31 ניצן גפן יבג
 6050220 יהודה 

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן  גבי

  מאוחדת היכל זאב .פ  ושליםר י הפועל 6511
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  שייברג אולם שמש ת בי אליצור 6711
  1 נעמת אבא '  רח

 שמש בית

  בית   0 העליה רחוב
 9900     שמש

054557034 
0765455066 
0545570343 

 קריאף   אפי

  ממרא  רמת קריה  חברון  הר  אליצור 7142
 ארבע  קרית 

  הר  נ .ד יתיר  בית
    יתיר  בית 0 ן חברו

90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 אלי  רפש

  הר  1 הפסגה ר דא הר  ם-י הפועל 7319
 אדר 

  45 39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

10047 
* 

  0 יהודה  מטה א.מ סה דה  צור סה הד  צור .  י.מ הפועל
  יהודה הרי . נ.ד

9970000 

0527250829 
029958630 
050797708 

 חו אק  עוזי

  כפר -חינוך קרית  ים אדומ   ב.מ  אליצור 10111
 אדומים

  מעלה 0 וגמלאה
 אדומים

0545784789 
089768019 

0545784890 

 שרוני  רועי

 מגרש פתוח  *
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 168 דרום מחוזית' א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים כתלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ניר  ספורט  לםאו יבנה .ח/יבנה.ק  אליצור 1005

 גלים
  ס"נת מ םלש אסי 
  0 יבנה חבל

 7986000 אבטח .נ.ד

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי 

  ס "ביה  אולם אשדוד  ביתר  2893
 אשדוד '  ג מקיף 

.  ד.ת 9 הנביא הושע
  דוד שא 0 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  0 שיין מקס  דנן מיקו רחובות  20 מלצר רחובות  וריצ אל 5097
 7666605 ותוברח

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  7 שבזי רחוב ן אלו יבנה  אליצור 6280
 יבנה 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  נס 33 הזמיר ניצנים צ "נ הפועל 6758
 ציונה 

 089402844 ציונה  נס   0 273 ד.ת
089401997 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  ספר  בית אביב  נררב להפוע 7502
  מושב בראשית 

 אלעזרי   בית

  מושב 33 דרי   אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

050532608 

 דרי   אבי

'  ד  מקיף   תיכון היובל  אשדוד  מכבי  7651
  18 ביאליק' רח

 אשדוד 

  10 העברי ודהגד' רח
    אשדוד   0 28 ד.ת

77100 

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  תיכון אולם יבנה  גן מכבי  7690
'  רח  רבין אורט 
 יבנה   גן שחלמי

   יבנה גן  0 1715 תד
708000 

0526261007 
088674007 

0526261007 

 אמית   אליו

  אוסי " אולם ובות חר עירוני  מכבי  7878
  51 סירני"  וזוהר

 ות וברח

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 ובותחר

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 צקי י טו וור

  גוונים  ס"בי נען /גזר הפועל 10042
 ן ענ  קבוץ

  רחובות   0 כרמל
7630511 

089274007 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 
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 169 נגב  מחוזית' א נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
   פייס םאול מיתר  הפועל 140

 מיתרים
  ר תמי 0 1.ד.ת

8502500 
0524206147 
0524206147 

  רוני 
 ץ ירחימובי

'  רח  גאון אולם דימונה  מכבי  512
 דימונה  1 הגפן

  אמסלם  אבי
  37 אקליפטוס 

 8608728 מונהיד

086572358 
086572358 

0526484055 

 סגרון   אבי

  צבי '  רח ירוחם בי כמ 3486
  207 ן בורנשטיי

 ירוחם 

  םוחיר 3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

  הפיס מרכז חברון  הר  צוראלי 4205
  הר  נ  ד  סוסיא
 חברון 

  הר. נ.ד יתיר  בית
    חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  אלי

  משאבי קיבוץ  נגב  רמת עלהפו 5640
 שדה

.  א.מ  הראל דרור
.  נ.ד 0 בהנג  רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  דרור

  רח,ברנע  מצפה איתו  אשקלון   ראליצו 7165
-דה  אדמונד

  רוטשילד 
 אשקלון ,2

  0 אשקלון  213 ד.ת
 78100   אשקלון 

086423636 
089302681 

0542479992 

 טטרו   אבי

  בית גבים קיבוץ  הנגב  שער הפועל 7486
 הנגב שער חינוך 

  דואר  הנגב שער א.מ
     בגהנ שער 0 חוף  נע

78100 

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי  ערן

  אלון אולם גת  קריית  עירוני  מכבי  10065
  שדרות

  1 העצמאות 
 גת  קרית 

  גת קרית  0 מצדה רה
8222616 

086884066 
086811764 
053744712 

  שלמה
 ייס מק אל

  ס"בי ס" נתמ שפיר  אליצור 10167
  - שפיר  יסודי
 שפירא  מרכז

  שפירא מרכז
  מרכז 0 7941000

 794100  שפירא

088612777 
088612788 
054312149 

  רוברט 
 רוטברט 

  נ  ד  ספיר אולם ערבה  הפועל 10187
 ערבה

  ס "מתנ לין יוסי 
  0 ערבה נ .ד ערבה
 8682500 ספיר   מרכז

086592260 
086592259 

0522392727 

 לין  יוסי 
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 201 צפון לאומית 'ב  נערים
'  מס
 ה וצקב

  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים תכמ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  18 ר פינסק רח אתא  קרית  אליצור 1129
 אתא  קרית 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  משמר  קיבוץ  מגידו  הפועל 1308
 העמק 

.  א.מ  איזורית מועצה 
  0 90006. ד.ת,  וידמג

 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס  יאיר 

'  רח ס"ביה אולם חיפה  מכבי  4180
 ה חיפ19 ביכורים

  ביכורים ,  6287. ד.ת
 3106201 חיפה  0 19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  'רח ס"ביה אולם כרמל   חיפה מכבי  4181
 חיפה 19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 ק ב  אילן

  קיבוץ   אולם יזרעאל  עמק  הפועל 4300
 גבת

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  רשג קיבוץ  אולם אשר  הט מ הפועל 4689
  רחוב  הזיו

 הראשונים

  נסמת אטיאס  נטלי
  קיבוץ 0 אשר  מטה

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0544942905 

 מנצור  גל

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  עין  אולם מעיינות /גלבוע ועלפה 5035
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   רןלי

'  רח  אבישי אולם מוצקין   קרית י מכב 5903
  וןלא יגאל

 . מוצקין קרית 4

  גוש ורט הספ היכל
.  ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

  ורט הספ היכל צפת   עליון גליל הפועל 6202
 בלום  כפר

  נ .ד הספורט  עמותת
   עליון  גליל 0 עלי גליל

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

  איתי
 ירושלמי 

  קיבוץ  אולם מגדל   יזרעאל  להפוע 6379
 יפעת 

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  נופר אולם נהריה  הפועל 6863
  שרה עין  שכונת

  46 הלוטוס
 נהריה 

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 יט לב
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 202 שרון לאומית ב נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/ספק/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  קפלן  אולם יורם  ה רדח מכבי  1059

   25  העצמאות 
 חדרה 

  נימצן    טל
  די לי) האפרסמון 

  חדרה  0( גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  בן' רח  פיס אולם טבעון   קרית הפועל 2176
 טבעון   קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 ן כצנלסו

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  בית  מושב השרון  חוף.ח.ל הפועל 3843
 יהושוע 

  יהודה חק צי  חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רייכרט  ארז

  אורט  מרכז  נתניה .ע אליצור 4174
 ה ני נת,ליבוביץ

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  יליברז
 תומר 

  אלון יגאל  אולם השרון  הוד  מכבי  4292
  46 משאבים חר

 ן רו הש הוד

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  י אור
 אשכנזי 

  ס"ביה אולם קב ע י זכרון מכבי  4504
  נילי   דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

.  ד.ת ויינריב   ברק
  יחזקאל  כפר 0 255

1892500 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   קרב

  ך נוחי  קרית  השרון  לב . ח.ל  הפועל 4585
 השרון  לב  דרור

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  קליין רלף  אולם יהודה   אבן .ס.מ 4588
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

  היהוד   אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 ר דרו

  עמק  רופין אולם חפר  עמק  הפועל 5204
 חפר

  קפלניסקי ליאור 
  כפר  0 373. ד.ת

 4020000 ויתקין 

0543234339 
098665597 

0543234339 

  ליאור 
 קפלינסקי 

  העצמאות אולם עדה .ג בנימינה להפוע 6910
 ה מינבני  32

 0773002868 בנימינה  0 229 ד.ת
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר

  קהילתי  מרכז הכרמל  ף וח הפועל 7900
  חוף   ב"מיר

 הכרמל 

  0 הכרמל  חוף . נ.ד
 3086000 כרמל עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  עדי
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 203 דן  לאומית' ב  נערים
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קרית  אולם אריק   ןרוהש רמת. ס.א 629

  קח צי ' רח  יערים
  13 אלחנן 

 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  ק הפאר  לב אולם רעננה  מכבי  678
  3 שטרן יר יא'  רח

 רעננה 

.  ד.ת הספורט תרשו
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

'  רח חדש  תיכון ג"ר יך לב מכבי  681
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  43 43 אליעזר בן
 5229051 גן  רמת

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

'  רח , רברנ תיכון יותם   תקוה  פתח מכבי  1143
  פרידמן יעזרלא

 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  עלומים אולם אונו  קרית  וניעיר 1306
  2 פרכה 'רח

 אונו   קריית

  ל"צה העתיד  דור
  ו אונ קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 ניר  פס

  תלם אולם יים גבעת  ג"ר  הפועל 2860
  6 צביה   סמטת

 יים עתגב

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  הספר בית אולם אביב   תל לועהפ 4233
  הירוק  פרכה

 השרון   רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  אזר  שלום כלהי ברוש סבא   כפר הפועל 4458
 סבא  כפר 51

  כפר  0 1075 .ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ן ה ד ערן

  גוריון  בן  םאול הרצליה  בני 4733
  עזרא  אבן '  רח

 ה יהרצל

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  הספר בית אולם אוסישקין /א"ת הפועל 4930
  ק רוהי הכפר
 השרון   רמת

-יבאב -תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  יוסף  הדר אביב   תל בי כמ 5018
  תל  6 ת רישט

 אביב 

-באבי-תל  6 שיטרית 
 6350429 ופי

036474721 
036446438 

0523675988 

  עוןמש
 מזרחי 

  בגין ס" בי אולם העין  ראש רונייע 6366
  8 קנדי  ון 'ג'' רח

 ין עה ראש

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה  אריה 

  ס" בי אולם אלדד  ת" פ ג"הד ס.מ 7789
  ' רח  עמיטל
  משורר   ישעיהו

 ת"פ

  העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובול  אלעד
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 204 מרכז לאומית' ב  נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  חינוך  קרית  ובות חר שלומי  מכבי  921

  דרך מדעים
 רחובות  ירושלים

  0 2125 ד.ת  היבנ דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

"  כרמים" אולם ד ור צ "ראשל מכבי  2995
  4 שומרה  רחוב

 לציון  ראשון

  דה גול מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  תיכון אולם ן מודיעי  עצמה 3019
  דם'  רח' א  עירוני

 מודיעין   המכבים

  רחל יגז רדור  שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  סיהגמנ ס"ביה דרום    אביב  תל מכבי  3084
'  רח יה הרצל

  106 בוטינסקי 'ז
 א "ת

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  ון י רוג בן  אולם חרוב  ציונה  נס  עלהפו 3823
  מעלה'  רח

  נס  הפרשים
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

'  רח  פיס אולם יהודה   ראו ה.ל.ע 3921
  אור 9 החצב
 יהודה 

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן מוטי
 בסט 

  ט רופהס היכל גבריאל  יבנה   יצורלא 4145
  קליין  רלף ש"ע

 יבנה  22 הדוגית 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  ס"ביה אולם אשדוד  מכבי  4149
  רחוב' ח יף מק

  אבינועם  בן ברק
 אשדוד  10

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   דוד שא 0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 ר זוה יאיר 

  עמית ס"ביה צ "ראשל  שקד מכבי  4166
  בן'  שד עמל

  46גוריון
 צ "ראשל

  גולדה  מכבי  תבי
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 י פר יצחק 

  גוריון  בן  אולם חצב  ציונה  נס  הפועל 4250
  מעלה'  רח

  נס  הפרשים
 ציונה 

  נהציו   נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  במאי  אחד'  חר חולון  רן  הפועל 4308
 ון חול 38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  33 הגליל אולם תקווה   גני מכבי  5851
  ספורט  כזמר

 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 ילהגל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  ס"ביה אולם אביב  ברנר הפועל 6701
 קדרון  אור   בית

  מושב 0 דרי   אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי
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 205 דרום לאומית' ב  נערים
'  מס
 ה וצקב

  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  אורט  ס"ביה ירושלים   ןואמנ   הפועל 918
  רם גבעת  מכללה

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  מרדכי ' ד מקיף  עומר /שבע באר  הפועל 2156
  באר  10 מקלף

 שבע

  0 גדי  ןי ע ברמי  אבי
 8481021 שבע  באר

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

'  רח ",סוף ים" פטקום  לתיא הפועל 4133
 שרה

 אילת ,אימנו

  אילת 0 110.ד.ת
8810002 

088603296 
086586348 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

  ס"ביה לםאו ברנר  הפועל 4201
 ן רוקד  אור   בית

  33 דרי אבי דרי   אבי
  קדרון  מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  מי ענ  ס" בי אולם יבנה  גן הפועל 4228
  שמר

 גרינברג .צ.א

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  ס" בי אולם אשקלון . ס.א 4373
  מונד דא  פסגות

  4 רוטשילד דה
 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  ותאנ  מסחרי  מרכז

 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

  תיכון אולם מגינים  ן יעמודי  עצמה 5023
  דם'  רח' א  עירוני

 מודיעין   המכבים

  רחל יגז רודר שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  33 השלום דרך ירושלים   הרי  ה.ל.ע 5333
 גוש  אבו

  מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  כצנלסון אולם גדרה  מכבי  5356
 גדרה 21

  רה גד ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  ס"ביה אולם רתמים  אשדוד  י מכב 6143
  רחוב' ח מקיף 
  אבינועם  בן ברק

 אשדוד  10

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  ר יאי

  מפעל אולם מכבים  מודיעין מכבי  6432
  רעות  יספה

 מור   תיכון

  645 נטופה הר
 717990  מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן  רודמנ

  הספורט  היכל יבנה  אהרון  וראליצ  6650
  יין לק רלף ש"ע

 יבנה  22 הדוגית 

  עיריית 3 י אנדו ' שד
  היבנ 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  ספורט  םאול יהודה  מטה הפועל 7597
  ץקיבו הרטוב 
 צרעה 

  טוב -הר איזורי  מרכז
 שמשון . נ.ד 1

050797708 
029958630 
050797708 

 עוזי  קאחו 
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 207 צפון  ב נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים למכת מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה הקבו
  מושב דדו לםוא ז מרכ  גלבוע הפועל 3445

 ברק 
  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 ה יטהש  בית
  ה יטהש  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור וינק  לירן

  ניר  קיבוץ  אולם מזרח  גלבוע   הפועל 4111
 דוד 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ר וקנ וי  לירן

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  אולם שמשית  יזרעאל  הפועל 6048
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  ס" יב אולם טבריה / הירדן.ע הפועל 6329
  ירח  בית מקיף 
 כנרת  קיבוץ 

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  גליל 0 עליון גליל נ.ד יר עמ קיבוץ  צעירים  עליון.ג הפועל 6776
 120000  עליון

046816663 
046816661 
050222200 

  תייא
 למי ירוש

  ניר  קיבוץ  אולם שקד    ועגלב הפועל 7374
 דוד 

  145 ד.ת ור נקוי  לירן
  בוץ יק  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   רןיל

   ליד ספורט  אולם עראבה  הפועל 7525
  אלבוכארי מקיף 

 ה אבער

  הפועל  עמותת
  הספורט  לקידום
    עראבה 580352

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  מוחמד 
 נסאר 

  כפר 2 הפלמח ור בת  גליל הפועל 10148
 תבור 

  אילאיל  133. ד.ת
  ה שרונ מושב  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0546788441 

  בן  אופיר 
 קדר 

  עפולה 0 90000. ד.ת יפעת   וץקב  אולם נהלל   רעאלזי.ע הפועל 10190
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד
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 208 חיפה' ב  נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים למכת מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה הקבו
  גשר קיבוץ  אולם ן ואל /אשר מטה הפועל 5308

  רחוב  הזיו
 הראשונים

.  נ.ד סאטיא   נטלי
  קיבוץ   0 מערבי  גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 ר מנצו גל

  ק ספורט  אולם בק  חיפה  הפועל 5762
  צהל'  רח אליעזר

 חיפה  16

  חיפה  30 הים  דרך
3474129 

0526696988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  עתיה  ספר  בית כרמל  אל  דלית  לעופה 6949
  דלית למדעים

 כרמל אל

  דלית 0 7038. ד.ת
 30056   כרמל אל

048289494 
048289494 

0503999990 

 י חלב  אשרף

'  רח ס"ביה אולם כורים יב  חיפה מכבי  7216
 ה חיפ19 ביכורים

  ביכורים, 6287 ד.ת
-מערבי כרמל  19 19

 חיפה

048100943 
048363206 

0543003425 

 ק ב  אילן

  בן' רח  פיס אולם טבעון  מרנין  הפועל 7853
 טבעון   קרית  צבי

  קרית  0 ן כצנסלו
 טבעון 

049833335 
052698454 

  נועם
 רוטנברג

  קרית  אולם ורדים  רפכ  עצמה 7932
  ס" בי חינוך 

  כפר  אמירים
 ורדים 

  כפר  0 1211. ד.ת
 ורדים 

049575393 
049570651 

0508213774 

 טר מינס  שי

  ףיק מ  ס"ביה נשר  הפועל 7983
'  רח  נשר  תיכון

 ל"צה

 0546788132 נשר  0 הסחלב
048210537 
054678813 

 אופיר  גיל

  צפוני  אולם עמל  נהריה הפועל 10011
  רחוב  -עמל
 נהריה   1 ראשפי

 049513065 נהריה   0 ביאליק
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  וטה ס פ 0 פסוטה  פסוטה  אולם פסוטה  הפועל 10135
2517000 

0524328346 
0777870257 
0524328346 

 איוב  בשיר

'  שד דגניה אולם חיים   תקרי מכבי  10154
  קרית   דגניה
 מערבית  חיים

 0542124669 חיים  קרית  0 ד.ת
0542124669 
0542124669 

  יקאיצ 
 אוחנה 

  בירם בית אולם בירם   חיפה מכבי  10201
  הריאלי  ס"ביה

  15 חושי  אבא
 חיפה

  6287 .  ד.ת סבג  ערן
  חיפה 0 ביכורים
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן
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 209 שומרון-ב נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  בגין  אולם דרום נתניה .ע יצורלא 4173

  פולג 4 גור טה מו
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

'  רח  קפלן  אולם מזרח  חדרה  מכבי  4738
   25  אות העצמ
 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  רח פייס  מרכז עקיבא  אור הפועל 5703
  יאנסן   אליזה

 א עקיב  אור

   17 גבע כהן  חק יצ
  /חנה ס דר פ 0 12 ד.ת

 3706185 כרכור 

0773227251 
0773227251 
0528369949 

 כהן  יצחק 

  פיס אולם בקה   מכבי  5791
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 הגרבי

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  ספיי  אולם קיסריה  מכבי  6779
  צמוד )יהסר קי

 ( ס"לביה

 0522520602 סריה יק  0 8. ד.ת
046361178 

0522520602 

  צביקה
 רוזנברג 

  ס" בי אולם מנשה  עלהפו 7092
  גוונים

 מנשה .א.מ

  0 מנשה אזורי  מרכז
  ריתזואי מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

  מרכז אולם חפר   בת  חפר עמק  הפועל 7497
 חפר  בת קהילתי

  בת  1350 ד.ת  88 חצב
  חפר  בת 88 רחפ

4284200 

0522648908 
098780988 

0522648908 

  יובל
 צימרמן 

  ס" בי אולם ים  רמות/ח"ע הפועל 7552
  ים רמות 

 מכמורת 

  אליכין  א3 760. ד.ת
3890800 

046251050 
046251005 
052471879 

  ליאור 
 נסקי ליקפ

  קליין רלף  אולם תפוז  יהודה  אבן ס.מ 7614
  אבן   ןרוהש' רח

 יהודה 

    הד והי  אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן תםור
 לי  דרור

  פיס מרכז חנה  פרדס  מכבי  10010
  רח   אלישבע

 חנה  רעותפרדס

  כנה  מרכז   אשכולי ןר
  /חנה  ספרד  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 קי נובסבוגד

  בית מושב אולם יהושע.ב ון השר הפועל 10025
 עיהוש

 0549776839 נתניה  0 פרח ודה הי
098919130 

0549776839 

 ארז   רייכרט

  גבע  ס"ביה בינימינה  עדה.ג הפועל 10075
  היסמין   סימטת

 עדה  עתגב

 0773002868 בנימינה  0 229 ד.ת
0773012868 

054220363 

 צדקה  עופר
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 210 שרון' ב  נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ת ובכת קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  לקד  ס"ביה דקל רעננה  מכבי  345

 נה רענ  24 שברץ
.  ד.ת הספורט רשות

 4310001 רעננה 0 24
0524415893 

097700707 
0524415893 

 טסל  ערן

  יאל  רמז  אולם אגס  סבא   כפר הפועל 1909
  כפר  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075 .ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  היכל אולם מונד   תל מכבי  3826
'  רח ספורט 
 מונד  תל  השקד

  צורן  15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  חיים
 מן ופ קא

  אריאל  ס"ביה ננה ע ר אליצור 4141
  הימים ששת ' רח
 ננה ער 25

  העם אחד בנימין נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 רגה  בנימין

-ממלכתי הדר   השרון  הוד  מכבי  4539
  לדסא הנריטה

 השרון  הוד,2

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 י אשכנז

  התשעה  יד  אולם עוז  הרצליה  בני 6206
  זיסו ' רח

 הרצליה 

,  הרצליה, 24 י"רש
 הרצליה  0 5553

097791055 
099348247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  חינוך  קרית  תאנה   ןור שה לב הפועל 6447
 השרון  לב  דרור

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  ססורקי אולם דובדבן  א סב  כפר להפוע 7288
 סבא  כפר  6 יערה

  0 סבא כפר  1075 ד.ת
 סבא  כפר

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ערן  דהן

  יפלא  3 כרכום מנשה  אלפי  מכבי  7446
 מנשה 

  כרכום קהילתי  מרכז
  מנשה אלפי  0 אלפי 3

4485100 

097925511 
097925713 
054740267 

 שרון  גיא

  לומ  ם"רמב 'רח פרדסיה  הפועל 7749
  תפוז  ס"בי

 פרדסיה 

  פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 יד גמ גילה

,  צבי  בן  שדרות קדימה  אולם רן ו צ קדימה  מכבי  10059
  0 קדימ  ס״ נתמ

 6092000 קדימה 

098947888 
098947888 

0504226999 

 און -גל בר

  פולג נחל  אולם יונה   כפר ביתר  10191
  איש ב" חט ליד

 יונה  כפר שלום

  יונה  רכפ  2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ויזל  ישראל
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 211 דן' ב  נערים
'  מס

 וצה בק
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
 , אלון אולם אלון  השרון  ת מר  ס.א 3944

,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  סטלמך  אולם בניה  ת "פ אליצור 4839
  4 וריציפ'  רח

 תקוה  פתח

  שאר  0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

  התשעה  יד  אולם דרור  הרצליה  יבנ 5512
  זיסו ' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  קאנטרי םאול אורנית  מכבי  5824
 אורנית 

  יתרנאו  17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 ר מק  מיכאל 

'  רח , ברנר תיכון אמיר   ת"פ מכבי  6315
  פרידמן אליעזר

 ת"פ 12

  פתח  0 ת "פ 8126 ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפה

 , אלון אולם אביב   השרון רמת. ס.א 6717
,  12 השפלה ברחו

 השרון   רמת

  רמת   41 יקביאל
 472063  השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

'  רח אמיר  אולם ברנר  ת"פ מכבי  7050
  פתח 11 פוחס

 תקווה 

  פתח  0 ת "פ 8126 ד.ת
 תקווה 

039302422 
039341416 

0546273288 

  וםאבשל
 כליפה

  עוזי  בגין  אולם חן  שמואל גבעת  וראליצ  7428
  גבעת 1 מןחיט

 שמואל 

  גבעת  15 גוריון  בן
 שמואל 

054563147 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 יץ בושרהי

'  רח - שבזי  אולם שבזי  העין  ראש עירוני 7992
  ראש , 91 שבזי

 .יןעה

 039389502 העין  ראש 0 22 שילה
039008808 
054463843 

 חלא  אביחי 

'  רח סמדר  אולם דוידי  יה הרצל בני 10021
  160 וינגייט

 פיתוח  הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

05056863 

 עמירה  עוז

  ס"בי קאסם כפר קאסם  כפר הפועל 10092
  דיל  חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162 .ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

  קיבוץ  אולם בארות   מודיעין  הפועל 10193
 יצחק  בארות

  מודיעים שלום טל
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל
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 212 אביב תל  -ב םירענ
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
,  יםרימונ ס"ב עתיד  אונו. ק עירוני 5749

  5 יהודה  בר' רח
 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  נו וא  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 ס פ  ניר

  צליה ר ה הגימנסי צפון    א "ת מכבי  6322
  106 בוטינסקי 'ז
 א "ת

 036474721 אביב   תל  293 הירקון
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  בן םשלו אולם גן  רמת מכבי  7118
  רמת   15 עזראלי

 גן

  גן רמת   43 זריעאל  בן
5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 ן דג אודי 

,  5 דיין משה יהוד  ה.ל.ע 7178
  הסביונים קריית

 יהוד 

  יהוד 4 וינהויז באז
5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 

  גן אולם סביון .ס.א 7280
  2 השיקמים 

 סביון 

  ומית קמ  מועצה 
  סביון 8 מה יקהש

5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

  רהספ בית אולם אביב  אביב  תל הפועל 7518
  הירוק  פרהכ

 השרון   רמת

  אביב   לת 5 יקנעם
6744305 

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  טכניקום אורט  כפיר  גבעתיים ועלפה 7631
  בוקר שדה ' רח

 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

'  א  עירוני  אולם מערב  אביב  תל מכבי  7919
  4 שפרינצק' רח

 א "ת

 036474721 אביב  לת  0 שיטרית 
036446438 
052367598 

  שמעון
 י רחמז

,  רימונים ס"ב אונו . ק עירוני 7989
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ואונ  קרית  0 ל"צה
5545173 

0524493895 
035274433 
052449389 

 פס  ניר

  33 הגליל אולם לידר  תקווה  גני מכבי  10037
  ספורט  מרכז

 תקוה  י גנ רליד

  תקווה   גני 33 הגליל
 תקוה   גני 0

037363011 
037362893 
050406808 

 רבי  סתיו
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 213 מרכז  'ב  נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ין מודיע  רחוב מודיעין   חבל הפועל 4279

 שוהם,10
  ם מודיעי שטח  עובד

 6083210 שוהם 10
039722808 
039722871 

0543355552 

 ם ולש טל

  38 במאי אחד חולון  דקל  הפועל * 4310
 חולון 

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 מן רס דו

  ס" בי אולם שהם מכבי  4578
  רחוב יהלום
 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 ר מו רעופ

"  כרמים" םלוא הדס  צ "ראשל מכבי  5121
  4 שומרה  רחוב

 לציון  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  ן ראשו 21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  3 רזיאל   דוד' רח לה מר  דוד  נווה   אליצור 7297
 רמלה 

  1 ויצמן רמלה  עירית 
 רמלה  1 מחלקת 

089771730 
089771729 

0528510739 

 רון  ניסים 

  ס" בי אולם צנים ינ  שוהם מכבי  7468
  רחוב יהלום
 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר

   ים  בת  6 קלהד ים -בת מכבי  7521
 ן טומל  אולם

 035539866 ים  בת 0 2341. ד.ת
035539866 

0543975569 

 וף מחל איתן

  38 במאי אחד אגוז   חולון הפועל * 7551
 חולון 

  38 במאי  דחא  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 סמן דור

"  כרמים" אולם ניצן  צ "ראשל מכבי  7593
  4 שומרה  רחוב

 יון צל  ראשון

  21 מאיר גולדה
  לציון ראשון

7502501 

039526431 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  ביאליק ס"בי המאירי  לוד אליצור 10170
 לוד  4 קפלן'  רח

 0505212621 לוד  0 יםחרפה
035740293 

0546767062 

 פרידמן  רז

 וח מגרש פת  *
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 214 ירושלים' ב  נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  מאוחדת היכל ם "י ב אז  פסגת הפועל 555

  זאב. פ  גל' רח
 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ט אור  תיכון אדומים   המעל מכבי  2091
  דרך  וחלל תעופה

 70 קדם

  הגיתית אדרעי אלעד
    מיםאדו   מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

 מזור  ליאור 

  יוןצע  אורות אפרת   עציון.ג יצורלא 3889
 אפרת , בנים

  צפון. נ.ד  קבר אלדד
  כפר קיבוץ  0 יהודה 

 9091200 יון צע

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  הספר בית אולם מרכז  ירושלים עלהפו 4695
  רחוב הגמנסיה 

 לים ירוש ל"קק

  0 39066 .ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  תורה אולם לים ושיר  אליצור 4745
  וגן  תבי  6 ועבודה 

 ם"י

'  רח  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, ביץלינא

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  0 ם"הרמב עין מודי  6 ראובן מודיעין   אליצור * 5216
 71929   חשמונאים

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

  שוהם  0 וםלש טל אורנים  כפר אורנים ןיעי מוד הפועל 6299
6083210 

0543355552 
046209466 

0543355552 

 שלום  טל

  עלפמ אולם רעות  דיעיןו מ מכבי  6437
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

  645 נטופה הר
 71908   מכבים

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן  נמרוד

  מרכז אולם ם שליירו הראל  הפועל 6512
'  רח הפיס

  1 יןסמ הי
 ם"י  ציון  מבשרת

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ס" בי םאול שמש בית  אליצור 10156
  הגולן  וויס  ברנקו

 שמש  בית  17

 0545570343 שמש  בית  0 העלייה
0765455066 

054557034 

 קריאף   אפי

 מגרש פתוח  *
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 215 דרום'  ב  יםנער
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים כתלמ  ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה ובקה
  2 בגין מנחם בתיה  מזכרת הפועל 4785

 בתיה  ת מזכר
  בתיה .מ מתנס

  2 אליהו   שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  סנ  33 הזמיר רימון  ציונה  נס  הפועל 5341
 ציונה 

  הציונ  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  נופים   הספר  בית טוביה  באר  הפועל 5817
 כנות 

.  מ צבעוני  אורי 
'  מח ,איזורית
  באר 0 הספורט 

 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  0 סרני-נצר קיבוץ  סירני   נצר קיבוץ  סירני  נצר   הפועל 6184
    סירני  נצר קיבוץ 
70395 

089278110 
089278155 

0547617177 

 ן י קפפ מתן 

   רחובות 0 ןשיי  מקס  רחובות  20 מלצר רחובות  אליצור 6356
766665 

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  נעמי" תיכון סביון  יבנה  גן הפועל 6744
  צ. א' רח" שמר

 יבנה  גן  גרינברג

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  זאר

  ישיבת אולם יםבלעש/גזר הפועל 7236
 שעלבים

  0 כרמל שמעון  אסי 
 7630511 תרחובו 

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 

  סי וא " אולם רחובות  מכבי  7583
  51 סירני"  וזוהר

 רחובות 

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 צקי וורוטי 

  יד  ספורט  םלאו שורק  נחל  אליצור 10145
 בנימין 

'  רח  שורק נחל מתנס
 בינימין   יד  0 הראל

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון  ספי

  נס  46 נורדאו כוכב    ה ציונ נס  הפועל 10164
 ציונה 

  ציונה  נס   0 273 ד.ת
7410103 

089402844 
089401997 
054334444 

 יניב   ימזרח
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 216 בנג   ב נערים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ולם אה ת כתוב קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ראש רחוב אולם דוד שא מטאור  הפועל 711

'  ט  איזור   פינה
 אשדוד 

  מה השק אמסלם  ניר
 7835823 ון קלאש 36

0779500673 
077950673 

0523383660 

  ניסים 
 קצי אטר

  אריאל  ס"בי אשדוד  ביתר  2586
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת 9 אהנבי הושע
  אשדוד  0 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  ליד כלנית  אולם אשכול  הפועל 5569
  נופי  תיכון   ביס

  א. מ הבשור
 אשכול 

  ולאשכ  0 גבהנ נ.ד
8546500 

0547918480 
0546644131 
0547918480 

 גולד  רן

  מקיף   וןתיכ שבע  באר/עומר הפועל 5881
  פארק  עומר

 ר עומ תעשיה

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ליאור 

  הגפן' רח  לםוא להבים  הפועל 5890
  הזית   פינת

 להבים

  29 הורד' רח  ס" מתנ
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ  שרון

  תורי איז מועצה  נהורה  מושב לכיש  הפועל 6659
  נהורה  מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  מיכאל 

  אלון אולם גת  קרית עירוני  מכבי  7624
  שדרות

  1 צמאות עה
 גת  קרית 

  קרית 32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

  שלמה
 אלמקייס 

  קהילתי  יישוב מרחבים/מבועים הפועל 7936
 מבועים 

  חביםר מ. א.מ
  0 נג דנ גילת.צ

 8510300 יםחבמר

089929446 
086635451 
054332247 

 ן ' מוצ מורן 

  ס" בי אולם כוכב  אשקלון  ס.א 7947
  מונד דא  פסגות

  4 רוטשילד דה
 אשקלון 

  רחוב דני ספורט 
 ון קלאש  0 האיילה 

086752717 
086752717 
050857733 

 דני  רחמים

  ס"ביה אולם אמונים   יהטוב.ב הפועל 7954
  מושב  רגבים

 אמונים 

  ראב  ית אזור מועצה 
  באר   0 מ, טוביה
 83815   טוביה 

088585871 
088587358 
050577384 

 י צבעונ אורי 

  נ  ד  ספיר אולם ה ערב הפועל 10036
 ערבה

  נ. ד ספיר ס" מתנ
  מרכז 0 ספיר   מרכז
 ספיר 

0544584439 
086592259 

0544584439 

 לין  יוסי 
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 251 צפון ומיתאל' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 צה ובקה
  גליל  זוריתיא  מועצה  עמיר  קיבוץ  חולתא   גליל הפועל 54

   עליון גליל 0 עליון
120000 

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 י שלמירו

  קהילתי  מרכז גליל  במשג הפועל 397
 משגב

.  נ. ד יקהילת   מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  אילאיל  133. ד.ת תבור  כפר  אולם תבור  לילג הפועל 849
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

  ס" יב אולם טבריה    הירדן .ע הפועל 2120
  ירח  בית מקיף 
 כנרת  קיבוץ 

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  מושב דדו אולם מעיינות   גלבוע הפועל 2273
 ברק 

  145 ד.ת קור וינ   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  בגין  ש"ע אולם עפולה   הפועל 3227
 עפולה

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  פיס אולם עירוני  כרמיאל  מכבי  4135
'  רח אירוסים

  65 חוחית 
 כרמיאל

 0524301900 כרמיאל   יסעור 
0524301900 

 ן ה כ גיא

  ס "בי נטור  אולם גו  חיספין  גליל הפועל 4357
 .נטור, שורשים

  בניין  ביטון  מני 
  188. ד.ת גולן  ס" מתנ

 129000  קצרין  0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יר אי

  .נ.ד אטיאס  נטלי ון איל  קבוץ כזיב  אשר  מטה הפועל 5028
  קיבוץ   0 מערבי  גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

     גורן  יזרעאל  הפועל 6386

  ןב ' רח  פיס אולם טבעון  מרנין  הפועל 7542
 טבעון   קרית  צבי

  קרית  37 ן כצנלסו
 טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג
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 252 חיפה ומיתאל' א ילדים
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
'  רח ס"ביה אולם איתי   החיפ מכבי  671

 פה חי19 ביכורים
  חיפה  0 6287. ד.ת

3106201 
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  נופר אולם ה יר הנ הפועל 779
  שרה עין  שכונת

  46 הלוטוס
 נהריה 

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  בן' רח  פיס אולם טבעון   יתר ק הפועל 806
 טבעון   קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  18 פינסקר' רח אתא  קרית  יצורלא 904
 אתא  קרית 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

'  רח  יאביש אולם מוצקין   יתקר  מכבי  1561
  אלון יגאל

 . מוצקין קרית 4

  גוש הספורט  היכל
.  ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 ר ב ה יאל

  ספורט  אולם מגדל  יזרעאל  הפועל 2240
 לבנהל

  להעפו 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 י יחיאל  עודד

'  רח דינור  ס"ביה חמו  בן  אחוזה   ר"בית 3297
  נווה  20 קליבנוב

 חיפה  ןשאנ

  כרמליה 21 רחל
  חיפה 21 חיפה

3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 פז רה  ןאיל

  גשר קיבוץ  אולם אשר  מטה הפועל 4416
  רחוב  הזיו

 הראשונים

  מתנס אטיאס  ינטל
  קיבוץ 0 אשר  מטה

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 ר צומנ גל

  ץבוקי   אולם גבת  יזרעאל  הפועל 5755
 גבת

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

.  א. מ אלימלך  דני נופית  אולם נופית   זבולון הפועל 6706
  כפר  דואר זבולון 
  קרית 300300 מכבי 
 3003000 אתא 

048478127 
048478127 

0547739773 

 מרקו   אסף
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 253 לאומיתשומרון'א דיםלי
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים כתלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 צה בוהק
  עמק  רופין םלוא חפר  עמק  הפועל 931

 חפר
  קפלינסקי ליאור 

  כפר 0 373.ד.ת
 4020000 ויתקין 

0543234339 
046251005 

0543234339 

  ליאור 
 קפלינסקי 

  ןקליי רלף  אולם יהודה   אבן. ס.מ 1185
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

  הוד יה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  ןב  רותם
 ור דר

  יד  אורט  ס ומ ע נתניה .ע אליצור 1302
'  רח -ליבוביץ

  10 האורזים 
 נתניה   ת"אזה

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  המושבה תיכון יעקב   ןרו זכ מכבי  1666
  1 הציפור מעוף
 יעקב  זכרון 

.  ד.ת ויינריב   ברק
  יחזקאל  כפר 0 255

1892500 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   ברק

  בית מושב אולם השרון  חוף . ח.ל הפועל 1685
 שעיהו

  יהודה יצחק  חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רט רייכ ארז

  עמל  אולם נח   חדרה  מכבי  1905
  יםמדע

'  רח  ואומנויות 
 חדרה  אורה   באר

  נימצן    טל
  די לי) האפרסמון 

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

,  נוף יפה  אולם ה נח פרדס  מכבי  2019
 חנה  פרדס

  כנה  מרכז   אשכולי רן
  /חנה  דסר פ  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בסקי דנובוג

  שלום איש אולם ה יונ  כפר ביתר  2629
  גפול נחל'  רח

 יונה  כפר

  נה וי  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  העצמאות אולם פינקי  /בנימינה ועלפה 3156
 בנימינה  32

  נהבינימי  0 229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר

  החינוך  קרית  דרור   השרון לב הפועל 4587
 ון השר לב  דרור

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  פיס אולם בקה   מכבי  7927
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0503288335 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל
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 254 שרון לאומית' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/ןטלפו למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אוסישקין  אולם תות   השרון רמת. ס.א 370

  67 אוסשקין '  רח
 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  ןאלו

  ירה אופ אולם תפוז   ס"כפ הפועל 508
  עובדיה' רח נבון 

 ס "כ 2

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  אזר  וםשל היכל אגוז   סבא.כ  הפועל 654
 סבא  כפר 51

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  רחוב   רבין אולם השרון  ד וה מכבי  667
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 רון שה

097455963 
0507774448 

  רי וא
 אשכנזי 

  התשעה  יד  אולם ור ר ד ה הרצלי בני 829
  זיסו ' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

'  רח , ברנר תיכון תקוה  פתח   מכבי  1576
  פרידמן זריעאל
 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  וםאבשל
 יפא לכ

  הפארק   בל םאול רעננה  מכבי  1901
  3 שטרן יאיר '  רח

 רעננה 

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  ה התשע יד  אולם רוני  ה הרצלי ינב 3757
  זיסו ' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

'  רח , רנר ב תיכון עצמאות  ת"פ מכבי  4651
  פרידמן אליעזר

 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  בגין ס" בי אולם ין הע ראש יעירונ  5808
  8 קנדי  ון 'ג'' חר

 העין  ראש

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  יהרש

     ן עיד  הרצליה  בני 7587
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 255 א-ת  לאומית' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  טכניקום אורט  יםגבעתי  ג"ר הפועל 22

  בוקר שדה  ברחו
 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  כוכב  ס"בי אביב   תל מכבי  372
  אבא    הצפון 
 17 קובנר

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 ופי

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

,   9 החצב  'רח ודה הי  אור ה.ל.ע 419
 יהודה   אור

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן טימו
 בסט 

'  רח חדש  תיכון גן  תרמ  מכבי  503
  תמ ר 106 עוזיאל

 גן

  43 43 אליעזר בן
 5229051 גן  רמת

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  כוכב  ס"בי א "ת  יגאל מכבי  846
  א בא   הצפון 
 17 קובנר

-באבי-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  33 ילהגל אולם תקוה   גני מכבי  847
  ספורט  מרכז
 ה תקו גני  לידר

  מרכז  -33 לילגה
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

"  תהעמי " ס"ביה אלון   צ' ראשל מכבי  1051
  גוריון ן ב' שד

 צ "ראשל

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  םיעלומ  אולם אונו    קרית  נירועי 1310
  2 הכפר' רח

 אונו   קריית

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  יתקר 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  במאי  אחד'  רח נריה   וןחול הפועל 1722
 ן לוחו 38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  סנ  33 הזמיר ורד    ציונה .נ להפוע 2835
 ונה יצ

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  הספר בית אולם אביב  תל   הפועל 3333
  הירוק  רהכפ
 השרון   רמת

-אביב-לת 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי
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 256 שפלה לאומית' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם לואה כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  חינוך  קרית  ים חי רחובות  מכבי  1202

  דרך מדעים
 רחובות  ירושלים

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 ובותחר

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 יצקי וורוט

  הספורט  היכל שון מש    יבנה   אליצור 1265
  ן ייקל ףרל ש"ע

 יבנה  22 הדוגית 

  עיריית 3 י נאדו ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

"  העמית" ס"ביה דקל   ראשלצ  מכבי  1628
  גוריון בן ' שד

 צ "שלאר

  ה גולד מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  תיכון אולם ן יעימוד   עצמה 1840
  םד  'רח' א  עירוני

 מודיעין   המכבים

  רחל רודריגז  שמעון
  דיעיןו מ 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  כצנלסון אולם גדרה  בי מכ 2225
 הגדר 21

  גדרה  ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  ס"ביה אולם ברנר  עלהפו 3378
 רון ד ק ר או  בית

  מושב 33 דרי   אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  ס"ביה אולם אשדוד  מכבי  3591
  רחוב' ח מקיף 
  אבינועם  בן ברק

 ד אשדו 10

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  נס 33 הזמיר גפן   ציונה .נ הפועל 3622
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  נייםי ב חטיבת  אורנים מודיעין הפועל 4285
  מודיעים  ןשונח
 שהם 10

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  הספורט  היכל שלמה   ה יבנ  אליצור 5727
  קליין  ףלר ש"ע

 יבנה  22 הדוגית 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 היבנ

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  מפעל אולם ם בימכ עיןדימו  מכבי  5896
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

  הר כהן נימרוד
    מכבים 645 נטופה 
71908 

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן  רודנימ
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 257 מרכז  תימלאו -א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  טאור   ס"ביה עידן   ירושלים הפועל 411

  רם גבעת  מכללה
 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

  נעמי   ס" בי םאול יבנה  גן הפועל 452
  שמר

 ג רגרינב.צ.א

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  הראל תיכון ציון .מ ירושלים הפועל 786
 6 ביםהחוצ  רחוב

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  תורה אולם ירושלים   אליצור 1585
  וגן  בית 6 ה ועבוד

 ם"י

  ' רח  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, ילביץנא

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  וןתיכ אולם מגינים  מודיעין   עצמה 2618
  דם'  רח' א  יעירונ 

 מודיעין   המכבים

  רחל רודריגז  שמעון
  דיעיןו מ 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  עוןמש
 רודריגז 

  ס "מתנ אולם יון צע  גוש אליצור 3125
  הגבעה  עציון גוש

 הצהובה 

  צפון. נ.ד  ברק אלדד
  כפר קיבוץ  0 ה יהוד

 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  דדלא

  עציון אורות אפרת  עציון . ג ראליצו 3901
 רת פא, בנים

  צפון. נ.ד  ברק אלדד
  כפר קיבוץ  0 דה יהו

 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  33 לוםשה דרך ירושלים  הרי ה.ל.ע 4919
 גוש  אבו

  מבשרת 48 ררוהד
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  צרעה  קבוץ יהודה   מטה  הפועל 5176
 הרטוב  תיכון

  מטה. א.מ קאחו  יעוז
  שמשון. נ.ד 0 יהודה 

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 חו אק  יעוז

     יהלום שוהם מכבי  6158

  דנמרק  ס"ביה מרכז    ושליםר י הפועל 6515
  יהודה '  רח

 ם "י 26 הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי
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 258 דרום ומיתאל' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 צה ובקה
  מבצע '  ג מקיף  עומר /שבע באר  הפועל 330

 שבע  באר 4 ב יוא
  0 גדי  עין מיבר  אבי
 8481021 שבע  באר

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

  ס "ביה  אולם אשדוד  ר בית 573
 אשדוד '  ג מקיף 

.  ד.ת 9 הנביא שעוה
  ד דואש 9 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  נופים   הספר  בית כנות  טוביה  באר  הפועל 790
 כנות 

.  מ צבעוני  אורי 
'  מח ,ריתזואי

  באר 0 הספורט 
 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  ף מקי  תיכון שבע  באר/עומר הפועל 2136
  פארק  עומר

 עומר  תעשיה

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  אור יל

',  ב  ףמקי  ס"ביה יובל  אשקלון .   ס.א 3045
  צבי   בן  שדרות

 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  נאות  מסחרי  מרכז

  ון קל אש 14 אשקלון 
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

'  רח ",סוף ים" אילת  לועהפ 4121
 שרה

 אילת ,אימנו

  לתאי 0 110.ד.ת
8810002 

086586348 
088603296 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

',  ב  מקיף  ס"ביה כוכב   אשקלון. ס.א 4591
  צבי   בן  תרושד

 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  נאות  מסחרי  מרכז

  אשקלון  14 ון קלאש
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 ם רחמי  דני

  תיכון אולם יבנה  גן מכבי  4954
'  רח  רבין אורט 
 יבנה   ןג ישחלמ

  רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 הטהשי

 7080000 יבנה גן 0

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית   יואל

  רתמים  ס"ביה רתמים  אשדוד  מכבי  5656
  22 הקיחז  המלך

 דוד שא

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  2 בגין מנחם בתיה  מזכרת הפועל 6446
 בתיה  מזכרת 

  בתיה .מ סנ תמ
  2 אליהו   שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0507735874 

  רוני 
 קדמיאל 
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 259 צפון-א ילדים
'  מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם
 הקבוצה 

  רמת יהודה   בני גולן  גליל הפועל 1272
 הגולן

  יתזוריא  מועצה 
  188 ד.ת גולן  ס" מתנ

 12900   ן יר צק 0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יר יא

  גליל  איזורית מועצה  ברעם  קיבוץ  ברעם  גליל עלהפו 1650
   ןעליו  יללג 0 עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

  איתי
 ירושלמי 

  ס" בי לםוא עליון .ג/עמיר הפועל 2162
  קיבוץ  הגומא

 ום בל רכפ

  נ. ד איזורית מועצה 
  גליל 0 יון לע גליל

 120000  עליון

046816398 
046816661 

0502222007 

  מי ירושל
 איתי 

  רקפת אולם גליל   כרמיאל  מכבי  4545
 7 אסיף 

  אלכרמי   ור יסע
2161401 

0524301900 
0524301900 

 כהן  גיא

  דנציגר ס"בי צעירים  צפון .ג הפועל 5723
  25 הירדן  ובחר

 שמונה  קרית 

  גליל 0 עליון גליל נ.ד
 120000   עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 למי ושיר

  נ .ד הספורט  עמותת חולתה  קיבוץ  גליל  חולתא הפועל 6203
  ן עליו יללג 0 עלי גליל

1200000 

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 ירושלמי 

  רמת גולן  םמרו אביטל   גולן הפועל 7198
 הגולן

  188 ד.ת גולן  ס" מתנ
 1290000 קצרין  0

04696766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 

  הפיס לםאו גליל  צפת  הפועל 7421
  1 בוטינסקי 'ז

 צפת 

  0 מחניים  מור   אבי
 1383000 צפת

046816663 
046816661 

0525209053 

 קדוש  שי

  חספין אולם לן גו חספין הפועל 10078
 הגולן   רמת

'  ר, גולן א. מ ןיי בנ
,  גולן - 0 שיאון 
 129000  קצרין

046969766 
046963366 
054654080 

 נירון  יאיר 

  ס" בי אולם צפון    גליל עלהפו 10084
  קיבוץ  הגומא

 בלום  כפר

  גליל 0 עליון גליל נ.ד
 1210000 וןעלי

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 ירושלמי 
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 260  עמקים- א םדייל
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
  מושב דדו אולם צעירים . מ.ג הפועל 570

 ק רב
  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור נקוי  לירן

  םאול אורטודוקס  נצרת  הפועל 3562
  אורטודוכסי 

  המעיין  שכונת
 6053/7' רח

  ככר  ליביס  אליאס
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046559520 

0545740771 

  אליאס
 ס ליבי

  קיבוץ   אולם יזרעאל  עמק  הפועל 3859
 גבת

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  145 ד.ת ור וינק  לירן גבע קיבוץ  אולם ז מרכ  גלבוע הפועל 4110
  ץ קיבו 0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  ון תיכ   ס"ביה יפיע  לועהפ 4321
  אולם  יפיע  כפר

 ספורט 

  יפיע 0 1051. ד.ת
1695500 

046552448 
046552448 

0543054214 

 חטיב  תופיק 

  תיכונית  ישיבה ישיבה  גלבוע   הפועל 4510
  ת יב  יונתן קשת
 שאן 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  ה טהשי  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  קיבוץ  אולם שקד  גלבוע להפוע 5033
 גלבוע  מעלה

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 ה יטהש  בית
  טה השי  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  אילאיל  133. ד.ת ר תבו כפר  אולם תבור  גליל ועלפה 5593
  שרונה  בשומ  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

  בית  קבוץ אולם מזרח  גלבוע   הפועל 7376
 אלפא 

  145 ד.ת ור וינק  לירן
  ץ קיבו 0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ר וינקו  לירן

.  ד.ת , קנטי  אילאיל  אבני  גבעת י אבנ   תבור גליל הפועל 7607
  שרונה  מושב  0 133

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  פיר וא
 קדר 

.  א.מ אולם הירדן  בקעת הפועל 7774
 ן רד הי בקעת

  נ .ד ולנסה   דה ת שמרי
  0 הירדן  תערבו

  הירדן  ערבות
9190600 

029941410 
029942025 

0504466641 

 קורן   מופז
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 261 מפרץ א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת בותכ קבוצה  שם

 צה הקבו
  הרקפות  אולם ביאליק   קרית מכבי  448

  10 לוטם' רח
 ביאליק  קרית 

  קרית  0 1333 ד.ת
 2711301 אליקיב

048777707 
048772885 

0527272501 

 משה   פנחס

  ספורט  אולם אורטודו /אעבלין הפועל 1932
  ב"חט פיס
 ין בלאע

  אעבלין  0 1373. ד.ת
3001200 

049501442 
049500783 

0506848071 

 ' חאג גאקי

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  אולם שית מש יזרעאל  הפועל 2245
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  להעפו 0 90000. ד.ת הושעיה  לםאו הושעיה  יזרעאל  הפועל 2948
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 י יחיאל  עודד

  קרית  אולם ורדים  כפר  עצמה 4917
  ס" בי חינוך 

  כפר  יםיר אמ
 ורדים 

  כפר  0 3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 

0508213774 

 מינסטר  שי

  16 הזית  רחוב מעלות  הפועל 6243
 מעלות 

  רח  יןוקנ   איריס
  גובראן  חליל גובראן 

  מעלות   0 דת
 24952   תרשיחא 

046469667 
049808007 

0522254527 

 חורי  באסם

  גליל תיכון יוסף   מעלה הפועל 6815
  צומת   מערבי

 כברי 

  יוסף  מעלה  נסתמ
  מושב 0 מעונה   מושב

 מעונה 

0545535682 
049571743 

0545535682 

 כהן  דוד

  מכללת אולם גליל  אשר  מטה הפועל 6928
 עכו  מערבי  גליל

.  נ.ד אטיאס  נטלי
  קיבוץ   0 מערבי  גליל
 2280000 וןעבר

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

  צפוני  אולם פר נו  נהריה הפועל 7184
  רחוב  -עמל

 נהריה   1 שפירא

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  לישרא
 בליט 

  סביונים   אולם מתנס  ים  קרית מכבי  7479
  האילנות רח

 ים  קרית 

 0535222372 ים  קרית  0 560 ד.ת
048743945 

0535222372 

 טפליצקי  יש
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 262 חיפה -' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  בירם בית םאול חיפה  מכבי  879

  לייאהר  ס"ביה
  15 חושי  אבא

 חיפה

  פה יח 0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 ק ב  אילן

  רטופסה  מרכז חיים   קרית מכבי  5130
  חיים קרית  אילן

 1 צייטלין 

  חיים קרית  0 17. ד.ת
2610301 

0542124669 
0765102095 
0542124669 

  איציק
 אוחנה 

  פייס אולם תמן    אחוזה   ר"בית 5487
'  רח דינור  ס"ביה

  20 קליבנוב
  נןשא  נווה  שכונת
 חיפה

  חיפה  21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   אילן

  ליאובק ס"ביה חיפה  לעופה 6077
 פלג אדמונד '  רח
 חיפה  20

  דני אצל ריבקין   דני
  30 הים  דרך, ריבקין

 חיפה

0523996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   יאב

  מקיף  ס"ביה יובל   נשר הפועל 7715
'  רח  נשר  תיכון

 ל"צה

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל

  קהילתי  מרכז מירב     רמלכ ה  הפועל 7758
  חוף   ב"מיר

 הכרמל 

  0 הכרמל  חוף  .נ.ד
 3086000 מלר כ עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  עדי

'  רח  אבישי לםוא חתולים  מוצקין בי כמ 7847
  אלון יגאל

 . ןמוצקי קרית 4

  26424.ד.ת,דקר' רח
 מוצקין   תקרי  0

 
050778329 

 הבר  אלי

'  א י דוס י  ס"ביה עספיא  הפועל 7856
 עוספיא 

  0  סמיח כיוף 
 עוספיה 

 
0546616370 

 סמיח  כיוף 

  18 פינסקר  רח אתא .ק  שלום אליצור 7957
 אתא  קרית 

  אתא  תקרי 0 217 תד
2850410 

046432751 
046894157 

0524444166 

  בן  נפתלי
 טוב 

  יאהג' רח  אולם יקנעם הפועל 10054
 עילית  יקנעם  5

  דואר  תא 33 אלונים 
  עילית יקנעם 0 648

2069200 

048684777 
6888233 

052834642 

 רחמן  יובל
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 263 רוןשומ' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
,  גוונים ס"ביה מנשה  הפועל 1238

  איזורית מועצה 
 מנשה 

  0 שהמנ אזורי  מרכז
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

  מרכז לםאו חפר  בת/ח"ע הפועל 2911
 חפר  בת קהילתי

  קפלינסקי ליאור 
  בת  1350 ד.ת  88 חצב
  חפר  בת 0 חפר

4284200 

0522648908 
098780988 

0522648908 

  צימרמן 
 יובל 

  פייס אולם קיסריה  מכבי  5481
  וד צמ)קיסריה

 ( ס"לביה

  ריה קיס   0 8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

  רוזנברג
 צביקה 

  קהילתי  מרכז רמל כה חוף  הפועל 5718
  חוף   ב"רימ

 הכרמל 

  0 הכרמל  חוף . נ.ד
 3086000 כרמל עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  עדי

  משעול  אולם ין ויתק  חפר עמק  הפועל 5780
  כפר הגנים

 ין תקוי

  אהרון  איתי
  כפר  110 המחלבה

  כפר  110 לי   ויתקין 
 4020000 ן יקת וי

098664306 
046251005 

0543234339 

  ר אולי
 קפלינסקי 

  עמל  אולם מרכז   חדרה  מכבי  6301
  מדעים

'  רח  ואומנויות 
 חדרה  רה או  באר

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  פיס אולם ריאדי   הקב   י מכב 7443
  אבו '  ח ר קהילתי

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 יהגרב

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  ספורט  םאול ת ' ג  מכבי  7683
  ני אלבירו  ב"חט

 ת 'ג

  ת' ג 0 126 ד.ת
 30091   המשולש

0525241838 
046385830 

0525241838 

 גרה  ספוואת

  ס"ביה אולם זיכרון  י מכב 7896
  נילי   ךרד  נילי

 יעקב  זכרון 

  כפר 0 255 ד.ת
 1892500 יחזקאל 

 
0526611771 

 וינריב   ברק

  העצמאות אולם בינימינה  עדה.ג הפועל 10015
 בנימינה  32

 0773002868 בנימינה  0 229 ד.ת
0773012868 

054220363 

 צדקה  עופר

  ס"ביה אולם לי ינ  זיכרון מכבי  10031
  י ניל  דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

  רכפ  0 255 ד.ת
 1892500 זקאל חי

0526611771 
0775258554 

052661177 

 וינריב   ברק
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 264 א שרון-א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ים למכתב ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  1 ילנות אה ' רח צורן  קדימה  מכבי  52

  ס"ביה ליד
 יובלים 

  61 צבי   בן  שדרות
 6092000 קדימה 

098947888 
098947888 

0504226999 

 נדרי  משה

'  רח  בגין  םאול נתניה  עירוני אליצור 816
  פולג 4 רגו מוטה 
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  החינוך  קרית  תפוח   רוןשה לב הפועל 2639
 השרון  לב  דרור

  שבמו 0 374. ד.ת
 4069100 ות רח

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  בית  מושב אריות  השרון .ח הפועל 4887
 וע ושיה

  יהודה יצחק  חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רט יכרי ארז

  קליין רלף  אולם תפוז  יהודה  אבן ס.מ 7078
  אבן   השרון' רח
 ה ודיה

    יהודה  אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

'  ח ר אולם פרדסיה  הפועל 7285
  מול ם"רמב

 "  תפוז"  ס"בי
 . פרדסיה

    פרדסיה  11 הדקל
42815 

098945023 
098988856 

0523364393 

 מגיד  גילה

  אלון יגאל  אולם תות  השרון  הוד  מכבי  7889
  46 משאבים רח

 ון השר הוד

  0 2 התור עוואד  עמי
 רון שה דוה

097455963 
097455963 

0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  אזר  שלום היכל ב חצ  סבא   כפר הפועל 10057
 סבא  כפר 51

  כפר  0 1075. ד.ת
 סבא 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ערן  דהן

  ספורט  אולם ח "ע יצחק  בית עלהפו 10103
  קדם  ס"בי

 בארותיים 

  בית  מקומי ועד
 יצחק  בית  0 חק יצ

0522744353 
0773248694 
0522744353 

 י פר טל

  בהטיי   0 592 ד.ת טייבה  ס" מתנ טייבה  הפועל 10131
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  מוראד
 עאזם
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 265 ב וןשר   א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ,עלומים אולם דרור  ש"רמה. ס.א 630

  שבטי 'רח
 ישראל 

 השרון  רמת  

  רמת   41 קי לאבי
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 ר שפ אלון

  אולם אחוזה    רעננה  מכבי  906
  הפרחים,י"תל
 רעננה,27

.  ד.ת רטהספו ותשר
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  אריאל  ס"ביה רעננה  אליצור 2044
  מיםיה ת שש' רח
 רעננה  25

  העם דחא  בנימין נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 ן בנימי  נתן 

  אלון יגאל  אולם אפרסק  השרון .ה מכבי  3522
  46 משאבים רח

 רון שה הוד

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  סורקיס אולם סביון  א סב  כפר הפועל 4549
  כפר  היער  'רח

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 אבס

097669837 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןרע

'  רח  אלון אולם כוכבים  השרון  ת מר  ס.א 4590
  99 אוסישקין 

 ש"רמה

  ת רמ  41 יקביאל
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 ר שפ אלון

'  רח  אלון לםאו אודי  הרצליה  בני 5701
  ברש אשר
 ליה הרצ

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  אזר  שלום היכל ת תו סבא   כפר הפועל 6328
 סבא  כפר 51

 097669834 סבא  כפר  0 1075 ד.ת
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןרע

  ס "מתנ אולם יאיר  כוכב  אליצור 7841
 יאיר   כוכב

  הוכמן  מוטי
  0 יאיר  כוכב,630.ד.ת
 יר אי  כבכו

 
050442844 

 הוכמן  מוטי

  אולם רעננה  עירוני  מכבי  10044
  הפרחים,י"תל
 רעננה,27

  הננרע  0 44. ד.ת
4300001 

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן
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 266 תקוה פתח' א יםילד
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  סטלמך  אולם טל  ת "פ אליצור 2129

  4 ציפורי'  רח
 תקוה  חתפ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

  קאנטרי אולם אורנית  מכבי  3748
 ית רנ או

  אורנית 17 גהפר
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  כאל ימ

  ס" בי אולם אלירז  ת" פ ג"הד ס.מ 4336
  ' רח  עמיטל
  משורר   ישעיהו

 ת"פ

  העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

  העין  ראש 8 אילנות תפוח  כפר קנה  שומרון אליצור 5676
4857047 

0526162465 
039066411 

0526162465 

  מאיר 
 ברכיה 

'  רח , ברנר תיכון איציק    ת"פ מכבי  6312
  פרידמן עזראלי
 ת"פ 12

  8126 דואר תיבת 
 תקווה  פתח  0 ת"פ

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפה

  דרך גוונים אולם י ש העין  ראש עירוני 6367
  67 בגין מנחם

 העין  אש

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה  אריה 

  ס "מתנ אולם אריאל  ועלפה 7871
  5 העצמאות ' רח

 אריאל 

 050532753 ל אריא  0 הדקל
039368778 
050532753 

 לוי  מוטי

  פתוח  שמגר מערב  שומרון אליצור * 7973
  2 הדס רחוב
 לשם 

 0509224043 צופים  0 הזית
039066411 

0526162465 

  ר מאי
 ברכיה 

  הדר ברחו מתן  מכבי  10062
  יסודי   ס"ביה

 מתן ,

 0508883840 4585800 מתן   0 הדר
039389954 
050888384 

 דיין  עמית 

  ס"יב  קאסם כפר קאסם  כפר הפועל 10093
  ליד חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   סםקא

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

 מגרש פתוח  *
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 267 דן -א דיםלי
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם שהם מכבי  14

  וברח  םיהלו
 שוהם 24 הקשת

  הםוש 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  פרוע

  בן שלום אולם עמידר   ג"ר מכבי  505
  רמת   15 אליעזר

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  מורשת  ס"ביה שמואל  ת גבע אליצור 4487
'  רח,הנרי

  גבעת 80 הזיתים
 שמואל 

  0 גוריון  בן סבר י צבנ
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  יבצ
 הירשוביץ 

  1 אבנר '  רח צהלה  א "ת מכבי  * 4636
  ספורט  מועדון

 א " ת להצה

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

03647421 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  ספורט  אולם אוסישקין  א "ת הפועל 4713
  שרגא אביב 

  ת מר  3 פרידמן 
 אביב 

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  רימונים אולם דור  אונו  קרית  עירוני 6232
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  רוד
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  הפיס  מפעל נרקיס  יהודה .א ה.ל.ע 6820
  אור 9 בצהח

 יהודה 

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 
052276058 

  בן מוטי
 בסט 

,  5 דיין משה יהוד  ה.ל.ע 6954
  ניםהסביו יתקרי

 יהוד 

  זאב  פנדו  ליאור 
  יהוד 4 וינהויז

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  אור יל

  קיבוץ  אולם בארות   עיןמודי  הפועל 7311
 חק צי  תבארו 

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  33 הגליל אולם לידר  תקווה  גני מכבי  7564
  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  יה לצר ה גימנסיה מזרח  אביב  תל בי מכ 7862
  106 בוטינסקי 'ז
 א "ת

 036474721 אביב  תל  0 שיטרית 
036446438 
052367598 

  שמעון
 מזרחי 

  במאי  אחד'  רח תאנה   חולון הפועל 10016
 חולון  38

  ן לוחו 0 במאי אחד
5832025 

035014266 
035059226 
054215303 

  מיקי
 דורסמן 

 ח פתו מגרש *

 

 

  



177 
 

 268 באבי-תל -' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת בותכ קבוצה  שם

 וצה הקב
   ים  בת  6 הדקל ים  בת  מכבי  1381

 מלטון  אולם
  ים  בת 0 2341. ד.ת

5912301 
035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  איתן

  במאי  אחד'  רח עופר  חולון הפועל 3304
 חולון  38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  במאי  אחד'  חר חולון  ניר הפועל 3305
 ון חול 38

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  טכניקום אורט  ג"ר גבעתיים הפועל 3693
  בוקר שדה ' רח

 גבעתיים 

  23 המעורר  ןגד שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  21 בגין מנחם דגן  בית מכבי  4435
 דגן   בית

  דגן  בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

  יורם
 אביסרור 

  עלומים אולם עתיד  נואו . ק עירוני 5040
  2 הכפר' רח

 אונו   תקריי 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 ס פ  רני

  כביר  סמטת'  רח אביב  תל   יהודה   בני * 5458
  שכונת(מגרש)4

  תל,ההתקוו
 . אביב

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 למי וס אהוד 

  הספר בית אולם צהלה  אביב  תל הפועל 5767
  הירוק  הכפר
 ן רוהש  רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  אביב רמת  ס"בי מערב    אביב  תל מכבי  5793
  פיינשטיין ' רח' ג

83 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036059333 
036059992 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  גן אולם סביון  ס.א 5866
  2 מים השיק
 סביון 

  מקומית  מועצה 
  סביון 8 יקמה שה

5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

  מרכז אולם אליעזר   נוה/א"ת  ר"בית 7978
  נווה  קהילתי
  ששת  אליעזר
  תל  6 הימים

 אביב 

 0545215532 אביב   תל 0 בירנית
036178037 
054521553 

 צדקה  יצחק 

 מגרש פתוח  *
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 269  להפש -' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןפוטל ם למכתבי מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
"  כרמים" אולם אשל  לציון ראשון מכבי  739

  4 רה שומ רחוב
 לציון  ראשון

  גולדה  מכבי  תיב
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 י רפ יצחק 

  3 רזיאל   דוד' רח רמלה  דוד   נוה  אליצור 861
 רמלה 

'  רח  רמלה עיריית
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

"  כרמים" אולם צ "ראשל אתרוג מכבי  3940
  4 שומרה  רחוב

 לציון  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  0 שיין מקס  דנן מיקו רחובות  20 מלצר ות רחוב אליצור 5427
 7666605 רחובות

089213058 
083213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  נס 33 הזמיר ראשונים  צ "נ הפועל 5651
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 חי מזר יניב 

  0 י סרנ  נצר קיבוץ  סירני   נצר קיבוץ  סירני   נצר הפועל 6185
    סירני  נצר קיבוץ 
70395 

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין  מתן 

  פייס  מרכז רוה  גן לעהפו 7089
  צומת  י "ע עיינות

 עובד  בית

  גן אזורית  עצה ומ
  עיינות 0 הרוו

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  ררפו

  ברח  םאול לוד  אליצור 7211
 לוד ,5 פלומניק

 0505212621 לוד  5 הפרחים
035740293 

0508780677 

 פרידמן  רז

  אמית  ס"ביה ות וב רח י מכב 7268
  36 י" הלח רחוב

 רחובות 

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

  נס 33 הזמיר ין יסמ ציונה  נס  הפועל 7634
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 חי מזר יניב 

  רח  אמית  ס"בי ות וב רח עירוני  מכבי  7879
 ת ו ברחו 34 הלחי

  דואר תא   יבנה דרך
  רחובות 0 2125

7611201 

086339034 
0863390334 

054204066 

  רון
 וורוטיצקי 

  רספ  בית אביב  ברנר הפועל 7970
  מושב בראשית 

 אלעזרי   בית

  מושב 0 דרי   יאב
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

050532608 

 דרי   יבא

 

 

  



179 
 

 270 ודהה י הטמ'  א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה צקבו שם

 הקבוצה 
  16 שורק נחל שמש בית  אליצור 749

 שמש בית
  בית   0 העליה רחוב
 9900     שמש

054557034 
0765455066 
0545570343 

 קריאף   אפי

'  ב  עירוני תיכון נחלים  עיןדימו עוצמה  5660
  יזרעאל   עמק' רח

 ן מודיעי

  רחל רודריגז  ןעושמ
  עיןידו מ 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  רחוב אולם חשמונאים  ב"מ  אליצור 6334
  1 הארבל

 חשמונאים 

  17 ם"במר
 7192900 חשמונאים

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

    חשמונאים 0 ם"רמב מודיעין   6 ראובן ין מודיע   אליצור * 6459
71929 

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

,  רעות, 3 הדרים רעות  מודיעין מכבי  6602
 מור   תיכון

  645 נטופה הר
 7179902 מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן  רודמנ

  כדורסל מגרש נחושה  - י .מ הפועל * 7205
 נחושה 

  0 יהודה   מטה. א.מ
 9970000 שמשון . נ.ד

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  כפר -חינוך ית רק אדומ   חשמונאים אליצור 7677
 יםאדומ 

  מעלה 0 האלמוג
 אדומים

0545784890 
089768019 

0545784890 

 שרוני  רועי

  תורה אולם ירושלים   נאות  אליצור 7801
  וגן  תבי  6 ועבודה 

 ם"י

'  רח  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, ילביץנא

 96624   םליושיר 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

 מגרש פתוח  *
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 271 ירושלים' א םדייל
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קהילתי  מרכז ירושלים זיו  אסא  341

  קסומר  זיו ש"ע
  הרצל שדרות

137 

  הכרם תבי ס" מתנ
  ד.ת  הרצל שדרות

  ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר  רפי

  ס"ביה אולם ירושלים הפועל 439
  סליקסברג

  מזרח תלפיות 
 ם"י

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  מאוחדת היכל ם שליירו  פסגה הפועל 442
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ושליםרי

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  5 הגיא דרך ומים דא  מעלה מכבי  794
 אדומים להעמ

  הגיתית אדרעי אלעד
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

 מזור  ליאור 

  0 ה ודיה  מטה. א.מ הדסה   צור הדסה  צור י -מ הפועל * 823
  יהודה הרי . נ.ד

9970000 

026242694 
026242694 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  רמות  נסמת ירושלים  רמות   הפועל 1210
  ציון  אסירי  רחוב

 ם"י

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  הספר בית אולם ירושלים   גמנסיה הפועל 6507
  רחוב הגמנסיה 

 לים ושיר ל"קק

  0 39066. ד.ת
 9139001 ליםירוש

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ס "מתנ לםוא עציון .ג אליצור 10101
  הגבעה  ןעציו  גוש

 הצהובה 

  יהודה  הרי צפון. נ.ד
  עציון  כפר  קיבוץ 0

9091200 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

 מגרש פתוח  *
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 272 א דרום -' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען ם ולהא ת כתוב קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קיבוץ  לםאו יבנה .ח/יבנה.ק  אליצור 1004

 ה יבנ  קבוצת
  ס"מתנ שלם אסי 
  0 יבנה חבל

 7986000 אבטח .נ.ד

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי 

  אלון אולם גת  קרית עירוני  מכבי  1062
  שדרות

  1 העצמאות 
 גת  קרית 

  קרית 32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

  שלמה
 אלמקייס 

  יד  ספורט  לםאו שורק  נחל  אליצור 3984
 בנימין 

  שורק  נחל  ס" מתנ
  יד  11 הראל' רח

 7681200 בינימין 

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון  יפס

'  ד  מקיף   וןתיכ היובל  אשדוד  מכבי  6836
  18 ביאליק' רח

 דוד שא

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  ט ספור אולם טוביה  ר אב הפועל 7565
  באר תיכון

 טוביה 

  מחלקת, אזורית. מ
  באר 0 הספורט 

 8381500 ה טובי

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

'  ד מקיף  אולם איתו  אשקלון   צוראלי 7798
  רבין  יצחק  רחוב

 ן אשקלו

  8 צהל  שרביט ל כאמי
  8 ון לקש א 213 ד.ת

 78100   אשקלון 

0542479992 
089302681 

0542479992 

 טטרו   אבי

  כצנלסון אולם ירדן   גדרה מכבי  7990
 גדרה 21

  רה דג 0 צוקרמן 
7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  גוריון  בן דוד' שד מלאכי  קריית  הפועל 10160
 מלאכי   קרית 38

 0776500086 רחובות   0 מןקסל
15389450140 

0538892238 

 סגל  תומר 
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 273'  ב וםדר ' א ילדים
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  גולומב' רח אופקים  הפועל 4225

 אופקים 18
  יםאופק  55 ירמיהו

8756849 
0777905308 

089960251 
0502022961 

 יר אמ  דיין 

  ס"יב  ס" מתנ שפיר  אליצור 4478
  - שפיר  יסודי
 שפירא  מרכז

  מרכז  שפיר  מתנס
  מרכז   0 7941 ראשפי
 7941100 ראשפי

088612777 
088612788 

0543121492 

 לוי  מירב 

  איזורית מועצה  דקלים   בני מושב מזרח   לכיש ועלפה * 6371
  נהורה  במוש 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  ל כאמי

  צפית  ס"היב ת צפי   יואב הפועל 6557
 מנחם   כפר קיבוץ 

    יואב  אזורית  מועצה 
  גת קיבוץ  0 ש נ.ד

7983500 

0525808113 
086871145 

0525808113 

  שחר שגיב
 חן

  עצה ומ  אולם נגב  שדות  בי כמ 7492
  שדות  איזורית 

 נגב

  שדות אזורית  מועצה 
 נגב  שדות 0 נגב

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  יה אר

  קהילתי  יישוב חביםרמ/םמבועי הפועל 7501
 מבועים 

  מרחבים. א.מ
  0 נגב  דנ תגיל.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0543322478 

 ן ' מוצ מורן 

'  ה יף מק אולם ניצן  אשקלון  ס.א 7563
  18 הציונות 
 אשקלון 

  17 האיילה רחוב
 אשקלון 

086752717 
086752717 

0508577339 

 ים רחמ  דני

  גבים  וץב ק אולם הנגב  שער הפועל 10020
  שער חינוך  קרית 
 הנגב

  ר עש איזורית מועצה 
    הנגב שער 0 הנגב

78100 

0779802782 
086893991 
054791992 

 מוספי  ערן

 וח מגרש פת  *
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 274 בגנ -' א ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  גאון אולם נה מודי  י מכב 265

 מונה י ד 1 הגפן
  אמסלם  אבי

  37 אקליפטוס 
 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 סגרון   אבי

   פייס אולם מיתר  הפועל 1972
 יםתר מי

  מיתר  84 הבשור דרך
8502500 

0524206147 
086512105 

0524206147 

  רוני 
 ירחימוביץ 

  צבי '  רח ירוחם מכבי  3924
  207 ן בורנשטיי

 ירוחם 

  םירוח 3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

   פייס אולם חברון  הר  אליצור 4206
 מיתרים

  הר. נ.ד יתיר  בית
    חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 ר פש אלי

  לחינוך  כוןהתי נגב  רמת הפועל 5094
  מדרשת   סביבתי

 גוריון  בן

.  א.מ  הראל דרור
.  נ.ד 0 גבנה  רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0547669352 

 אל רה  דרור

  מרכז  רהט ס" מתנ רהט  רהט  הפועל 7135
   רהט 0 מסחרי 
853570 

089910504 
089917645 

0504474707 

  פואד
 זיאדנה 

   פייס אולם דרור  חברון  הר  אליצור 7140
 מיתרים

  הר  נ .ד יתיר  בית
    יתיר  בית 0 ן חברו

90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 אלי  שפר

  ץ בוקי אולם אילות   חבל הפועל 7228
 יטבתה 

  נ.ד אילות  חבל  מתנס
  קיבוץ  0 אילות 

 88820   יוטבתה

089223111 
089223111 

0535436234 

 קוגן  סילביו

  63 ד.ת  ירא י  בן דודי  ערד  14 יאשיהו  ד רע הפועל 7523
    ערד  28 ערד  מתנס
89100 

089551502 
089551508 

0505559406 

  דודי 
 שושטרי 

  נ  ד  ספיר םאול ערבה  הפועל 7800
 ערבה

  נ .ד ערבה  ס" נמת
  ספיר   מרכז  0 ערבה

8682500 

086592260 
086592259 

0522392727 

 לין  יוסי 

  מרדכי ' ד מקיף  שבע  באר  הפועל 7980
  באר  10 לףמק

 שבע

  באר  0 15 גדי  עין
 8481021 שבע

0508255245 
086449299 

0508255245 

 זי רא  רכפי
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 351 צפון -' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  וצה ב ק שם

 הקבוצה 
  רח  אלון ת חטיב ה ולעפ  הפועל 4844

 ה ולעפ  4 האגס
  האתרוג  מלכה יוסי 

 1836523 עפולה 12
046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  כפר 2 הפלמח תבור  גליל עלהפו 4936
 ר ובת

  אילאיל  133. ד.ת
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  אופיר 
 קדר 

- ישבעלא  בית יה טבר /הירדן.ע  הפועל 5183
 ' ב  דגניה

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל זר

  ס"ביה אולם ן דריה.ע/טבריה הפועל 5689
'  רח תחכמוני 

 טבריה  1 י"רש

  218.ד.ת לג רז
    טבריה  0 טבריה 
14100 

046716833 
046716833 

0507736800 

  אלמלם
 רםמע

  מושב  מגרש ים צעיר. מ.ג הפועל * 7375
 מולדת 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ר וקנ וי  לירן

  ניר  קבוץ אולם מרכז  גלבוע   הפועל 7403
 דוד 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור וינק  לירן

  גליל 0 גלילעליון  נ.ד ר עמי  קיבוץ  עליון  גליל הפועל 7558
 1210000 וןעלי

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 י מירושל

  ס" בי אולם הגומא   גליל הפועל 10079
  ץבוקי  הגומא

 בלום  כפר

  גליל 0 עליון יללג נ.ד
 1210000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 ירושלמי 

 רש פתוח גמ *
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 352 יזרעאל' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/ספק/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קיבוץ   אולם גבת  רעאל זי הפועל 2818

 גבת
  עפולה 0 90000. ד.ת

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  לםוא יזרעאל  שמשית  הפועל 4461
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  ספורט  םאול יפעת  יזרעאל  הפועל 4763
 בנהלל

  ולהפע 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  בן' רח  פיס אולם טבעון   קרית הפועל 4780
 טבעון   קרית  צבי

  רג רוטנב עםנו
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  רן וג לםאו גורן  יזרעאל  הפועל 5756
  קיבוץ  יזרעאל

 מזרע 

  עפולה 0 90000 .ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 לי יחיא עודד

  עפולה 0 90000. ד.ת הושעיה  אולם הושעיה  יזרעאל  הפועל 5757
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  בן' רח  פיס אולם טבעון   מרנין  הפועל 7064
 ן עו טב  קרית  צבי

  קרית  37 כצנלסון 
 36000   טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רגרוטנב

  ספורט  אולם נהלל  אל רעיז הפועל 10032
 בנהלל

  0 90000 עפולה
  מזרע  קיבוץ 

1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  יצחק מעלה ' שד הגליל  נוף להפוע 10085
  ספורט   אולם 27

 ת עלי נצרת  אלון

  732 ד .ת, התאנה' רח
 ליל גה ף נו 0

046551878 
0737371925 
0526876728 

  קורנל 
 בראונשטיי 

  עין" תיכון מגידו  ועלפה 10117
 "השופט

.  ד.ת, מגידו. א.מ
  עפולה 0 90006

1812000 

049598507 
049598400 
052470399 

 קלס  יאיר 
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 353  מפרץ -'  ב םדייל
'  מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  ספורט  אולם משגב  הפועל 3047
 גב מש מורשת 

.  נ. ד קהילתי  מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  גשר קיבוץ  אולם גרמן  ר אש מטה הפועל 4686
  רחוב  הזיו
 יםשונ הרא

  מתנס אטיאס  נטלי
  קיבוץ 0 אשר  מטה

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0544942905 

 מנצור  גל

  נופר אולם אורן   נהריה הפועל 4693
  שרה עין  שכונת

  46 טוסהלו
 נהריה 

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  ת יב   צפוני  אולם זית  נהריה הפועל 5112
 נהריה  עמל  ספר

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 ט ילב

.  נ.ד אטיאס  נטלי אילון   קבוץ אילון  אשר  מטה הפועל 6363
  קיבוץ   0 רבי עמ גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

.  א. מ אלימלך  דני נופית  אולם נופית   זבולון הפועל 6475
  כפר  דואר זבולון 
  קרית 300300 מכבי 
 3003000 אתא 

048478127 
048478127 

0547739773 

 מרקו   אסף

  ניםיוסב   אולם מתנס   ים קרית   מכבי  7077
  האילנות רח

 ים  ית רק

 048750678 ים  קרית  0 560 ד.ת
048743945 

0535222372 

 ליצקי פט שי

  גנים נווה אולם נמרים  צקיןו מ מכבי  7449
  26 בגין' רח

 מוצקין  קרית 

  26424. ד.ת  דקר' רח
 מוצקין   קרית 4

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  ילא

  הים דרך לןיא פרומן  עכו  5שרת משה עכו  הפועל 7775
 עכו  3

049913267 
049913267 

0525452523 

 עקרי  משה

  ס" בי אולם ב משג גליל הפועל 7894
 ניה כש יסודי

  מקומית  מועצה 
 משגב  0 משגב

0546651989 
054665198 

 כהן  גיא

  ת קרי אולם ורדים  כפר  עצמה 7930
  ס" בי חינוך 

  כפר  אמירים
 ם ידרו

  כפר  0 1211. ד.ת
 ורדים 

049575393 
049570651 

0508213774 

 סטר מינ שי
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 354 חיפה -' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ת כתוב קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ביניים חטיבת  אתא  תקרי   אליצור 1548

  אתא.ק  ב רוגוזין 
 רבין  יצחק  דרך

  קרית  0 217 .ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

'  רח ס"ביה לםוא כרמל   חיפה מכבי  1705
 חיפה 19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

'  רח  דינור ס"בי דב עמינ אחוזה ביתר  2300
  20 קליבנוב

 חיפה

  חיפה  21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   אילן

'  רח ס"ביה םאול ביכורים   חיפה מכבי  2681
 חיפה 19 םביכורי

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  גנים נווה אולם מוצקין   קרית מכבי  4208
  26 בגין 'רח

 מוצקין  קרית 

  גוש הספורט  היכל
.  ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

'  רח,אלון אולם בורגרסל    זהאחו ביתר  5118
 אלון  יגאל

  21 רחל  הרפז  אילן
  0 חיפה  כרמליה 

 3440206 פהחי

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   אילן

  הביכורים רחוב אמיר   חיפה בי מכ 5693
 חיפה  19

  פה חי 0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  ביניים חטיבת  א את  קרית  שלום אליצור 5716
  אתא.ק  ב ן וזירוג

 רבין  יצחק  דרך

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  הספורט מרכז חיים   קרית מכבי  6079
  חיים קרית  אילן

 1 צייטלין 

  חיים יתרק  0 17. ד.ת
2610301 

0542124669 
0765102095 
0542124669 

  איציק
 אוחנה 

  מקיף  ס"ביה נשר  עלהפו 7204
'  רח  נשר  תיכון

 ל"צה

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל

  םביניי חטבת  עירוני  אתא   אליצור 7685
  קרית  ב רוגוזין 

  חק צי  דרך  אתא 
 רבין 

  ת קרי 0 217. ד.ת
 2810101 א את

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  הגיא' רח  אולם יקנעם הפועל 7719
 עילית  ם נעיק 5

  0,  648 דואר  תא
   עילית  יקנעם

206920 

049597061 
046888233 

0528346429 

 וקנין  יק אר

  מקיף  ס"ביה צעירים  נשר הפועל 7982
'  רח  נשר  תיכון

 ל"צה

 0546788132 נשר  0 הסחלב
048210537 
054678813 

 ר אופי  גיל

  בירם בית אולם חיפה  צעירים מכבי  10068
  הריאלי  ס"ביה

  15 חושי  אבא
 חיפה

  0 ביכורים 6287.ד.ת
 3106201 חיפה

048100943 
048363206 
054300342 

 בק   אילן
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 355 א  שומרון-ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 וצה הקב
-תחכמוני  ס"יב מזרח     חדרה  מכבי  569

  ם"רמב' רח
 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי ) ן האפרסמו

  חדרה 0 (גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

,  גוונים ס"ביה מנשה  הפועל 1750
  איזורית מועצה 
 מנשה 

  0 מנשה אזורי  מרכז
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 ן רלי שגיא

  העצמאות אולם עדה.ג/בנימינה הפועל 3590
 ימינה נב 32

  נימינהיב  0 229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה  רעופ

  קהילתי  מרכז ל הכרמ חוף  הפועל 5351
  חוף   ב"מיר

 הכרמל 

  0 הכרמל  חוף . נ.ד
 3086000 כרמל עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  עדי

  פיס מרכז חנה  פרדס  י במכ 5821
  רח   אלישבע

 חנה  רעותפרדס

  כנה  מרכז   אשכולי ןר
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 

  ס"ביה אולם נילי   יעקב זכרון מכבי  6721
  נילי   דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

  כפר 0 255 ד.ת
 1892500 יחזקאל 

1771052661 
046388074 

052661 

 וינריב   ברק

  מעגן קיבוץ  זכרון   מעגן הפועל 6916
 מיכאל 

  מעגן  0 המנש נ.ד
 37805   מיכאל 

0549419841 
046243489 

0549419841 

  שירלי
 שבתאי 

'  שד,דרור  ס"ביה עקיבא  אור הפועל 7085
  ר או,ירושלים

 עקיבא 

   17 גבע כהן  יצחק 
  /חנה פרדס  0 12 ד.ת

 3706185 כרכור 

0773227251 
0773227251 
0528369949 

 כהן  יצחק 

  0 מנשה יאזור   מרכז מגל  בוץ יק מגל  מנשה  הפועל * 7101
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

,  גוונים ס"ביה איזורי    מנשה  הפועל 7417
  איזורית מועצה 
 מנשה 

  0 מנשה אזורי  מרכז
  ריתאיזו מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

  פיס לםוא בקה   מכבי  7442
  אבו   'רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  ס"ביה אולם חרש  יעקב   ווכר זי מכבי  7476
  נילי   דרך  ליינ

 יעקב  זכרון 

  כפר 0 255 ד.ת
 1892500 יחזקאל 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   ברק

 מגרש פתוח  *
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 356  ב שומרון-ב יםילד
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  יד  רט או דרום נתניה .ע אליצור 309

'  רח -ליבוביץ
  10 האורזים 

 נתניה   ת"אזה

.  ד.ת  מרו ת  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  ס"ביה אולם ק יצח בית הפועל 403
 יצחק   בית

  מקומי ועד  פרי  טל
  תבי  0 יצחק  בית

 42920    יצחק 

0773248694 
0773248694 
0522744353 

 פרי  טל

,  צבי  בן  רותדש קדימה  אולם צורן  קדימה  בי מכ 612
  61 ה קדימ ס" מתנ

 6092000 קדימה 

098947888 
098947888 

0504226999 

 נדרי  משה

  בית במוש אולם השרון  חוף.ח.ל הפועל 1472
 יהושע

  יהודה יצחק  חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רייכרט  ארז

  משגב  ספר  בית ים יח.ג/חפר עמק  הפועל 1761
  חיים  גבעת

 איחוד 

  תא אהרון  איתי
  אליכין  0 760 אר דו

3890800 

0462510150 
046251005 

0524718791 

 אהרון  איתי

  שלום שיא  אולם יונה   כפר תר בי 2008
  פולג נחל'  רח

 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  קליין רלף  אולם יהודה   ןאב . ס.מ 4969
  אבן   השרון 'רח

 יהודה 

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

-וניכמ תח  ס"בי מרכז     רה דח מכבי  5891
  ם"רמב' רח

 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

  רהדח  0( לןוג גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  מרכז לםאו חפר  בת/ח"ע הפועל 6715
 חפר  בת קהילתי

  בת  1350 ד.ת  88 בצח
  ר חפ בת 0 חפר

4284200 

0522648908 
098780988 

0522648908 

  יובל
 צימרמן 

  ס "מתנ אולם מתנס   יאיר. כ וראליצ  7840
 יאיר   כוכב

  הוכמן  מוטי
  יאיר  בכוכ, 630.ד.ת
 יאיר  כוכב  0

 
050442844 

 הוכמן  מוטי

-תחכמוני  ס"בי מערב  רה דח מכבי  10001
  ם"רמב' רח

 חדרה 

 046247323 רה דח 0 האפרסמון 
046247323 
052340474 

 נוימן  לירון 
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 357 נתניה -' ב ילדים
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת ובכת קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אזר  םשלו היכל ארז  סבא   רפכ הפועל 470

 סבא  כפר 51
  כפר  0 1075. ד.ת

 4411001 אסב
097669834 

0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  פירה וא  םאול תפוח  סבא   כפר הפועל 2624
  עובדיה' רח נבון 

 ס "כ 2

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  אהרון  ס"בי מזרח  ה נינת.ע אליצור 4629
  אגם' רח, דוידי
 נתניה  6 כנרת 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  ס "מתנ אולם יאיר  כוכב  רוצ אלי 4784
 יאיר   כוכב

  רחוב הוכמן  מוטי
.  ד.ת  110 אל  בית
  יאיר  כוכב  0 630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן  טיומ

  נוף  ס" בי אולם מונד  תל   י מכב 4937
  עהנוט ילדות 

 מונד  תל2

  צורן  15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  חיים
 קאופמן 

  חינוך  קרית  ברוש   השרון לב הפועל 5304
 ן רו הש לב  דרור

  במוש 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 לן גו גבי

  קליין רלף  אולם ז תפו יהודה   אבן. ס.מ 6636
  אבן   השרון' רח

 ה יהוד

    יהודה  אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

'  רח ויתקין  ויתקין   חפר עמק  לעופה 7099
  המשעולים

 הגנים  משעול

  373 ד.ת  המחלבה
  ויתקין  כפר 110

4020000 

0543234339 
098664099 

0543234339 

  ר אולי
 קפלינסקי 

  אלפי  3 כרכום מנשה  אלפי  מכבי  7838
 מנשה 

 097925878 מנשה   אלפי  0 םכוכר
097925713 

0547402673 

 ון שר אגי

  קליין רלף  לםוא ת תו יהודה  אבן ס.מ 7923
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

    יהודה  ןאב 0 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 
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 358 וןשר -' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אולם רעננה  אליצור 31

  ששת,אריאל
 רעננה  25 הימים

  העם דחא  ןבנימי  נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 מין בני  נתן 

  הפארק   לב אולם רעננה  מכבי  326
  3 שטרן יאיר '  רח
 ה ננרע

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 ננהער 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  אולם אחוזה    רעננה  י מכב 677
  יםרחהפ,י"תל
 רעננה,27

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  אולם השרון  רמת  שוהם. ס.א 948
'  רח.עלומים

  ישראל שבטי
  טת סמ   פינת

 .במעלה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  חינוך  ת קרי אלון   השרון לב הפועל 5302
 השרון  לב  דרור

  מושב 0 374 .ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 לן גו גבי

  התשעה  יד  אולם משה  הרצליה  בני 5510
  זיסו ' רח

 ה הרצלי

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  רחוב   רבין אולם לימון  ן השרו הוד  מכבי  6071
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  אולם רעננה  עירוני  מכבי  6313
  הפרחים,י"תל
 רעננה,27

  רעננה 0 24. ד.ת
4310001 

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  רחוב   רבין אולם אתרוג  ון השר הוד  מכבי  7466
  הוד  15 ושפש

 השרון 

  הוד   51  אד עוו עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

'  רח סמדר  לםאו מיקי  הרצליה  בני 10022
  160 טוינגיי 

 פיתוח  הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

05056863 

 עוז  עמירה

  צור   חינוך  בית צור /השרון לב הפועל 10071
  נחל ' רח  יצחק 

 8 ושיל

  מושב  0 374 ד.ת
 40691   חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי
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 359 א תקוה פתח' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 ה הקבוצ 
'  רח , ברנר כוןית דקל  תקוה  פתח מכבי  1195

  פרידמן אליעזר
 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  רחוב   רבין אולם תפוז  השרון  הוד  מכבי  2957
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  ד עווא עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  קאנטרי אולם אורנית  מכבי  3436
 אורנית 

  אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  מיכאל 

  סטלמך  אולם נחשון  ת "פ ראליצו 3607
  4 יר ופצי'  רח

 תקוה  פתח

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

  ס" בי לםוא רועי  ת" פ ג"הד ס.מ 3951
'  רח  עמיטל
  ורר שמ  ישעיהו

 ת"פ

  העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

  פתוח  מגרש כרם  שומרון צוראלי * 6040
  2 הדס בוחר

 לשם 

  העין  ראש 8 אילנות
4857047 

0526162465 
039066411 

0509224043 

  מאיר 
 ברכיה 

  העין  ראש 8 אילנות ח תפו  כפר תפוח  שומרון אליצור 6075
4857047 

0526162465 
039066411 

0526162465 

  יר מא
 ברכיה 

  בגין ס" בי אולם עידו  יןהע.ר עירוני 6368
  8 קנדי  ון 'ג '' רח

 העין  ראש

    העין ראש 0 21 השיל
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה  אריה 

  עוזי ס"ביה תקווה   פתח הפועל 7175
  רחוב חיטמן

 גיסין 

  מבצע וחניש  יבא
  והתקו   פתח 7 דקל

4934651 

0545720243 
0747069799 
0545720243 

 ורניק  שי

  הזית   רחוב  579. ד.ת וח תפ כפר גפן   שומרון וריצ אל 7538
 4857047 ם יצופ 49

0526162465 
039364570 

0526162465 

  ר מאי
 ברכיה 

  הדר רחוב מתן  מכבי  7721
  יסודי   ס"ביה

 מתן ,

  מתן   84 הדר
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 עמית  דיין 

  ס "מתנ אולם אריאל  הפועל 7874
  5 העצמאות ' רח

 אריאל 

 0505327530 אריאל   0 הדקל
039368778 
050532753 

 י לו  מוטי

 מגרש פתוח  *
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 360 ב תקוה פתח ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  33 הגליל אולם תקוה   גני מכבי  838

  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  התשעה  יד  אולם צליה רה  יבנ 3553
  זיסו ' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  דיין משה  לםוא יהוד  ה.ל.ע 4876
 יהוד  5

  זאב  פנדו  ליאור 
  יהוד 4 וינהויז

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 

  בגין ס" יב אולם אוריה  העין.ר עירוני 5814
  8 קנדי  ון 'ג'' רח

 העין  ראש

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  שריה

  ,רימונים ס"ב דור  נו או קרית  עירוני 6233
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

'  רח , ברנר תיכון עצמאות  ת"פ מכבי  6314
  פרידמן אליעזר

 ת"פ 12

  פתח 0 8126 ד.ת
 4918101 ווהקת

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 יפהלכ

  קיבוץ  אולם ין מודיע חבל   הפועל 6887
 יצחק  בארות

  דיעים ומ  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  ס"בי קאסם כפר םסא ק  כפר הפועל 7318
  ליד חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

'  רח ין לי  שוקי אורון  ת" פ ג"הד ס.מ 7654
  5 שיקגו  קהילת 

 תקוה  פתח

  ראש 0 309 .ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

  0 העברית  השירה אריה   בית אולם אריה    וןרמו ש אליצור 7914
 71947   אריה   בית

050677548 
089298878 
050677548 

  מאיר 
 ברכיה 

  עוזי  בגין  אולם יה רנ  שמואל .ג אליצור 10066
  גבעת 1 חיטמן
 שמואל 

  עת בג 0 15 גוריון  בן
 שמואל 

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 יץ וברשהי

  שוהם' רח  לםוא ן מונוסו נווה  ס.א 10099
 מונסון  נוה  1

 50434422 מונסון   נוה 0 ברקת 
050434422 

50434422 

 קאשי  רוני 
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 361' א  דן-'ב ילדים
'  מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם
 הקבוצה 

  ס"ביה אולם ערבה /צ"ראשל מכבי  225
'  רח אלון יגאל

  וןלא אליג
 צ "ראשל

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 יר אמ

 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

,  רימונים ס"ב אונו  קרית  עירוני 644
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  38 במאי אחד הדס  חולון הפועל * 824
 חולון 

  38 יא מב  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  21 בגין מנחם דגן  בית מכבי  3599
 דגן   בית

  ןגד  בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

  יורם
 אביסרור 

,  עלומים אולם עידן  ש"רמה.ס.א 4176
  שבטי' רח

  פינת  ישראל
 . ש"רמה, עלהמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 ןורהש

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  ןאלו

  גן אולם יון ב ס. ס.א 4999
  2 השיקמים 

 סביון 

  מקומית  מועצה 
  יוןבס  8 השיקמה 
5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

  הרצליה  יהגימנס  מזרח    אביב  תל מכבי  5794
  106 בוטינסקי 'ז
 א "ת

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036059333 
036059992 

0523675988 

  שמעון
 חי מזר

  מורשת אולם עופר  שמואל.ג אליצור 6001
  עוזי , בגין מנחם

 ש "ג 1 חיטמן

  0 גוריון  ןב  סבר צי בנ
 אלשמו  גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  הספר בית אולם צהלה  א "ת הפועל 6718
  הירוק  הכפר
 השרון   רמת

-אביב-לת 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  33 הגליל אולם איילות   תקווה.ג מכבי  7334
  ספורט  מרכז
 תקוה  י נג לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  אור 9 החצב ' חר ית כלנ  יהודה אור  לה.ע 7555
 ס יפ  אולם יהודה 

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 
052276058 

  בן ימוט 
 בסט 

  2 האורנים' שד אפעל  רמת. ס.מ 7968
 אפעל   רמת

  ות שדר  רחוב
  0 רמת  2 האורנים

 אפעל   רמת

036358496 
035352742 
050566538 

 עוזר  איציק

 ח מגרש פתו *
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 362' ב  דן-'ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם לוהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
   ים  תב  6 הדקל ים  בת  בי כמ 3

 מלטון  אולם
  ים  בת 0 2341. ד.ת

5912301 
035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  איתן

  1 אבנר '  רח צהלה  אביב  תל מכבי  * 288
  ספורט  מועדון
 א " ת צהלה

-אביב-תל  6 שיטרית 
 80700   יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  בן שלום אולם עירוני  גן  רמת מכבי  943
  רמת   15 זראליע

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  אור 9 החצב ' רח ה ודיה  אור ה.ל.ע 1239
 פיס  לםוא יהודה 

  הוד יה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן מוטי
 בסט 

  םרימוני אולם עלומים  אונו. ק עירוני 1412
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  נו וא  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  38 במאי אחד תמר   חולון עלהפו * 1455
 לון וח

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 לון וח

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  טכניקום אורט  ג"ר גבעתיים הפועל 3262
  בוקר שדה  רחוב

 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  בן שלום אולם ן ג רמת  אליצור 4602
  ת מר  15 אליעזר

 גן

  0 ן גוריו בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

'   רח,יבב א אולם ירוק   אביב ל ת  הפועל 4931
 3 פרידמן שרגא

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  בן שלום אולם גן  רמת עירוני  מכבי  7515
  ת רמ  15 אליעזר

 גן

  ןג רמת   43 אליעזר בן
 522905  גן רמת  43

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  צליה ר ה גימנסיה מערב  יבבא  תל מכבי  7863
  106 בוטינסקי 'ז
 א "ת

 036474721 אביב  תל  0 שיטרית 
036446438 
052367598 

  שמעון
 רחי זמ

  יבת שי   אולם ים  בת  אביאל מכבי  7910
  אילן  בר אדרת 

 ים  בת 40

 035539866 ים  בת 0 2341 ד.ת
035539866 
054397556 

 לוף חמ  איתן

  הרצליה  גימנסיה צפון  אביב  תל מכבי  10108
  106 בוטינסקי 'ז
 א "ת

 036474721 אביב  תל  0 שיטרית 
036446438 
052367598 

  וןשמע
 מזרחי 

 מגרש פתוח  *
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 363  אביב תל' ב דיםלי
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 צה בוהק
  העמית  ס"ביה תמר   צ' ראשל מכבי  255

 46 גוריון בן ' שד
  גולדה  מכבי  בית

  ראשון  21 מאיר 
 7572021 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  אביב רמת  ס"בי יב אב  תל בי מכ 373
  פיינשטיין' רח 'ג

83 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 י מזרח

 , וןל א םאול השרון  רמת. ס.א 914
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

'  רח חדש  וןתיכ ידר מע/ג"ר מכבי  945
  רמת 106 עוזיאל

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

'  ג אביב  רמת ם ודר  א "ת מכבי  * 1207
 83 פיינשטיין 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 ופי

036059333 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח  אלון לםוא מרדכי  הרצליה  בני 1443
  שבר אשר

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  טכניקום אורט  גבעתיים  רג לועהפ 1777
  בוקר שדה  בוחר

 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  38 במאי אחד וש ר ב חולון הפועל * 1898
 חולון 

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  גוריון  בן  אולם תמר  ה ציונ נס  הפועל 2883
  הלעמ'  רח

  נס  הפרשים
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  גוריון  בן  אולם הדר  ציונה  נס  הפועל 3821
  מעלה'  רח

  נס  שיםהפר
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  רפסה  בית אולם אביב   תל הפועל 4716
  הירוק  הכפר
 השרון   רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  ניםרימו  לםוא אונו  קרית  עירוני 7408
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  נו וא  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 ס פ  ניר

 מגרש פתוח  *
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 364 עיןידומ  ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  3 ל יארז  דוד' רח רמלה  דוד   נוה  אליצור 1556

 לה רמ
'  רח  רמלה עיריית
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 ן ו ר ניסים 

  תיכון לםאו ל ס מודיעין   עצמה 2068
  דם'  רח' א  עירוני

 מודיעין   כביםמה

  רחל רודריגז  שמעון
  עיןמודי 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  מפעל אולם רעות  מודיעין מכבי  4215
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

  נטופה הר  כהן נמרוד
 7179902 מכבים 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן  דנמרו 

    חשמונאים 0 ם"רמב מודיעין   6 ראובן ן יע מודי  אליצור * 5214
71929 

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

  ןתיכו  לםוא מגינים   מודיעין עוצמה  5659
  דם'  רח' א  עירוני

 מודיעין   המכבים

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 ומנאי

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

'  ב  עירוני תיכון נופים  מודיעין ה מעוצ 7106
  ל יזרעא  עמק' רח

 מודיעין 

  מודיעין 0 אמנו  רחל
7177108 

077443096 
0775320460 
0502548029 

  עוןמש
 ז ריגרוד

  ישיבת אולם שעלבים/רגז הפועל 7234
 שעלבים

  0 כרמל ן שמעו אסי 
 7630511 רחובות

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 

  שוהם  0 שלום טל גמזו  מושב גמזו  מודיעין לעהפו * 7754
6083210 

0543355552 
046209466 

0543355552 

 שלום  טל

  ס" יב אולם יהלום  שהם מכבי  7882
  רחוב םיהלו

 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 ר ומ  עופר

10124 
* 

  0 17 ם"בהרמ מודיעין   6 ראובן עירונ  עין מודי  אליצור
 71929   חשמונאים

0544495025 
089768019 

0544495025 

 וני ר ש רועי

 מגרש פתוח  *
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 365 א מרכז' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים כתלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ך נוחי  קרית  רחובות  שלמה מכבי  514

  דרך מדעים
 ת ובו ח ר ירושלים

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 תו ברחו

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

"  כרמים" אולם הקרא  צ' ראשל בי כמ 1000
  4 שומרה  רחוב

 ן לציו ראשון

  גולדה  בימכ  בית
  ן שורא 21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  ס" בי אולם שהם מכבי  1730
  רחוב לוםהי

 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר

  אולם כתובת הבילויים  גדרה בי כמ 4710
  רחוב, רמון ס"בי

,  יןבג מנחם
 .גדרה

  גדרה  ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  ץקיבו  פפקין מיליק  סירני   רצנ  וץ קיב סרני   נצר הפועל 4925
  קיבוץ 0 סרני-רצנ

 7039500 סירני   נצר

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין  מתן 

"  כרמים" אולם סביון  צ "ראשל מכבי  5475
  4 ה שומר ובחר

 לציון  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  פייס  מרכז רוה  גן לועהפ 6712
  צומת  י "ע תו עיינ
 עובד  בית

  גן אזורית  מועצה 
  ותינעי 0 רווה

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  פורר

  ברח  אולם לוד  אליצור 6945
 לוד ,5 פלומניק

 050878067 לוד  5 יםהפרח
035740293 
050878067 

 פרידמן  רז

  ספי  טוטו  אולם אמיר   אזור  הפועל 7484
   4 השקמה  ין רב

 אזור 

  כהן  עבג שמוליק 
 אזור   177 ירושלים

035507101 
035563484 

0522550004 

  עגב שמוליק 
 כהן 

  באר 1 התאנה  יעקב  באר   עצמה 7962
  ס "ביה ליד יעקב
 י"רשב

 0502030216 יעקב   באר 0 קת רב
089999999 

0502030216 

 יב אב  ירון 
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 366'  ב מרכז' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אולם כתובת גדרה  מכבי  2224

  רחוב, רמון ס"בי
,  בגין חםנמ

 .גדרה

  גדרה  ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  ספר  בית ברנר  הפועל 3109
  מושב בראשית 

 אלעזרי   בית

  מושב 33 דרי   אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  2 בגין חםמנ בתיה  מזכרת הפועל 4424
 יה בת  מזכרת 

  בתיה .מ מתנס
  2 אליהו   שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  מושב 33 דרי   אבי קדרון   שבומ צפון  ברנר הפועל 4639
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 י רד  אבי

  נס 33 הזמיר שקד  ציונה  נס  הפועל 4661
 ציונה 

  נהציו   נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  0 שיין מקס  דנן מיקו רחובות  20 מלצר רחובות  יצורלא 5096
 7666605 רחובות

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  נוך י ח קרית  עירוני  רחובות  מכבי  5342
  דרך מדעים

 רחובות  ירושלים

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

  נס 33 רהזמי רעות    ציונה  נס  הפועל 6413
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  חקצי  ש"ע ס"בי יבנה   דוד אליצור 7869
'  רח רבין 

 יבנה 4 הדייגים

  יתעירי 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  רחובות   0 כרמל נען  קיבוץ  אולם נען /גזר ועלפה 8001
7630511 

089274007 
0732447207 
0547799088 

 ן עושמ אסי 

  1 המייסדים ן רו עק קרית מכבי  10013
  קרית  ס" מתנ
 ן ועקר

  קרית  0 המיסדים
 עקרון 

08933371 
089414979 
054488403 

 עייש  פיני
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 367' א  ירושלים  ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח גנים  ס" מתנ גנים ליםירוש  הפועל 2650

 ירושלים   ייומדה
  0 39066. ד.ת
 9139001 ושליםרי

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  זמרכ אולם מבשרת  ליםירוש הפועל 3003
'  רח הפיס

  1 היסמין
 ם"י  ציון  מבשרת

  0 39066. ד.ת
 9139001 ליםירוש

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ס "מתנ אולם עציון  גוש וראליצ  3440
  הגבעה  עציון שגו

 הצהובה 

  צפון. נ.ד  קרב  דדאל
  רפכ ץ קיבו 0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  הספר בית אולם גמנסיה  ירושלים הפועל 4007
  רחוב הגמנסיה 

 ים ירושל ל"קק

  0 39066. ד.ת
 9139001 םשליירו

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  וןעצי אורות אפרת   עציון.ג וריצ אל 4462
 אפרת , בנים

  צפון .נ.ד  ברק אלדד
  כפר קיבוץ  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  דנמרק  ס"ביה מרכז  ירושלים הפועל 5086
  דה יהו'  רח

 ם "י 26 הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

  סליגסברג אולם פזלת   םירושלי הפועל 5957
  20 לארזי דוד

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  וןתיכ אולם ירושלים הראל  הפועל 6506
  החוצבים,הראל

6 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ס" בי םאול ירושלים בקעה  הפועל 6508
  רח מסורתי 

 ם ילשויר  ר"בית

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  כפר -חינוך קרית  אדומים ב.מ  אליצור 7678
 יםומ אד

  מעלה 0 מוגהאל
 אדומים

0545784890 
089768019 
054578489 

 שרוני  רועי

  פולינסקי אורט  ירושלים   ר"בית 7890
  5 בלוםרינגל' רח

 ם-י  היובל קרית 

  יהודה  ר וא  0 ניצן
0523568333 

 גפן  גבי

  אממר  רמת קריה  חברון  הר  אליצור 7943
 ארבע  קרית 

  בית 0 1 יתיר  בית
 90440   יתיר 

0528990206 
029960254 
052899020 

 ר שפ אלי
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 368' ב ירושלים' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  137 הרצל' שד ושליםר י זיו  אסא  2319

  בית ס" מתנ
 .ם"י,הכרם

  הכרם בית ס" מתנ
  ד.ת  צלרה  שדרות

  ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר  רפי

  6 ומלאכה תורה  ירושלים   אליצור 2326
 ם ירושלי

'  רח  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, אנילביץ

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  5 הגיא ךרד השלום  אדומים.מ מכבי  2697
 מיםאדו מעלה

  הגיתית אדרעי אלעד
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

 מזור  ור ליא

  33 השלום דרך ירושלים  הרי ה.ל.ע 4920
 גוש  אבו

  מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  ידג

  ממרא  רמת חברון  הר  אליצור 5871
 בע אר  קרית 

  רה. נ.ד יתיר  בית
    חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  יאל

  מאוחדת היכל זאב .פ ושליםר י הפועל 5951
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ושליםרי

026242694 
026242694 

0544511537 

 י ח מזר שי

  1 יהודה   מטה. א.מ הרים  נס הרים  נס  י .מ הפועל * 6851
 9970000 ן שמשו. נ.ד

0507977088 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  הר  1 גההפס אדר  הר ם-י  לועהפ 7320
 אדר 

  45 39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ט ספור אולם יהודה  מטה הפועל 7915
  קיבוץ טוב רה

 צרעה 

  0 יהודה   מטה. א.מ
 ודה הי הרי . נ.ד

029958829 
029958630 
050797708 

 קאחו  עוזי

  ס" בי םאול שמש בית  אליצור 10155
  הגולן  וויס  נקורב

 שמש  בית  17

 0545570343 שמש  בית  0 העלייה
0765455066 

054557034 

  םאפרי
 קריאף 

 מגרש פתוח  *
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 369 א דרום' ב םדייל
'  מס
 ה צקבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  ס "ביה  אולם אשדוד  ביתר  836
 אשדוד '  ג מקיף 

  9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  מי נע  ס" בי אולם יבנה  גן הפועל 3435
  שמר

 גרינברג .צ.א

  יבנה גן  0 34 .ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  תיכון אולם יבנה  ןג מכבי  4955
'  רח  רבין אורט 

 יבנה   גן חלמיש

  רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן 0

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית   יואל

'  ד  מקיף   תיכון םמירת   אשדוד  מכבי  5323
  18 קאלי יב ' רח

 אשדוד 

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 ר זוה יאיר 

  אריאל  ס"בי אשדוד  מכבי  6835
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת  10 יהעבר  הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יר יא

  יצחק  ש"ע ס"בי גלעד יבנה   אליצור 6893
  ' רח רבין 

 יבנה 4 הדייגים

  רייתיע  3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

   יבנה חבל  ס" מתנ דרום   בני יבנה  חבל  אליצור 7043
  חבל  0 חאבט. נ.ד

 7923900 יבנה

088622210 
088535383 

0532394813 

 שלם י אס

  יד  ספורט  אולם ק שור  נחל  אליצור 7061
 בנימין 

  שורק  נחל  ס" מתנ
  ד י 11 הראל רחוב

 7681200 נימין יב

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון  ספי

  גוריון  בן דוד' שד מלאכי   קרית הפועל 7400
 מלאכי   קרית 38

  0 קסלמן  סגל   מר תו
 רחובות 

0776500086 
15389450140 

0538892238 

 סגל  תומר 

  ס"ביה אולם גדרות  הפועל 7788
'  רח גדרות
 עשרת  האורן 

.  נ. ד גדרות ס" מתנ
  עשרת 0 קשור  עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 בגגון  חיים

  אריאל  ס"בי אריאל  אשדוד  מכבי  10004
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת  10 יהעבר  הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יר יא

  ראש רחוב אולם אשדוד  מטאור  הפועל 10149
'  ט  זור יא  נהפי

 אשדוד 

  ןו לאשק 0 השקמה
7835823 

0779500673 
077950673 
052338366 

  ים ניס
 אטרקצי 
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 370 ב דרום ב יםילד
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
  ס"הבי  אולם טוביה  באר  הפועל 3736

  מושב  רגבים
 אמונים 

.  מ צבעוני  אורי 
'  מח ,איזורית

  באר 0 רט הספו
 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

'  ה מקיף  אולם אשקלון . ס.א 4372
  18 הציונות 
 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  נאות  מסחרי  מרכז

 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 ים רחמ  דני

  ס" בי אולם ניצן   אשקלון. ס.א 5740
  אדמונד   פסגות

  4 טשילדו ר דה
 אשקלון 

  ותאנ  ימסחר   מרכז
 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 ם רחמי  דני

  מושב אולם מעגלים  נגב שדות  מכבי  6017
 מעגלים

  המועצ רד זא אריה 
  0 נגב  שדות אזורית

 נגב  שדות

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  אריה 

  תורי איז מועצה  נהורה  מושב לכיש  להפוע 6370
  נהורה  מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 ח יפר מיכאל 

  אלון אולם גת  קרית י עירונ מכבי  6591
  שדרות

  1 העצמאות 
 גת  קרית 

  קרית 32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

  שלמה
 אלמקייס 

  ביוא   איזורית מועצה  גת  וץ קיב צפית   יואב הפועל 6601
 7983500 יואב 0

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

  תיקהיל   יישוב מרחבים/מבועים הפועל 7131
 מבועים 

  מרחבים. א.מ
  0 נגב  דנ גילת.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0543322478 

 ן ' מוצ מורן 

  מועצה  אולם סעד   נגב שדות  מכבי  7686
  ות שד איזורית 

 נגב

  תשדו  אזורית  מועצה 
 נגב  שדות 0 בנג

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  אריה 

  לכיש  אזורית  מועצה  ם לידק  בני מושב מזרח   שלכי הפועל * 7718
  נהורה  מושב 0

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  מיכאל 

  רח,ברנע  מצפה איתו  אשקלון   אליצור 7984
-דה  אדמונד

  רוטשילד 
 אשקלון ,2

  0 213 ד,ת  8 צהל
 78100   קלון שא

0549908055 
089302681 
054990805 

  מיכאל 
 שרביט 

  גת  שדה נ .ד גת קיבוץ  גת  קיבוץ  גת  צפית  אבו י הפועל 10182
    גת  קיבוץ 0 7956

79565 

0525808113 
086871145 

0525808113 

  שחר שגיב
 חן

 מגרש פתוח  *
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 371 נגב' ב ילדים
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 ה הקבוצ 
  תיכון אולם שבע  באר/עומר הפועל 347

  קפאר) עומר
 (תעשיה

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ר ליאו

'  ז מקיף  אולם ש-ב   שבע באר  הפועל 1097
  87 הדעת' רח

 ע בש באר

  15 גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע ר אב 0

0508255245 
086449299 

0508255245 

 י זרא  כפיר

'  רח  גאון אולם דימונה  מכבי  4909
 נה מודי  1 הגפן

  אמסלם  אבי
  37 וס יפט אקל

 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 רון גס  אבי

  אילת 0 110.ד.ת אילת ,רבין אולם לת אי הפועל 5284
8810002 

088603296 
086586348 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

  צבי '  רח ירוחם מכבי  7191
  207 ן ייט בורנש
 ירוחם 

  ירוחם 3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

    לת יא  0 110. ד.ת אילת ,ןרבי אולם סוף  ים  אילת הפועל 7490
88000 

086586348 
088603296 

0534244273 

 אלמוג  אורן 

  צע במ'  ג מקיף  עומר /שבע באר  ועלפה 7609
 שבע  באר 4 יואב 

  באר 17 15 י גד עין
 8481021 שבע

0508255245 
086449299 

0508255245 

 י ארז כפיר

   פייס אולם מיתר  הפועל 7899
 מיתרים

 0524206147 ר מית  0 הבשור דרך
0865120521 

052420614 

  רוני 
 יריחימוביץ 

  הגפן' רח  אולם להבים  הפועל 7964
  ית זה  פינת

 להבים

  בים הל 0 הורד  רחוב
8533800 

086578079 
086510936 
050276930 

 שורץ  שרון

  נ  ד  ספיר אולם ערבה  הפועל 10035
 ערבה

  נ .ד ערבה  ס" מתנ
  מרכז 0 ספיר   מרכז
 ספיר 

0544584439 
086592259 
054458443 

 לין  יוסי 

  ליד כלנית  אולם אשכול  הפועל 10096
  נופי  ן כותי  ביס

  א. מ הבשור
 אשכול 

  0 אזורית  עצה ומ
 אשכול 

0547918480 
0546644131 
0547918480 

 גולד  ןר
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 451 צפון על  א נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם האול כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  קיבוץ   אולם אל יזרע  דלגמ הפועל 336

 גבת
  עפולה 0 90000. ד.ת

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  דעוד

  מושב דדו אולם מעיינות /עבוגל הפועל 2060
 ברק 

  145 ד.ת וינקור   רןיל
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  טה השי  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

'  רח ס"ביה אולם חיפה  מכבי  2904
 פה חי19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   לןאי

  וינגייט  מגרש ט גיי וינ אקדמיית 4197
  טוינגיי  מכון 

 א " הי לםוא

  למצוינות  האקדמיה
  מכון  0 בספורט 

 4290200 טגיי וינ

0507303091 
098639470 

0507303091 

 שטדלר  עדי

  אולם ני עירו הנינת  אליצור 4633
  טשרניחובסקי

  4 א "הגר' רח
 נתניה 

  .ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  אולם אורתודוכס  רת צ נ הפועל 4760
  אורטודוכסי 

  המעיין  שכונת
 6053/7' חר

  ככר  ס בילי אליאס
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046559520 

0545740771 

  אליאס
 ס ליבי

  ס" בי אולם כאוכב  הפועל 5149
 כאוכב  מקיף 

  כאוכב  0 198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

  הספר בית אולם שפרעם  אעבלין מכבי  5623
  פיס  כז מר  אלעין

 שפרעם 

.  ד.ת  מורשד סלים
  אעבלין 0 4215

3001200 

049500264 
049500264 

0529500604 

  סלים
 מורשד 

  אוגי הר  ס"ביה צפת   עליון גליל הפועל 5722
 דפנה  קבוץ

  יללג 0 עליון  גליל
 120000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  יאית 
 ושלמי רי

  ס"ביה אולם פחם  אל אום  מכבי  7126
  אום מקיף   וןתיכ
 פחם  אל

  חסן  מחמוד  גבארין 
  אום  352 א  שכונת,

 30010   פחם אל

046312318 
046312318 

0504312318 

  מחמוד 
 גבארין 

 

 

  



206 
 

 452  םדרו על  א נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קרית  אולם השרון  רמת. ס.א 853

  יצחק' רח  יערים
  13 ן אלחנ
 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית

  רעננה הס' רח נה רענ מכבי  952
 השרון  חטיבת 

  רעננה 0 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  רח  ירמ ש  אולם חולון  אליצור 1528
  3 דרורי  אמיר 
 חולון 

  .ד.ת ויידהורן  מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  מנחם
 וידהורן 

  חדש תיכון אולם ליה הרצ בני 2045
  שבעת ' שד

  הכוכבים 
 הרצליה 

  0 5553 . ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 רה עמי  עוז

  אלי רמז  םלאו סבא   כפר הפועל 4015
  כפר  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  ס"ביה לםוא לציון  ראשון הפועל 4625
  'רח  דורות
  37 דרובין
 צ "ראשל

  בכר  ישראל ד"עו
.  ד.ת בגין מנחם ךדר

  אביב  תל 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 ר כ ב ישראל

  0 מנשה יאזור   מרכז שמואל  גן  קבוץ מנשה   הפועל 6430
  תורי איז מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  אשגי

  אלון יגאל  אולם לילך  השרון  הוד  מכבי  7465
  46 משאבים רח

 השרון  דוה

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  7 שבזי רחוב שרה  נה בי  אליצור 7513
 יבנה 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  ימקא  אולם ירושלים מלהש 7733
ושינגט ,ירושלים

 4 ון

  מרכז רוס   רבקה
  4 4 ןנגטו וושי ספורט 

 ירושלים 

0548004729 
025686971 

0548004729 

 רוס   הרבק
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 453 צפון-א נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ספורט  אולם יפיע  הפועל 3795

 .יפיע
  יפיע 0 661. ד.ת

1695500 
046552448 
046552448 

0543054214 

 חטיב  תופיק 

  ורט הספ  אולם כרום  דל'מג   הפועל 4064
 כרום אל  ד'מג

  כרום דל'מג  44 ד.ת
  כרום אל  דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

  ן אסמהא
 בדראן 

  כביש פיס אולם סחנין  להפוע 4270
 סחנין   ראשי

  סחנין 0 5228. ד.ת
3081000 

0549008952 
046748332 

0544465457 

  ויליאם 
 גנטוס 

  ליד אכסאל  כפר אכסאל  להפוע 4364
 תיכון   ס"ביה

  ר כפ שדאפנה מחמוד 
  0 879 ד .ת ל סאאכ

 1692000 אכסאל 

046563891 
046550906 

0505909234 

  מחמוד 
 שדאפנה 

  דיר 0 20003. ד.ת חנא  דיר אולם א נ ח דיר  הפועל 4677
 2497300 חנא

0546942945 
0546942945 
0546942945 

 חטיב  מיאס

  יסודי  ס"יב עירוני  כרמיאל  מכבי  4912
  רם גבעת רקפת

 יאלכרמ

  כרמיאל  יסעור 
2161401 

0524301900 
0524301900 

 ן ה כ גיא

  ליד ספורט  אולם בנות  נחף  הפועל 5210
  דורגלכה מגרש

 נחף 

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  ד חממו

  מאהל עין  אולם מאהל עין  מכבי  5587
  ספר  בית ליד

 מאהל  עין  מקיף 

  חביבאללה עימאד 
    מאהל  עין 0 402. ד.ת

17902 

046517042 
046082164 

0505505503 

  אייד ומ
 חביבאללה 

  טובא יונס  עוגבה זנגריה  טובא  טובא  הפועל 6236
    טובא  124 גריהנז

12310 

046023218 
046023338 

0526207815 

 גבה וע יונס 

   ספורט  אולם ה אבער הפועל 6307
   מקיף  ס" בי ליד

 כארי אלבו

  הפועל  עמותת
  רטפוהס  לקידום
    עראבה 580352

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  מוחמד 
 נסאר 

  ספורט  אולם מכר  דידה'ג הפועל 7777
 מכר   דידה'ג

  דידה'ג 0 2045. ד.ת
 25105   מכר

0542455019 
049914638 

0542455019 

 סעיד  ואאל 

  כפר 0 545 ד.ת עילבון  עילבון  הגליל 10136
 לבון יע

0504686748 
046780906 

0504686748 

  סאמר 
 סלייח 
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 454 חיפה-א נערות
'  מס
 ה צקבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  סנאן  אבו 0 624. ד.ת סנאן   אבו סנאן  אבו הפועל 2704
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל  מיכאל 

  ס" ביה ליד  אולם חא תרשי הפועל 4579
 יחא תרש  אורט 

  ד .ת די 'וג  שאהין
  מעלות  0 5299

 2156092 תרשיחא 

049979161 
049979161 

0526533035 

 די 'וג  שאהין

  מגרש ליד נחף  ועלפה 4773
 נחף  הכדורגל

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  פסוטה  0 12. ד.ת פסוטה  אולם פסוטה  הפועל 4794
2517000 

0777870257 
0777870257 
0524328346 

 איוב  ירבש

  שכונה אולם י ד אלב שפרעם מכבי  5025
 עוסמאן  מזרחית 

    םשפרע 0 823. ד.ת
20200 

048721732 
049866730 

0534497524 

 גבור  גריס

  ספורט  לםוא אעבלין  עירוני  הפועל 5508
  ב"חט פיס

 אעבלין 

  אעבלין  0 2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 ' חאג חביב

  שכונה אולם שפרעם    עלהפו 6523
 אן מסו ע מזרחית 

  שפרעם 331. ד.ת
   שפרעם 0 202005
202005 

0549008666 
153549008666 

0549008666 

  איימן
 אשקר 

  ד.ת  כאוכב הפועל דא נ מ כפר  לםאו מנדא   כאוכב הפועל 6745
  כאוכב 1 198

2018500 

0525695005 
049998406 

0528511353 

  גחא  חוסאם
 מוחמד 

  חטיבת  בולאכ ול כאב  הפועל 7014
 הביניים

  דהאש  מוסטפא
  כאבול 0 2095.ד.ת

2496300 

0747116855 
0747116848 
0502866790 

 היבי  מחמוד 

  ס "ביה  עוספיה עוספיא  הכרמל הפועל 7195
 שכידים  ש"ע

  עוספיה 0 1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף  סמיח 

  ספורט  אולם אעבלין  עירוני 7632
  ב"חט פיס

 אעבלין 

    ן אעבלי 0 2135. ד.ת
30012 

049866594 
049869192 

0526368079 

  עאוני 
 אדריס 

  גשר קיבוץ  אולם אשר  מטה הפועל 7888
  רחוב  הזיו

 הראשונים

  0 מערבי גליל. נ.ד
  עברון קיבוץ 

2280000 

049109009 
049828483 
050781235 

 מנצור  גל
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 455 מרכז-'א נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  המושבה וןתיכ מעגן / זכרון הפועל 635

  1 פורהצי מעוף
 יעקב  זכרון 

  זכרון  4 גוריון  בן
 309292  יעקב

046391876 
046391876 

0509290472 

 פרומר  יאיר 

'  רח  בליך ס"בי גן  רמת עירוני  מכבי  1823
  ואחד  המאה

 גן  תמר

  גן רמת  0 816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה 

  טייבה 592.ד.ת יבה יט  ס" מתנ טייבה  הפועל 3051
  טייבה  0 המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  מוראד
 עאזם

'  רח  שמיר אולם שמיר  חולון  אליצור 3249
  3 דרורי  אמיר 
 חולון 

.  ד.ת ויידהורן  מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  חםנמ
 וידהורן 

  3 בכר אחים תקוה   פתח הפועל 3976
  יצחק  ס"ביה

  חפת  שמיר
 תקווה 

  פתח 0 דנקנר  מאיר 
 תקווה 

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

  33 הגליל אולם תקוה   גני מכבי  4099
  טור ספ  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  ס"בי סםקא כפר קאסם  כפר הפועל 5855
  דיל  חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 מר אע  נמר

  ך סטלמ אולם תקוה  פתח אליצור 5942
  4 ציפורי'  רח

 תקוה  פתח

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

  כביר  סמטת'  רח אביב  תל   יהודה   בני 5987
  תונשכ,4

 . א"ת,התקווה

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  וד הא

  משגב  רפס  בית חפר  עמק  הפועל 7138
  חיים  גבעת

 איחוד 

  0 760 דואר  תא
 3890800 אליכין

046251050 
046251005 

0524718791 

 אהרון  איתי

  רעננה סה ' רח כוכבות  רעננה  מכבי  7257
 ן השרו  חטיבת 

  רעננה 0 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 ר אפ אשר

  קליין רלף  אולם ה וד יה  אבן ס.מ 7537
  אבן   השרון' רח
 ה ודיה

    יהודה  אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 
050821378 

  בן רותם
 לי  דרור

'  רח - שבזי  אולם העין -ראש עירוני 7993
  ש רא, 91 שבזי
 .העין

 039389502 העין  ראש 0 22 שילה
039008808 

0544638434 

 חלא  אביחי 

  אלי רמז  לםוא צעירות  סבא   כפר עלהפו 10058
  כפר  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 סבא 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ערן  דהן
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 456 דרום' א נערות
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קוסל   מרכז ירושלים א "אס 874

  האוניברסיטה 
     רם.ג,תהעברי

 ם"י

  האוניברסיטה 
  ירושלים  0 ריתיבהע

9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 נאל ו ר יניב 

  מבצע אולם רמלה  דוד  נווה   אליצור 3232
 ה רמל 20 משה

'  רח  רמלה רייתיע
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

  תמאוחד  היכל זאב.פ/ירושלים אסא  3555
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  רסיטה ניבהאו
  ירושלים  0 העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

  קובלסקיס
 בני 

  אמית  ס"ביה רחובות  י מכב 4255
  36 י" חלה רחוב

 רחובות 

  36 ההסתדרות 
 רחובות 

089410308 
0777282415 
0507569154 

 זלוף  רותי 

  אגמים אולם אשקלון   הפועל 6029
  14 עופר ' שד

 ון אשקל

  אשקלון  36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  מבצע '  ג מקיף  עומר /שבע באר  להפוע 7254
 שבע  באר 4 יואב 

  באר 17 15 גדי  עין
 8481021 שבע

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

'  שד  היובל אולם אשדוד  מכבי  7629
  איזור  5 ירושלים

 אשדוד   הסיטי

  יבנה גן  0 34 ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

'  רח,שילה ס"ביה ד אשדו ביתר  7918
  וילימיכאלו

 אשדוד,17

  ד .ת 9 הנביא הושע
  אשדוד  0 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  תיכון אולם מודיעין  עוצמה  7933
  דם'  רח' א  עירוני
 ין מודיע  יםהמכב

  יןמודיע  0 אמנו  רחל
7177108 

0502548029 
0775320460 

050254802 

  שמעון
 רודריגז 

  ס"ביה אולם ברנר  הפועל 7971
 ברנר  גבעת  וןתיכ

  בשמו 0 דרי   אבי
 7079500 קדרון

08933371 
153505326089 

050532608 

 דרי   אבי
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 501 צפון על  ב תרונע
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קיבוץ   לםאו יזרעאל מגדל   הפועל 937

 גבת
  עפולה 0 90000. ד.ת

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 לי איחי  עודד

  ס" בי אולם כאוכב  הפועל 1433
 כאוכב  מקיף 

  כאוכב  0 198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

'  רח ס"ביה אולם חיפה  בי כמ 2198
 חיפה 19 ביכורים

  יםביכור 6287. ד.ת
 3106201 חיפה  0 19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   לןיא

  אולם ודוכס טר וא נצרת  הפועל 3564
  אורטודוכסי 

  המעיין  שכונת
 6053/7' רח

  ככר  ליביס  אליאס
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046559520 

0545740771 

  אליאס
 ליביס 

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  עין  אולם מעיינות /גלבוע הפועל 3664
  קיבוץ  0 ה יטהש  בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  אולם עירוני  נתניה  אליצור 3798
  טשרניחובסקי

  4 א "הגר' רח
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  ליד ספורט  אולם בנות  ף חנ הפועל 5989
  הכדורגל שמגר
 נחף 

  ףח נ 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  0 מנשה אזורי  זמרכ שמואל  גן  קבוץ מנשה   הפועל 6431
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 רן יל שגיא

  בית  קבוץ אולם גלבוע  מעיינות הפועל 6933
 אלפא 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  וץ קיב 0 השיטה   בית

  השיטה   תיב
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  ייט נגוי  מגרש וינגייט  יה אקדמי 7007
  וינגייט מכון 

 א " הי אולם

  למצוינות  האקדמיה
  מכון  0 בספורט 
 4290200 וינגייט

0507303091 
098639470 

0507303091 

 ר דלשט עדי

  חטיבת  לכאבו כאבול  הפועל 7070
 הביניים

.  ד.ת  שאדה מוסטפא
  כאבול  1639

2496300 

0747116855 
0747116848 
0546763383 

  מוסטפא
 שאדה

  גשר קיבוץ  אולם ר אש מטה הפועל 7295
  רחוב  הזיו

 הראשונים

.  נ.ד אטיאס  נטלי
  קיבוץ   0 בי מער גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

  ס" בי אולם טבריה   הירדן. ע הפועל 7591
  ירח  בית יף קמ

 כנרת  קיבוץ 

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  ךנו חי  קרית  השרון  לב. ח.ל הפועל 7662
 השרון  לב  דרור

  מושב  0 374 ד.ת
 40691   חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

 

 

  



212 
 

 502  םדרו  על  ב נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת בותכ קבוצה  שם

 וצה הקב
  חדש תיכון אולם ה הרצלי בני 750

  שבעת ' שד
  הכוכבים 
 הרצליה 

  0 5553 . ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  רעננה הס' רח רעננה  בי כמ 900
 השרון  בת חטי

  רעננה 0 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  ית קר  אולם השרון  רמת. ס.א 1072
  יצחק' רח  יערים
  13 אלחנן 

 ש"רמה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  יתגל

  רח  ירמ ש  אולם חולון  אליצור 1895
  3 דרורי  אמיר 
 חולון 

.  ד.ת ויידהורן  מנחם
  הםשו 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  מנחם
 וידהורן 

  ס"ביה אולם לציון  וןראש הפועל 2921
'  רח  דורות
  37 דרובין
 צ "ראשל

  בכר  ישראל ד"עו
.  ד.ת בגין מנחם דרך

  אביב  תל 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 בכר  ישראל

  ס"ביה אולם עירוני  צ "ראשל הפועל 2988
'  רח  רותוד

  37 דרובין
 צ "ראשל

  בכר  ישראל ד"וע
.  ד.ת בגין מנחם דרך

  אביב  תל 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 בכר  ישראל

  אלי רמז  םאול סבא   כפר הפועל 3610
  כפר  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  אגמים אולם אשקלון   עלהפו 3628
  14 פר וע 'שד

 אשקלון 

  השקמה  אמסלם  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  נהרענ הס' רח שחף  רעננה  מכבי  4653
 השרון  חטיבת 

  רעננה 0 האחוז
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  7 שבזי רחוב לאה  יבנה   אליצור 4832
 יבנה 

  תעיריי  3 דואני ' שד
  יבנה 3 נהבי

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

-תל 0 9123.ד.ת אביב   תל דני   בית אביב  תל   יהודה   בני 5456
 6109101 ו יפ-אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

'  רח אלון אלגי יסמין  השרון  הוד  מכבי  6689
  הוד  46 משאבים

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 ן ורשה

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  ימקא  אולם ירושלים  ש.ה.ל.מ 7251
ושינגט ,ירושלים

 4 ון

  מרכז רוס   רבקה
  4 וןוושינגט ספורט 

 ם שליירו

0548004729 
025686971 

0548004729 

 רוס   רבקה

  גוריון  בן  אולם רננה  ציונה  נס  לועהפ 7637
  מעלה'  רח

  נס  הפרשים
 ונה יצ

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 י רח מז יניב 
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 503 וןפצ-ב נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
   אכסאל  כפר אכסאל  הפועל 2745

 ון תיכ   ס"בי
  כפר  שדאפנה מחמוד 
  0 879 ד .ת אכסאל 
 1692000 אכסאל 

046563891 
046550906 

0505909234 

  מחמוד 
 שדאפנה 

  ספורט  אולם יפיע  הפועל 3348
 יע יפ
 יפיע   תיכון  ס"בי

  יפיע 0 1051. ד.ת
1695500 

046557549 
046552448 

0543054214 

 חטיב  יק תופ

  עילבון 0 545.ד.ת עילבון  עילבון  הגליל 3916
1697200 

046784603 
046780906 

0504686748 

  סלייח 
 סאמר 

.  ד.ת חטיב  מיאס א חנ  דיר אולם חנא  דיר  הפועל 5873
  חנא   דיר 0 20003

2497300 

0546942945 
046780933 

0546942945 

 חטיב  סאמי

  ט ספור אולם אוסאמה  יפיע  הפועל 6590
  תיכון   ס"ביה
 יפיע 

  יפיע 0 1051. ד.ת
1695500 

046552448 
046552448 

0543054214 

 חטיב  תופיק 

  אולם נצרת  הפועל 7961
  סי כ וטודאור

  המעיין  שכונת
 6053/7' רח

  38. ד.ת המעיין  ככר
 נצרת  0

04676439 
046011578 
054574077 

  אליאס
 ליביס 

  יל לאאי 133. ד.ת קמא  כפר קמא   תבור גליל הפועל 10157
  שרונה  מושב  0 יקנט 

1523200 

0546788441 
046620629 

0546788441 

  בן  אופיר 
 קדר 
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 504 מפרץ -' ב נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם יבלמכת מען האולם  כתובת  וצה ב ק שם

 הקבוצה 
   ספורט  אולם ה עראב הפועל 2144

   מקיף  ס" בי ליד
 אלבוכארי 

.  ד.ת מוחמד  נסאר 
    עראבה  0 106

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  נסאר 
 מוחמד 

  הספורט  אולם כרום  דל 'מג הפועל 3199
 כרום אל  ד'מג

  וםכר  דל'מג  44 ד.ת
  כרום אל  דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

  אסמהאן 
 בדראן 

  רקפת אולם רוני יע כרמיאל  מכבי  4134
 7 אסיף 

 0524301900 כרמיאל   יסעור 
0524301900 

 גיא  ןהכ

  ליד ספורט  אולם נחף  הפועל 4322
  הכדורגל מגרש

 נחף 

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  וגיא הר  ס"ביה צפת   עליון יללג להפוע 4893
 דפנה  קבוץ

  נ. ד איזורית מועצה 
  גליל 0 עליון  גליל

 120000  עליון

046816398 
046816661 

0502222007 

  תיאי
 ירושלמי 

  ליד ספורט  אולם צעירות  נחף  לועהפ 5514
  הכדורגל מגרש

 נחף 

  ףנח  0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

'  רח פייס  מרכז סחנין  הפועל 5945
 סחנין   ראשי

.  ד.ת  גנטוס אם ליוו
  סחנין 0 5228

3081000 

0549008952 
046748332 

0549008952 

  ילאם וו
 ס טוגנ

  קרית  אולם ורדים  כפר  עצמה 6699
  ס" בי חינוך 

  ר פכ אמירים
 ורדים 

  כפר  0 3112. ד.ת
 2514700 דיםרו

049575393 
049570651 

0508213774 

 ר מינסט שי

  אןנס  אבו 0 624 תד סנאן   אבו סנאן  אבו הפועל 7969
2490500 

049968106 
049968106 
052285075 

 גליל
 מיכאיל 

  ס "בי  פייס אולם אן ' ג בית ה דלי הפועל 10166
 אן 'ג בית  כוןית

  0 1508 ד .ת אן 'ג  בית
 אן 'ג  תיב

048289494 
048289494 
050399999 

 חלבי  אשרף
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 505 חיפה -'  ב נערות
'  מס

 ה צובק
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ר "ד ש"ע תיכון תמרה  הפועל 797

  אבורומי השאם
 תמרה 

  תמרה  0 4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 אן כנע

  ספורט  אולם ין אעבל עירוני  הפועל 1140
  ב"חט פיס

 ין אעבל

  אעבלין  0 2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 ' חאג חביב

  עוסמן  אולם שפרעם הפועל 3338
  מזרחית  שכונה

 שפרעם 

  שפרעם 0 331 ד.ת
2020005 

0549008666 
153549008666 

0549008666 

  איימן
 אשקר 

  1 לבון פנחס ה רינה הפועל 4701
  ס" ביה נהריה 

 דרומי  אולם  עמל

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  הספר בית אולם שפרעם  יןאעבל מכבי  5622
  פיס  מרכז   אלעין

 שפרעם 

.  ד.ת  מורשד סלים
  ליןאעב 0 4215

3001200 

049500264 
049500264 

0529500604 

  סלים
 מורשד 

  ליאובק ספר  בית חיפה  לועהפ 6249
  90 צרפת  ךדר

 חיפה

  דרך , יןריבק דני  אצל
 חיפה  30 הים

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

'  א יסודי   ס"היב עוספיא  הכרמל לועהפ 6577
 עוספיא 

  עוספיה 0 1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף  סמיח 

  ד.ת  כאוכב הפועל מנדא  כפר  לםאו מנדא   כאוכב הפועל 6746
  כאוכב 1 198

2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  סאםוח
 מוחמד 

  ט ספור אולם אעבלין  עירוני 6772
  ב"חט פיס

 אעבלין 

    אעבלין  0 2135. ד.ת
30012 

049866594 
049869192 

0526368079 

  י ונעא
 אדריס 

'  רח ס"ביה אולם ביכורים   חיפה י מכב 7756
 חיפה 19 יםביכור 

  םביכורי 6287. ד.ת
 חיפה  19

81009430 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  עתיה  ספר  בית כרמל  אל  דאלית ועלפה 7825
  דלית למדעים

 כרמל אל

 048289494 30056    0 7038 ד.ת
0503999990 

 חלבי  אשרף

  ' רח נבון  אולם ין צקמו   קרית מכבי  7849
  14 עגנון  שי

 מוצקין  קרית 

  קרית ,4 דקר' רח
  קרית  0 מוצקין 
 מוצקין 

 
050778329 

 הבר  אלי
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 506  שומרון -'ב ותנער 
'  מס
 ה צקבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  אולם עירוני  נתניה  אליצור 2017
  טשרניחובסקי

  4 א "הגר' רח
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  זילירב
 נתניה  0 2136

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ברזילי 

  ס"הבי  אולם פחם  אל אום  מכבי  5484
  אום מקיף   תיכון

 פחם  אל

  ד.ת מחמוד  ן ירגאב
    פחם אל  אום 0 352

30010 

046312318 
046312318 

0504312318 

  גאברין 
 מחמוד 

  ביניים חטיבת  ערערה  מכבי  6089
  הבכניס)רהערע

 (לכפר

  19 ריםד ה יצחק גלנץ
    כרכור /חנה פרדס

30026 

046708791 
046708791 

0542383580 

 גלנץ  יצחק 

  גבעת, פיס אולם ס פרדי  מכבי  6492
 פרדיס 

  פרדיס  0 466 .ד.ת
3089800 

0542339067 
046396086 

0556617273 

  אלמרענה 
 אסק נמ

  קליין רלף  אולם יהודה   אבן. ס.מ 6679
  ן בא  השרון' רח

 יהודה 

     יהודה  אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 לי  דרור

  0 מנשה אזורי  מרכז ל שמוא גן  קבוץ רותם מנשה  ועלפה 7024
  זוריתיא  מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  שגיא

  שלום איש אולם יונה   כפר ביתר  7105
  פולג נחל'  רח

 נה יו  כפר

  יונה  כפר 2 שרימ  נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  מעגן קיבוץ  זכרון  גןמע הפועל 7218
 אל מיכ

  מעגן  1 מיכאל  גןעמ
 37805   מיכאל 

046297387 
046293879 

0549419841 

 ו קאל שירלי

  ס" בי אולם מעגן /וןזכר הפועל 10027
  התאנה  החורש

 יעקב  זכרון  39

  ן זכרו 0 ן גוריו בן
 30900   יעקב

046391876 
046391876 
050929047 

 ר פרומ יאיר 
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 507 שרון- ב נערות
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב דיינ/פקס/טלפון למכתבים  מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  טייבה 592.ד.ת טייבה  ס" מתנ טייבה  הפועל 614

  טייבה  0 שהמשול
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  אדמור
 עאזם

  טייבה 592.ד.ת טייבה  ס" מתנ תחדי לא  טייבה הפועל 4592
  טייבה  0 ולשהמש

4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  דרא מו
 עאזם

  הדר בוחר מתן  מכבי  6230
  יסודי   ס"ביה

 מתן ,

  מתן   84 הדר
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין  עמית 

'  רח - י שבז אולם העין  ראש עירוני 7068
  ראש , 91 שבזי
 .העין

  ראש 21 21 שילה
 העין 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  שריה

  אלי רמז  לםאו ב סחל סבא   כפר הפועל 7289
  רכפ  24 הורוביץ

 א בס

 097669834 סבא  כפר  0 1075 ד.ת
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  חדש תיכון אולם אוריאל  הרצליה  בני 7590
  שבעת ' שד

  ם כביהכו
 ליה הרצ

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  ין שקסיאו אולם רוני  השרון  רמת  ס.א 7695
  67 אוסשקין '  רח

 ש"רמה

  רמת   41 יקלאיב
 47281   השרון

0508555866 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  יתגל

  אלון יגאל  אולם נרקיס  השרון. ה מכבי  7887
  46 משאבים רח

 השרון  הוד

  הוד   51  ד ואעו  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 
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 508 מרכז -' ב נערות
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם יבתכלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח ,ןאבי אורט  גן  רמת ני עירו  מכבי  962

 ג "ר,3 שלם
  גן רמת  0 816. ד.ת

5210801 
036715927 
036785522 

0528329292 

 זרלג אורה 

  מבצע אולם רמלה  דוד   נוה  אליצור 1517
 רמלה  20 משה

'  רח  להרמ עיריית
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

  תל 37 שזר זלמן אביב   תל  אליצור 3454
 אביב 

  ברית  בני ס" מתנ
  יפו  23 חריף  אייזיק

 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 וידהורן 

  33 לליהג אולם תקוה   גני מכבי  3660
  ספורט  מרכז
 תקוה  גני  לידר

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 דרלי

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  3 בכר אחים תקוה   חתפ הפועל 4674
  יצחק  ס"ביה

  פתח שמיר
 תקווה 

  פתח 0 דנקנר  מאיר 
 תקווה 

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

  אמית  ס"ביה רחובות  מכבי  5344
  36 י" הלח רחוב

 ת רחובו 

  36 ההסתדרות 
 רחובות 

089410308 
0777282415 
0507569154 

 זלוף  תי ור

  רח  שמיר  אולם בגין  חולון  אליצור 6066
  3 דרורי  אמיר 

 ן לוחו

.  ד.ת ויידהורן  מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  מנחם
 וידהורן 

  3 בכר יםחא גילת  תקוה  פתח הפועל 6732
  יצחק  ס"ביה

  פתח שמיר
 תקווה 

  פתח 0 דנקנר  מאיר 
 תקווה 

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

  ס" בי לםוא תקוה  פתח אליצור 7156
  ' רח  עמיטל
  משורר   ישעיהו

 ת"פ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  קישו
 גולובינסקי 
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 509 דרום-ב נערות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  - קוסל   מרכז ירושלים א "אס 1318

  האוניברסיטה 
  תגבע , העברית

 ם"י רם

  טה האוניברסי
  ירושלים  0 העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 רונאל  יניב 

  סיירת'  רח זאב.פ/ירושלים א אס 3556
  זאב פ דוכיפת 

 ירושלים 

  האוניברסיטה 
  ירושלים  0 ריתיבהע

9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

  קובלסקיס
 בני 

'  ב  יעירונ  תיכון מודיעין   עצמה 5289
  ל יזרעא  עמק' רח

 מודיעין 

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  אורט   תיכון אדומים   מעלה מכבי  6581
  דרך  ללחו  תעופה

 70 קדם

  יתיתגה עיאדר אלעד
    אדומים  מעלה 0

98321 

0253578484 
025357608 

0542610416 

 מזור  ליאור 

'  ב  עירוני תיכון מגינים   ןמודיעי  עוצמה  7633
  יזרעאל   עמק' רח

 מודיעין 

  דיעיןומ  0 אמנו  רחל
7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  סלל  שמעון
 רווה 

  2 בגין מנחם בתיה  מזכרת הפועל 7659
 ה בתי מזכרת 

  2 אליהו   שדרות
     הבתי מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  ס "מתנ אולם עציון  גוש ראליצו 7731
 אפרת   אפרת

  1 עציון כפר קיבוץ 
  עציון כפר בוץ יק

9091200 

029937999 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  ס"ביה אולם ברנר  הפועל 7972
 ברנר  גבעת  תיכון

  מושב 0 דרי   אבי
 7079500 קדרון

08933371 
153505326089 

050532608 

 דרי   אבי

  ימקא  לםוא ימקא  ירושלים ש.ה.ל.מ 7976
ושינגט ,ירושלים

 4 ון

  מרכז 4 וושינגטון
 ם ירושלי  0 הספורט 

0548004729 
035530902 
054800472 

 רוס   רבקה

  דנמרק  ס"ביה ירושלים הפועל 10064
  ודה הי'  רח

 ם "י 26 הנשיא

  0 39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי
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 510 נגב-ב נערות
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  שד  היובל לםוא אשדוד  מכבי  2246

  איזור  5 ירושלים
 אשדוד   הסיטי

  0 34 ד.ת מאור  רוני 
 7080000 יבנה  גן

088671771 
088671771 

0525830164 

 ר רה לא ארז

'  רח,שילה ס"ביה אשדוד  ביתר  3762
  ימיכאלוויל 

 אשדוד,17

.  ד.ת 9 אביהנ הושע
  אשדוד  9 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

'  רח ",סוף ים" אילת  הפועל 6344
 שרה

 לת יא,אימנו

 086586348 אילת  0 110. ד.ת
088603296 

0534244273 

 אלמוג  רן או

  מועצה  אולם ב גנ שדות  מכבי  6442
  שדות  איזורית 

 נגב

  המועצ אזרד  אריה 
  0 נגב  שדות אזורית

 נגב  שדות

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  אריה 

  איזורית מועצה  נהורה  מושב לכיש  לועהפ 6652
  נהורה  מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  מיכאל 

  פים ונ  הספר  בית טוביה  באר  הפועל 7166
 כנות 

  באר אזורית  מועצה 
    טוביה  באר 0 טוביה 
83815 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  ס גיטי לםוא שדרות  מכבי  7494
   22 בגין מנחם

 ות שדר

  ד.ת  22 בגין מנחם
    ת שדרו 0 שדרו 476

87021 

086610568 
086610568 

0509980307 

  אמיר 
 נה אוח

  ס" בי םלוא עופרי  אשקלון הפועל 7762
  ניסן'  רח  מדעים

 אשקלון  1

  וןאשקל  36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  משאבי וץ קיב הנגב רמת הפועל 7843
 שדה

  0 הנגב תמ ר. א.מ
 חלוצה . נ.ד

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  דרור

  נ  ד  רספי אולם ערבה  הפועל 10188
 ערבה

  נ .ד ערבה  ס" מתנ
  ספיר   מרכז  0 בהרע

8682500 

086592260 
086592259 

0522392727 

 ן לי  יוסי 
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 552 גולן-'א סל-קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  זוריתיא  מועצה  חיספין  אולם גול  יןחספ  גליל הפועל 2383

  188 ד.ת גולן  ס" מתנ
 12900   קצרין  0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 

  רמת גולן  מרום גול  אביטל  ילגל הפועל 2384
 הגולן

  איזורית מועצה 
  188 ד.ת גולן  ס" מתנ

 12900   ן ריקצ 0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 

  תרמ  יהודה   בני גולן  גליל לועהפ 2385
 הגולן

  איזורית מועצה 
  188 ד.ת גולן  ס" נתמ
 12900   קצרין  0

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 

  יסודי   ס"ביה ומא גה ג"ק הפועל 2399
 בלום כפר  הגומא

  גליל  איזורית מועצה 
   עליון יללג 0 יוןלע

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

  מי ירושל
 איתי 

  ס "בי נטור  אולם ור טנ  גולן הפועל 7199
 .נטור, יםשורש

  188 ד.ת גולן  ס" מתנ
 1290000 רין צק 0

04696766 
046963366 

0546548040 

 נירון  יאיר 
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 553 גלבוע-א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט כתבים מ ל מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
  145 ד.ת וינקור   לירן נר   גן אולם נר  גן  גלבוע הפועל 2404

  קיבוץ  0 השיטה   בית
  יטה שה  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

- אלישבע  בית טבריה / הירדן.ע הפועל 3789
 ' ב  דגניה

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

  איחוד  ב יעק אשדות 
1513000 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  ניר  וץקב  אולם רמון  מעיינות .ג לועהפ 3895
 דוד 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  יטה שה  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  מעלה קיבוץ  הגלבוע  הרי מ.ג הפועל 3907
 גלבוע

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   תבי

  השיטה   בית
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  וץ קיב אולם שקד  גלבוע הפועל 5030
 אליהו  שדה

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  ן יע אולם חרוד  גלבוע הפועל 5032
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  ס"הבי  אולם הירדן .ע/טבריה לועהפ 6167
'  רח תחכמוני 

 טבריה  1 י"רש

  218. ד.ת גל רז
    טבריה  0 ה ריטב

14100 

046731683 
046716833 

0507736800 

  אלמלם
 עמרם

  וץ קיב אולם לביא  תבור גליל לועהפ 7224
 לביא 

  אילאיל  133. ד.ת
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0524434116 

  בן  ר פיאו
 קדר 

  מושב דדו אולם ו ד ד מ-ג הפועל 10114
 ברק 

  קיבוץ  0 וינקור   לירן
 10801   יטה שה  בית

046209466 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

.  א.מ אולם ן הירד עתקב הפועל 10132
 ן רד הי בקעת

  0 הירדן  ערבות. נ.ד
 הירדן   ערבות

029941410 
029942025 
054564097 

 קורן   מופז
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 554 עמקים א ל ס קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  ה צוקב  שם

 הקבוצה 
  עפולה 0 90000. ד.ת ברק  אחוזת  ברק  אחוזת   יזרעאל' הפ * 2378

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  רח  אלון חטיבת  לה עפו הפועל 3674
 ה ולעפ  4 האגס

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 להעפו 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  כפר 2 הפלמח ור תב גליל הפועל 3902
 ר תבו

  אילאיל  133. ד.ת
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0524434116 
046620629 

0524434116 

  בן  יר אופ
 קדר 

  רח  אלון חטיבת  אפרוחים  עפולה הפועל 5783
 ה עפול 4 האגס

  האתרוג  מלכה יוסי 
 1836523 ולהפע 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה  יוסי 

  יערת   ס"ביה אל רעיז   מגדל   הפועל 7697
  מגדל  מקהע

 העמק 

  מגדל  0 398 ד.ת
 2310301 העמק

046443059 
046540438 

0546440359 

 חיים  בן  נתן 

  אולם אורטודוק  נצרת  הפועל 7960
  אורטודוכסי 

  המעיין  שכונת
 6053/7' חר

  38. ד.ת המעיין  ככר
 1610001 נצרת 0

04676439 
046011578 
054574077 

  אליאס
 ליביס 

  יצחק מעלה ' שד הגליל  נוף הפועל 10080
  ספורט   אולם 27

 עלית  נצרת  אלון

  0 732 ד.ת, התאנה
 ל הגלי נוף

046551878 
0737371925 
0506437512 

  קורנל 
 בראונשטיי 

 רש פתוח גמ *
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 555 עאליזר -'א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןופלט למכתבים  מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 הקבוצה 
  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  ת שי שמ יזרעאל  הפועל 4298

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 י יחיאל  דדעו

  קיבוץ  אולם יפעת  ל יזרעא הפועל 4906
 יפעת 

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 לי יאיח דעוד

  פיס םלאו יקנעם הפועל 5369
  33 אלונים 
 עלית  יקנעם

  648. ד.ת,  33 אלונים 
 2069200 יקנעם  0

049597061 
046888233 

0528346429 

 וקנין  אריק 

  עפולה 0 90000. ד.ת אבא  י אלונ אולם אבא  אלוני   יזרעאל 'הפ 5990
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  עפולה 0 90000. ד.ת הושעיה  אולם הושעיה  יזרעאל  לועהפ 6465
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  מגידו אולם מגידו  הפועל 6469
  הר  ס"ביה

 מגידו   - אפרים

 049598508 עפולה  0 עפולה. נ.ד
049598540 

0524703990 

 קלס  יאיר 

  ולהפע 0 90000. ד.ת עדי  יישוב י דע יזרעאל  הפועל * 6552
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  עפולה 0 90000. ד.ת ת שי שמ אולם צעירים   תשי שמ  הפועל 6771
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

 פתוח  רשמג *
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 556 צפון' א סל  קט
'  מס

 וצה בק
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  נופר אולם ה ינהר  הפועל 863

  שרה עין  שכונת
  46 הלוטוס

 נהריה 

  הכדורסל. ק.ע
  נהריה   43 ביאליק

2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  קרית  אולם ורדים  כפר  עצמה 3477
  ס" בי חינוך 

  כפר  אמירים
 ים ורד

  כפר  0 3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 

0508213774 

 מינסטר  שי

  קהילתי  מרכז משגב  ועלפה 3500
 משגב

  .נ. ד קהילתי  מרכז
  משגב 0 משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  גשר קיבוץ  אולם אכזיב  ר אש מטה להפוע 3641
  רחוב  הזיו

 הראשונים

  שדה 0  אטיאס  נטלי
 2280000 אליעזר

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  לג

  בית   צפוני  אולם ר ד ה נהריה הפועל 5110
 נהריה  עמל  ספר

  ריה הנ  43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  16 הזית  רחוב ות מעל הפועל 5186
 מעלות 

  חורי   וקנין  איריס
  חליל  גובראן  באסם

  מעלות 0 גוב
 24952   תרשיחא 

046469667 
049808007 

0523488640 

 וקנין   ריסיא

  גליל תיכון יוסף   הלמע הפועל 7451
  צומת   מערבי

 כברי 

  סף וי  מעלה  מתנס
  שבומ  0 מעונה   מושב

 מעונה 

0545535682 
049571743 

0545535682 

 כהן  דוד

  בית   חדש לםאו ספורטסקיל  משגב להפוע 7534
 משגב  יסודי ספר

  משגב  תיקהיל  מרכז
 18      יובלים  12

0546651989 
049902393 

0546651989 

 כהן  גיא

  ס" ביה ליד  אולם שיחא רת הפועל 10129
 תרשיחא  אורט 

  תרשיחא   0 5299 ד.ת
2156092 

049979161 
049979161 
052653303 

 שאהין  די'וג

  ס "בי  פייס אולם אן ' ג בית דליה  הפועל 10174
 אן 'ג בית  תיכון

  0 1508 ד .ת אן 'ג  בית
 24990   אן 'ג  בית

048289494 
048289494 
050399999 

 חלבי  אשרף
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 557 מפרץ -'א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ביניים חטיבת  אתא  קרית  אליצור 2013

  דרך  ב רוגוזין 
 רבין  חק צי

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  ביניים חטבת  וםלש אתא  קרית  אליצור 2944
  תקרי   ב רוגוזין 

  יצחק  דרך  א תא
 רבין 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 בנטוב 

  בן' רח  פיס אולם טבעון   מרנין  הפועל 6522
 ן עו טב  קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  ן עוטב

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רגטנבור

'  רח  אבישי אולם ם ירצעי מוצקין   מכבי  6534
  אלון יגאל

 . מוצקין קרית 4

  גוש הספורט  להיכ
.  ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

.  א. מ אלימלך  דני נופית  אולם נופית   זבולון הפועל 7057
  כפר  דואר זבולון 
  קרית 300300 מכבי 
 3003000 אתא 

048478127 
048478127 

0547739773 

 מרקו   אסף

  םוניסבי    אולם מתנס  ים  קרית מכבי  7097
  האילנות רח
 ים  ית קר

 048750678 ים  קרית  0 560 ד.ת
048743945 

0535222372 

 צקי לי טפ שי

  עתיה  ספר  בית כרמל  אל  ליתאד הפועל 7867
  יתדל למדעים

 כרמל אל

  אל  דלית , 7038 ד.ת
  אל  דלית   0 כרמל
 30056    כרמל

 
050399999 

 חלבי  אשרף

  הפיס  מפעל דליה  הכרמל הפועל 10052
 כרמל  אל  דלית

  ד.ת  כרמל אל  דלית
  אל דלית  0 2357
 כרמל 

048395623 
048395623 

0505405204 

 כיוף  יח מס

  ספורט  אולם שפרעם  אעבלין מכבי  10198
  ב"חט פיס

 אעבלין 

.  ד.ת  מורשד יםלס
  יןאעבל 0 4215

3001200 

049500264 
15349500264 

0529500604 
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 558 א   חיפה-'א ל ס קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןפוטל למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  גנים והונ  אולם מוצקין   קרית מכבי  456

  26 בגין' רח
 צקין ומ  קרית 

  גוש הספורט  היכל
  .ד.ת דקר  רחוב

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  ילא

  היכל אולם ק יל אבי  קרית מכבי  2053
  דני '  עש הספורט 

 56 דפנה  זק

  קרית  0 1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה   פנחס

'  רח , רנודי ס"בי קידר    אחוזה   ר"בית 2634
   קליבנוב

 חיפה , שאנן נווה 

  חיפה  21 לחר
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   לןיא

  ס" בי, פיס אולם מודלזי    ה אחוז  ר"בית 4498
  שכונת, דינור
   ן שאנ נווה 

  20 קליבנוב'  רח
 .חיפה

    חיפה  21 רחל
34402 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   לןיא

  ס"בי בק  חיפה  להפוע 4758
  טשרניחובסקי

 חיפה

  הים דרך  ריבקין   דני
 3474129 חיפה 30

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  הספורט מרכז חיים   קרית מכבי  5127
  חיים קרית  אילן

 1 יטלין יצ

  חיים קרית  0 17. ד.ת
2610301 

0542124669 
0765102095 
0542124669 

  איציק
 ה חנאו

  בן' רח  פיס אולם מרנין   עוןבט.ק הפועל 5296
 טבעון   קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 ן כצנלסו

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  עין" תיכון מגידו .  א.מ הפועל 5524
 "השופט

.  א.מ  זוריתיא  מועצה 
  0 90006. ד.ת,  מגידו
 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס  יר יא

  וים כרמל   ס"היב מירב  הכרמל חוף  הפועל 6547
 מלכר  עין  קיבוץ 

  0 הכרמל  חוף . נ.ד
 3086000 לכרמ עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  עדי

  מקיף  ס"ביה נשר  הפועל 6716
'  ח ר נשר  תיכון

 ל"צה

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  ליג
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 559 ב  חיפה -'א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןפוטל למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח ס"הבי  אולם הרצל   חיפה מכבי  2441

 חיפה 19 ביכורים
  חיפה  0 6287. ד.ת

3106201 
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  בירם בית אולם בירם   חיפה מכבי  2442
  הריאלי  ס"הבי

  15 חושי  אבא
 חיפה

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  אולם ה חיפ  מכבי  2680
  גרינבוים,דניה

 הפיח,18

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

'  רח ס"ביה אולם כרמל   חיפה מכבי  4183
 פה חי19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   ןאיל

'  רח ס"ביה אולם מרכז   חיפה מכבי  5120
 פה חי19 ביכורים

  0 6287. ד.ת סבג  ערן
 3106201 הפחי

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  בירם בית אולם חיפה  צעיר   םביר מכבי  5528
  הריאלי  ס"ביה

  15 חושי  אבא
 פהיח

  חיפה  0 6287 .ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   לןאי

  בירם בית אולם פה חי צעירים מכבי  5529
  ליהריא  ס"ביה

  15 חושי  אבא
 חיפה

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

'  רח ס"ביה אולם רעים   חיפה מכבי  6733
 חיפה 19 ביכורים

 0543003425 ה חיפ 19 םביכורי
048363206 

0543003425 

 בק   אילן
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 560 חדרה -א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 ה הקבוצ 
  ס"ביה אולם יעקב  זכרון מכבי  185

  י ניל  דרך  נילי
 יעקב  זכרון 

.  ד.ת ינריב יו  ברק
  יחזקאל  כפר 0 255

1892500 

0526611771 
046388085 

0526611771 

 וינריב   ברק

  רבין  ס" בי אולם חנה  פרדס  מכבי  1003
  2 ברקת ' רח

 חנה  פרדס

  כנה  מרכז   ליכואש רן
  /החנ  ספרד  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 

  צפרירים  ס"ביה מרכז  חדרה  בי כמ 1067
  פיס מרכז

'  רח צפרירים 
 חדרה  האלון 

  נימצן    טל
  לידי ) האפרסמון 

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  ס" בי אולם מנשה  הפועל 1323
  יםגוונ

 מנשה .א.מ

  0 השמנ אזורי  מרכז
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן  יאגש

  העצמאות אולם עדה.ג/בנימינה הפועל 2200
 ימינה נב 32

  בינימינה 0 229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר

'  רח  קפלן  אולם מזרח   חדרה  מכבי  4739
   25  אות צמהע

 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי ) פרסמון אה

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  פיס אולם ריאדי  בקה  מכבי  6766
  אבו '  רח  ילתיהק

  אל בקה   נאר
 ה ביגר

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  ע בג ס"ביה בנימינה  עדה.ג הפועל 7235
  היסמין   סימטת

 עדה  גבעת

  229 בנימינה  229 ד.ת
 בנימינה 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר

  ס"הבי  אולם זכרון  מכבי  10127
  נילי   דרך  נילי

 יעקב  רון כז

  כפר 0 255 ד.ת
 1892500 יחזקאל 

0526611771 
046388074 
052661177 

 וינריב   ברק

  ספורט  אולם קדם /חפר הפועל 10141
  קדם  ס"יב

 בארותיים 

  כפר  0 המחלבה  רחוב
 4020000 ויתקין 

046251050 
046251050 

0543234339 

  ליאור 
 קפלינסקי 
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 561 ון שומר -'א סל  קט
'  סמ

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  שלום איש אולם יונה   רכפ ביתר  103

  פולג לנח'  רח
 יונה  כפר

  יונה  רפ כ 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  משעול ' רח  אולם ויתקין  עח הפועל 2561
  כפר הגנים

 ויתקין 

  נסקילי קפ ליאור 
  ר פכ 0 373. ד.ת

 4020000 ויתקין 

046251050 
046251050 

0543234339 

  קפלינסקי 
 ור ליא

  משגב  ספר  בית חיים .ג חפר.ע הפועל 4923
  חיים  גבעת

 ד וחיא

  אליכין 0 760. ד.ת
3890800 

046251050 
046251005 

0524718791 

 אהרון  תיאי

  פיס אולם בקה  מכבי  5305
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 ביה רג

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0503288335 

  עבד  ענבוסי
 ר  לא

  ס" בי אולם ר כוכר  חנה  פרדס  מכבי  5373
  17 מלאכי ,שרת

 חנה  דסרפ

  כנה  מרכז   אשכולי רן
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 

  ס"ביה אולם נילי  זכרון י מכב 5523
  נילי   דרך  יניל

 יעקב  זכרון 

.  ד.ת ויינריב   ברק
  יחזקאל  כפר 0 255

1892500 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   ברק

  פייס אולם קסריה  י בכמ 6154
  צמוד )קיסריה

 ( ס"לביה

  0 קסריה 8.ד.ת
 קיסריה 

0522520602 
046361178 

0522520602 

  צביקה
 רוזנברג 

  ת 'ג אולם ת ' ג  בי מכ 7339
  ליד  המשולש

 תיכון   ס"ביה

  ת' ג 0 126. ד.ת
 30091   המשולש

0525241838 
046385830 

0525241838 

 ה גר ספוואת

  אורט  םלוא עירוני  נתניה  אליצור 10090
'  רח הרמלין 
 נתניה  2 המחקר 

  הנתני 0 2136
4212101 

0723252128 
1539882144 

050298089 

  תומר 
 ברזילאי 

  שלום איש לםאו יונה   כפר ביתר  10192
  פולג נחל'  רח

 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ל ויז ישראל
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 562  נתניה -'א  סל  קט
  'סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 וצה הקב
  קליין רלף  אולם יהודה   אבן. ס.מ 2357

  ן אב  השרון' רח
 יהודה 

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

,  צבי  בן  רותדש קדימה  אולם צורן  קדימה  מכבי  2375
  61 קדימה  ס" מתנ

 6092000 ה מידק

098947888 
098947888 

0504226999 

 נדרי  המש

,  רמון אילן   ביס צפון   נתניה  ראליצו 2636
  חטיבת' רח

  8 אלכסנדרוני
 ניה תנ

.  ד.ת  תומר  יליברז
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  בית מושב לםוא ון השר  חוף.ח.ל הפועל 2700
 יהושע

  יהודה ק חצי  חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רייכרט  זאר

  מרכז אולם חפר  בת /חפר עמק  הפועל 3584
 חפר  בת קהילתי

  88 חצב צימרמן   יובל
 4284200 חפר בת 0

0522648908 
098780988 

0522648908 

  יובל
 צימרמן 

  הפרדס   לב םאול גפן  שרון לב הפועל 5011
 גאולים  מושב

  מושב 0 374 .ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 לן גו גבי

  ס"ביה אולם יצחק  בית הפועל 5043
 יצחק   בית

  בית  ימקומ ועד
    יצחק בית  0 חק יצ

42920 

0522744353 
0773248694 
0522744353 

 פרי  טל

  אורט  אולם נתניה  יעירונ  אליצור 5394
'  רח ן הרמלי

 נתניה  2 המחקר 

  נתניה 0 2136. ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ברזילי 

  1 האילנות ' רח קדימה   צורן מכבי  7163
  ס"ביה ליד

 יובלים 

  61 צבי   בן  רותדש
 6092000 קדימה 

098991446 
098991006 

0504226999 

 נדרי  המש

  קליין רלף  אולם תות  יהודה  אבן ס.מ 7536
  אבן   וןהשר  'רח

 יהודה 

    הד והי  אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן תםרו
 לי  דרור
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 563 שרון -א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אלפי  3 כרכום מנשה  אלפי  מכבי  405

 מנשה 
  םכוכר קהילתי  מרכז

  מנשה  אלפי  0 3
4485100 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון  גיא

  ס "מתנ אולם יאיר  כוכב  אליצור 1937
 יאיר   כוכב

  רחוב כמן ו ה מוטי
.  ד.ת  110 אל  בית
  יאיר  כוכב  0 630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן  מוטי

  הדר  ס"ביה תפוז   השרון לב הפועל 2096
  מושב  השרון
 חרות 

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 ות חר

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

'  רח  אולם פרדסיה  הפועל 2386
  מול ם"רמב

 "  תפוז"  ס"בי
 . פרדסיה

  פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 ה גיל מגיד

  6 ספיר  80 אולם נרקיס  סבא   כפר הפועל 3074
 סבא  כפר

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ן ה ד ןער

  היכל אולם מונד   תל מכבי  4581
'  רח ספורט 

 מונד  תל  קדשה

  צורן  15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  חיים
 קאופמן 

  רחוב   רבין אולם שקד  השרון  הוד  מכבי  5648
  הוד  15 פשוש
 ון השר

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  רי וא
 אשכנזי 

  קליין רלף  אולם תפוז  ה דיהו  אבן. ס.מ 6171
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

    יהודה  אבן 1 ישבז
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

-נבון ה אופיר אפרסק  סבא   כפר הפועל 7290
  עובדיה  רחוב

 2 הנביא 

 097669834 סבא  כפר  0 1075 ד.ת
0722740439 
0547863911 

 ן ער  דהן

  צור   חינוך  תיב יצחק /השרון לב הפועל 7665
  נחל ' רח  יצחק 
 8 שילו

  במוש  0 374 ד.ת
 40691   חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי
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 564 ננהער -א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ק הפאר  לב אולם צפון  רעננה  מכבי  991

  3 שטרן יאיר '  רח
 רעננה 

.  ד.ת רטופסה  רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ןרע

  6 ספיר  80 אולם אלון  ס' כפ הפועל 1590
 סבא  כפר

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןער

- נבון אופירה  ון רימ   ס"כפ הפועל 1848
 2 יא הנב  עובדיה 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669837 
0722740439 
0547863911 

 ן דה  ערן

 , אלון אולם דקל   רוןשה רמת. ס.א 2274
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 רוןשה

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  םאול בילו  רעננה  אליצור 2437
  ששת,אריאל
 ה ננ רע 25 הימים

  העם אחד בנימין נתן 
 4321001 ה רעננ 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 ימין נב נתן 

'  רח  דקל  ס"ביה עירוני  ננה ער מכבי  3829
 רעננה  24 שברץ

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 ל טס ערן

  רחוב   רבין אולם אגס  השרון  הוד  מכבי  4293
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 ן ורשה

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

'  רח  דקל  ס"ביה דקל רעננה  בי כמ 5562
 רעננה  24 שברץ

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  אולם אריאל  ננה ע ר אליצור 7508
  ששת,אריאל
 רעננה  25 הימים

  אחד  ננה ע ר אליצור
 רעננה   1 רע 1 העם

0544806471 
097422726 

0544806471 

 בנימין  נתן 

  ישוב אולם ית סלע  שומרון אליצור 10077
 סלעית 

 0544587540 צופים  0 הזית
039066411 

0544587540 

  מאיר 
 ברכיה 
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 565 א תקוה פתח'  א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ודי ס י  ס"ביה מתן  מכבי  122

 הדר ' רח מתן 
  מתן  0 6008. ד.ת

4585800 
0508883840 

039389954 
0508883840 

 דיין  עמית 

  קאנטרי אולם אורנית  מכבי  3101
 אורנית 

  אורנית 17 רגפה
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  מיכאל 

  מרכז אולם מכבים   תקוה  פתח מכבי  3127
'  רח  ות למעו

 ת "פ 10 שולזינגר

  פתח  0 8126 .ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

'  רח ילין   שוקי יוסי  ת" פ ג"הד ס.מ 3608
  5 ו קגשי קהילת 

 תקוה  חפת

  העין שרא 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

  בגין ס" יב לםאו עידו  העין. ר  עירוני 5807
  8 קנדי  ון 'ג'' רח

 העין  שאר

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  שריה

  עוזי ס" בי אולם תקווה   פתח הפועל 7176
  גיסין  'רח  טמןיח
 ת"פ

  מבצע שוחני  אבי
  תקווה  פתח 7 דקל

4934651 

0545720243 
0747069799 
0545720243 

 ורניק  שי

  ספר  בית אולם תקוה .ש יתאורנ מכבי  7179
  שערי -ןורמ

 תקווה 

  אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  מיכאל 

  בנות רחוב אלקנה   אליצור 7760
,  ירושלים
  אולפנת 

.  השומרון
 אלקנה 

   אלקנה  2 הגלעד הר
448140 

0505252862 
039362331 

0505252862 

 לק פו מיכה 

  לקיןימ  לםאו אריאל  הפועל 7875
 אריאל 

 0505327530 אריאל   0 הדקל
039368778 
050532753 

 לוי  מוטי

  ס"בי קאסם רכפ קאסם  כפר הפועל 10095
  ליד חדש מקיף 
 בילאל  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   סםאק

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר
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 566 ב תקוה פתח -'א ל ס קט
'  מס

 וצה בק
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  רחוב   רבין אולם תפוח  השרון .ה מכבי  2165

  הוד  15 פשוש
 רון שה

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  רי או
 י אשכנז

  אילנות   ס"ביה אריות  הרצליה  בני 2505
  הדקל' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  סטלמך  אולם גלעד  ת "פ ראליצו 3095
  4 ציפורי'  רח

 תקוה  פתח

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 קי גולובינס

  אילנות   ס"ביה שוורים  הרצליה  בני 3665
  הדקל' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  זעו

 , אלון אולם שרון  ן והשר רמת  ס.א 3946
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 יקאלבי
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  מרכז אולם עצמאות  תקוה  חתפ מכבי  5695
'  רח  עולמות 

 ת "פ 10 שולזינגר

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפה

  דרך גוונים אולם רויטל  העין.ר ניוריע 5810
  67 בגין מנחם

 העין  אש

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  יהרש

  מורשת  ס"ביה שמואל  גבעת  אליצור 6265
'  רח,נריה

  גבעת 80 הזיתים
 שמואל 

  0 ריון וג בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  יבצ
 הירשוביץ 

  ץ קיבו אולם מודיעין -חבל הפועל 7309
 יצחק  בארות

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  לט

  דרך גוונים אולם דן  העין-ראש עירוני 7991
  67 יןגב מנחם

 העין  אש

 039389502 העין  שאר  0 22 שילה
039008808 
054463843 

 חלא  אביחי 
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 567 א דן -'א  סל  טק
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  כזמר  אולם תקוה   פתח מכבי  412

'  רח  ת עולמו
 ת "פ 10 שולזינגר

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  דרך , מיתר  תיכון תקוה   ינג בי מכ 913
 תקווה  גני  9 םיה

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  ס הפי מפעל יהודה  אור.ה.ל.ע 1227
  אור 9 החצב
 יהודה 

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן ימוט 
 בסט 

  גן לםוא ון סבי. ס.א 2781
  2 השיקמים 

 סביון 

  מקומית  ה צעמו
  סביון 8 השיקמה 
5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

  דיין משה  אולם יהוד  ה.ל.ע 4612
 יהוד  5

  זאב  דו נפ ליאור 
  ודהי 4 וינהויז

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 

  הס'בי רביבים  תקוה  גני מכבי  5080
  דרך ,איילות

 תקוה   גני-המלך

  מרכז  -33 לילגה
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  מורשת  ס"ביה נריה  שמואל.ג אליצור 5478
'  רח,נריה

  גבעת 80 הזיתים
 ל ואשמ

  0 גוריון  בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

054563147 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  'חר  אלון אולם אלון  הרצליה  ינב 7170
  ברש אשר

 הרצליה 

  5553. ד.ת י "רש' רח
 ה הרצלי 24

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  מיםעלו אולם דור  אונו  קרית  עירוני 7189
  2 הכפר' רח

 אונו   תקריי 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  מורשת  ס"ביה אילן   שמואל. ג אליצור 7672
'  רח,נריה

  גבעת 80 הזיתים
 שמואל 

  גבעת  0 ון גורי בן
 שמואל 

054245241 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 
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 568 ב דן'  א ל ס קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס"ביה אולם צ "ראשל דולב  מכבי  917

'  רח אלון יגאל
  אלון יגאל

 צ "שלאר

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

'  רח ש חד תיכון עירוני  גן  רמת מכבי  1408
  תרמ  106 עוזיאל

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן ת רמ 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  נאות  זכרמ חולון  משולם הפועל 1741
  השושנים

  12 הסיגלון 
 חולון 

  38 יבמא   אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  הספורט  היכל חולון  כפיר  לועהפ 3819
  9 ברקת, גולדה
 חולון 

  רחוב דבורה  רועי
  חולון  38 במאי אחד

5832025 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

'  א  עירוני תיכון רוגוזין  א "ת לעוהפ 4717
 א "ת  4 שפרינצק 

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 ויפ

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  21 בגין מנחם דגן  בית מכבי  4762
 דגן   בית

  דגן  בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

  יורם
 אביסרור 

  םטכניקו אורט  ג"ר גבעתיים להפוע 4874
  בוקר שדה ' חר

 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 יםגבעתי

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  2 ניםהאור' שד אפעל  רמת  ס.מ 7571
 אפעל   רמת

  שדרות  רחוב
  2 רמת  2 האורנים

 אפעל   רמת

036358496 
035352742 

0505665388 

 עוזר  איציק
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 569 א אביב תל  -'א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  ס" בי אולם שהם מכבי  36

  רחוב יהלום
 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר

   ים  בת  6 הדקל ים -בת י מכב 701
 מלטון  אולם

  ם י בת 0 2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  איתן

,  רימונים ס"ב אונו  קרית  עירוני 1063
  5 יהודה  רב ' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

"  כרמים" אולם גפן  צ' ראשל מכבי  1258
  4 ה שומר רחוב

 לציון  ראשון

  ה לדגו ימכב   בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  טכניקום אורט  עתייםבג ג"ר הפועל 1828
  בוקר שדה  רחוב

 גבעתיים 

  23 רר עוהמ דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 ן דג שרה

  נס 33 הזמיר ת שדו  ציונה  נס  הפועל 2069
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

 , אלון אולם אלון   השרון רמת. ס.א 2264
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 ןרוהש

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

'  רח  אביב אולם אביב   א" ת  להפוע 4718
,  3 פרידמן שרגא
 אביב   רמת

-אביב-תל 5 עםיקנ
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי
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 570 ב אביב תל-  א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  1 אבנר '  רח צהלה  א "ת מכבי  * 277

  ט ורספ  מועדון
 א " ת צהלה

-תל  293 שיטרית 
 יפו -אביב

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח,  יוסף הדר אביב   תל מכבי  * 385
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-יבבא-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח,  יוסף הדר מערב  אביב  תל מכבי  * 494
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח,  יוסף הדר צפון  אביב  תל בי כמ * 6323
  תל  6 שטרית 

 יב בא

 036474721 יב אב תל  6 שיטרית 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח,  יוסף הדר דרום   א "ת מכבי  * 6324
  תל  6 שטרית 

 אביב 

 036474721 ב אבי תל  6 שיטרית 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח  ,ףיוס הדר מזרח  אביב  תל מכבי  * 7577
  תל  6 שטרית 

 אביב 

  אביב  תל  6 שיטרית 
6948206 

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח,  יוסף הדר יוסף  הדר  תא  מכבי  * 7578
  תל  6 שטרית 

 יב אב

  אביב  תל  6 שיטרית 
6948206 

036474721 
036446438 

0523675988 

  ןעושמ
 מזרחי 

'  רח,  יוסף הדר מרכז  יבבא  תל מכבי  * 7864
  תל  6 ת ירשט

 אביב 

 036474721 אביב  תל  0 שיטרית 
036446438 
052367598 

  וןשמע
 מזרחי 

 מגרש פתוח  *
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 571 ג אביב תל -א סל  קט
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 וצה הקב
  בן שלום אולם גן  רמת  נווה מכבי  475

  רמת   15 אליעזר
 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 לצא)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  נאות  מרכז חצב  חולון הפועל 1743
  השושנים

  12 הסיגלון 
 ן חולו

  38 במאי  דחא  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

  כביר  סמטת'  רח אביב -תל יהודה   בני * 3413
  שכונת(מגרש)4

  תל,התקווה
 . ביבא

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

  עלומים אולם עתיד  אונו. ק עירוני 4574
  2 הכפר' חר

 אונו   קריית

  ל"צה ד תיהע  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  רחוב המשתלה ה צהל תא  הפועל 4932
  43 ארגוב סשה

 אביב  לת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

'  רח המנחיל  גן  רמת בליך  מכבי  7060
 ן ג רמת   יםהפדוי

  גן רמת   43 אליעזר בן
5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 

  פיס טוטו  אולם אזור   להפוע 7214
   4 השקמה  ין בר

 אזור 

  ן הכ גבע שמוליק 
 אזור   177 ירושלים

035507101 
035563484 

0522550004 

  גבע שמוליק 
 ן הכ

'  א  עירוני  אולם חדש  אביב  תל הפועל 7904
  4 קשפרינצ ' רח

 א "ת

  אביב   תל 0 יקנעם
6744305 

036960450 
036960440 
050535797 

 כהן   רמי

 מגרש פתוח  *
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 572 א מרכז -'א סל  טק
  'מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  פייס  מרכז רווה  גן הפועל 97
  צומת  י "ע עיינות

 עובד  בית

  גן אזורית  מועצה 
  נותעיי  0 רווה

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  פורר

  ס" בי אולם חן  שהם מכבי  304
  ברחו יהלום
 שוהם 24 הקשת

  הםשו 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר

  3 ל רזיא  דוד' רח רמלה  דוד   נוה  אליצור 1026
 רמלה 

'  רח  רמלה עיריית
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

"  כרמים" לםאו אורן   צ' ראשל מכבי  1037
  4 שומרה  רחוב

 לציון  ןשורא

  ה גולד מכבי  בית
  ראשון  21 יר מא

 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

"  כרמים" אולם ברוש  צ "ראשל מכבי  5122
  4 שומרה  רחוב

 לציון  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  חק יצ

  קיבוץ  ין פפק מליק  סירני   נצר קיבוץ  ני סיר  נצר הפועל 5381
  קיבוץ 0 סרני  נצר

 7039500 סירני   רצנ

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין  מתן 

  באר 1 התאנה  יעקב  באר   עצמה 7648
  ס "ביה ליד יעקב
 י"רשב

  8/1 קתרב 1471. ד.ת
 70300   יעקב  באר  8

0502030216 
086652533 

0502030216 

 אביב  ירון 

  יקביאל  ס"בי המאירי  לוד וראליצ  10169
 לוד  4 קפלן'  חר

 0505212621 ד לו  0 הפרחים
035740293 

0546767062 

 פרידמן  רז
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 573 ב מרכז -'א סל-קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידינ/פקס/וןטלפ למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  אולם קריה   ציונה. נ  הפועל 722

  2שינדלר ראוסק
 ציונה   נס

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  ב יני

  0 שיין מקס  דנן מיקו רחובות  20 מלצר רחובות  אליצור 4621
 7666605 רחובות

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  אוסי " אולם ים כוכב רחובות  מכבי  5196
  51 סירני"  וזוהר
 ת רחובו 

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 ותרחוב

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 י קצוורוטי 

  ברח  אולם לוד  אליצור 5468
 לוד ,5 פלומניק

  גולדברג יאב
  לוד 5 הפרחים
7140905 

0505212621 
035740293 

0508780677 

 מן פריד  רז

  46 נורדאו'  רח ה מושב ציונה .נ הפועל 5649
 ציונה   נס

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  קרית  אולם ארגמן  ה נציו נס  הפועל 5650
  אוסקר חינוך 

 ציונה   נס  שינדלר

  נהציו   נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  1 סדיםהמיי  עקרון  קרית בי כמ 7618
  קרית  ס" מתנ

 עקרון 

  רון קע קרית  מתנס
  קרית  1 המייסדים

 עקרון 

089496391 
089414979 

0544884035 

 עייש  פיני

  גוריון  בן  אולם אפרוחי  ציונה .נ להפוע 7639
  מעלה'  רח

  נס  םהפרשי
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 חי מזר יניב 

  גוריון  בן  אולם רננים  ונה יצ  נס  הפועל 7640
  מעלה'  רח

  נס  הפרשים
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 רחי זמ ב יני

  5 5/5 שיין מקס  ת רחובו 20 מלצר רחובות  איתן  אליצור 7670
 7666605 ובותחר

089213058 
089213058 

0542323275 

 ן דנ מיקו
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 574 מודיעין  -'א סל  טק
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ג עירוני בית כרמים  ן יעימוד   עצמה 47

  גיניםמה  ישמשונ
 45 גור מוטה 

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

'  ב  רוניי ע תיכון פרחים  ן יעימוד   עצמה 169
  יזרעאל   עמק' רח

 מודיעין 

  רחל רודריגז  וןשמע
  ןיעי מוד 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 יגז רדור

,   6 יזרעאל  עמק שבטים   מודיעין   עצמה 5288
 מודיעין 

  רחל דריגז ור  שמעון
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 גז רודרי

  עלמפ אולם רעות   מודיעין  מכבי  5898
  רעות  הפיס
 מור   תיכון

  645 נטופה הר
 71908   מכבים

0892644147 
0892644147 
0524332374 

 נימרוד  כהן

  שוהם  0 שלום טל אורנים  כפר אורנים מודיעין הפועל 6289
6083210 

0543355552 
046209466 

0543355552 

 שלום  טל

    חשמונאים 0 ם"רמב מודיעין   6 בןראו מודיעין   אליצור * 6460
71929 

089752210 
08978019 

0544495025 

 שרוני  רועי

  ל סרוכד  אולם גמזו  מודיעין .ח עלהפו 7328
 אחיסמך 

  מודיעים  שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

    עיןמודי 0 17 רמבם ן יעימוד   6 בןראו ישיבה  מודיעין   אליצור * 7680
71929 

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

10200 
* 

  ס "ביה מגרש לפיד  מודיעין  הפועל
 לפיד

  םימודיע  שלום טל
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

 תוח ש פמגר *
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 575 א ירושלים  -א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט למכתבים  מען האולם  כתובת  ה קבוצ שם

 הקבוצה 
  , אפרתה  ס"בי בקעה  ירושלים להפוע 3005

,  יהודה'  רח
 ם -י בקעה

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ס "מתנ םאול עציון  גוש וריצ אל 3126
  הגבעה  עציון גוש

 הצהובה 

  צפון. נ.ד  ברק אלדד
  כפר ץ בוקי 0 ה ודיה

 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  דדלא

,  אפרתה  ס"בי תלפיות  םירושלי הפועל 3511
,  הודיה'  רח

 ם -י בקעה

  0 39066. ד.ת
 9139001 ושליםרי

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  עציון אורות אפרת  עציון . ג אליצור 3898
 אפרת , בנים

  וןצפ . נ.ד  ברק אלדד
  רכפ קיבוץ  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  ראמ מ  תמר קריה  חברון  הר  אליצור 5870
 ארבע  קרית 

  הר . נ.ד יתיר  בית
    חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  יאל

  ס "מתנ אולם חגי  עציון גוש אליצור 7732
  הגבעה  ןעציו  גוש

 הצהובה 

.  נ. ד ןיו עצ כפר קיבוץ 
  כפר קיבוץ  0 צפון 

 9091200 עציון 

029937999 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  כפר -ךונחי  קרית  אדומים . ב.מ  יצורלא 10109
 אדומים

  מעלה 0 האלמוג
 אדומים

0545784890 
089768019 

0545784890 

 שרוני  רועי
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 576 ב ירושלים -א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון כתבים מ ל מען האולם  כתובת  ה קבוצ שם

 הקבוצה 
 ,  137 צלהר ' שד ירושלים זיו  אסא  2323

  בית ס" מתנ
 הכרם

  הכרם בית ס" מתנ
  ד.ת  הרצל שדרות

  ירושלים 137 3149
9622818 

026423710 
026427612 

0523825800 

 גר מצ רפי

  הראל תיכון ם -י  הראל  הפועל 5541
 6 החוצבים רחוב

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  0 ודה הי  הטמ . א.מ הדסה   צור הדסה   רוצ  י-מ  הפועל * 5543
  יהודה הרי . נ.ד

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 עוזי  קאחו 

  ס "מתנ אולם ירושלים   גנים הפועל 5544
  דהומיי ' רח גנים

  מנחם ק
 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

,  חורב ס"בי ם -י חורב  הפועל 5545
  15 קטמון   כובשי

 ושלים רי

  0 39066. ד.ת
 9139001 םיירושל

026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

  מאוחדת היכל ירושלים   זאב.פ הפועל 5546
  זאב. פ  גל' רח

 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 י מזרח  שי

  הנוער   בית וה חדו ירושלים  אליצור 5929
  גהרצו העברי

 ירושלים  105

'  רח  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, ביץלינא

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  ס "מתנ אולם ם -י  רמות הפועל 5956
'  רח, תרמו

 ם-י  ציון  יריסא

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 חי מזר שי

 מגרש פתוח  *
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 577 יהודה מטה  -'א סל  קט
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  הראל תיכון ציון .מ/ירושלים הפועל 2422

 6 החוצבים רחוב
  0 39066. ד.ת

 9139001 ירושלים
026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

  33 השלום דרך ים ירושל הרי ה.ל.ע 4918
 גוש  אבו

  מבשרת 48 ורהדר
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  מטה. א.מ קאחו  עוזי הרים  נס ם כר עין  י "מ הפועל * 5175
  שמשון. נ.ד 0 יהודה 

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  קיבוץ  אולם יהודה  מטה הפועל 5177
 צרעה 

  מטה. א.מ קאחו  עוזי
  שמשון .נ.ד 0 יהודה 

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  ס" בי אולם שמש ת יב  אליצור 6422
  הגולן  וויס  נקורב

 שמש  בית  17

  בית   0 העליה רחוב
 9900    שמש

054557034 
026440618 

0545570343 

 קריאף   אפי

  כדורסל מגרש נחושה   -. י.מ הפועל * 7207
 ה נחוש

  0 יהודה  מטה א.מ
 ן שמשו. נ.ד

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  הר  1 גההפס אדר  הר ם-י  הפועל 7321
 אדר 

  45 39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 י רח מז שי

  עין תיכון אולם יהודה   הרים עין  הפועל 7600
 כרם

  טוב -הר איזורי  מרכז
 ן שמשו. נ.ד 0

050797708 
029958630 
050797708 

 עוזי  קאחו 

 ח ומגרש פת  *
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 578 שורק א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ים למכתב מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  7 זיבש רחוב ה יבנ שמשון   אליצור 1092

 יבנה 
  עיריית 3 י דואנ' שד

  יבנה 3 יבנה
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  ס"ביה אולם נר רב הפועל 1830
 קדרון  אור   בית

  33 האפרסק דרי   יבא
  קדרון  מושב

7079500 

089399971 
1535326089 
0505326089 

 דרי   אבי

  אוסי " אולם רחובות  מכבי  2038
  51 ניסיר "  וזוהר

 ות וברח

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 יצקי וורוט

  אולם תוב כת גדרה  מכבי  2223
  רחוב, רמון ס"בי

,  יןגב מנחם
 .גדרה

  גדרה  ס" מתנ
  גדרה  41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  ס"ביה אולם חדש  ברנר הפועל 5516
 ברנר  גבעת  ןכו תי

  מושב 33 י רד  אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   יאב

  2 אליהו' שד ושבה מ ה יה בת.מ  הפועל 6444
 ה ית ב מזכרת 

  בתיה .מ מתנס
  2 אליהו   שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  0 מלכר  שמעון  אסי  נען  וץ קיב אולם חשמונאי /גזר הפועל 7242
 7630511 רחובות

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 ן שמעו אסי 

  אוסי " אולם בות רחו עירוני  מכבי  7880
  51 סירני"  וזוהר

 ובות חר

  דואר תא   יבנה דרך
  רחובות 0 2125

7612101 

086339034 
086339034 
054204066 

  רון
 וורוטיצקי 
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 579 א אשדוד -א סל  קט
'  מס
 ה וצקב

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  נעמי   ס" בי אולם נה יב גן הפועל 1176
  שמר

 ינברג רג.צ.א

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 רר אלה  ארז

  יד  11 חבקוק  שורק  לנח  אליצור 3985
 בנימין 

  שורק  נחל  ס" מתנ
  יד  11 הראל' רח

 7681200 מין ביני 

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון  ספי

  וןתיכ אולם יבנה  גן מכבי  4570
'  רח  רבין אורט 

 נה בי  גן חלמיש

  רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן 0

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית   ליוא

  אריאל  ס"בי אריאל    אשדוד  מכבי  4914
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  ס"ביה אולם גדרות  הפועל 5405
'  רח תגדרו

 עשרת  האורן 

.  נ. ד תו רגד ס" מתנ
  עשרת 0 שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 בגגון  חיים

  מרכז אולם יבנה  יהונתן   אליצור 5445
'  רח  הספורט 

 יבנה  27 ון האל

  עיריית 3 י דואנ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  רתמים  ס"ביה רתמים  ד דואש מכבי  6142
  22 היקחז  המלך

 אשדוד 

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  ת קבוצ  ס"יב יבנה  חבל  אליצור 6345
 יבנה 

  נהיב חבל  ס" מתנ
  חבל  0 אבטח. נ.ד

 7923900 יבנה

088622120 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי 
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 580 ב  דאשדו א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ ה קבוצ שם

 בוצה קה
  ס "ביה  אולם דוד שא ביתר  1184

 אשדוד '  ג מקיף 
.  ד.ת 9 הנביא הושע
  ד אשדו 9 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

  ס"ביה אולם אשדוד  מכבי  2782
  רחוב' ח יף קמ

  ועםאבינ  בן ברק
 אשדוד  10

  .ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  פינה ראש' רח אשדוד  מטאור  הפועל 5506
 אשדוד ' ט  איזור 

  השקמה  םאמסל  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
077950673 

0523383660 

  ניסים 
 אטרקצי 

  יואב  איזורית עצה ומ גת  קיבוץ  צפית   יואב עלהפו 6013
 7983500 יואב 0

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

  ספורט  אולם ה טובי באר  הפועל 6114
  באר תיכון

 טוביה 

  באר אזורית  מועצה 
    הביטו  באר 0 טוביה 
83815 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  גוריון  בן דוד' שד מלאכי   קרית הפועל 7802
 כי מלא  קרית 38

  0 קסלמן  סגל   תומר 
 ת ו רחוב

0776500086 
15389450140 

0538892238 

 סגל  תומר 

'  ד  מקיף   תיכון היובל  אשדוד  מכבי  10029
  18 ביאליק' רח

 אשדוד 

  ד.ת  10 העברי הגדוד
 אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  נעמי   ס" בי לםאו סביון  יבנה  גן הפועל 10049
  שמר

 ג ברינגר.צ.א

  יבנה גן  0 34 ד.ת
7080000 

052583016 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז
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 581 דרום- א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אלון אולם גת  קרית עירוני  י מכב 199

  שדרות
  1 אות צמהע

 גת  קרית 

  קרית 32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

  שלמה
 מקייס לא

  פיס מרכז שבע  באר/עומר הפועל 2590
  הדר' רח  לתיקהי

 עומר  1

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ר אולי

',  ב  מקיף  ס"ביה אשקלון  .ס.א 2852
  צבי   בן  שדרות

 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  נאות  מסחרי  כזמר
 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

  הגפן' רח  אולם להבים  הפועל 4330
  הזית   פינת

 ביםהל

  29 הורד' רח  ס" מתנ
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ  שרון

  פיס מרכז עומרים  עומר  הפועל 5160
  הדר' רח  תיילקה

 עומר  1

  עומר 0 1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ר ואיל

,  'ב  מקיף  ס"ביה כוכב   אשקלון. ס.א 5485
  צבי   בן  שדרות

 לון אשק

  מרכז  רחמים   דני
  14 נאות  מסחרי 

 7810000 אשקלון 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

   ספיי  אולם מיתר  הפועל 7094
 מיתרים

  רמית   84 הבשור דרך
8502500 

0524206147 
086512105 

0524206147 

  רוני 
 ץ יב ומיריחי 

  איזורית עצה ומ דקלים   בני מושב מזרח   לכיש הפועל * 7119
  נהורה  מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 רח יפ מיכאל 

  רח,ברנע  מצפה איתו  לון אשק  אליצור 7986
-דה  אדמונד

  ד שילרוט
 אשקלון ,2

  0 213 ד,ת  8 צהל
 78100   אשקלון 

0549908055 
089302681 
054990805 

  ל אכמי
 שרביט 

  אשקלון  חוף ס" מתנ כרמיה  קיבוץ  אשקלון  חוף  הפועל 10142
 הדר  בת 0

086774267 
086775565 

0544907623 

 דהרי  יוסי 

 ח מגרש פתו *
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 582 עזה עוטף א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ליד כלנית  אולם אשכול  ועלפה 6350

  נופי  כון ית  ביס
  א. מ הבשור
 אשכול 

  נ .ד אזורית  מועצה 
  אשכול 0 בגנ

8546550 

0524568748 
0546644131 
0546644131 

 גולד  רן

  גבים  קבוץ אולם גב הנ שער להפוע 6714
  שער חינוך  ית רק

 הנגב

  שער אזורית  מועצה 
  שער  0 דוא הנגב
 78100   הנגב

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי  ערן

  קהילתי  יישוב מרחבים/מבועים לעופה 6727
 מבועים 

  יםחבמר . א.מ
  0 נגב  דנ גילת.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0543322478 

 ן ' מוצ ן מור

  גולומב' רח אופקים  הפועל 7584
 אופקים 18

  55 55 ירמיהו
 ים פקאו

0502022961 
089960251 

0502022961 

 מאיר  דיין 

  ה צעומ  אולם תושיה   נגב שדות  מכבי  7687
  שדות  איזורית 

 נגב

  שדות אזורית  מועצה 
 נגב  שדות 0 נגב

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד  אריה 

  ס גיטי לםוא שדרות  מכבי  10009
   22 בגין מנחם

 ות שדר

  ד.ת  22 בגין מנחם
 שדרות  0 476

086610568 
086610568 

0509980307 

  אמיר 
 אוחנה 

  גולומב' רח צעירים  פקיםוא עלהפו 10183
 פקים וא18

 077705308 אופקים  0 ירמיהו
077705308 

0502022961 

 מאיר  דיין 
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 583 נגב-א סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  מענית  ספר  בית שבע  באר  הפועל 1596

  באר 10 תמר '  רח
 שבע

  15 גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע ר אב 0

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

    פייס אולם חברון  ר ה אליצור 2963
 מיתרים

  הר. נ.ד יתיר  בית
    חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  אלי

  משאבי ץ קיבו הנגב רמת הפועל 4222
 שדה

  .א.מ  הראל דרור
.  נ.ד 0 הנגב  רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  דרור

  צבי '  רח ירוחם מכבי  4995
  207 רנשטיין וב

 ירוחם 

  ירוחם 3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

'  רח  גאון אולם דימונה  מכבי  5281
 דימונה  1 הגפן

  אמסלם  אבי
  37 וס אקליפט 
 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 סגרון   יבא

   פייס אולם דביר  חברון  הר  אליצור 6161
 מיתרים

  הר. נ.ד יתיר  בית
    חברון הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  אלי

  נ.ד שמעון  בני א.מ חצרים  קיבוץ  שמעון  בני ועלפה 7452
  שמעון  בני 0 הנגב

8532400 

089911705 
089915837 

0505679384 

 זקרי  אודי 

  אולם עומר /שבע באר  הפועל 7610
'  ז מקיף, רמות
 ש"ב,65 הדעת

  באר 17 15 גדי עי
 8481021 שבע

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  ירכפ

  ב.ד שמעון  בני א.מ בר   גבעת אולם בר  שבע באר  הפועל 7866
  שמעון  בני 0 הנגב

8534200 

089911705 
089915837 

0505679384 

  יוסי 
 טוביאנה 

    אילת  0 110. ד.ת אילת ,רבין אולם אילת  לעהפו 7881
88000 

086586348 
088603296 
053424427 

 אלמוג  אורן 

 

 

  



253 
 

 650 צפון-'ב סל  קט
'  מס

 וצה בק
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ האולם  כתובת  קבוצה  שם

 ה הקבוצ 
  קיבוץ  אולם ועהגלב  הרי.מ.ג הפועל 4513

 ע גלבו מעלה
  145 ד.ת וינקור   רןלי

  קיבוץ  0 ה טהשי  בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  מושב דדו אולם דדו   גלבוע הפועל 5027
 ברק 

  145 ד.ת וינקור   ןליר
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  145 ד.ת נקור יו  לירן חרוד  עין  אולם צעירים   ועגלב הפועל 5029
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  145 ד.ת וינקור   לירן חרוד  ן יע אולם ד חרו גלבוע הפועל 5846
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  ה השיט  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 קור וינ   לירן

  145 ד.ת וינקור   לירן נר   גן םלוא נר  גן  גלבוע הפועל 6536
  ץ קיבו 0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  בית  קבוץ אולם רימון  ע בוגל  ועלפה 7378
 אלפא 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 יטה שה  בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  קיבוץ  אולם טבריה /הירדן ועלפה 7598
  יעקב  אשדות 

 ד איחו

  ק מע  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  ת יער  ס"ביה יזרעאל  מגדל הפועל 7916
  מגדל  העמק
 העמק 

  מגדל 0 398 תד
 2310301 העמק

046443059 
046540438 
054644305 

 חיים  ן ב נתן 

  ס"ביה אולם מנדי   טבריה הפועל 10106
'  רח י מונתחכ

 ה ריטב 1 י"רש

  0 טבריה  218 ד.ת
 14100   טבריה 

046716833 
0466716833 

050773680 

  עמרם
 אלמלם

  קיבוץ  אולם שקד  מ.ג הפועל 10115
 ו יה אל שדה

  קיבוץ  0 וינקור   לירן
 10801   השיטה   תבי

046209466 
046209466 
050407797 

 ור קנ יו  לירן
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 651  עמקים- ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  צה קבו שם

 הקבוצה 
  בן' רח  פיס לםאו טבעון   קרית הפועל 3529

 טבעון   יתרק  צבי
  רוטנברג  נועם

  ית ר ק 37 כצנלסון 
 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  עפולה 0 90000. ד.ת שמשית  שמשית  ל איזרע הפועל 3864
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  עפולה 0 90000. ד.ת ה הושעי הושעיה  יזרעאל  הפועל 6551
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  דדעו

  קיבוץ  אולם יפעת  אל יזרע הפועל 6553
 יפעת 

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  בן' רח  פיס אולם ן מרני  טבעון הפועל 6875
 טבעון   קרית  צבי

  רוטנברג  נועם
  ת קרי 37 ן כצנלסו

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 ברגטנ רו

  כפר  פייס אולם ש "פכ יזרעאל  הפועל 7136
 יהושע

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  אולם  ץ קיבו מגידו  הפועל 7455
 הזורע 

 0524703990 מגידו   0 השופט עין
524703990 

0524703990 

 קלס  יאיר 

  עמק ת אזורי מועצה  תמרת  תמרת   יזרעאל עמק' פה 7729
  עפולה 0 יזרעאל

1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  אולם  קיבוץ  עמק  מגידו לעופה 7920
 הזורע 

.  ד.ת, מגידו. א.מ
 עפולה  0 90006

0524703990 
049598400 

0524703990 

 קלס  יאיר 

  רמת   16 נרקיס י יש  רמת להפוע 10137
 ישי

  48 הארז עזר יריב 
 ישי   רמת

049836111 
049837096 

0547617616 

 קב רב  אבי
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 652 זבולון ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ולם אה כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  אבישי אולם קין מוצ  קרית מכבי  4209

  אלון יגאל
 . מוצקין קרית 4

  גוש רט הספו היכל
.  ד.ת דקר  ובחר

  קרית 4 26424
 מוצקין 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר  אלי

  טהספור  מרכז חיים   קרית בי מכ 4744
  חיים קרית  לןאי

 1 צייטלין 

  חיים קרית  0 17 .ד.ת
2610301 

0542124669 
0765102095 
0542124669 

  איציק
 אוחנה 

  ביניים חטבת  אתא  קרית  אליצור 4880
  יתרק  ב רוגוזין 

  יצחק  דרך  אתא 
 רבין 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 טוב נב

  קרית  לםוא ים ורד כפר  עצמה 5665
  ס" בי חינוך 

  ר פכ םאמירי
 ורדים 

  כפר  0 3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 

0508213774 

 מינסטר  שי

'  רח  אולם יקנעם הפועל 5758
  33 אלונים 

 עילית  םיקנע

  648. ד.ת , 33 אלונים 
 2069200 יקנעם  0

049597061 
046888233 

0528346429 

 וקנין  אריק 

.  א. מ ךאלימל   דני נופית  אולם פית ונ  וןזבול הפועל 6680
  כפר  דואר זבולון 
  קרית 300300 מכבי 
 3003000 אתא 

048478127 
048478127 

0546833017 

 מרקו   אסף

  ביניים חטיבת  א תא  קרית  שלום אליצור 7017
  אתא.ק  ב רוגוזין 

 רבין  יצחק  דרך

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 אתא 

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 ב בנטו 

  ביניים בת טח י עירונ  אתא  אליצור 7409
  קרית  ב רוגוזין 

  יצחק  דרך  אתא 
 רבין 

  קרית  0 217. ד.ת
 2810101 א תא

046895048 
046894157 

0524444166 

  נפתלי
 ב בנטו 

  ספורט  לםוא שפרעם  אעבלין מכבי  7439
  ב"חט פיס

 אעבלין 

    אעבלין   0 4215 ד.ת
30012 

049500264 
0529500604 

  מורשד
 סלים

  גנים והונ  אולם גוזלים מוצקין מכבי  7909
  26 בגין' רח

 מוצקין  קרית 

  0 26424. ד.ת  דקר
 מוצקין  קרית 

048763090 
048756111 
050778329 

 הבר  אלי
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 653 פהיח-ב סל-קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  נשר  פיס אולם נשר  הפועל 2588

  15 יטהשה' רח
 נשר

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל

'  רח דינור  ס"ביה מות יוז אחוזה ביתר  4056
  נווה  20 קליבנוב

 חיפה  שאנן

  כרמליה 21 רחל
  חיפה 21 חיפה

3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   אילן

'  ח ר דינור ס"בי פרגולנד   ה אחוז  ר"בית 4122
  20 יבנובלק

 חיפה

  ה חיפ 21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   ןאיל

  ס" בי, פיס אולם תירוש  אחוזה  ביתר  4835
  שכונת, דינור
   שאנן  נווה 

  20 נובקליב'  רח
 .חיפה

  חיפה  21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   אילן

  פייס לםוא אינדיום  אחוזה   ר"בית 5939
'  רח דינור  ס"ביה

  20 בונ קליב
  שאנן נווה  שכונת
 חיפה

  21 21 רחל רחוב
 3440206 החיפ

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז   אילן

  ס"בי בק  חיפה  הפועל 6693
  טשרניחובסקי

 חיפה

  אצל - 30 הים  ךדר
 חיפה  30 ריבק   דני

0523996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  נשר  פיס אולם נשר  גבעת   עלהפו 7778
  15 יטהשה 'רח

 נשר

  נשר 6 הסחלב
3684406 

048210537 
048212889 

0546788132 

 אופיר  גיל

  ס "ביה  עוספיה עוספיא  הפועל 7855
 ' ב  יסודי

 048392170 0 1376 ד.ת  עספיא
048392170 
054661637 

 כיוף  סמיח 

  הפיס   בית עתלית  כרמל  חוף  הפועל 7901
 עתלית 

  0 מל הכר חוף . נ.ד
 3086000 כרמל עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  עדי

  נשר  פיס אולם יצחק   רמות  נשר הפועל 7981
  15 השיטה' רח

 נשר

 0546788132 נשר  0 הסחלב
048210537 

0546788132 

 אופיר  גיל
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 654 שומרון  -'ב סל  קט
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח  שרת ס"היב חנה  פרדס  מכבי  70

  פרדס  מלאכי 
 חנה 

  ה נכ מרכז   אשכולי רן
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 י גדנובסקוב

  ס"ביה אולם קב ע י זכרון מכבי  588
  נילי   דרך  נילי

 יעקב  זכרון 

.  ד.ת ויינריב   ברק
  יחזקאל  כפר 0 255

1892500 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   קרב

  תמאוהעצ  אולם עדה.ג/בינימינה הפועל 938
 בנימינה  32

  בינימינה 0 229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה  פרעו

  ס" בי אולם מנשה  הפועל 2031
  גוונים

 מנשה .א.מ

  0 מנשה אזורי  זמרכ
  יתאיזור מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 ן ריל שגיא

  וים כרמל   ס"ביה הכרמל  חוף  הפועל 2574
 כרמל עין  ץ קיבו

  0 הכרמל  ף חו. נ.ד
 3086000 כרמל עין

049549234 
049840833 

0526350170 

 רבאון  יעד

  רבין  ס" בי אולם כרכור  חנה  פרדס  מכבי  4910
  2 קת רב ' רח

 חנה  פרדס

  כנה  כז רמ  אשכולי רן
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 ור כרכ

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 

'  רח  קפלן  אולם מרכז   רה חד מכבי  5893
   25  העצמאות 

 חדרה 

  נימצן    טל
  לידי)  האפרסמון 

  חדרה  0 גולן הגלי
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 מן נוי לירון 

  גבע  ס"ביה נה בנימי  עדה.ג הפועל 6913
  ין היסמ  סימטת

 עדה  עתבג

 0773002868 בנימינה  0 229 ד.ת
0773012868 
0542203639 

 צדקה  עופר

  רח פייס  מרכז א עקיב אור הפועל 7912
  יאנסן   אליזה

 עקיבא  אור

  חנה  פרדס  17 גבע
  /חנה פרדס  0 12 ד.ת

 3706185 כרכור 

0773227251 
0773227251 

052836994 

 כהן  יצחק 

  מעגן קיבוץ  מיכאל   מעגן הפועל 10041
 כאל ימ

  מעגן  0 מנשה נ.ד
 37805   מיכאל 

0549419841 
046391111 

0549419841 

 לו קא שירלי

 

 

  



258 
 

 655 חדרה -'ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  צפרירים  ס"ביה מזרח  חדרה  מכבי  2432

  פיס כזרמ
'  רח צפרירים 

 חדרה  האלון 

  נימצן    טל
  די לי) האפרסמון 

  חדרה 0( גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 נוימן  לירון 

  מרכז אולם עח  מאיה  רחפ בת  הפועל 2667
 חפר  בת קהילתי

   חצב צימרמן   יובל
  בת 0 1350. ד.ת 88

 4284200 חפר

0522648908 
098780988 

0522648908 

  בלוי
 צימרמן 

,  ןרמו אילן   ביס צפון  נתניה .ע אליצור 3799
  חטיבת' חר

  8 אלכסנדרוני
 ה י נתנ

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  פייס אולם קיסריה  מכבי  5667
  ד צמו)יהסר קי

 ( ס"לביה

  קיסריה   0 8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

  רוזנברג
 צביקה 

  משגב  ספר  תיב ים חי גבעת  ח"ע הפועל 5782
  חיים  גבעת
 ד ואיח

  אליכין 0 760. ד.ת
3890800 

046251050 
046251005 

0524718791 

 אהרון  איתי

  פיס אולם בקה  מכבי  6765
  אבו '  רח  קהילתי

  אל ה בק  נאר
 יה גרב

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0549149788 

  עבד  ענבוסי
 ר  אל

  ס"ביה אולם ש חר ב יעק  זיכרון מכבי  7553
  י ניל  דרך  נילי

 יעקב  רון כז

  בית  0 582 ד.ת
 10108   השיטה

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב   ברק

  רט ספו אולם קדם /חפר עמק  הפועל 7625
  קדם  ס"בי

 בארותיים 

  ד.ת  קפלינסקי ליאור 
   ויתקין  כפר 110 373

402000 

0523873020 
046251050 

0523873020 

  ליאור 
 קי קפלינס 

  ספורט  אולם ת ' ג  מכבי  7684
  אלבירוני  ב"טח
 ת 'ג

  ת' ג 0 126 ד.ת
 30091   המשולש

0525241838 
046385830 

0525241838 

 גרה  ספוואת

  0 מנשה אזורי  מרכז מגל  ץ בוקי מגל  מנשה  הפועל * 7906
  איזורית עצה ומ

 3780900 מנשה

046177698 
046177392 
052690830 

 שגיא  לירן

 מגרש פתוח  *
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 656  א שרון -'ב סל  טק
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  שלום איש אולם יונה   כפר ביתר  66

  פולג נחל'  רח
 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר לנח
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  הדר  ס"ביה השרון  לב. ח.ל הפועל 2095
  מושב  השרון
 חרות 

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 ת חרו

097964076 
097967957 

0526618262 

 לן וג גבי

  ס"ביה אולם יהודה   אבן. ס.מ 2356
 יהודה   אבן בכר

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

,  צבי  בן  שדרות קדימה  אולם קדימה /רןצו  מכבי  2377
  61 קדימה  ס" מתנ

 6092000 ה קדימ

098947888 
098947888 

0504226999 

 נדרי  משה

'  רח  לםאו פרדסיה  הפועל 2387
  תיב  מול ם"רמב
"  תפוז" ספר

 פרדסיה 

  פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה  מגיד

  משעול  לםאו ויתקין   חפר עמק  הפועל 2562
  כפר הגנים

 ויתקין 

  קפלינסקי ליאור 
  ר פכ 0 373. ד.ת

 4020000 ויתקין 

046251050 
046251050 

0543234339 

  קפלינסקי 
 ליאור 

  אורט  אולם מזרח  נתניה .ע יצורלא 3801
'  רח הרמלין 
 נתניה  2 המחקר 

  .ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  ס"ביה אולם תפוז  יהודה   אבן. ס.מ 5913
 דה יהו  אבן בכר

  יהודה  אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 

  צור   חינוך  בית יצחק   ןרוהש לב הפועל 7316
  נחל ' רח  יצחק 
 8 שילו

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 ות רח

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  שלום איש םאול מתנס  יונה   כפר ביתר  7601
  פולג נחל'  רח

 יונה  כפר

    יונה  כפר 2 מישר נחל
40300 

0505446403 
0772340958 
0505446403 

 ויזל  לישרא
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 657 ב  שרון -'ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןפוטל בים כתלמ  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה בוהק
  ס "מתנ אולם יאיר  כוכב  אליצור 150

 יאיר   כוכב
  וברח הוכמן  מוטי
.  ד.ת  110 אל  בית
  יאיר  כב כו 0 630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן  מוטי

  פיאל  3 כרכום מנשה  פי אל מכבי  577
 מנשה 

  כרכום קהילתי  מרכז
  מנשה  אלפי  0 3

4485100 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון  גיא

  אופירה  לםוא רותם  סבא   כפר הפועל 2381
  עובדיה' רח נבון 

 ס "כ 2

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  בית מושב אולם ן רוהש חוף ח.ל  הפועל 2389
 יהושע

  יהודה יצחק  חיים
  נתניה 0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 יכרט יר  ארז

  היכל אולם מונד   תל מכבי  3824
'  רח ספורט 
 מונד  תל  השקד

  צורן  15 יתחרצ
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  םיחי
 קאופמן 

  ס רדהפ  לב אולם שזיף   השרון.ל הפועל 4584
 גאולים  מושב

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  יגב

  סורקיס אולם ברקן  סבא   כפר הפועל 5499
 סבא  כפר  6 יערה

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

'  רח  דקל  ס"ביה אחוזה   רעננה  בי כמ 6057
 רעננה  24 שברץ

  רעננה 0 24. ד.ת
4310001 

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  בני מושב אולם ציון   בני השרון  הפועל 10026
 ציון 

 0549776839 נתניה  0 פרח יהודה 
098919130 

0549776839 

 ארז   רייכרט

  טייבה  0 592 ד.ת טייבה  ס" מתנ טייבה  ועלפה 10130
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  מוראד
 עאזם
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 658  רעננה-' ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים למכת מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  הפארק   לב לםאו צפון  רעננה  מכבי  1501

  3 שטרן יאיר '  רח
 רעננה 

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

'  חר  דקל  ס"ביה דקל נה רענ מכבי  1795
 רעננה  24 שברץ

.  ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה 0 24

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן

  אריאל  ס"הבי רעננה  אליצור 1984
  הימים ששת ' רח
 רעננה  25

  םעה אחד בנימין נתן 
 4321001 רעננה  1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין  נתן 

 , וןאל  אולם תות   השרון רמת. ס.א 2344
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  סורקיס אולם שקד   כפס  הפועל 2380
 סבא  כפר  6 יערה

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 אסב

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

-נבון אופירה  חרוב  סבא   כפר הפועל 2622
  בדיה וע  רחוב

 2 הנביא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ן ה ד ערן

  רחוב   יןרב  אולם תמר  השרון  הוד  מכבי  5277
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 י זנכאש

  אריאל  ס"ביה יבנה   רעננה  אליצור 5354
  הימים ששת ' רח
 רעננה  25

  רעננה 1 העם אחד
4321001 

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין  נתן 

  אולם אריאל   רעננה  אליצור 7151
  ששת,אריאל
 רעננה  25 הימים

 097452235 רעננה  1 1 העם אחד
097422726 

0544806471 

 בנימין  נתן 

  אולם רעננה  עירוני  י במכ 10045
  הפרחים,י"תל
 רעננה,27

  רעננה 0 44 .ד.ת
4300001 

0524415893 
097700707 

0524415893 

 טסל  ערן
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 659 א תקוה פתח'  ב סל  קט
'  מס
 צה קבו

  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם
 הקבוצה 

  י ודיס   ס"ביה מתן  מכבי  531
 הדר ' רח מתן 

  מתן   84 הדר
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 ן דיי  עמית 

  קאנטרי אולם ת אורני  מכבי  1224
 אורנית 

  אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  ל כאמי

  מרכז אולם תקוה  פתח עצמאות מכבי  1584
'  רח  עולמות 

 ת "פ 10 נגרשולזי

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

 , וןל א אולם תמר   השרון תרמ . ס.א 2343
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר  אלון

  רחוב   רבין אולם רימון  רון שה הוד  מכבי  3688
  הוד  15 פשוש

 השרון 

  הוד   51  ואד ו ע עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

-ממלכתי נה תא השרון  הוד  מכבי  5276
  לדאס  הנריטה

 השרון  הוד,2

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  ספר  בית אולם תקוה .ש אורנית מכבי  5320
  שערי -ןרמו

 תקווה 

  תאורני  17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר  מיכאל 

'  רח , ברנר תיכון אמיר   תקוה  פתח מכבי  5377
  פרידמן זראליע

 ת"פ 12

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  מילקין אולם אריאל  הפועל 7876
 אריאל 

 050532753 אריאל   0 הדקל
039368778 
050532753 

 לוי  מוטי
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 660 ב תקוה פתח -'ב סל  טק
  'סמ

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 וצה הקב
'  רח ילין   שוקי בן  ת" פ ג"הד ס.מ 2737

  5 שיקגו  קהילת 
 וה תק פתח

  יןהע ראש 0 309 ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד

 , אלון אולם כוכבים  ש"רמה.ס.א 3581
,  12 השפלה וברח

 השרון   רמת

  רמת   41 קי לאבי
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 ר שפ אלון

  סטלמך  אולם אהוד  ת "פ אליצור 3950
  4 ציפורי'  רח

 תקוה  פתח

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 

  ץ בוקי אולם מודיעין   חבל לועהפ 4730
 יצחק  בארות

  ם ימודיע שטח  עובד
 6083210 שוהם 10

039722808 
039722871 

0543355552 

 שלום  טל

  בגין ס" בי אולם עידו  העין  ראש עירוני 5804
  8 קנדי  ון 'ג'' רח

 ן העי  ראש

    ןהעי  ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה  אריה 

'  רח - זי בש אולם קובי  העין  ראש ניעירו 5806
  ראש , 91 שבזי
 .העין

    העין ראש 0 21 הליש
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 יה ר א שריה

  דרך גוונים אולם רויטל  עין  ראש עירוני 5809
  67 בגין מנחם

 העין  אש

    העין שאר  0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  שריה

  עוזי ס" בי אולם תקווה   פתח הפועל 7666
  גיסין ' רח  חיטמן

 ת"פ

  מבצע וחניש  יבא
  תקווה  פתח 7 דקל

4934651 

0545720243 
0747069799 
0545720243 

 ורניק  שי

  ס" בי אולם יהלום  שהם מכבי  7884
  רחוב וםיהל

 שוהם 24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

 
039795199 
052660819 

 מור  עופר

  ' רח ילין   שוקי הדר  ת" פ ג"הד ס.מ 10119
  5 שיקגו  לת קהי
 תקוה  פתח

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

 טובל  אלעד
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 661 א דן -'ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון כתבים מ ל מען לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם חן  שהם מכבי  211

  רחוב יהלום
 הם שו24 הקשת

  שוהם 0 958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור  עופר

  דרך , מיתר  תיכון תקוה   גני מכבי  226
 ה תקוו גני  9 הים

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 י רב  סתיו

  מרכז אולם תקוה  פתח   מכבי  724
'  רח  מות עול

 ת "פ 10 שולזינגר

  פתח  0 8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

  אבשלום
 כליפא 

  ס"ביה אולם יהודה  אור.ה.ל.ע 1215
  9 ןולהג'  רח גאון
 יהודה   אור

  יהודה  אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

  בן מוטי
 בסט 

  מורשת  ס"הבי חביב  שמואל.ג אליצור 3772
'  רח,נריה

  גבעת 80 הזיתים
 שמואל 

  0 ריון וג בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

054563147 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

  עלומים אולם עתיד  אונו. ק רונייע 4204
  2 הכפר' רח

 אונו   קריית

  ל"צה העתיד  דור
  נו או קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0524493895 

 פס  ניר

  גן אולם סביון . ס.א 5547
  2 ים השיקמ

 סביון 

  מקומית  מועצה 
  סביון 8 קמה השי

5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

  נווה 1 שוהם ' חר מונסון   נווה. ס.א 6687
 מונוסון 

  מונסון   נוה 60 ברקת 
6019000 

0504344222 
035336551 

0504344222 

 קאשי  רוני 

  מורשת  ס"ביה ל שמוא גבעת  אליצור 7291
'  רח,נריה
  גבעת 80 תיםהזי

 שמואל 

  גבעת  26 15 ון ריגו בן
 שמואל 

054563147 
0774701681 

054563147 

  צבי
 הירשוביץ 
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 662 ב דן -'ב ל ס קט
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב ידני/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 בוצה קה
   ים  בת  6 הדקל ים  בת  מכבי  756

 מלטון  אולם
  ים  בת 0 2341. ד.ת

5912301 
035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף  ןאית 

  דיין משה  םלוא יהוד  ה.ל.ע 3410
 יהוד  5

  זאב  פנדו  ליאור 
  יהוד 4 וינהויז

5629004 

0527789333 
036497637 

0527789333 

 פנדו  ליאור 

  הספורט  היכל שרת  קרית  ןלו חו הפועל 4814
  9 ברקת, הלדגו

 חולון 

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 סמן דור

  מורשת  ס"ביה ן ליא  שמואל.ג אליצור 5113
'  רח,נריה

  גבעת 80 הזיתים
 שמואל 

  0 ן גוריו בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

054563147 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 רשוביץ יה

  בן שלום אולם גן  רמת בני  מכבי  5601
  רמת   15 אליעזר

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 ן גד אודי 

  דרך , מיתר  תיכון גנים  תקווה  גני מכבי  6112
 תקווה  גני  9 םיה

  מרכז  -33 ילהגל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  2 האורנים' שד אפעל  רמת  ס.מ 6827
 על פא  רמת

  שדרות  רחוב
  2 ת מר  2 האורנים

 אפעל   רמת

036358496 
035352742 

0505665388 

 ר זוע  איציק

  רימונים אולם רימון   אונו. ק עירוני 7149
  5 יהודה  בר' רח

 אונו  קרית 

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 ס פ  ניר

'   רח,אביב אולם חדש  אביב  תל הפועל 7519
 3 פרידמן שרגא

  אביב   תל 5 יקנעם
6744305 

036960450 
036960440 

0505357978 

 ן הכ  רמי

  ס"ביה אולם חרצית  יהודה אור  עלה 7935
  9 הגולן'  רח גאון
 ודה הי  אור

  יהודה אור   0 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 
052276058 

  בן מוטי
 בסט 
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 663 א אביב תל -'ב סל  טק
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 וצה הקב
"  כרמים" לםוא ן רימו צ' ראשל מכבי  220

  4 שומרה  רחוב
 לציון  ראשון

  גולדה  בימכ  בית
  שון אר  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  חק יצ

  טכניקום אורט  ג"ר גבעתיים הפועל 318
  בוקר שדה  רחוב

 ים גבעתי

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 יםגבעתי

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  נאות  מרכז שון  חולון הפועל 491
  השושנים

  12 הסיגלון 
 חולון 

  38 במאי  אחד  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 מן רס דו

'  רח חדש  תיכון נווה  גן רמת  מכבי  992
  תמ ר 106 עוזיאל

 גן

  גן רמת   43 אליעזר בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  די וא

  ' רח  אביב אולם אביב    א "ת הפועל 2901
,  3 פרידמן שרגא

 אביב   תרמ

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  נאות  מרכז רימון  חולון הפועל 3306
  םהשושני
  12 הסיגלון 

 חולון 

  38 במאי  דאח  רחוב
 5832025 חולון 

035014266 
035059226 

0542153036 

  מיקי
 דורסמן 

,  לההמשת אולם צהלה    א "ת הפועל 3420
  ארגוב סשה'  רח
 א "ת 43

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן   רמי

  טכניקום אורט  גבעתיים ג"ר הפועל 4517
  בוקר שדה  ברחו

 גבעתיים 

  23 המעורר  דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן  שרה

  יםומ על אולם דור  אונו. ק עירוני 6921
  2 הכפר' רח
 אונו   תיי קר

  ל"צה העתיד  דור
  אונו  קרית 104

5545173 

0524493895 
035274433 

0524493895 

 פס  רינ

'  רח יל המנח עירוני  גן  רמת מכבי  6989
 גן  רמת   הפדויים

  גן רמת   43 יעזרל א בן
  גן רמת  43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0503312431 

 דגן  אודי 
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 664 ב יבבא תל-  ב סל  קט
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח,  יוסף הדר יב אב  תל מכבי  * 2557

  תל  6 שטרית 
 אביב 

-אביב-תל  6 ית טרשי
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

  צהלה 1 אבנר  צהלה  אביב  תל י בכמ * 3082
 תא 

-יבבא-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036474721 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  חר,  יוסף הדר מערב    באבי   תל י מכב * 5796
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036059333 
036059992 

0523675988 

  שמעון
 חי מזר

'  רח,  יוסף הדר ח רז מ אביב  תל מכבי  * 5797
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-אביב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036059333 
036059992 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח  ,יוסף הדר יוסף .ה יבאב  תל בי מכ * 5799
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-יבאב-תל  6 שיטרית 
 6350429 יפו

036059333 
036059992 

0523675988 

  וןשמע
 רחי זמ

'  רח,  יוסף הדר ן וצפ   א "ת מכבי  * 7049
  תל  6 שטרית 

 אביב 

 036474721 יב בא  תל  6 שיטרית 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 מזרחי 

'  רח,  סףוי  הדר וםדר  אביב  תל מכבי  * 7051
  תל  6 שטרית 

 אביב 

 036474721 אביב  תל  6 שיטרית 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 רחי זמ

'  רח,  יוסף הדר כז רמ  יבאב  תל מכבי  * 7580
  ל ת 6 שטרית 

 אביב 

 036474721 אביב  תל  6 שיטרית 
036446438 

0523675988 

  שמעון
 רחי זמ

 מגרש פתוח  *
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 665 מרכז -'ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
"  םמיכר " אולם רותם  צ' ראשל מכבי  216

  4 שומרה  רחוב
 ון לצי  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  שון אר  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  ס"ביה אולם יסמין  צ "ראשל מכבי  709
'  רח אלון יגאל
  וןאל יגאל

 צ "ראשל

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 יר מא

 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  פייס  כזמר ה רוו גן הפועל 1336
  צומת  י "ע עיינות

 עובד  תיב

  גן אזורית  מועצה 
  עיינות 0 רווה

7049000 

089408230 
089408241 

0544667331 

 עדי  פורר

  בינארי' רח רחובות  מכבי  1519
  שזר  ס"היב

 רחובות 

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 טיצקי רו וו

  3 רזיאל   דוד' רח רמלה  ד דו  הנו  אליצור 1555
 ה לרמ

'  רח  רמלה עיריית
  רמלה 0 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

"  םכרמי" אולם צ "ראשל סחלב  מכבי  4170
  4 שומרה  רחוב

 לציון  ראשון

  גולדה  מכבי  בית
  ראשון  21 מאיר 
 7502501 לציון 

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי  יצחק 

  ברח  אולם לוד  אליצור 5917
 לוד ,5 קי נמפלו

  גולדברג אבי
 לוד  5 הפרחים

0505212621 
035740293 

0508780677 

 פרידמן  רז

  בגין  ס"ביה רחובות  עירוני  מכבי  7581
  לגבירו פרבכ

 רחובות 

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 רוטיצקי וו

  0 סרני-נצר ץ וביק סרני   נצר קיבוץ  סרני -נצר  יקאר  הפועל 7934
    סירני  נצר קיבוץ 
70395 

089278110 
089278110 
054761717 

 פפקין  מתן 

  גוונים  ס"בי נען /גזר הפועל 8000
 נען   קבוץ

  רחובות   0 לכרמ
7630511 

089274007 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 
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 666 א שורק -'ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןופטל למכתבים  מען האולם  ובת תכ צה קבו שם

 הקבוצה 
  מרכז אולם ה יבנ יהושע  אליצור 2036

'  רח  הספורט 
 יבנה  27 האלון 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  ס"ביה אולם צעירים  ברנר הפועל 3769
 ברנר  עת בג תיכון

  במוש 33 דרי   אבי
 7079500 ןרו קד

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

'  רח  ר"שז אולם עירוני  רחובות  מכבי  4254
 רחובות  בינארי

  0 2125 ד.ת  יבנה דרך
 7612101 רחובות

086339034 
086339034 

0542040667 

  רון
 וורוטיצקי 

  0 שיין מקס  ןדנ מיקו רחובות  20 מלצר בות רחו אליצור 4335
 7666605 רחובות

0542323275 
089213058 

0542323275 

 דנן  מיקו

  2 ויהאל' שד בתיה  מזכרת הפועל 4425
 בתיה  מזכרת 

  בתיה .מ נסתמ
  2 אליהו   שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

  ישיבת אולם שעלבים  נען/גזר הפועל 4631
 שעלבים

  0 כרמל ן שמעו אסי 
 7630511 רחובות

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 

  ספר  בית צפון  ברנר הפועל 4960
  מושב אשית רב

 זרי אלע  בית

  33 דרי אבי דרי   אבי
  קדרון  מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  כזמר  אולם יבנה  יצחק  אליצור 5725
'  רח  הספורט 

 ה יבנ 27 האלון 

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 נהיב

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  יד  ספורט  אולם שורק  נחל  אליצור 6059
 בנימין 

  שורק  נחל  ס" מתנ
  יד  11 הראל' רח

 7681200 בינימין 

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון  ספי

   רחובות 5 שיין מקס  רחובות  20 מלצר יהד  ותרחוב   אליצור 6697
766665 

0542323275 
542323275 

0542323275 

 דנן  קוימ
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 667 ב  שורק -'ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען ם ולהא כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  האורן רחוב גדרות  להפוע 1669

 ת עשר מושב
.  נ. ד גדרות ס" מתנ
  עשרת 0 שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 בגגון  חיים

  נס 33 רימזה וואלי    ציונה .נ הפועל 2070
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

'  רח  לםאו מליבו    ציונה .נ הפועל 2535
  2שינדלר סקרוא

 נה ציו   נס

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

'  רח  אולם חינוך  ציונה  נס  הפועל 5338
  2נדלרי ש ראוסק

 ציונה   נס

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  נס  46 אורד נו לב   ציונה  נס  הפועל 5343
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  ץ קיבו פפקין  מליק  סירני   נצר ץ בוקי סירני   נצר הפועל 5379
  קיבוץ 0 סרני-רצנ

 7039500 סירני   נצר

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין  מתן 

  באר 1 התאנה  יעקב  באר   עצמה 5612
 יעקב 

  0 ברקת 1471. ד.ת
 70300   יעקב   באר

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב  ירון 

  1 המייסדים עקרון  יתקר  מכבי  7432
  ית רק  ס" מתנ

 עקרון 

  עקרון  קרית  מתנס
  קרית  1 ייסדיםמה

 עקרון 

089496391 
089414979 

0544884035 

 עייש  פיני

  ביאליק ס"בי המאירי  לוד אליצור 10138
 לוד  4 קפלן'  רח

 0505212621 לוד  0 הפרחים
035740293 

0546767062 

 פרידמן  רז

  גוריון  ן ב אולם עתיד  ציונה  נס  הפועל 10165
  מעלה'  רח

  נס  םהפרשי
 ציונה 

 089402844 ציונה  נס   0 273 ד.ת
089401997 
054334447 

 מזרחי  יניב 

 

 

  



271 
 

 668  מודיעין -ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  עירוני  אולם כרמים   מודיעין   מהצע 274

  ג עיןמודי
  המגינים  שמשוני

 45 גור מוטה 

  לרח רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 ומנאי

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  עירוני  אולם פרחים    מודיעין עוצמה  3573
  ג מודיעין
  המגינים  שמשוני

 45 גור מוטה 

  רחל רודריגז  ןשמעו
  מודיעין 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 ז ריגרוד

  ג עירוני בית ם טישב   מודיעין   עצמה 5260
  ניםיגמה  שמשוני

 45 גור מוטה 

  רחל רודריגז  שמעון
  דיעיןו מ 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

,  רעות, 3 הדרים ין מודיע בי מכ 5479
 מור   כוןית

  נטופה הר  כהן נמרוד
 7179902 יםמכב 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 ן ה כ נמרוד

  שוהם  0 שלום טל אורנים  רפכ אורנים מודיעין הפועל 6291
6083210 

0543355552 
046209466 

0543355552 

 שלום  טל

  0 ם"מבהר מודיעין   6 ראובן מודיעין   אליצור * 7292
 71929   מונאיםשח

0544495025 
089768019 

0544495025 

 וני ר ש רועי

,  רעות, 3 הדרים מכבים   מודיעין מכבי  10087
 מור   ןכו תי

 0524332374 מודיעין   0 3 אייר 
089264147 
052433237 

 כהן  נמרוד

10123 
* 

  0 17 ם"הרמב מודיעין   6 ראובן ונ עיר מודיעין   אליצור
 71929   חשמונאים

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני  רועי

,  רעות, 3 הדרים ת רעו  מודיעין מכבי  10152
 מור   תיכון

 0524332374 מודיעין   0 אייר 
089264147 
052433237 

 ן ה כ נמרוד

 מגרש פתוח  *
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 669 ירושלים- ב סל  קט
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת ובכת קבוצה  שם

 הקבוצה 
  תיקהיל  מרכז ירושלים ו זי אסא  2321

  ומרקס זיו ש"ע
 137 הרצל' שד

  הכרם בית ס" מתנ
  ד.ת  הרצל שדרות

  ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר  רפי

  ס "מתנ אולם גנים  ירושלים הפועל 4358
  דהומיי ' רח גנים

  מנחם ק
 ירושלים 

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 רחי זמ שי

,  אפרתה  ס"בי בקעה  ירושלים הפועל 5088
,  יהודה'  רח

 ם -י בקעה

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  0 יהודה   מטה. א.מ הדסה   צור הדסה   צור י-מ  הפועל * 5090
  יהודה הרי . נ.ד

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  הנוער   בית ירושלים   אליצור 5606
  גהרצו העברי

 ירושלים  105

'  חר  קרביץ ניצן
  יובל   קרית, אנילביץ

 96624   ליםושיר 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

,  רתהפא  ס"בי תלפיות  םשליירו הפועל 5953
,  יהודה'  רח

 ם -י בקעה

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  מרכז אולם ליםושיר  הראל  הפועל 7327
'  רח הפיס

  1 סמיןיה
 ם"י  ציון  מבשרת

  0 39066 .ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  פולינסקי אורט  ירושלים   ר"בית 7450
  5 רינגלבלום' רח

 ם-י  היובל קרית 

  אור   31 ןניצ  גפן גבי
 6050220 יהודה 

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן  גבי

  התור אולם זאב  ירושלים  יצורלא 7767
  וגן  בית 6 ועבודה 

 ם"י

'  רח  קרביץ ניצן
  ל בוי  קרית, אנילביץ

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 ו מרוק יאיר 

 מגרש פתוח  *
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 670 יהודה מטה ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם תבילמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  מרכז םאול ציון .מ/ירושלים הפועל 2423

'  רח הפיס
  1 היסמין

 ם"י  ציון  תשרמב

  0 39066. ד.ת
 9139001 ושליםרי

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ס "מתנ אולם עציון  גוש יצורלא 3441
  הגבעה  עציון גוש

 הצהובה 

  צפון. נ.ד  ברק דדאל
  כפר ץ בוקי 0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  עציון אורות רת פא  עציון.ג אליצור 4463
 אפרת , בנים

  צפון. נ.ד  ברק דדאל
  כפר קיבוץ  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

  דתמאוח כליה ירושלים   זאב.פ הפועל 4702
  זאב. פ  גל' רח
 לים ושיר

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  33 השלום דרך ירושלים  ירה ה.ל.ע 4830
 גוש  ובא

  מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר  גדי

  ס "מתנ אולם ירושלים   רמות הפועל 6514
'  רח , רמות

 ם-י  ציון  ריאסי

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

  ספורט  אולם יהודה  מטה הפועל 6850
  קיבוץ הרטוב 
 צרעה 

  1 יהודה   מטה .א.מ
 9970000 שמשון . נ.ד

0507977088 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  0 יהדה   הטמ  א.מ הרים  נס הרים  נס  י .מ הפועל * 7209
 שמשון . נ.ד

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו  עוזי

  הר  1 סגהפה אדר  הר ם-י  הפועל 7322
 אדר 

  45 39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי  שי

10100 
* 

  ישוב  וח תפ מגרש תקוע . ע.ג ראליצו
 תקוע 

  0 יהודה  צפון. נ.ד
  עציון כפר קיבוץ 

9091200 

029935167 
029932618 
052448568 

 ברק  אלדד

 מגרש פתוח  *
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 671 אשדוד ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון בים כתלמ  ןמע האולם  כתובת  קבוצה  שם

 צה ובקה
  נעמי   ס" בי אולם יבנה  גן הפועל 1175

  שמר
 גרינברג .צ.א

  יבנה גן  0 34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  זרא

  ס"ביה לםוא אשדוד  מכבי  3746
  רחוב' ח מקיף 
  עםאבינו  בן ברק

 אשדוד  10

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  תיכון אולם יבנה  גן מכבי  4352
'  רח  רבין רט או

 יבנה   גן חלמיש

  רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן 0

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית   יואל

  רתמים  ס"ביה רתמים  וד אשד מכבי  4566
  22 חזקיה המלך

 אשדוד 

.  ד.ת  10 יבר הע הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  אריאל  ס"בי ל אריא אשדוד  מכבי  5654
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת  10 העברי הגדוד
 77100   ד דואש 0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  שאר  רחוב אולם ליונל  אשדוד עלהפו 7055
'  ט  איזור   פינה

 אשדוד 

  אשקלון  36 ההשקמ
7835823 

0523383660 
077950673 

0523383660 

  ניסים 
 אטרקצי 

  ס "היב   אולם אשדוד  ביתר  7917
 אשדוד '  ג מקיף 

  ד .ת 9 הנביא הושע
  אשדוד  0 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

'  ד  מקיף   תיכון היובל  ד אשדו מכבי  10028
  18 ביאליק' רח

 אשדוד 

  ד.ת  10 בריעה הגדוד
 77100   אשדוד  0 28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר  יאיר 

  גוריון  בן דוד' שד י אכמל  קריית  הפועל 10159
 מלאכי   קרית 38

 0776500086 רחובות   0 קסלמן
15389450140 

0538892238 

 סגל  תומר 

  ס"בי ס" נתמ שפיר  אליצור 10185
  - שפיר  יסודי

 שפירא  זמרכ

  רוטברט רוברט 
  מרכז  0 יראפש כזמר

 7941100 שפירא

0543121492 
088612788 

0543121492 

  רוברט 
 רוטברט 
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 672 דרום ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם אשקלון .   ס.א 2853

  אדמונד   פסגות
  4 רוטשילד דה

 אשקלון 

  רחמים דני ספורט 
  ותאנ  מסחרי  מרכז

 7810000 אשקלון  14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים   דני

  איזורית מועצה  דקלים   ינב  מושב מזרח   לכיש להפוע * 6655
  נהורה  מושב 0 לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח  מיכאל 

  רח,ברנע  מצפה ו אית אשקלון   אליצור 7274
-דה  אדמונד

  טשילד ור
 אשקלון ,2

    קלוןשא  0 213 ד.ת
78100 

086423636 
089302681 

0542479992 

 טטרו   אבי

  חוף קהילתי  מרכז כרמיה  קיבוץ  קלון שא חוף  הפועל 7544
  חוף .  נ.ד 0 אשקלון 
 79100   אשקלון 

0547919202 
086775576 

0544907623 

 דהרי  יוסי 

  הגפן' רח  אולם להבים  הפועל 7668
  הזית   פינת

 להבים

  29 הורד  ובחר
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ  שרון

  קהילתי  ביישו מרחבים/מבועים הפועל 7817
 מבועים 

  מרחבים. א.מ
  0 נגב  דנ גילת.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0543322478 

 ן ' צמו מורן 

  דלי כלנית  אולם אשכול  הפועל 7822
  נופי  תיכון   ביס

  א. מ הבשור
 אשכול 

  0 אזורית  מועצה 
 8546500 כולשא

0547918480 
0546644131 
0547918480 

 גולד  רן

  ת אזורי מועצה  נהורה  מושב לכיש  הפועל 7837
  מושב 0 נהורה,לכיש

 נהורה 

 
052276935 

 אזולאי   דוד

  ס" בי אולם כוכב  ון קלאש  ס.א 7946
  אדמונד   פסגות

  4 רוטשילד דה
 אשקלון 

  רחוב דני ורט פס
 לון אשק 0 האיילה 

086752717 
086752717 
050857733 

 דני  רחמים

  ס"ביה אולם טוביה  באר  לעוהפ 7953
  מושב  רגבים

 אמונים 

  באר אזורית  צה מוע
  טוביה  באר 0, הטובי

8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 עוני בצ אורי 

 מגרש פתוח  *
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 673 נגב ב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי מען האולם  כתובת  ה וצקב  שם

 צה בוהק
'  ז מקיף  לםוא עומר /שבע באר  הפועל 3848

  87 הדעת' רח
 שבע  באר

  15 גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע באר  0

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

  בימשא קיבוץ  נגב  רמת להפוע 3925
 שדה

.  א.מ  הראל דרור
.  נ.ד 0 הנגב  רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  וררד

  הר. נ.ד יתיר  בית סוסיא   פיס כזרמ ן חברו הר  אליצור 4527
    רוןבח הר  0 חברון 
90440 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר  אלי

  צבי '  חר ירוחם מכבי  4529
  207 רנשטיין וב

 ירוחם 

  ירוחם 3 שועלים נחל
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

  מענית  ספר  בית שבע  באר  ועלפה 5595
  באר 10 ר מת  'רח

 שבע

  15 גדי  עין ברמי  אבי
 8481021 שבע באר  0

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

    פייס לםאו מיתר  הפועל 6796
 מיתרים

    מיתר  84 הבשור דרך
85025 

0524206147 
0524206147 

  רוני 
 יריחימוביץ 

  סי פ מרכז שבע  באר/עומר לועהפ 6870
  הדר' רח  ילתיהק
 עומר  1

 086291177 עומר  0 1413 .ד.ת
0773294325 
0544763275 

 קוגן  אור יל

  ירחימוביץ פביאן  חצרים  קיבוץ  בש  שמעון בני לועהפ 7032
  יבנ  ורית ז א מועצה 
  שבע באר  0 שמעון

8532400 

089911705 
089915837 

0505679384 

  יוסי 
 טוביאנה 

  פיס מרכז עומרים / עומר  להפוע 7710
  הדר' רח  לתיקהי

 עומר  1

 086291177 עומר  0 1413 ד.ת
0773294325 
0544763275 

 קוגן  ר ליאו

  רח  לון נאות שבע  באר  הפועל 7985
  הולצברג שמחה

 שבע באר  6

  באר  0 15 גדי  עין
 8481021 שבע

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר
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 751 צפון א ילדות
  'מס

 קבוצה 
  כ"ב דיני/פקס/טלפון למכתבים  מען ולם אה כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  פתרק אולם עירוני  כרמיאל  מכבי  3675

 7 אסיף 
 0524301900 מיאל ר כ  יסעור 

0524301900 
 גיא  כהן

  פייס לםוא כרום  ל ד'מג הפועל 4027
  ל מפע קהילתי

 הפייס 

  כרום דל'מג  44 ד.ת
  כרום אל  דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

  אן אסמה 
 בדראן 

  וגיא הר  ס"ביה צפת   יוןלע גליל הפועל 4561
 דפנה  קבוץ

  נ. ד יתאיזור מועצה 
  גליל 0 עליון  גליל

 120000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

  איתי
 י שלמירו

  דיר 0 20003. ד.ת חנא  דיר אולם חנא  ר די הפועל 5551
 2497300 חנא

0546942945 
046780933 

0546942945 

 ב חטי סאמי

  ספורט  םלאו בנות  נחף  הפועל 6425
  מגרש ליד נחף

 כדורגל

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  ליד חדש אולם נחף  הפועל 6428
  תיכון

 נחף ,אלכסאלה

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  ד מוחמ

  קיבוץ,חינוך  בית ריה בט/ דןהיר.ע הפועל 6891
 ' א  הדגני

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  קב יע אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  כביש פיס אולם ין סחנ הפועל 7146
 סחנין   ראשי

 059008952 סחנין   0 סחנין
04678368 

059008952 

  ויליאם 
 גנטוס 

  ס "בי  פייס םאול אן 'ג  בית  דליה  הפועל 10073
 ן א'ג בית  תיכון

  0 1508 ד .ת אן 'ג  תיב
 24990   אן 'ג  בית

048289494 
048289494 
050399999 

 חלבי  אשרף

  באוט  0 יה גרזנ טובא  זנגריה  טובא  טובא  הפועל 10163
1231000 

046023218 
046023338 
052620781 

 עוגבה  יונס 
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 752 מפרץ א ילדות
'  מס

 וצה בק
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  ןעמ לם האו כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם כאוכב  הפועל 3260

 וכב א כ מקיף 
  ב וככא 0 198. ד.ת

2018500 
049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

  ס" ביה ליד  לםוא תרשיחא  הפועל 3786
 תרשיחא  אורט 

  ד .ת די 'וג  שאהין
  מעלות  0 5299

 2156092 תרשיחא 

049979161 
049979161 

0526533035 

 שאהין  די'וג

  ר "ד ש"ע תיכון תמרה  הפועל 3980
  אבו  השאם

 . רומי

  תמרה  0 4005. ד.ת
3081100 

0525693366 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 כנעאן 

   ספורט  אולם עראבה  עלהפו 4005
   מקיף  ס" בי ליד

 אלבוכארי 

.  ד.ת ד מוחמ נסאר 
    עראבה  0 106

30812 

046744802 
15346744802 

0526500231 

  נסאר 
 מוחמד 

  ס" בי אולם אתנה   כאוכב לעופה 4715
 כאוכב  מקיף 

  כאוכב  0 198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

  ש"ע תיכון אולם אלזהור   התמר ועלפה 5633
  אבו   השאם ר"ד

 תמרה  רומי 

  תמרה  0 4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

  ד מוחמ
 כנעאן 

  כאוכב  0 198. ד.ת מנדא  כפר  אולם דא נ מ/כאוכב הפועל 5941
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

  רשג קיבוץ  אולם אשר  מטה הפועל 6418
  רחוב  הזיו

 יםהראשונ 

.  נ.ד אטיאס  נטלי
  וץ קיב  0 מערבי  גליל

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0507812351 

 ר צומנ לג

  אבו כפר  624 ד.ת סנאן   ובא סנאן  אבו הפועל 6487
 24905   סנאן

049968104 
049968106 

0522850751 

 מיכאל  גליל

  חטיבת  כאבול כאבול  הפועל 7071
 םהביניי

.  ד.ת  שאדה מוסטפא
  בולאכ 0 2095

2496300 

0747116855 
0747116848 
0502866790 

 היבי  מחמוד 

  ש"ע וןתיכ אולם בנות  תמרה הפועל 10006
  אבו   השאם ר"ד

 רומי 

  כפר 0 4005.ד.ת
 30811   טמרה 

048270980 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 כנעאן 
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 753 עמקים א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  קיבוץ   אולם יזרעאל   למגד הפועל 3353

 גבת
  עפולה 0 90000. ד.ת

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  לםאו אורטודוקס  נצרת  הפועל 3561
  אורטודוכסי 

  המעיין  תשכונ
 6053/7' רח

  ככר  ליביס  אליאס
  0 38. ד.ת המעיין 

 1610001 נצרת 

046576439 
046559520 

0545740771 

  אליאס
 ליביס 

  ניר  קיבוץ  אולם מעיינות /גלבוע הפועל 3658
 דוד 

  145 ד.ת ור וינק  לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית

  השיטה   תיב
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

,  תיכון  ס"בי אוסאמה  יפיע  הפועל 3794
  אלחקידה  שכונת

 יפיע 

  יפיע 0 661. ד.ת
1695500 

046552448 
046552448 

0543054214 

 יב ט ח תופיק 

  בן' רח  פיס אולם טבעון   קרית הפועל 4469
 עון בט  יתקר  צבי

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רגרוטנב

  ליד אכסאל  כפר אכסאל  הפועל 5500
 תיכון   ס"ביה

  כפר  שדאפנה מחמוד 
  0 879 ד .ת אכסאל 
 1692000 אכסאל 

046563891 
046550906 

0505909234 

  מחמוד 
 שדאפנה 

  בית  קבוץ לםאו ח מזר מעיינות .ג הפועל 5849
 אלפא 

  145 ד.ת ר וקוינ   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  רט ספו אולם יפיע  הפועל 5902
  תיכון   ס"ביה
 יפיע 

  יפיע 0 661. ד.ת
1695500 

046552448 
046552448 

0543054214 

 חטיב  תופיק 

    קמא כפר  0 572. ד.ת א מק  כפר קמא   כפר הפועל 6140
15235 

046765865 
046769627 

0507233383 

  סלים
 אבזאח 

  בל'אלג  תשכונ עילוט  מכבי  7284
 עילוט 

  עילוט 520  ד.ת וני 'ג
 16970   עילוט  0

046565115 
0747673245 
0542235811 

  אבו וני 'ג
 ראס 
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 754 פהחי א -ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/וןטלפ למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  עוסמן  אולם שפרעם הפועל 3342

  מזרחית  שכונה
 שפרעם 

  שפרעם 0 331 ד.ת
2020005 

0545676375 
153549008666 

0545676375 

  איימן
 אשקר 

  ספורט  לםוא אעבלין  עירוני  לועהפ 3479
  ב"חט פיס

 אעבלין 

  אעבלין  0 2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 ' חאג חביב

  הספר בית אולם ם ערפש אעבלין מכבי  3706
  פיס  מרכז   אלעין

 שפרעם 

.  ד.ת  רשדומ  סלים
  בליןעא 0 4215

3001200 

049500264 
15349500264 

0529500604 

  סלים
 מורשד 

'  רח ס"ביה אולם חיפה  מכבי  3717
 חיפה 19 ביכורים

  חיפה  0 6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   ןאיל

  ס "ביה  ספיהוע עוספיה  הכרמל הפועל 4042
 ' ב  יסודי

  עוספיה 0 1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף  סמיח 

  עתיה  ספר  בית כרמל  אל  דלית  הפועל 4885
  דלית למדעים

 כרמל אל

  דלית 0 7038. ד.ת
 30056   כרמל אל

048289494 
048289494 

0503999990 

 חלבי  אשרף

  קליאוב ספר  בית בק  חיפה  לועהפ 5760
  90 צרפת  ךרד

 חיפה

  חיפה  30 הים  דרך
3474129 

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  ספורט  אולם אעבלין  עירוני 6287
  ב"חט פיס

 אעבלין 

    אעבלין  0 2135. ד.ת
30012 

049866594 
049869192 

0526368079 

  עאוני 
 אדריס 

  עוסמן  לםוא בלאדי  שפרעם מכבי  7776
  מזרחית  שכונה

 שפרעם 

    שפרעם 823 םערפש
20200 

049866732 
049502250 

0534497524 

 גבור  גריס

'   רח נבון  אולם מוצקין   קרית מכבי  7848
  14 עגנון  שי
 ין מוצק ית רק

  קרית ,4 דקר' רח
  קרית  0 צקין ומ

 מוצקין 

 
0507783298 

 הבר  אלי
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 755 שומרון א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי םאול מעגן  זכרון הפועל 3059

  התאנה  החורש
 יעקב  זכרון  39

  זכרון  4 גוריון  בן
 309292  יעקב

046391876 
046391876 

0509290472 

 פרומר  יר יא

  ס"ביה אולם פחם  אל אום  מכבי  3633
  אום מקיף   תיכון

 ם חפ אל

.  ד.ת מחמוד  גבארין 
  פחם אל  אום 0 352

3001005 

046312318 
046312318 

0504312318 

  בארין'ג
 מחמוד 

  רט ספו אולם פרדיס  בי כמ 4468
  פרדיס גבעת  פיס

 פרדיס 

  פרדיס  0 466. ד.ת
3089800 

0542339067 
046396086 

0556617273 

  אלמרענה 
 מנאסק 

  ביניים ת יבחט ערערה  מכבי  6006
  בכניסה)ערערה

 (פרלכ

  19 הדרים יצחק גלנץ
    כרכור /חנה פרדס

30026 

046708791 
046708791 

0542383580 

 גלנץ  יצחק 

  רט ספו אולם חפר  עמק  להפוע 6115
  קדם  ס"בי

 בארותיים 

  תא צימרמן   יובל
  ןאליכי   0 760 דואר 

3890800 

0524718791 
046251050 

0524718791 

 אהרון  איתי

  מעגן קיבוץ  זכרון   מעגן עלהפו 6149
 מיכאל 

  מעגן  1 מיכאל  מעגן
 37805   אל מיכ

046297387 
046293879 

0549419841 

 קאלו  שירלי

  0 מנשה אזורי  מרכז שמואל  גן  וץבק מנשה  הפועל 6434
  איזורית מועצה 
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 ן ליר שגיא

  פיס מרכז חנה  פרדס  מכבי  7713
  רח   בעאליש

 חנה  רעותפרדס

  כנה  מרכז   וליאשכ  רן
  /חנה  פרדס  מאיר 

 3711101 כרכור 

046378551 
046377368 

0525211555 

  אופק 
 בוגדנובסקי 

  ס" בי לםאו יעקב  זכרון ועלפה 10017
  התאנה  החורש

 יעקב  זכרון  39

  זכרון  0 גוריון  בן
 יעקב 

046290472 
046391876 
050929047 

 פרומר  יאיר 

  גן קיבוץ  אולם רותם ה מנש הפועל 10202
 שמואל 

  עמותת  ענת /לירן
  קהילתי  כזרמ  רותם

  איזורית   מועצה 0
 3780900 השמנ

046177689 
046177689 

0526908309 

 דוד  בן  רון
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 756 שרון א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם למכתבי מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  רעננה הס' רח רעננה  מכבי  2931

 השרון  ת חטיב
  רעננה 0 אחוזה

4337302 
097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  אולם נתניה  עירוני רוצ אלי 3208
  טשרניחובסקי

  4 א "הגר' רח
 נתניה 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  זילירב
 תומר 

  אלי רמז  אולם סבא   כפר לועהפ 3218
  כפר  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  ספר  בית טירה  הפועל 5403
 טירה ,למדע

  טירה 0 2612. ד.ת
4491500 

097930884 
097471499 

0506704839 

  עדנאן 
 עראקי 

  היבטי 592.ד.ת טייבה  ס" מתנ יבה י ט הפועל 5839
  טייבה  0 המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

  אדמור
 עאזם

  אולם עירוני  הנינת  אליצור 6109
  טשרניחובסקי

  4 א "הגר 'חר
 נתניה 

.  ד.ת  ברזילי תומר 
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ברזילי 

  שלום איש םאול יונה   כפר  ר"בית 6294
  פולג נחל'  רח

 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  לומ  ם"רמב' רח פרדסיה  הפועל 6482
  תפוז  ס"בי

 פרדסיה 

  פרדסיה 11 11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה  מגיד

  ךנו חי  קרית  השרון  לב . ח.ל  הפועל 7314
 השרון  לב  דרור

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  יגב

  0 פרח  הדויה  ר"ד שפיים  קיבוץ  השרון  חוף  .ח.ל הפועל 7691
 4223577 נתניה

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רט רייכ ארז
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 757 דן א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון בים כתלמ  מען ם האול כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח ,אבין אורט  דני  גן  רמת מכבי  2942

 ג "ר,3 שלם
  גן רמת  0 816. ד.ת

5210801 
036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה 

  הס'בי תקוה   גני מכבי  3042
  דרך ,איילות

 תקוה   גני-המלך

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  3 בכר אחים תקוה   פתח הפועל 3180
  יצחק  ס"ביה

  פתח שמיר
 תקווה 

  פתח 0 דנקנר  ר מאי
 תקווה 

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   ןונ מא

  אוסישקין  אולם השרון  רמת. ס.א 3220
  אוסישקין  ובחר

 השרון  ת רמ 67

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 י מוסא  גלית

  שתמור  ס"ביה שמואל  גבעת  אליצור 4606
'  רח,נריה

  גבעת 80 הזיתים
 שמואל 

  0 ון גורי בן סבר בנצי 
 שמואל גבעת

0545631477 
0774701681 
0545631477 

  צבי
 הירשוביץ 

'  רח וןלא יגאל חצב  השרון  ד הו מכבי  6070
  הוד  46 משאבים

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 כנזי שא

'  רח זי שב אולם העין  ראש עירוני 6364
  ראש 98 שבזי
 העין 

    העין ראש 0 21 להשי
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה  אריה 

  חדש תיכון אולם רוני  הרצליה  בני 6682
  שבעת ' שד

  בים הכוכ
 הרצליה 

  24 5553. ד.ת   רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  ס"בי קאסם כפר קאסם  כפר הפועל 6935
  ליד חדש יף מק

 בילאל  מסגד

  כפר  0 162 .ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

 0509224043 העין  ראש 0 ותאילנ תפוח  כפר שומרון  אליצור 7925
039066411 
050843661 

  מאיר 
 ברכיה 
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 758 אביב לת א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  צה קבו שם

 הקבוצה 
  חר  שמיר  אולם חולון  וריצ אל 3213

  3 דרורי  יר אמ
 חולון 

.  ד.ת רן וה דויי מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  חםמנ
 וידהורן 

  ס"ביה אולם לציון  ראשון הפועל 3311
'  רח  דורות
  37 יןדרוב

 צ "ראשל

  בכר  ראלשי ד"עו
.  ד.ת בגין מנחם דרך

  אביב  תל 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 בכר  לישרא

  ס"ביה אולם ני ור יע צ "ראשל הפועל 3396
'  רח  דורות
  37 דרובין
 צ "ראשל

  בכר  ישראל ד"וע
.  ד.ת בגין מנחם דרך

  אביב  תל 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 ר בכ  ישראל

  אמית  ס"ביה רחובות  מכבי  3884
  36 י" הלח רחוב

 רחובות 

  0 ההסתדרות 
 רחובות 

089410308 
0777282415 
0507569154 

 זלוף  רותי 

  כביר  סמטת'  רח אביב  תל  יהודה   בני * 5459
  שכונת(מגרש)4

  תל,התקווה
 . יבאב

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

  ס"ביה אולם ברנר  הפועל 6606
 ברנר  ת גבע תיכון

  מושב  33 האפרסק 
 7079500 ןקדרו 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  נס 33 הזמיר טל  ציונה  נס  הפועל 6667
 ציונה 

  ציונה  נס 0 273 .ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  2 ןבגי  מנחם בתיה  מזכרת הפועל 6724
 בתיה  מזכרת 

  בתיה .מ מתנס
  2 ו יהאל  שדרות
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  רוני 
 קדמיאל 

   ים  בת  6 הדקל ים  ת ב מכבי  7911
 מלטון  אולם

 035539866 ים  בת 0 2341 ד.ת
035539866 
054397556 

 מחלוף  איתן

  תל 37 שזר זלמן אביב   תל  אליצור 7938
 אביב 

'  ג יפו 0 חריף  אייזיק
6804916 

0522447138 
039791417 
052244713 

  מנחם
 וידהורן 

 מגרש פתוח  *
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 759 כזרמ א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ ה קבוצ שם

 בוצה קה
  מבצע אולם רמלה  דוד  נווה   אליצור 3078

 רמלה  20 משה
  מןויצ  רמלה עיריית

 7241506 הרמל 1
089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

  קוסל   מרכז ירושלים א "אס 4722
   האוניברסיטה 

 םר.ג העברית 
 לים ושיר

  האוניברסיטה 
  ירושלים  0 העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 רונאל  יניב 

  הנוער   בית ירושלים הפועל 5538
  הרצוג העברי

 ירושלים  105

  0 39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0523808499 

 מזרחי  שי

  רחל רודריגז  עוןמש מודיעין   2 צאלון פרחים מודיעין עוצמה  6839
  ןי עמודי 0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  עוןמש
 רודריגז 

  ימקא  אולם ירושלים  ש.ה.ל.מ 7001
ושינגט ,ירושלים

 4 ון

'  רח ס ור  רבקה
  מרכז ,4שינגטוןוו

 ירושלים  4 ט ספור

0548004729 
025686971 

0548004729 

 רוס   רבקה

  תורה אולם ירושלים   וריצ אל 7260
  וגן  בית 6 דה ועבו

 ם"י

'  רח  ץיקרב ניצן
  יובל   קרית, אנילביץ

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 מרוקו  יאיר 

  עציון אורות אפרת . ע.ג אליצור 7263
 אפרת , יםבנ

  צפון. נ.ד  ברק אלדד
  כפר קיבוץ  0 יהודה 
 9091200 עציון 

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק  אלדד

10102 
* 

  ישוב  ח ותפ מגרש תקוע . ע.ג אליצור
 תקוע 

  יהודה  הרי צפון. נ.ד
  עציון  כפר  קיבוץ 0

9091200 

029935167 
029932618 
052448568 

 ברק  אלדד

  כפר -חינוך קרית  אדומים ב.מ  אליצור 10112
 יםאדומ 

  מעלה 0 האלמוג
 אדומים

0545784789 
089768019 

0545784890 

 שרוני  רועי

 מגרש פתוח  *
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 760 דרום א תילדו
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  וצה ב ק שם

 הקבוצה 
'  שד  היובל אולם אשדוד  בי כמ 3167

  איזור  5 ירושלים
 אשדוד   הסיטי

  0 34 ד.ת ור מא רוני 
 7080000 יבנה  גן

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  7 שבזי רחוב רחל  יבנה   ראליצו 3323
 יבנה 

  עיריית 3 דואני ' שד
  נהב י 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

  כצנלסון אולם גדרה  י מכב 3498
 גדרה 21

  גדרה  ס" מתנ
  ה גדר 41 צוקרמן 

7075001 

0526996123 
036485319 

0526996123 

 כחלון  תומר 

  אגמים אולם אשקלון  עלהפו 4049
  14 פר וע' שד

 אשקלון 

  מה השק אמסלם  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  אגמים לםוא מאיה   אשקלון ועלפה 6028
  14 עופר ' שד

 אשקלון 

  אשקלון  36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  ס" בי אולם עומר  אשקלון הפועל 6749
  ניסן'  רח  מדעים

 אשקלון  1

  וןאשקל  36 השקמה
7875323 

0542473732 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  ספורט  אולם ביה וט  באר  הפועל 7566
  באר ןכו תי

 טוביה 

  מחלקת  אזורית . מ
  באר 0 הספורט 

 8381500 טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  ניר  ספורט  אולם יבנה  חבל  אליצור 10151
 יםגל

  0 יבנה חבל  ס" מתנ
 7986000 ח אבט.נ.ד

088622101 
088535383 
053239481 

 שלם אסי 
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 761 נגב א ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ובת תכ קבוצה  שם

 הקבוצה 
  מבצע '  ג מקיף  אסא   שבע באר  הפועל 4523

 שבע  באר 4 יואב 
  15 גדי  עין נתיב  רועי

  שבע  באר 17
8481021 

0508255245 
086449299 

0508255245 

 ארזי  כפיר

  נ  ד  ספיר אולם ערבה  לעהפו 6708
 ערבה

  נ .ד ערבה  ס" מתנ
  ספיר   מרכז  0 ערבה

8682500 

086592260 
086592259 

0522392727 

 לין  יוסי 

  גיטיס  אולם שדרות  י מכב 6800
   22 ןבגי  מנחם

 שדרות 

  0 שדרות 476 ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

  אמיר 
 אוחנה 

  יב אמש קיבוץ  הנגב רמת הפועל 7039
 שדה

  0 הנגב רמת. א.מ
 חלוצה . נ.ד

086564192 
086558737 

0547669352 

 הראל  דרור

  הפיס מרכז חברון  הר  אליצור 7141
  הר  נ  ד  סוסיא

 ון חבר

  הר  נ .ד יתיר  בית
  בית 90440 חברון 

 90440   יתיר 

029960254 
029960254 

0528990206 

 אלי  רפש

  צבי   'רח ירוחם מכבי  7793
  207 בורנשטיין 

 ירוחם 

  ירוחם 3 שועלים לחנ
 8055001 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

  ביס אולם אריאל   אשקלון הפועל 10143
'  רח , םכרמי

  להעמ
 אשקלון ,הגת

 0779500673 אשקלון  0 ההשקמ
0779500673 

054247373 

 אמסלם  ניר
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 780 צפון ב ותילד
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ם יבתלמכ מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  1 לבון פנחס יה נהר  הפועל 5769

  ס" ביה יה נהר
 דרומי  אולם  עמל

  נהריה   43 ביאליק
2242022 

049513065 
049513066 

0528288010 

  ישראל
 בליט 

  קיבוץ   אולם גבת  יזרעאל  הפועל 6467
 גבת

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יאלי חי  עודד

  ליד ספורט  אולם בנות  נחף  הפועל 7433
  הכדורגל רשמג

 נחף 

  נחף 0 3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  הספר בית אולם שפרעם  יןאעבל מכבי  7470
  ס יפ מרכז   אלעין

 שפרעם 

    אעבלין   0 4215 ד.ת
30012 

0529500264 
0529500264 
0529500604 

  מורשד
 סלים

  ליד ספורט  אולם נחף  הפועל 7742
  הכדורגל מגרש

 ף חנ

  תד, 20137,  נחף
    נחף כפר 0 3166

20137 

0504060783 
153490803437 

0504060783 

 קיס  חמד ומ

  ס "ביה  עוספיה עוספיא  להפוע 7854
 ' ב  יסודי

  0  כיוף סמיח 
 עוספיה 

048392170 
048392170 
054661637 

 וף כי  ח סמי

  ספורט  םלאו אעבלין  עירוני 7905
  ב"חט פיס

 אעבלין 

  0 2135. ד.ת אעבלין 
 3001200 ין בלאע

049866594 
049869192 

0526368079 

  עאוני 
 אדריס 

  סי פ אולם ה בק  מכבי  7928
  אבו '  רח  קהילתי

  אל בקה   ראנ
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 הביגר

0508554055 
046210906 

0503288335 

  ד עב יענבוס 
 ר  אל

  0 90000. ד.ת שמשית  אולם שית מש ל יזרעא הפועל 10033
 1812003 שמשית

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  ץ בוקי  0 90000 ד.ת יה שעהו אולם יזרעאל  הושעיה  הפועל 10034
 1812003 מזרע

056520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  קיבוץ  אולם הגלבוע  הרי  הפועל 10113
 גלבוע  מעלה

  קיבוץ  0 ר וקנ וי  לירן
 10801   השיטה   בית

046209707 
046209466 
050407797 

 וינקור   ןליר

  גליל תיכון יוסף   מעלה הפועל 10158
  ת צומ  מערבי

 כברי 

  מושב 0 מעונה   שבומ
 ה ונמע

0526881897 
049517743 
054553568 

 כהן  דוד
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 781 שרון  ב ילדות
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/סקפ/ןטלפו למכתבים  מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  חדש ןכו תי אולם הרצליה  בני 3118

  שבעת ' שד
  וכבים כה

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 ה עמיר עוז

  אילן   בר  ס"ביה נתניה   אליצור 3276
  יוספטל'  רח

 נתניה 

.  ד.ת ר וצ  לב שמחה
  רהד גנות  0 15045

4293000 

098877452 
098877452 

0523649618 

-לב שמחה
 צור 

 , אלון אולם יד תע  השרון רמת. ס.א 4973
,  12 השפלה ברחו

 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית

  אלי רמז  אולם כלנית   סבא   כפר הפועל 5497
  כפר  24 יץהורוב 

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

'  רח וןלא יגאל אירוס  השרון  הוד  מכבי  5647
  הוד  46 משאבים

 השרון 

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 כנזי שא

  רעננה סה ' רח צעירות  רעננה  מכבי  6857
 השרון  חטיבת 

  רעננה 0 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 ר אפ אשר

 , אלון אולם ש "רמה רונית ס.א 7379
,  12 השפלה רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ליקביא
 23654   השרון

035494456 
151508555866 

050855586 

 מוסאי  יתגל

  6 ספיר  80 אולם ספיר  סבא   כפר להפוע 7617
 א ב ס כפר

  סבא כפר  0 1075 ד.ת
4411001 

097669837 
0722740439 

054786391 

 דהן  ערן

  שלום איש אולם יונה   כפר  ר"בית 7703
  פולג נחל'  רח

 ה יונ כפר

   נה וי  כפר 2 מישר נחל
403000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 זל וי ישראל

  קליין רלף  אולם יהודה   אבן ס.מ 7924
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

    יהודה  אבן 0 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן תםור
 דרור 

  רעננה הס' רח ה ננרע מכבי  7942
 השרון  חטיבת 

  רעננה 0 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  ס" בי םאול תקוה  פתח אליצור 10083
'  רח  יטלמע

  רר משו  ישעיהו
 ת"פ

  ראש 0 309. ד.ת
 4810301 העין

036097168 
036097168 

0544336086 

  שוקי
 גולובינסקי 
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 782 מרכז  ב דותלי
'  מס

 ה קבוצ
  כ"ב ידינ/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  3 בכר אחים עמית  תקוה  פתח הפועל 4370

  יצחק  ס"ביה
  חפת  שמיר

 תקווה 

  פתח 0 דנקנר  מאיר 
 ה וותק

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

  רחל דריגז ור  וןשמע מודיעין   2 צאלון עין מודי  עצמה 4848
  ןמודיעי  0 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  וןשמע
 רודריגז 

  אריאל  ס"בי אשדוד  תר יב 5005
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת 9 הנביא הושע
  ד דואש 9 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   אייל

'  רח ,אבין רט או גן  רמת עירוני  מכבי  6488
 ג "ר,3 שלם

    גן רמת  0 816. ד.ת
52108 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה 

'  שד  היובל אולם אשדוד  י מכב 6845
  איזור  5 ירושלים

 אשדוד   הסיטי

  יבנה גן  0 34 ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  ארז

  בית אולם חשמונאי /גזר הפועל 7245
  מועצה   חשמונאי
 גזר איזורית 

  0 כרמל עון מש אסי 
 7630511 רחובות

0547799088 
0732447207 
0547799088 

 שמעון  אסי 

  אמית  ס"ביה רחובות  מכבי  7594
  36 י" הלח רחוב

 רחובות 

  36 ההסתדרות 
 רחובות 

089410308 
0777282415 
0507569154 

 זלוף  תי ור

'  רח,  סףוי  הדר אביב   תל מכבי  * 7865
  תל  6 שטרית 

 אביב 

 036474721 אביב  תל  0 טרית יש
036446438 
052367598 

  שמעון
 י חרזמ

  גן אולם סביון .ס.א 10072
  2 השיקמים 

 סביון 

   סביון 0 השיקמה 
565130 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  אוהד 
 הרשברג

  ניצנים אולם שהם בי מכ 10179
 שהם  6 צורן 

 039795199 שוהם  0 958. ד.ת
039795199 
052660819 

 מור  עופר

 מגרש פתוח  *
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 801 צפון בנות סל  טק
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  םש

 הקבוצה 
  ר "ד ש"ע תיכון תמרה  הפועל 4557

  רומי  אבו  השאם
 תמרה 

  ה תמר 0 4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 כנעאן 

    קמא כפר  0 572. ד.ת קמא  כפר קמא   כפר הפועל 6026
15235 

046765865 
046769627 

0506226502 

  סלים
 אבזאח 

  הספורט  לםוא כרום -אל  -ד'מג הפועל 7520
 כרום אל  ד'מג

  כרום דל'מג  44 ד.ת
  כרום אל  דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

  אסמהאן 
 בדראן 

  כביש פיס לםוא סחנין  הפועל 7638
 סחנין   ראשי

    סחנין  0 ןני סח
30810 

0549008952 
046748368 

0549008952 

  אם ליוו
 גנטוס 

  ספורט  אולם בנות  נחף  הפועל 7750
  מגרש ליד ףחנ

 כדורגל

    נחף   0 3166 תד
20137 

0504060783 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מד מוח

  ליד ספורט  אולם עירוני  נחף  הפועל 7751
  רגלהכדו מגרש

 נחף 

 0504060783 20137   נחף   0 נחף
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  ליד חדש אולם עירונ  בנות נחף  לעוהפ 7752
  תיכון

 נחף ,אלכסאלה

    נחף   0 3166 תד
20137 

0504060783 
15349080347 

0504060783 

 קיס  מוחמד 

  ש"ע תיכון לםאו אלזהור   תמרה ועלפה 10007
  אבו   השאם ר"ד

 רומי 

  כפר 0 4005.ד.ת
 30811   טמרה 

048270980 
049943529 

0525693366 

  מוחמד 
 כנעאן 

  ס" ביה ליד  אולם שיחא רת להפוע 10128
 תרשיחא  אורט 

  תרשיחא   0 5299 ד.ת
2156092 

049979161 
049979161 

0526533035 

 שאהין  די'וג
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 802 יםעמק בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  בית  קבוץ אולם מעיינות  /גלבוע הפועל 5619

 אלפא 
  145 ד.ת ר וינקו  לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור   לירן

  קיבוץ  אולם שקד  גלבוע הפועל 6358
 גלבוע  להמע

  145 ד.ת ר וינקו  לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  טה השי  בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור נקוי  לירן

  קיבוץ  םלוא יפעת  יזרעאל  הפועל 6468
 יפעת 

  עפולה 0 90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי  עודד

  ת בי קבוץ אולם השיטה  בית מ.ג הפועל 6549
 אלפא 

  145 ד.ת וינקור   לירן
  קיבוץ  0 השיטה   בית
  השיטה   בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 ור וינק  לירן

- אלישבע  תיב טבריה / הירדן.ע הפועל 6578
 ' ב  דגניה

  עמק  134. ד.ת גל רז
  קיבוץ  0 הירדן 

    איחוד  יעקב  אשדות 
15155 

0508652541 
046755613 

0508652541 

 גל רז

  עמק אזורית  מועצה  שית מש שמשית  יזרעאל  ועלפה 7655
  העפול 0 יזרעאל

1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 אלי יחי עודד

  לב'גאל  שכונת עילוט  מכבי  7877
 עילוט 

    עילוט  0 520  עילוט
16970 

0747673234 
046564224 
054223581 

  אבו   גוני
 ראס 

  כפר 2 הפלמח תבור  גליל הפועל 10147
 תבור 

  אילאיל  133. ד.ת
  שרונה  מושב  0 קנטי

1523200 

0546788441 
046620629 

0546788441 

  בן  אופיר 
 קדר 
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 803  רץמפ בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת בכתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ספורט   אולם כאוכב  הפועל 3958

  ס"ביה ליד
 כאוכב 

  כאוכב  0 198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

  גשר קיבוץ  אולם אשר  הט מ הפועל 5789
  רחוב  הזיו

 הראשונים

.  נ.ד אסאטי  נטלי
  קיבוץ   0 מערבי  גליל

 2280000 ןורעב

049109004 
049828483 

0507812351 

 מנצור  גל

  הספר בית אולם שפרעם  בליןעא מכבי  6641
  פיס  מרכז   אלעין

 שפרעם 

    ין בלאע  0 4215 ד.ת
30012 

049500264 
049500264 

0529500604 

  מורשד
 סלים

  ספורט  אולם אעבלין  עירוני 6773
  ב"חט פיס

 אעבלין 

    אעבלין  0 2135. ד.ת
30012 

049866594 
049869192 

0526368079 

  עאוני 
 אדריס 

  עוסמן  אולם שפרעם   הפועל 7477
  מזרחית  שכונה

 שפרעם 

  שפרעם 0 331. ד.ת
2020000 

0545676375 
153549008666 

0545676375 

  איימן
 אשקר 

  חטיבת  כאבול כאבול  הפועל 7488
 הביניים

   ד.ת  שאדה מוסטפא
  כאבול 0 2095

2496300 

0502866790 
049941664 

0502866790 

 היבי  מחמוד 

  ס" בי אולם מנדא   כאוכב הפועל 7611
 כב כאו מקיף 

  0 198 ד .ת כאוכב 
 2018500 כאוכב 

049105116 
049998406 

0528511353 

  חאג  חוסאם
 מוחמד 

   ספורט  אולם עראבה  הפועל 10168
   מקיף  ס" בי ליד

 אלבוכארי 

  לקידום ועלפ ה' עמ
     האבער  0 הספורט 

30812 

048789679 
15346744802 

0526500231 

  מוחמד 
 נסאר 

  דואר  זבולון. א.מ נופית  אולם נופית   זבולון הפועל 10204
  300300 מכבי כפר

 3003000 אתא  קרית 

048478127 
048478127 

0547739773 

 מרקו   אסף
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 804 חיפה בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  רח ס"ביה אולם חיפה  י במכ 4186

 חיפה 19 ביכורים
  חיפה  0 6287. ד.ת

3106201 
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  בן' רח  פיס אולם טבעון   יתקר  הפועל 4950
 טבעון   קרית  יצב

  רוטנברג  נועם
  קרית  37 כצנלסון 

 360000  טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  עםונ
 רוטנברג

  ס"בי בק  ה פיח הפועל 5457
  טשרניחובסקי

 חיפה

  םהי דרך  ריבקין   דני
 3474129 חיפה 30

0523996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו   אבי

  48 כצנלסון ברל צעירות   חיפה י מכב 6739
 חיפה

  1 ביכורים 6287. ד.ת
 חיפה  19

0543003425 
048363206 

0543003425 

 בק   אילן

  ס "ביה  עוספיה עוספיא  הכרמל לועהפ 7194
 שכידים  ש"ע

  עוספיה 0 1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף  סמיח 

  בן 'רח  פיס אולם טבעון  מרנין  הפועל 7540
 טבעון   קרית  צבי

  קרית  37 כצנלסון 
 טבעון 

049833335 
049833335 

0526984541 

  נועם
 רוטנברג

  עתיה  ספר  בית כרמל  אל  דאלית הפועל 7700
  דלית למדעים

 למר כ אל

  אל דלית  0 7038 ד.ת
 30056   כרמל

048289494 
048289494 

0503999990 

 חלבי  אשרף

  סביונים   אולם מתנס   ים קרית   מכבי  7949
  ותהאילנ רח

 ים  קרית 

 048750678 ים  קרית 0 506 תד
048743945 
053522237 

 טפליצקי  שי

  הפיס  מפעל דליה  הכרמל להפוע 10053
 כרמל  אל  דלית

  ד.ת  כרמל אל  דלית
  אל דלית  0 2357
 כרמל 

048395623 
048395623 

0505405204 

 כיוף  סמיח 

  הרקפות  אולם ביאליק   קרית מכבי  10069
  10 לוטם' רח

 אליק י ב קרית 

  קרית  0 1333 ד.ת
 ק ביאלי 

0527272501 
0527272501 
0527272501 

 פנחס  משה
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 805 מרוןוש בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/פוןלט למכתבים  מען האולם  כתובת  ה קבוצ שם

 הקבוצה 
  ס" בי אולם מעגן   /זכרון  הפועל 3372

  התאנה  שורהח
 יעקב  זכרון  39

  זכרון  4 גוריון  בן
 30929   יעקב

046391876 
046391876 

0509290472 

 פרומר  יאיר 

  ביניים חטיבת  ערערה  מכבי  6008
  בכניסה)ערערה

 (לכפר

  19 הדרים יצחק גלנץ
    כרכור /חנה דספר

30026 

046708791 
046708791 

0542383580 

 גלנץ  יצחק 

  ספורט  לםאו קדם   חפר עמק  לועהפ 6254
  קדם  ס"בי

 בארותיים 

  0 760 דואר  תא
 3890800 אליכין

0523873020 
046251050 

0523873020 

 אהרון  איתי

  ס"ביה אולם פחם  אל אום  מכבי  7127
  אום יף מק  תיכון

 פחם  אל

   חסן  ד מומח  גבארין 
  אום  352 אלמ" שכ
 30010   םחפ אל

046312318 
046312318 

0504312318 

  ד מחמו
 גבארין 

'  שד אלדד אולם דרו  נתניה.  ע צוראלי 7505
  מאיר גולדה
 נתניה 

  ניהתנ  0 2136 ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ילי ברז

  ס" בי אולם יעקב  זכרון הפועל 7579
  התאנה  החורש

 יעקב  רון כז 39

  ן וזכר  4 גוריון  בן
 309292  יעקב

046391876 
046391876 

0509290472 

 פרומר  יאיר 

,  גוונים ס"ביה מנשה  הפועל 7926
  איזורית מועצה 
 מנשה 

  0 מנשה ריאזו  מרכז
  איזורית מועצה 

 3780900 המנש

046177698 
046177392 
052690830 

 שגיא  לירן

  פיס אולם בקה  מכבי  7929
  אבו   'רח  קהילתי

  אל בקה   נאר
 גרביה 

  אל  בקה 0 164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0503288335 

  ד בע ענבוסי
 ר  אל

  העצמאות אולם עדה .ג בנימינה הפועל 10014
 ימינה נב 32

 0773002868 בנימינה  0 229 ד.ת
0773012868 

054220363 

 צדקה  עופר

  מעגן קיבוץ  ן רוזכ  מעגן הפועל 10040
 מיכאל 

  מעגן  0 שהמנ נ.ד
 37805   מיכאל 

0549419841 
046391111 
054941984 

 קאלו  שירלי
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 806 א  שרון בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  אורט  אולם נתניה  עירוני אליצור 4632

'  רח ן הרמלי
 נתניה  2 המחקר 

.  ד.ת  תומר  ברזילי
  נתניה 0 2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  ברזילי
 תומר 

  ריגלר  ס"ביה רוני יע נתניה   אליצור 5397
   אלכסנדרוני'  רח
 נתניה   גלים נוף

  נתניה 0 2136. ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

  תומר 
 ברזילי 

  שלום איש אולם יונה   כפר  ר"בית 5683
  פולג נחל  'רח

 יונה  כפר

  יונה  כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל  ויזל

  הדר  ס"היב ורד   השרון לב לועהפ 6448
  מושב  השרון
 חרות 

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  שלום איש אולם מתנס  יונה   כפר ביתר  6770
  פולג נחל'  רח

 יונה  כפר

  לחנ  אלישר  ויזל
   יונה   כפר  2 מישר

403000 

0505446403 
0772340958 
0505446403 

 ויזל  ישראל

  היכל אולם מונד   תל מכבי  7516
'  רח ספורט 
 מונד  תל  השקד

  צורן  15 החרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

  חיים
 קאופמן 

  ספר  בית רה טי  הפועל 7626
 טירה ,למדע

       2612 ד "ת  טירה 
    טירה 0 מיקוד
44915 

0506704839 
097471499 

0506704839 

  עדנאן 
 עיראקי 

  צור   חינוך  בית יצחק /ןרוהש לב הפועל 7664
  נחל ' רח  יצחק 
 8 שילו

  מושב  0 374 ד.ת
 40691   חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

'  רח  לםוא פרדסיה  הפועל 10140
  מול ם"רמב

 "  וזתפ"  ס"בי
 . פרדסיה

  סיהפרד 0 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 מגיד  גילה

  קליין רלף  לםוא יהודה   אבן ס.מ 10199
  אבן   השרון' רח

 יהודה 

  1 שבזי  אמיר/רותם
 4050461 יהודה  אבן

098910070 
098912032 

0508213784 

  בן רותם
 דרור 
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 807 ב  ןשרו  בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןפוטל ם למכתבי מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  3 בכר אחים תקוה   פתח הפועל 3459

  יצחק  ס"ביה
  פתח שמיר

 תקווה 

  דנקנר  מאיר  סלע  בני
 תקווה   פתח 0

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

,  עלומים אולם השרון  רמת  ס.א 3578
  שבטי' רח

  פינת  ישראל
 . ש"רמה, המעלה

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית

  השרון   ס"ביה הדס  רעננה  מכבי  3807
  9 הס משה'  רח
 נה רענ

  רעננה 0 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

'  רח  אולם כלנית  ן רוהש.ה מכבי  4901
  2 סולד   הנרייטה

 השרון  דוה

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  אורי 
 אשכנזי 

  אזר  שלום היכל ורד    סבא   רפכ הפועל 5154
 סבא  כפר 51

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  גן לםוא סביון  .ס.א 5548
  2 השיקמים 

 ן יו סב

  מקומית  מועצה 
  סביון 8 השיקמה 
5651304 

0509646445 
0775540102 
0544892201 

  הרשברג
 אוהד 

'  רח  וןל א אולם איילות  הרצליה  בני 5698
  ברש אשר

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 יה צלהר

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  רון שה  ס"ביה רעננה  מכבי  6009
  9 הס משה  'רח

 רעננה 

  רעננה 0 הוזאח
4337302 

097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

  3 בכר יםאח י שיר תקווה   פתח הפועל 7238
  יצחק  ס"ביה

  חת פ שמיר
 תקווה 

  דנקנר  מאיר  סלע  בני
 תקווה   פתח 0

039227265 
035325214 

0502871100 

 קידר   אמנון

 , אלון אולם רמהש  לב  ס.א 10116
,  12 השפלה ברחו

 השרון   רמת

  רמת   0 קביאלי 
 47281   השרון

0508555866 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית
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 808 דן-בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  ת בכתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  רעננה הס' רח אחוזה  רעננה  מכבי  3465

 השרון  חטיבת 
  רעננה 0 אחוזה

4337302 
097424467 
097424467 

0549911777 

 פאר  אשר

-ממלכתי פת קר השרון  הוד  מכבי  3521
  סאלד הנריטה

 השרון  דוה,2

  הוד   51  עוואד  עמי
 השרון 

097455963 
0507774448 

  רי וא
 אשכנזי 

  יםומ על אולם השרון  רמת   עתיד ס.א 3947
  ישראל   שיבטי

  סמטת   נתיפ
  רמת במעלה
 השרון 

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית

 , אלון אולם גל ן רוהש רמת  ס.א 4384
,  12 לההשפ רחוב
 השרון   רמת

  רמת   41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי  גלית

  אופירה  אולם רקפת   סבא   כפר לועהפ 5155
  עובדיה, נבון

 ס " כ 2 הנביא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ערן

  יהודה יצחק  חיים ם יישפ קיבוץ  השרון  חוף . ח.ל עלהפו 5948
  ניהתנ  0 פרח

4223577 

0549776839 
098919130 

0549776839 

 רייכרט  ארז

  אילנות   ס"ביה ה הרצלי בני 6191
  הדקל 'רח

 הרצליה 

,  הרצליה 24 י"רש
 הרצליה  0 5553

097791055 
099348247 

0505686381 

 ירה מע עוז

  אזר  וםלש היכל הדס  סבא   כפר הפועל 6896
 סבא  כפר 51

  0 סבא כפר  1075 ד.ת
 סבא  כפר

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן  ןרע

  הדר  ס"ביה אפרסק   השרון לב הפועל 6999
  מושב  רוןשה

 חרות 

  מושב 0 374. ד.ת
 4069100 חרות 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן  גבי

  אלי רמז  אולם סבא   כפר הפועל 10060
  רכפ  24 הורוביץ

 סבא 

  כפר  0 1075. ד.ת
 4411001 סבא

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ערן  דהן
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 809 אביב תל-בנות סל  טק
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון ים למכתב מען האולם  בת כתו קבוצה  שם

 הקבוצה 
  הס'בי תקוה   גני מכבי  3288

  דרך ,תאיילו 
 תקוה   גני-המלך

  מרכז  -33 הגליל
  תקוה  גני 0 לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0504068080 

 רבי  סתיו

  ת ונ איל  ס"ביה לביאות  הרצליה  יבנ 3551
  הדקל' רח

 הרצליה 

  0 5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה 

097791055 
099548247 

0505686381 

 עמירה  עוז

  זראליע בן  מקיף  גן  רמת עירוני  מכבי  3832
 גן  רמת  30

  גן רמת  0 816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה 

  מטת יס'  חר א " ת יהודה   בני * 4021
  שכונת 4 כביר

 א "ת  התקווה

-תל 0 9123.ד.ת
 6109101 יפו -אביב

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי  אהוד 

'  רח - שבזי  אולם העין  ראש עירוני 5812
  ראש , 91 זיבש

 .העין

    העין ראש 0 21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 אריה  שריה

  ס"בי קאסם כפר קאסם  כפר הפועל 6317
  ליד חדש מקיף 
 ל אליב  מסגד

  כפר  0 162. ד.ת
 48810   קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר  נמר

'  רח,  יוסף הדר אביב   תל מכבי  * 7791
  תל  6 שטרית 

 אביב 

-תל  293 שיטרית 
 יפו -אביב

036059333 
036059992 
036059333 

  שמעון
 מזרחי 

  נאות שמיר  לון וח  אליצור 7811
  ון יגלסה/שושנים

 חולון ,12

  םהשו 0 104. ד.ת
6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  םמנח
 ויידהורן 

10118 
* 

'  רח,  יוסף הדר עתיד  אביב  תל מכבי 
  תל  6 שטרית 

 אביב 

 036474721 אביב  לת  0 ית טרשי
036446438 
052367598 

  שמעון
 מזרחי 

 פתוח  רשמג *
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 810 כזמר- בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןופטל למכתבים  מען האולם  ובת תכ צה קבו שם

 הקבוצה 
'  רח  מרחבים ן לציו  ראשון הפועל 3938

  9 ישראל גדולי
 צ "ראשל

  בכר  ישראל ד"עו
.  ד.ת בגין מנחם דרך

  אביב  לת 125 7398
6701201 

035755522 
035755527 

0542008300 

 ר בכ  ישראל

  מבצע אולם ה רמל דוד   נוה  אליצור 5732
 רמלה  20 משה

  רמלה 0 1 ויצמן   'רח
7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון  ניסים 

  נאות  מרכז חולון  אליצור 5733
  השושנים

  12 הסיגלון 
 חולון 

.  ד.ת ויידהורן  מנחם
  שוהם 0 104

6081022 

0545432032 
039791417 

0545432032 

  מנחם
 וידהורן 

  גוריון  בן  לםאו תות  ציונה  נס  הפועל 6412
  מעלה'  רח

  נס  םרשיפה
 ציונה 

  הנו יצ  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יב ני

  תל 37 שזר זלמן אביב  תל  וריצ אל 6576
 אביב 

  ברית  בני ס" מתנ
  יפו  23 חריף  יקאייז

 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

  מנחם
 וידהורן 

   ים  בת  6 הדקל ים  בת  מכבי  7116
 ן מלטו אולם

  0 ים בת  2341 ד.ת
 ים  בת

035539866 
035539866 
054397556 

 שמש  רן

  גוריון  ן ב אולם עדן  ציונה  ס נ הפועל 7636
  מעלה'  רח

  נס  הפרשים
 ציונה 

  הציונ  נס 0 273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי  יניב 

  ניצנים אולם שהם י מכב 10178
 ם הש 6 צורן 

 039795199 שוהם  0 958. ד.ת
039795199 
052660819 

 ר ומ  רעופ
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 811 א דרום בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים  מען האולם  כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
  ס" בי לםאו עין דימו עוצמה  5661

  דותן  גינות אופק 
 מודיעין  11

  רחל רודריגז  שמעון
  מודיעין 0 מנויא

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

  שמעון
 רודריגז 

  ס" בי אולם ענת  מודיעין ה מצעו 7108
  דותן  גינות אופק 

 דיעין ומ 11

  מודיעין 0 אמנו  רחל
7177108 

077443096 
0775320460 

050254802 

  סלל  שמעון
 ר  רוה

  עציון אורות עציון  גוש אליצור 7730
 אפרת , בנים

  1 עציון כפר קיבוץ 
  וןעצי כפר קיבוץ 

9091200 

029937999 
029932618 
052448568 

 ברק  אלדד

  ימקא  אולם ירושלים  ש.ה.ל.מ 7734
ושינגט ,ירושלים

 4 ון

  מרכז רוס   רבקה
  4 וושינגטון ורט פס

 ירושלים 

0548004729 
025686971 

0548004729 

 רוס   הרבק

  צרעה  קבוץ יהודה  הט מ הפועל 7921
 הרטוב  תיכון

  0 יהודה   מטה .א.מ
 ה יהוד הרי . נ.ד

029958289 
029958630 
050797708 

 קאחו  עוזי
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 812 ב דרום ותנב סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןטלפו למכתבים  מען ם האול כתובת  קבוצה  שם

 הקבוצה 
'  שד  היובל אולם אשדוד  מכבי  3278

  איזור  5 םירושלי
 וד אשד  הסיטי

  יבנה גן  0 34 ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר  זאר

  מרכז אולם נה בי  אליצור 5724
'  רח  הספורט 

 יבנה  27 ן האלו

  עיריית 3 דואני ' שד
  יבנה 3 יבנה

8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד  שאול

'  ד ש היובל אולם בנות   אשדוד  מכבי  5836
  איזור  5 ירושלים

 אשדוד   הסיטי

  0 34 ד.ת מאור  רוני 
 7080000 נה בי גן

088671771 
088671771 

0525830164 

 ארז   אלהרר

  ס"ביה אולם ברנר  הפועל 6209
 ברנר  גבעת  תיכון

  מושב 33 דרי   אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי   אבי

  אלארי   ס"בי אשדוד  ביתר  7034
 9 ל"קק  רחוב

.  ד.ת 9 הנביא הושע
  אשדוד  9 6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן   ילאי

  ספורט  אולם ה טובי באר  הפועל 7167
  באר תיכון

 ה יבטו

  באר אזורית  מועצה 
  באר 0 מ, טוביה
 83815   טוביה 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני  אורי 

  2 ןבגי  מנחם בתיה  מזכרת הפועל 7653
 בתיה  מזכרת 

  2 אליהו   תשדרו
    בתיה מזכרת 
50200 

089371022 
089348531 

0546234201 

  ני ור
 קדמיאל 

  ניר  ספורט  אולם יבנה  חבל  אליצור 7799
 גלים

  0 יבנה חבל  ס" נתמ
 7986000 אבטח .נ.ד

088622101 
088535383 

0532394813 

 אסי  שלם

  גוריון  בן דוד' שד מלאכי  קריית  הפועל 10162
 מלאכי   קרית 38

 0776500086 ות רחוב  0 קסלמן
15389450140 

0538892238 

 סגל  תומר 
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 813 נגב בנות סל  קט
'  מס

 קבוצה 
  כ"ב נייד/פקס/ןופלט למכתבים  מען האולם  כתובת  וצה ב ק שם

 הקבוצה 
  ס" בי לםוא אשקלון  הפועל 4808

  ניסן  'רח  מדעים
 אשקלון  1

  השקמה  אמסלם  ניר
 7835823 אשקלון  36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  אגמים אולם דו י ע  אשקלון   הפועל 5559
  14 עופר ' שד

 אשקלון 

  אשקלון  36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  טיס יג אולם שדרות  מכבי  6275
    22 בגין מנחם

 שדרות 

  0 שדרות  476.ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

  אמיר 
 אוחנה 

  משאבי קיבוץ  נגב  רמת הפועל 6791
 שדה

  קיבוץ  0 חלוצה נ.ד
  הדש משאבי 

8551500 

0525450555 
086558737 

0547669352 

 דרור  הראל

  מבצע '  ג מקיף  עומר /שבע באר  הפועל 7265
 שבע  באר 4 יואב 

  באר 17 15 גדי  עין
 8481021 שבע

0508255245 
086449299 

0508255245 

 י ארז כפיר

  אגמים אולם עלמא  ון אשקל  הפועל 7761
  14 עופר ' שד

 ון אשקל

  אשקלון  36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם  ניר

  צבי '  רח ירוחם י בכמ 10018
  207 בורנשטיין 

 ירוחם 

  ירוחם 3 יםשועל נחל
 8050000 ירוחם  0

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר  אלירן 

  נ  ד  ספיר אולם ערבה  לועהפ 10024
 ערבה

  נ .ד ערבה  ס" מתנ
  ספיר   מרכז  0 ערבה

8682500 

086592260 
086592259 

0544584439 

 יוסי  לין
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 ניות משחקים תוכ
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 1ליגת על גברים,  

 מחזורי הליגה 

18/10/20 ,25/10/20  ,01/11/20 ,08/11/20 ,15/11/20 ,22/11/20  ,06/12/20 ,13/12/20  ,
24/12/20 ,27/12/20  ,31/12/20 ,10/01/21 ,17/01/21 ,24/01/21  ,31/01/21 ,14/02/21  ,
28/02/21 ,07/03/21  ,14/03/21 ,21/03/21 ,29/03/21 ,04/04/21  ,06/04/21 ,11/04/21  ,
18/04/21 ,21/04/21  ,25/04/21 ,29/04/21 ,02/05/21 ,06/05/21  ,09/05/21 ,13/05/21 

 28/05/21, 26/05/21, 24/05/21, 20/05/21,  18/05/21: מררבע ג

 06/06/21, 03/06/21, 31/05/21: חצי גמר

 14/06/21, 12/06/21, 09/06/21: גמר   
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 יתלאומ  2 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 16 זור חמ שעה  27/10/20 שלישי יום - 1  ר מחזו

  .  חופשית  - יובלים  רעננה  מכבי
 19:30 . 19:00 אופט  שמיר גליל  להפוע - עירוני גן  ת רמ  בימכ

 19:00 . 19:30 שיין  השרון רמת. ס.א - מגה מודיעין.ח הפועל
 19:30 . 19:00 ו נ ס השרון הוד מכבי  - אשר מטה עכו עלהפו

 19:00 . 19:00 איתו  אשקלון אליצור - יבנה   אליצור
 19:00 . 19:00 אתא  קרית אליצור  - מוצקין קרית  מכבי

 19:00 . 19:30 גבעתיים/ ג" ר  הפועל - קוסמוס  נתניה אליצור
 19:00 . 19:30 עפולה  הפועל  - אשדוד  מכבי

 שעה  26/01/21 ישילש  יום - 17 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  עפולה  עלהפו - חופשית
 19:30 . 19:00 אשדוד  מכבי - גבעתיים/ג " ר  הפועל
 19:30 . 19:00 סמוס וק  נתניה  אליצור - אתא ת קרי אליצור
 19:00 . 19:00 צקין ומ קרית  מכבי  - איתו אשקלון  אליצור

 19:00 . 19:30 יבנה   אליצור - וסנ השרון הוד   מכבי
 19:00 . 19:00 אשר  מטה עכו הפועל - שיין ןרושה  רמת. ס.א

 19:30 . 19:30 מגה  מודיעין.ח הפועל  - אופט  שמיר גליל הפועל
 19:00 . 19:30 עירוני  גן  רמת מכבי - יובלים  רעננה  בימכ

 שעה  02/02/21 שלישי םוי - 18 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  פשית וח  - עירוני גן  רמת   מכבי
 19:30 . 19:30 יובלים   רעננה מכבי - מגה מודיעין.ח הפועל
 19:30 . 19:00 אופט  שמיר גליל  הפועל - אשר מטה עכו הפועל
 19:00 . 19:00 שיין   השרון  רמת. ס.א - נה יב  אליצור

 19:30 . 19:00 סנו  השרון  הוד מכבי - קיןמוצ קרית  מכבי
 19:00 . 19:30 ו ת יא  קלוןשא  אליצור - קוסמוס  הנינת אליצור

 19:00 . 19:30 אתא קרית אליצור  - אשדוד  מכבי
 19:00 . 19:00 גבעתיים /ג " ר  הפועל - עפולה הפועל

 שעה  06/02/21 שבת יום - 19 זור חמ שעה  14/11/20 שבת  יום - 4  מחזור 

  .  גבעתיים /ג " ר  הפועל - שיתחופ
 20:30 . 20:30 עפולה לוע הפ - אתא ית קר  אליצור

 20:30 . 20:30 אשדוד  מכבי  - איתו אשקלון  רו אליצ
 20:30 . 20:30 קוסמוס   נתניה  אליצור - סנו השרון הוד   מכבי

 20:30 . 20:30 מוצקין  קרית  בימכ - שיין השרון  תמר. ס.א
 20:30 . 20:30 יבנה  אליצור  - אופט  שמיר גליל הפועל
 20:30 . 20:30 אשר  מטה  עכו  לועהפ   - יובלים  רעננה  מכבי
 20:30 . 20:30 מגה  מודיעין.ח הפועל - עירוני גן  רמת   מכבי
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 שעה    09/02/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - מגה עיןדימו.ח הפועל
 19:00 . 19:00 י עירונ גן רמת מכבי  - אשר מטה עכו הפועל
 19:30 . 19:00 ליםיוב  רעננה מכבי - יבנה   אליצור

 19:30 . 19:00 אופט  שמיר גליל  הפועל - מוצקין קרית  מכבי
 19:00 . 19:30 שיין  רון שה רמת.  ס.א - קוסמוס  נתניה אליצור

 19:30 . 19:30 סנו   השרון הוד מכבי - אשדוד  מכבי
 19:00 . 19:00 ו אית   אשקלון  אליצור - ולהפע  הפועל
 19:00 . 19:00 אתא  יתר ק אליצור - גבעתיים/ג " ר  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 21 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  אתא  קרית  אליצור - חופשית
 19:00 . 19:00 גבעתיים/ג"ר  הפועל - איתו ון קל אש אליצור

 19:00 . 19:30 עפולה  הפועל - סנו ןרוהש הוד   מכבי
 19:30 . 19:00 אשדוד  מכבי - שיין רוןשה  רמת. ס.א

 19:30 . 19:30 קוסמו   נתניה אליצור  - אופט  שמיר גליל הפועל
 19:00 . 19:30 קין מוצ קרית  מכבי - יובלים  רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 יבנה  וריצ אל - עירוני גן  ת מר  מכבי

 19:00 . 19:30 אשר  מטה עכו הפועל - מגה עיןמודי.ח הפועל
 שעה  23/02/21 שלישי יום - 22 זור חמ שעה  01/12/20 שלישי יום - 7  ר מחזו

  .  חופשית  - אשר מטה עכו הפועל
 19:30 . 19:00 מגה   מודיעין.ח הפועל  - יבנה   אליצור

 19:00 . 19:00 עירוני  גן  תמ ר מכבי - מוצקין תי רק  מכבי
 19:30 . 19:30 יובלים  רעננה מכבי  - קוסמוס  הנינת אליצור

 19:30 . 19:30 פט וא שמיר  לגלי  הפועל  - אשדוד  מכבי
 19:00 . 19:00 שיין  השרון  רמת .  ס.א - עפולה הפועל
 19:30 . 19:00 ו סנ  וןהשר  הוד מכבי - גבעתיים/ג " ר  הפועל

 19:00 . 19:00 איתו  אשקלון וריצ אל - אתא קרית  צורילא
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 23 מחזור  ה עש 05/12/20 שבת  יום - 8  מחזור 

  .  איתו  אשקלון  ראליצו  - חופשית
 19:00 . 20:30 אתא  קרית אליצור - סנו וןהשר  הוד   מכבי

 19:00 . 20:30 ם תייגבע/ג" ר  הפועל - שיין השרון  רמת. ס.א
 19:00 . 20:30 עפולה  הפועל  - פט וא  שמיר גליל הפועל
 19:30 . 20:30 ודאשד מכבי - יובלים  רעננה  מכבי
 19:30 . 20:30 סמוס וק  נתניה  אליצור - עירוני גן  רמת   מכבי

 19:00 . 20:30 מוצקין  קרית  מכבי - מגה מודיעין.ח הפועל
 19:00 . 20:30 נה בי   צוראלי - אשר מטה עכו הפועל
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 שעה    06/03/21 תשב  יום - 24 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  ית חופש  - יבנה   אליצור
 20:30 . 19:00 אשר  המט  עכו הפועל - מוצקין קרית  ימכב

 20:30 . 19:30 מגה  מודיעין.ח  הפועל - קוסמוס  יהנתנ  אליצור
 20:30 . 19:30 ני רו עי גן רמת מכבי - אשדוד  מכבי

 20:30 . 19:00 יובלים  רעננה  ימכב - עפולה לוע הפ
 20:30 . 19:00 אופט  שמיר גליל הפועל - גבעתיים/ג " ר  הפועל
 20:30 . 19:00 שיין  ן רושה  רמת .  ס.א - אתא קרית  אליצור
 20:30 . 19:00 סנו  השרון  הוד מכבי  - איתו אשקלון  ראליצו 

 שעה  09/03/21 שלישי םיו - 25 מחזור  שעה  15/12/20 שלישי יום - 10 מחזור 

  .  סנו  השרון הוד   מכבי - חופשית
 19:00 . 19:00 איתו  ון אשקל אליצור - שיין השרון  רמת. ס.א

 19:00 . 19:30 אתא  קרית אליצור  - ט פוא  שמיר גליל הפועל
 19:00 . 19:30 גבעתיים / ג" ר   הפועל  - יובלים  רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 עפולה  הפועל - ניעירו  גן  רמת   מכבי

 19:30 . 19:30 אשדוד  מכבי - מגה מודיעין.ח הפועל
 19:30 . 19:00 קוסמוס   יהנתנ  אליצור - אשר מטה עכו הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין   קרית  ביכמ - יבנה   אליצור

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 26 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 11 מחזור 

  .  ית פשחו  - מוצקין קרית  מכבי
 19:00 . 19:30 יבנה   אליצור - קוסמוס  הנינת אליצור

 19:00 . 19:30 אשר  מטה וכ ע הפועל  - אשדוד  מכבי
 19:30 . 19:00 מגה  ן י עמודי.ח הפועל - עפולה הפועל
 19:00 . 19:00 עירוני  גן רמת  מכבי - גבעתיים/ג " ר  הפועל
 19:30 . 19:00 יובלים ננה ער  מכבי - אתא קרית  אליצור
 19:30 . 19:00 אופט  שמיר גליל הפועל - תוי א אשקלון  אליצור

 19:00 . 19:30 שיין  רוןשה רמת .  ס.א - סנו השרון הוד   מכבי
 שעה  20/03/21 שבת םוי - 27 מחזור  שעה  29/12/20 יישלש  יום - 12 מחזור 

  .  שיין  השרון  רמת.  ס.א - חופשית
 20:30 . 19:30 סנו  השרון הוד  מכבי - אופט  שמיר גליל הפועל
 20:30 . 19:30 איתו  אשקלון  אליצור - יובלים  רעננה  מכבי
 20:30 . 19:00 אתא  יתקר אליצור - עירוני גן  ת רמ  מכבי

 20:30 . 19:30 ם גבעתיי/ג" ר  הפועל - מגה דיעיןומ .ח הפועל
 20:30 . 19:00 עפולה  הפועל - אשר מטה עכו הפועל
 20:30 . 19:00 אשדוד  מכבי - יבנה   אליצור

 20:30 . 19:00 קוסמוס   נתניה אליצור  - מוצקין יתקר  מכבי
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 שעה  23/03/21 שלישי יום - 28 מחזור  ה שע 05/01/21 שלישי יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - קוסמוס  נתניה אליצור
 19:00 . 19:30 מוצקין  קרית   מכבי - אשדוד  מכבי

 19:00 . 19:00 יבנה   צוראלי - עפולה הפועל
 19:00 . 19:00 אשר  מטה עכו  הפועל - םתייגבע /ג " ר  הפועל
 19:30 . 19:00 מגה  מודיעין.ח עלהפו - אתא קרית  אליצור
 19:00 . 19:00 עירוני  גן רמת בי כמ  - איתו אשקלון  אליצור

 19:30 . 19:30 יובלים  רעננה מכבי  - סנו השרון הוד   מכבי
 19:30 . 19:00 פט ו א ירשמ גליל הפועל - יןשי וןהשר   רמת. ס.א

 שעה  30/03/21 שלישי יום - 29 ור מחז שעה  09/01/21 שבת יום - 14 מחזור 

  .  אופט שמיר גליל להפוע  - יתפשחו
 19:00 . 20:30 ן שיי השרון  רמת. ס.א - יובלים  הננ רע  מכבי
 19:30 . 20:30 סנו  השרון  הוד מכבי  - עירוני גן  רמת   מכבי
 19:00 . 20:30 איתו  אשקלון  צוראלי - מגה מודיעין.ח עלהפו

 19:00 . 20:30 אתא  קרית צוראלי - אשר מטה עכו הפועל
 19:00 . 20:30 גבעתיים/ג" ר  על הפו - יבנה   אליצור

 19:00 . 20:30 ה עפול הפועל - מוצקין קרית  ביכמ
 19:30 . 20:30 אשדוד  מכבי  - קוסמוס  נתניה אליצור

 שעה  06/04/21 שלישי םוי - 30 מחזור  ה עש 12/01/21 שלישי יום - 15 ר מחזו

  .  שית חופ - אשדוד  מכבי
 19:30 . 19:00 קוסמוס  הנתני  אליצור - עפולה הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין  קרית  מכבי - םיגבעתי /ג " ר  הפועל
 19:00 . 19:00 יבנה   אליצור - אתא קרית  אליצור
 19:00 . 19:00 אשר  מטה עכו לועהפ - איתו אשקלון  אליצור

 19:30 . 19:30 מגה  מודיעין. ח הפועל - סנו השרון ד וה  מכבי
 19:00 . 19:00 עירוני  גן רמת  ביכמ - שיין ןרוהש  רמת. ס.א

 19:30 . 19:30 ים יובל  רעננה   מכבי - אופט  שמיר לי לג  הפועל
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 גמר סל –ליגה לאומית 

 

 20/04/21יום שלישי  16/04/21יום שישי  12/04/21  סבוב א': רבע גמר: יום שני

 27/04/21ם שלישי יו  23/04/21יום שישי              

 שמיני  מקום –ראשון מקום  .1

 מקום שביעי – שני מקום .2

 מקום שישי –שי שלי מקום .3

 מישי מקום ח –מקום רביעי  .4

 

 07/05/21שי יום שי  04/05/21יום שלישי     30/04/21סיבוב ב' חצי גמר:  יום שישי 

 14/05/21שי יום שי  11/05/21ישי יום של     

 4מנצח משחק  – 1מנצח משחק  .5

 3 משחקמנצח  – 2צח משחק נמ .6

 

   21/05/21 שישיום י     18/05/21ום שלישי י  גמר:    סבוב ג':

 6משחק מנצח  – 5מנצח משחק   .7

 

 

שיטת הטוב  ערך במר יישלב רבע הגמר ושלב חצי הגמר ייערך בשיטת הטוב מחמישה משחקים והג •
 קים.  משח 2-מ

הב בדירהקבוצה  הראשוןכירה  המשחק  את  מארחת  הליגה  )במידוג  והחמישי  השלישי  הצורך( ,  ת 
 דת הצורך(. מיב)הרביעי רחת את המשחק השני ומא הבוצה השניי והק

 תר של משחקים מתוך החמישה תוכרז כמנצחת בסדרה המשחקים.פר הרב יוהקבוצה שתנצח במס

 

ה • יבמשחק  ואליעגמר  כפול  משחק  עפ"   יפותרך  תקבע  בשני  הליגה  ההפרשים  ים,  משחקי 

 משחק השני.דירוג הליגה, תארח את ההקבוצה הבכירה, ב
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 ון : בית תחת2 ליגה לאומית 

 
 

 12/04/21 ניש  ם: יו 31מחזור 
 15מקום  – 10מקום 
 14מקום  – 11מקום 
 13מקום  – 12מקום 
 חופשית  - 9מקום 

 
 104/2/16שי : יום שי 32מחזור 

 13ום מק –חופשית 
 12ם מקו – 14מקום 
 11מקום  – 15מקום 
 10מקום   – 9מקום 

 
 20/04/21 : יום שלישי33מחזור 

 שית חופ – 10 וםמק
 2מקום  – 11מקום 

 15מקום  – 12ום קמ
 14מקום  – 13מקום 

 
 23/04/21: יום שישי 34ר זו מח

 14מקום  –חופשית 
 13מקום  – 15מקום  
 12ום מק –   9מקום 
 11ום מק – 10מקום 

 
 4/2127/0ם שלישי : יו 35מחזור 
 חופשית  – 11מקום 
 10מקום  – 12מקום 
 9מקום  – 13מקום 
 15מקום  – 14 מקום

     
 4/210/30שישי : יום 36מחזור 

 15מקום  –חופשית 
 14מקום  – 9מקום 
 13מקום  – 10מקום 
 12מקום  – 11מקום 

 
 /05/2104: יום שלישי 37מחזור 
 15מקום  – 12מקום 

 11מקום  – 13ם מקו
 10מקום  – 14מקום 
 9מקום  – 15מקום 

 
 יגה הרגילה. מהל  דות,ת והנקואת כל התוצאווצות תגרוררנה עימן  הקבכל  •

 חרונות תרדנה לליגה ארצית. אה  תהקבוצושלושת  •
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 צפון  - ארצית 3 גהיל
 שעה    24/01/21 ןשואר  יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

  .  שית חופ - ביאליק יתקר ימכב
 20:00 . 20:00 חלפ  שומרון  אליצור - חדרה מכבי

 19:00 . 19:30 ום של סבא  כפר  הפועל - לותע מ הפועל
 20:30 . 20:00 ברוש  גלבוע  הפועל - רוניי ע כרמיאל   ימכב

 19:30 . 19:30 קאסם  כפר  הפועל  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 20:00 . 19:00 אל דני גליל/ צפת הפועל - נהיו  רפכ  ביתר

 20:00 . 20:30 חפר  עמק  הפועל  - שמואל גבעת אליצור
 שעה  31/01/21 ןראשו יום - 15 מחזור  ה שע 25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  חפר  עמק הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 שמואל  גבעת  אליצור - דניאל  גליל/צפת הפועל
 19:00 . 19:30 יונה  כפר  ביתר - םקאס ר כפ  הפועל
 20:00 . 20:30 יזרעאל    מגדל  הפועל - ברוש גלבוע הפועל
 20:00 . 19:00 ני רו עי  כרמיאל ימכב  - שלום אסב כפר   הפועל

 19:30 . 20:00 מעלות   הפועל  - חלפ וןר משו  יצורלא
 20:00 . 20:00 חדרה  מכבי - ביאליק קרית מכבי

 שעה  07/02/21 ראשון םוי - 16 מחזור  שעה  01/11/20 ןוראש יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - חדרה מכבי
 20:00 . 19:30 קביאלי קרית מכבי - לותע מ הפועל
 20:00 . 20:00 פ ל ח שומרון אליצור - עירוני מיאל רכ  מכבי

 19:00 . 19:30 שלום  סבא כפר  הפועל  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 20:30 . 19:00 וש בר עוגלב  הפועל - יונה  כפר ביתר

 19:30 . 20:30 קאסם  כפר  הפועל  - שמואל גבעת ריצו לא
 20:00 . 20:00 דניאל  גליל/ צפת הפועל - חפר עמק הפועל

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 17 מחזור  ה עש 08/11/20 ראשון יום - 4  ר זומח

  .  דניאל   גליל/צפת הפועל - חופשית
 20:00 . 19:30 ר פח עמק הפועל - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 שמואל  גבעת ראליצו  - ברוש ועגלב  הפועל
 19:00 . 19:00 ה יונ  כפר ביתר  - שלום אבס כפר   הפועל
 20:00 . 20:00 אל עריז   מגדל  הפועל  - חלפ שומרון אליצור

 20:00 . 20:00 עירוני  כרמיאל מכבי - אליקיב  קרית מכבי
 19:30 . 20:00 מעלות   הפועל - חדרה מכבי

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  ה עש 22/11/20 שוןאר  םוי - 5  מחזור 

  .  חופשית  - מעלות ועלפה
 20:00 . 20:00 חדרה מכבי  - עירוני אל כרמי  מכבי
 20:00 . 19:30 יק אל בי קרית מכבי - יזרעאל  מגדל  לע הפו

 20:00 . 19:00 חלפ   שומרון אליצור - יונה  כפר ביתר
 19:00 . 20:30 שלום  סבא רכפ  להפוע  - שמואל גבעת ריצו לא

 20:30 . 20:00 ברוש  גלבוע   הפועל - חפר עמק הפועל
 19:30 . 20:00 קאסם כפר   לועהפ - דניאל  גליל/צפת לוע הפ
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 שעה    28/02/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  קאסם כפר  הפועל - חופשית
 20:00 . 20:30 דניאל  גליל/תצפ  לוע הפ - ברוש גלבוע לוע הפ

 20:00 . 19:00 חפר  עמק  הפועל - שלום סבא כפר   הפועל
 20:30 . 20:00 שמואל  גבעת  אליצור - חלפ מרוןו ש אליצור

 19:00 . 20:00 יונה   רכפ   ביתר - ביאליק קרית מכבי
 19:30 . 20:00 יזרעאל    מגדל  הפועל - חדרה מכבי

 20:00 . 19:30 ני עירו ל כרמיא  מכבי - מעלות ועלפה
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 20 ר זומח שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - עירוני ל כרמיא  מכבי
 19:30 . 19:30 מעלות   הפועל  - יזרעאל  דלגמ   הפועל
 20:00 . 19:00 חדרה  מכבי  - יונה  כפר ביתר

 20:00 . 20:30 ביאליק  קרית ביכמ  - לשמוא גבעת אליצור
 20:00 . 20:00 חלפ  שומרון אליצור - חפר קמע הפועל
 19:00 . 20:00 שלום  סבא ר כפ  הפועל - לדניא  גליל/צפת הפועל
 20:30 . 19:30 ברוש  גלבוע  הפועל - קאסם כפר   הפועל

 ה עש 14/03/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  13/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  ברוש  גלבוע הפועל - פשיתוח
 19:30 . 19:00 קאסם כפר   הפועל - שלום סבא ר כפ  הפועל
 20:00 . 20:00 דניאל  גליל/צפת הפועל  - חלפ שומרון אליצור

 20:00 . 20:00 חפר  עמק  הפועל - קיביאל  יתרק  מכבי
 20:30 . 20:00 שמואל גבעת   אליצור - חדרה מכבי

 19:00 . 19:30 ה יונ  רכפ ביתר - מעלות הפועל
 20:00 . 20:00 יזרעאל    מגדל   הפועל - עירוני יאל כרמ   בימכ

 שעה  21/03/21 ראשון יום - 22 ר מחזו שעה  20/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - יזרעאל  לד מג  ועלפה
 20:00 . 19:00 עירוני  כרמיאל מכבי  - יונה  רפכ  ביתר

 19:30 . 20:30 ת מעלו   הפועל  - שמואל גבעת אליצור
 20:00 . 20:00 חדרה  מכבי  - חפר קעמ לוע הפ

 20:00 . 20:00 ביאליק  קרית מכבי  - דניאל  גליל/צפת הפועל
 20:00 . 19:30 חלפ  שומרון אליצור - קאסם כפר   הפועל
 19:00 . 20:30 שלום  סבא כפר   הפועל - ברוש גלבוע הפועל

 ה עש 30/03/21 שלישי יום - 23 ר זוחמ שעה  27/12/20 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  שלום סבא כפר  הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 ברוש  גלבוע  הפועל  - חלפ שומרון אליצור

 19:30 . 20:00 קאסם כפר  הפועל - ביאליק תקרי  מכבי
 20:00 . 20:00 דניאל  גליל /ת פצ  הפועל - חדרה מכבי

 20:00 . 19:30 חפר עמק הפועל - מעלות הפועל
 20:30 . 20:00 שמואל  גבעת  אליצור - עירוני כרמיאל   בימכ

 19:00 . 19:30 יונה  כפר  ביתר  - יזרעאל  מגדל  הפועל
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 שעה  04/04/21 ראשון םוי - 24 ר זומח שעה  03/01/21 ראשון יום - 11 ר מחזו

  .  חופשית  - יונה  רפכ  ביתר
 19:30 . 20:30 יזרעאל    מגדל  הפועל  - שמואל גבעת אליצור
 20:00 . 20:00 עירוני  מיאל ר כ מכבי  - חפר עמק הפועל
 19:30 . 20:00 מעלות   עלהפו  - דניאל  גליל/צפת הפועל
 20:00 . 19:30 חדרה  בי מכ - קאסם ר כפ  הפועל
 20:00 . 20:30 ביאליק  קרית  מכבי - ברוש עבולג  הפועל
 20:00 . 19:00 חלפ  שומרון  אליצור - שלום סבא כפר   הפועל

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  ה עש 10/01/21 ראשון יום - 12 ר זוחמ

  .  חלפ  שומרון אליצור - חופשית
 19:00 . 20:00 שלום  סבא ר כפ הפועל - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:00 ברוש גלבוע  הפועל - חדרה ימכב

 19:30 . 19:30 קאסם כפר  הפועל - מעלות הפועל
 20:00 . 20:00 אל דני גליל/צפת הפועל - ניו עיר כרמיאל   מכבי

 20:00 . 19:30 חפר  עמק  הפועל  - יזרעאל  מגדל  ועלפה
 20:30 . 19:00 שמואל  גבעת אליצור - נהיו  כפר ביתר

 שעה  18/04/21 ראשון יום - 26 מחזור  שעה  17/01/21 שוןאר  יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - שמואל גבעת אליצור
 19:00 . 20:00 יונה כפר  תרבי - חפר עמק הפועל
 19:30 . 20:00 יזרעאל   מגדל   הפועל - דניאל  ילל ג /צפת הפועל
 20:00 . 19:30 עירוני  אלכרמי מכבי  - קאסם כפר   הפועל
 19:30 . 20:30 מעלות  הפועל - שברו בועלג  הפועל
 20:00 . 19:00 חדרה  מכבי - שלום סבא כפר   הפועל
 20:00 . 20:00 ביאליק  ת קרי ימכב  - חלפ שומרון אליצור

 

 

 

  



317 
 

 

 גמר סל עליון  –ית צפון ליגה ארצ

 

 04/21/28י רביעיום  /2125/04ראשון יום  21/04/21רביעי  יום    י גמר: רבע

 8ם קומ – 1מקום  .1

 7מקום  – 2 םומק .2

 6מקום  – 3מקום  .3

 5מקום  – 4ום קמ .4

 

 9/05/210ון ראש םיו  05/05/21יום רביעי  02/05/21ראשון יום     חצי גמר: 

 4ם קומ – 1 . מקום5

 3מקום  – 2 . מקום6

 

 /2123/05שון ראם יו  19/05/21רביעי  יום 12/05/21רביעי יום   גמר:

 6 מנצחת – 5 מנצחת .7

 

 

 

 והשלישי.  רח את המשחק הראשוןתר בליגה הרגילה תאם גבוה יוקומ פוסה שתתהקבוצ •

 

 ני משחקים מתוך  ה בש ניצח המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר •
 

 שחקים. ת המשלוש

 

 
  



318 
 

 דרום -  ארצית 4 ליגה
 שעה    24/01/21 ןשורא יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 ןראשו יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - רמלה דו ד  נוה אליצור
 19:30 . 20:30 אשקלון . ס.א - רעות  מודיעין מכבי
 20:30 . 19:00 שדרות   מכבי - אליצור תקוה פתח   מכבי

 17:00 ( 16/10/20) 14:00 נו או קרית  וניעיר - ותאייל  חבל הפועל
 20:00 . 19:30 שורק נחל וריצאל  - רחובות  מכבי

 19:00 . 19:00 אדומים  מעלה ביכמ  - שהם ביכמ
 20:00 . 19:30 מודיעין  עצמה - לוד  הפועל

 שעה  31/01/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  מודיעין   עצמה - חופשית
 19:30 . 19:00 לוד   הפועל - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 20:00 שהם  מכבי - שורק נחל וראליצ
 19:30 . 20:30 רחובות   מכבי - אונו קרית וניעיר 

 20:00 . 17:00 איילות  חבל להפוע - שדרות מכבי
 19:00 . 19:30 אליצור   תקוה  פתח  מכבי - אשקלון. ס.א

 20:30 . 19:30 רעות   מודיעין  ביכמ  - רמלה דוד  נוה אליצור
 שעה  07/02/21 וןראש יום - 16 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

  .  ת י שחופ - ותרע  מודיעין מכבי
 19:30 . 19:00 רמלה   דוד נוה אליצור - אליצור תקוה פתח   מכבי

 17:00 ( 30/10/20) 14:00 אשקלון . ס.א - איילות חבל הפועל
 20:30 . 19:30 ת רו שד  מכבי - תרחובו   בימכ

 20:30 . 19:00 נו וא קרית  עירוני - שהם מכבי
 20:00 . 19:30 שורק נחל אליצור - לוד  הפועל
 19:00 . 20:00 אדומים  מעלה מכבי  - ןיע ימוד  עצמה

 ה שע 14/02/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  ם אדומי להמע מכבי - חופשית
 20:00 . 20:00 מודיעין  עצמה - שורק נחל וראליצ

 19:30 . 20:30 לוד  הפועל - אונו קרית רונייע
 19:00 . 20:30 ם הש מכבי  - שדרות מכבי

 19:30 . 19:30 ות וב רח  מכבי - אשקלון. ס.א
 20:00 . 17:00 איילות  חבל הפועל - רמלה דוד  נוה אליצור

 19:00 . 20:30 ור אליצ  תקוה  ח פת  מכבי - רעות  מודיעין מכבי
 ה שע 21/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

  .  ת י שחופ - וראליצ תקוה פתח   מכבי
 17:00 ( 21/11/20) 18:30 רעות   מודיעין ימכב  - איילות חבל הפועל
 19:30 . 19:30 לה מר   דוד נוה אליצור - רחובות  מכבי
 19:30 . 19:00 אשקלון . ס.א - שהם מכבי

 20:30 . 19:30 שדרות  מכבי - לוד  הפועל
 20:30 . 20:00 אונו  קרית  עירוני - עיןמודי עצמה
 20:00 . 19:00 שורק נחל אליצור - םיאדומ  להעמ  מכבי
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 שעה    28/02/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  ק שור נחל וראליצ - חופשית
 19:00 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - אונו קרית נירועי

 20:00 . 20:30 ן מודיעי עצמה  - שדרות מכבי
 19:30 . 19:30 לוד  ועלפ ה - אשקלון. ס.א

 19:00 . 19:30 שהם מכבי - רמלה דוד  נוה אליצור
 19:30 . 20:30 רחובות   מכבי - רעות  מודיעין מכבי
 20:00 . 17:00 ילות י א חבל  לוע הפ  - יצורל א תקוה פתח   מכבי

 שעה  07/03/21 וןראש יום - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

  .  ת י חופש - תאיילו  חבל הפועל
 19:00 . 19:30 אליצור  תקוה   פתח  מכבי - רחובות  מכבי
 20:30 . 19:00 רעות  מודיעין מכבי - שהם מכבי
 19:30 . 19:30 רמלה  דוד נוה אליצור - לוד  עלהפו

 19:30 . 20:00 אשקלון . ס.א - מודיעין עצמה
 20:30 . 19:00 רות דש  מכבי - מיםאדו מעלה מכבי

 20:30 . 20:00 אונו   קרית ני ו רעי  - רקו ש נחל אליצור
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  13/12/20 ראשון יום - 8  זור חמ

  .  אונו  קרית עירוני - יתפשוח
 20:00 . 20:30 שורק  נחל  אליצור - שדרות מכבי

 19:00 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - אשקלון. ס.א
 20:00 . 19:30 דיעין ו מ עצמה  - רמלה דוד  נוה אליצור

 19:30 . 20:30 לוד   הפועל - רעות  מודיעין מכבי
 19:00 . 19:00 שהם  מכבי - אליצור תקוה פתח   מכבי

 17:00 . 20:00 ות רחוב  מכבי - איילות חבל הפועל
 שעה  21/03/21 וןראש יום - 22 ר זומח שעה  20/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - ובותחר  מכבי
 14:00 ( 19/03/21)                     .      17:00 איילות  חבל הפועל  - שהם ביכמ

 19:00 . 19:30 ר ואליצ  תקוה  פתח  מכבי - לוד  הפועל
 20:30 . 20:00 רעות  ין מודיע  בי כמ  - דיעיןומ עצמה
 19:30 . 19:00 רמלה  דוד  נוה  צוראלי - אדומים מעלה מכבי

 19:30 . 20:00 ן אשקלו. ס.א - שורק נחל אליצור
 20:30 . 20:30 שדרות  ימכב  - אונו קרית עירוני

 שעה  30/03/21 ייששל םוי - 23 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  שדרות  בימכ - פשיתוח
 20:30 . 19:30 אונו  קרית עירוני - אשקלון. ס.א

 20:00 . 19:30 שורק  נחל  אליצור - רמלה דוד  נוה אליצור
 19:00 . 20:30 אדומים  מעלה  מכבי - רעות  ןיע מודי ביכמ

 20:00 . 19:00 מודיעין  עצמה  - אליצור תקוה פתח   מכבי
 17:00 . 20:00 לוד  הפועל - ילותי א לב ח הפועל
 19:00 . 19:30 שהם  מכבי - רחובות  מכבי
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 ה שע   04/04/21 ראשון םיו - 24 ר זומח שעה  03/01/21 ראשון יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - םהש מכבי
 19:30 . 19:30 רחובות  ביכמ - לוד  הפועל
 20:00 . 17:00 איילות  חבל הפועל - מודיעין עצמה

 19:00 . 19:00 אליצור  תקוה פתח   ביכ מ - אדומים מעלה ביכמ
 20:30 . 20:00 רעות  מודיעין  מכבי - שורק נחל אליצור
 19:30 . 20:30 רמלה  דוד נוה אליצור - אונו קרית עירוני
 19:30 . 20:30 ן אשקלו . ס.א - שדרות מכבי

 שעה  11/04/21 ןוראש יום - 25 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 12 מחזור 

  .  ן אשקלו . ס.א - חופשית
 20:30 . 19:30 שדרות  מכבי - רמלה דוד  נוה אליצור

 20:30 . 20:30 אונו  קרית  יעירונ  - רעות  מודיעין מכבי
 20:00 . 19:00 שורק  נחל  אליצור - יצורל א תקוה פתח   מכבי

 17:00 . 20:00 אדומים  מעלה  מכבי - איילות חבל הפועל
 20:00 . 19:30 מודיעין  עצמה - ותב רחו  מכבי

 19:30 . 19:00 לוד   הפועל  - שהם בימכ
 שעה  18/04/21 ראשון םוי - 26 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

  .  ת חופשי  - לוד  הפועל
 19:00 . 20:00 שהם  מכבי  - מודיעין עצמה
 19:30 . 19:00 רחובות   מכבי - אדומים מעלה מכבי

 20:00 . 17:00 ות אייל  חבל הפועל - רקשו  לח נ אליצור
 19:00 . 20:30 אליצור  תקוה  פתח  מכבי - אונו קרית רונייע

 20:30 . 20:30 רעות  דיעין ו מ מכבי  - תרושד מכבי
 19:30 . 19:30 רמלה   דוד נוה יצורל א - אשקלון. ס.א
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 גמר סל עליון   –ליגה ארצית דרום 

 

 /2128/04יום רביעי  /2125/04ום ראשון י 12//2104רביעי יום     י גמר: רבע

 8מקום  – 1מקום  .5

 7מקום  – 2מקום  .6

 6 מקום – 3מקום  .7

 5ם קומ – 4מקום  .8

 

 09/05/21יום ראשון  /21/5005ביעי יום ר 02/05/21ראשון  יום    מר: חצי ג

 4מקום  – 1ם . מקו5

 3מקום  – 2. מקום 6

 

 /2123/05יום ראשון  91//2105יום רביעי  12/05/21רביעי יום   גמר:

 6 חתמנצ – 5 מנצחת .7

 

 

 

 לישי. שחק הראשון והה תארח את המשמקום גבוה יותר בליגה הרגילהקבוצה שתתפוס  •

 

   אשר ניצחה בשני משחקים מתוך צהובם היא הקבסיכום שני המשחקי צחתהמנ •
 

 שלושת המשחקים. 
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 ליגה ארצית/א' גברים: גמר סל 

 

 בית צפוני 

 

 05/05/21ביעי : יום ר4חזור מ 25/04/21אשון ום רי   :1מחזור 

 א' שרון  2מקום  –ליגה ארצית צפון  10מקום 

 

 09/05/21 : יום ראשון 5מחזור  28/04/21ם רביעי : יו 2מחזור 

 א' צפון  2מקום   – רוןש 'א 2מקום 

 

 12/05/21יום רביעי  :6מחזור  02/05/21ום ראשון : י3 מחזור

 ית צפון ארצ 10ם ומק –א' צפון 2מקום 

 

 בליגה ארצית.  2021/2022בעונת המשחקים תשחק  נה בביתהראשו הקבוצה •

 

 יבית דרומ                                                         

 

 05/05/21ם רביעי : יו 4מחזור  25/04/21ון ראש וםי :1מחזור 

 א' דרום  2מקום  –ליגה ארצית דרום  10מקום 

 

 09/05/21: יום ראשון 5מחזור  28/04/21יעי ם רבו : י2מחזור 

 ליגה א' מרכז   2מקום   –א' דרום 2מקום 

 

 12/05/21יעי : יום רב6 רו מחז 02/05/21יום ראשון : 3מחזור 

 ארצית דרום 10מקום   –ז כרה א' מיגל 2מקום 

 

 בליגה ארצית.  2021/2022שונה בבית תשחק בעונת המשחקים ה הראהקבוצ •
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 ון פצ' א 5 ליגה

 שעה    26/01/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  זור חמ

  .  חופשית  - וןטבע  קרית  הפועל
 21:00 . 20:00 שאנן  והו נ  הפועל - ומגיד  הפועל
 20:30 . 20:30 ה עתוד חיפה  מכבי  - אתא קרית אסף ראליצו 

 20:00 . 20:30 פינה  ראש  הפועל - מגדל יזרעאל   הפועל
 21:00 . 19:30 ים  יתרק הפועל - הגליל  נוף לוע פה

 20:00 . 20:30 כרמיאל   נדב  מכבי - יפיע  הפועל
 20:00 . 20:00 הירדן .ע /טבריה הפועל  - פסוטה   הפועל

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  27/10/20 ישישל יום - 2  ר מחזו

  .  הירדן .ע/טבריה הפועל - חופשית
 20:00 . 20:00 פסוטה ועל פ ה - ל כרמיא  נדב  מכבי

 20:30 . 21:00 יפיע   הפועל - םי קרית  הפועל
 19:30 . 20:00 ל הגלי  נוף   הפועל - פינה ראש  הפועל
 20:30 . 20:30 ל מגד  אלרעיז   ל הפוע - עתודה  פהיח  מכבי

 20:30 . 21:00 אתא  קרית   אסף אליצור - ןשאנ  נווה הפועל
 20:00 . 20:30 מגידו  הפועל - טבעון קרית  הפועל

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  ת חופשי  - מגידו להפוע 
 20:30 . 20:30 ן טבעו קרית הפועל  - אתא קרית אסף ראליצו 

 21:00 . 20:30 שאנן  נווה  ועלפה  - מגדל יזרעאל   הפועל
 20:30 . 19:30 עתודה  חיפה מכבי - הגליל  נוף הפועל
 20:00 . 20:30 פינה   ראש ועלפה  - יפיע  הפועל
 21:00 . 20:00 ים   קרית הפועל  - פסוטה   הפועל
 20:00 . 20:00 כרמיאל  נדב מכבי  - הירדן.ע/הרי טב  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 17 ר מחזו שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  כרמיאל   נדב  מכבי - חופשית
 20:00 . 21:00 ן רדהי.ע/ טבריה הפועל - ים ת יקר  הפועל
 20:00 . 20:00 פסוטה  הפועל - פינה ראש  הפועל

 20:30 . 20:30 יפיע  הפועל  - עתודה  חיפה בימכ
 19:30 . 21:00 הגליל  ףונ  הפועל - נןאש נווה הפועל
 20:30 . 20:30 מגדל  יזרעאל   הפועל - טבעון ית ר ק הפועל
 20:30 . 20:00 אתא  ת קרי  ףאס אליצור - מגידו הפועל

 שעה  23/02/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  24/11/20 ייששל יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - אתא קרית ףאס אליצור
 20:00 . 20:30 ו יד גמ  הפועל - מגדל יזרעאל   הפועל
 20:30 . 19:30 טבעון   קרית הפועל - הגליל  נוף הפועל
 21:00 . 20:30 שאנן  נווה הפועל - יפיע  הפועל
 20:30 . 20:00 ה עתוד חיפה מכבי - טה פסו  הפועל
 20:00 . 20:00 פינה  שאר  הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל
 21:00 . 20:00 ים  קרית  הפועל  - כרמיאל   נדב  מכבי
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 19 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  ים  קרית  הפועל - חופשית
 20:00 . 20:00 כרמיאל  נדב  בי כמ  - פינה ראש  הפועל
 20:00 . 20:30 הירדן .ע/טבריה הפועל  - עתודה  חיפה מכבי

 20:00 . 21:00 פסוטה לוע הפ  - שאנן הנוו הפועל
 20:30 . 20:30 יפיע   הפועל - טבעון קרית  להפוע 

 19:30 . 20:00 הגליל   נוף הפועל - מגידו הפועל
 20:30 . 20:30 דל מג  יזרעאל  הפועל  - אתא תקרי  אסף אליצור

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  זור חמ

  .  חופשית  - דלמג  יזרעאל   הפועל
 20:30 . 19:30 אתא  קרית   אסף אליצור - לי ל הג  נוף לוע פה

 20:00 . 20:30 מגידו  הפועל - יפיע  הפועל
 20:30 . 20:00 טבעון  קרית הפועל  - פסוטה   הפועל
 21:00 . 20:00 שאנן  נווה  הפועל - ןרדהי.ע/טבריה הפועל
 20:30 . 20:00 עתודה   פהי ח מכבי - אל מיכר  נדב  מכבי

 20:00 . 21:00 ה ני פ  ראש  עלהפו - ים קרית  הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 21 מחזור  שעה  15/12/20 שלישי םוי - 8  מחזור 

  .  פינה  שרא  לע הפו - חופשית
 21:00 . 20:30 ים  יתקר הפועל  - עתודה  פהחי מכבי

 20:00 . 21:00 כרמיאל   נדב מכבי - שאנן נווה הפועל
 20:00 . 20:30 ן רדהי.ע/טבריה הפועל - וןטבע  קרית  עלהפו

 20:00 . 20:00 פסוטה   הפועל - מגידו הפועל
 20:30 . 20:30 יפיע  הפועל  - אתא קרית אסף אליצור

 19:30 . 20:30 הגליל  נוף  עלהפו  - מגדל יזרעאל   ועלפה
 שעה  23/03/21 שישלי יום - 22 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - הגליל  נוף הפועל
 20:30 . 20:30 מגדל  יזרעאל   הפועל - יעפ י  הפועל
 20:30 . 20:00 אתא  קרית אסף אליצור  - פסוטה   הפועל
 20:00 . 20:00 מגידו   הפועל - הירדן.ע/הי טבר הפועל

 20:30 . 20:00 טבעון  קרית  הפועל  - כרמיאל   נדב  ימכב
 21:00 . 21:00 שאנן  נווה  הפועל - ים קרית  ועלפה

 20:30 . 20:00 עתודה  חיפה י במכ - נהיפ  שרא  הפועל
 שעה  30/03/21 שלישי יום - 23 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 10 ר זומח

  .  עתודה  חיפה מכבי - שיתפחו
 20:00 . 21:00 פינה   ראש הפועל - שאנן נווה הפועל
 21:00 . 20:30 ים  תקרי  הפועל - ןטבעו קרית  הפועל

 20:00 . 20:00 מיאל רכ  בנד  מכבי - מגידו עלהפו
 20:00 . 20:30 הירדן .ע/טבריה הפועל  - אאת קרית אסף אליצור
 20:00 . 20:30 ה טפסו  הפועל - מגדל יזרעאל   הפועל
 20:30 . 19:30 יע פי  הפועל - הגליל  נוף הפועל
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 שעה    06/04/21 ישילש  יום - 24 ר מחזו שעה  05/01/21 שלישי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - יפיע  הפועל
 19:30 . 20:00 ליל ג ה נוף הפועל  - פסוטה   הפועל
 20:30 . 20:00 מגדל  יזרעאל    הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל
 20:30 . 20:00 א את קרית אסף  אליצור  - כרמיאל   נדב  מכבי

 20:00 . 21:00 מגידו  הפועל - ים קרית  הפועל
 20:30 . 20:00 טבעון   יתרק  הפועל - הפינ ראש  ועלפה

 21:00 . 20:30 שאנן   נווה הפועל  - עתודה  פהיח  מכבי
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 12 מחזור 

  .  שאנן  נווה ועלפה  - חופשית
 20:30 . 20:30 עתודה  חיפה  מכבי  - טבעון קרית  הפועל
 20:00 . 20:00 פינה  שרא  הפועל - ומגיד  הפועל
 21:00 . 20:30 ים  קרית הפועל  - אאת קרית ףאס אליצור
 20:00 . 20:30 כרמיאל  נדב מכבי  - מגדל יזרעאל   הפועל
 20:00 . 19:30 הירדן .ע/טבריה לוע הפ  - הגליל  נוף הפועל
 20:00 . 20:30 פסוטה   הפועל - יפיע  הפועל

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 26 ר מחזו שעה  19/01/21 שלישי יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - ה טפסו  ועלפה
 21:00 . 20:00 יפיע   הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל
 19:30 . 20:00 הגליל  נוף הפועל  - כרמיאל   נדב  מכבי

 20:30 . 21:00 מגדל  יזרעאל    הפועל - ים קרית  הפועל
 20:30 . 20:00 אתא  ית רק  אסף אליצור - פינה ראש  הפועל
 20:00 . 20:30 מגידו  הפועל  - ודה ת ע חיפה מכבי

 20:30 . 21:00 טבעון   יתקר  הפועל - שאנן נווה הפועל
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 שרון -א  6 ליגה
 שעה    26/01/21 ישילש  יום - 14 מחזור  ה עש 20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - יאיר   רעננה  מכבי
 21:00 . 20:30 כבים וכ  ש" רמה . ס.א - השרון הוד   מכבי

 20:30 . 20:30 ים   רמות  ח" ע ועלפ ה - מאמנים סבא כפר   לוע הפ
 20:00 . 19:30 השרון   חוף. ח.ל הפועל - הקב  מכבי

 20:30 . 20:30 סבא  כפר מכבי - רון ת"פ   ג"הד ס.מ
 20:30 . 21:00 העין  שרא עירוני  - קיסריה מכבי

 20:30 . 20:30 יובל   רעננה מכבי - יאיר כוכב אליצור
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי םוי - 2  זור חמ

  .  יובל   רעננה  מכבי - שיתחופ
 20:30 . 20:30 יאיר   כוכב אליצור  - העין ראש עירוני
 21:00 . 20:30 קיסריה  ביכ מ - סבא כפר  מכבי

 20:30 . 20:00 רון  ת"פ   ג" הד  ס.מ - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 19:30 . 20:30 בקה  בי כמ  - ים רמות  ח" ע  הפועל

 20:30 . 21:00 נים מאמ סבא כפר הפועל - כוכבים ש" ה מר. ס.א
 20:30 . 20:30 השרון  הוד מכבי - יאיר   רעננה  מכבי

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  ור זמח

  .  חופשית  - השרון הוד   מכבי
 20:30 . 20:30 יאיר  נהרענ מכבי  - מאמנים סבא ר כפ  הפועל
 21:00 . 19:30 כוכבים   ש" רמה. ס.א - הקב  מכבי

 20:30 . 20:30 ים  רמות ח " ע  הפועל  - רון ת"פ   ג"הד ס.מ
 20:00 . 21:00 ן השרו   חוף. ח.ל  הפועל - היקיסר  מכבי

 20:30 . 20:30 סבא כפר מכבי - יאיר כוכב וריצאל
 20:30 . 20:30 העין  ראש עירוני - יובל  הננרע  מכבי

 שעה  16/02/21 ישילש  יום - 17 מחזור  שעה  10/11/20 ישליש םוי - 4  מחזור 

  .  העין  ראש עירוני - חופשית
 20:30 . 20:30 יובל   ננהער  מכבי - סבא כפר  מכבי

 20:30 . 20:00 יאיר  כוכב  אליצור  - ן רוהש חוף. ח.ל  הפועל
 21:00 . 20:30 קיסריה  י מכב - ים רמות  ח" ע  הפועל

 20:30 . 21:00 רון   ת"פ  ג " הד  ס.מ - כוכבים ש" רמה . ס.א
 19:30 . 20:30 בקה  מכבי - יאיר   ננהער  מכבי
 20:30 . 20:30 נים ממא סבא כפר  הפועל - השרון הוד   מכבי

 שעה  23/02/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 5  ר מחזו

  .  ית חופש - מניםאמ סבא כפר   הפועל
 20:30 . 19:30 ן השרו  הוד מכבי - בקה  ימכב

 20:30 . 20:30 יאיר  רעננה בימכ - רון ת"פ   ג"הד ס.מ
 21:00 . 21:00 כוכבים   ש" רמה.  ס.א - קיסריה מכבי

 20:30 . 20:30 ים   רמות  ח" ע  הפועל - יאיר כוכב אליצור
 20:00 . 20:30 ון השר  חוף.  ח.ל  הפועל - יובל  רעננה  מכבי
 20:30 . 20:30 סבא כפר  מכבי - ןהעי  ראש וניעיר 
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 19 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  סבא  כפר  מכבי - חופשית
 20:30 . 20:00 העין  ראש  עירוני - ן השרו חוף. ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 יובל  רעננה מכבי  - ים רמות  ח" ע  הפועל

 20:30 . 21:00 יאיר  כוכב אליצור - כוכבים ש" ה מר. ס.א
 21:00 . 20:30 יה סרקי מכבי - יאיר   רעננה  מכבי
 20:30 . 20:30 רון  ת"פ   ג" הד  ס.מ  - השרון הוד   מכבי
 19:30 . 20:30 בקה מכבי  - מאמנים סבא כפר   להפוע 

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - בקה  מכבי
 20:30 . 20:30 מאמנים  סבא כפר   הפועל  - ןרו ת"פ   ג"הד ס.מ

 20:30 . 21:00 השרון   הוד מכבי - קיסריה מכבי
 20:30 . 20:30 יאיר   רעננה בימכ - יאיר כוכב אליצור

 21:00 . 20:30 כוכבים   ש" רמה.  ס.א - יובל  הרעננ  מכבי
 20:30 . 20:30 ים   תרמו  ח" ע ועלפ ה - יןע ה ראש עירוני
 20:00 . 20:30 השרון  חוף. ח.ל  הפועל - סבא כפר  מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 21 מחזור  שעה  15/12/20 שלישי יום - 8  מחזור 

  .  השרון  חוף. ח.ל  הפועל - תפשי וח
 20:30 . 20:30 סבא כפר  מכבי  - ים רמות  ח" ע  הפועל

 20:30 . 21:00 ין הע ראש  רוניי ע - ביםכוכ ש" רמה . ס.א
 20:30 . 20:30 יובל  ננה ע ר מכבי - ר יאי  רעננה  מכבי
 20:30 . 20:30 יאיר   כוכב  אליצור - השרון הוד   מכבי

 21:00 . 20:30 סריה יק בי כמ - מאמנים סבא כפר   הפועל
 20:30 . 19:30 רון   ת" פ   ג" הד  ס.מ - בקה  מכבי

 שעה  23/03/21 שלישי םוי - 22 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - רון ת"פ   ג"הד ס.מ
 19:30 . 21:00 בקה  בימכ  - קיסריה מכבי

 20:30 . 20:30 מאמנים  סבא כפר  הפועל - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 השרון  הוד  מכבי - יובל  רעננה  מכבי

 20:30 . 20:30 יאיר  רעננה  מכבי - העין ראש עירוני
 21:00 . 20:30 כוכבים   ש" הרמ.  ס.א - אסב כפר  מכבי
 20:30 . 20:00 ים  ות מ ר ח" ע  הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  לע הפו

 שעה  30/03/21 שישלי םיו - 23 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 10 מחזור 

  .  ים  ות רמ  ח" ע  הפועל - יתפשחו
 20:00 . 21:00 השרון  חוף. ח. ל הפועל - כוכבים ש" רמה . ס.א

 20:30 . 20:30 סבא כפר מכבי - יאיר   ננהער  מכבי
 20:30 . 20:30 ן העי  ראש עירוני - השרון הוד   ביכמ

 20:30 . 20:30 יובל  רעננה מכבי  - מאמנים סבא כפר   הפועל
 20:30 . 19:30 יאיר   כוכב אליצור - בקה  ימכב

 21:00 . 20:30 קיסריה מכבי - רון ת"פ   ג"הד ס.מ
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 שעה    06/04/21 שישלי יום - 24 מחזור  ה עש 05/01/21 שלישי יום - 11 זור חמ

  .  חופשית  - קיסריה מכבי
 20:30 . 20:30 רון  ת"פ   ג" הד  ס.מ  - יאיר כוכב אליצור

 19:30 . 20:30 בקה  מכבי - בלוי  רעננה  מכבי
 20:30 . 20:30 מאמנים  סבא כפר הפועל - יןע ה ראש עירוני
 20:30 . 20:30 השרון  הוד  מכבי - סבא כפר  מכבי

 20:30 . 20:00 יאיר   רעננה ימכב  - ון השר  חוף. ח.ל  הפועל
 21:00 . 20:30 כוכבים  ש" רמה .  ס.א - ים רמות  ח" ע  עלהפו

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  שעה  12/01/21 ישליש יום - 12 מחזור 

  .  כוכבים  ש" רמה .  ס.א - חופשית
 20:30 . 20:30 ם י  רמות  ח" ע להפוע  - יאיר   רעננה  מכבי
 20:00 . 20:30 השרון  חוף. ח.ל  עלהפו - השרון הוד   מכבי

 20:30 . 20:30 סבא  כפר מכבי  - מאמנים סבא כפר   ועלפה
 20:30 . 19:30 ין הע  שאר  עירוני - בקה  מכבי

 20:30 . 20:30 יובל  רעננה מכבי - רון ת"פ   ג"הד ס.מ
 20:30 . 21:00 יאיר  כוכב  אליצור - קיסריה מכבי

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 26 ר וזמח שעה  19/01/21 שלישי יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - יאיר כוכב אליצור
 21:00 . 20:30 קיסריה  מכבי - יובל  רעננה  מכבי

 20:30 . 20:30 ן רו ת"פ   ג" הד  ס.מ - העין ראש עירוני
 19:30 . 20:30 בקה  מכבי - סבא כפר  מכבי

 20:30 . 20:00 מאמני  סבא כפר   הפועל  - ן רוהש חוף. ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 רון שה  הוד מכבי  - ים רמות  ח" ע  ועלפה
 20:30 . 21:00 יאיר  רעננה מכבי - כוכבים ש" רמה . ס.א
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 מרכז-א  7 ליגה
 שעה    26/01/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  ור מחז

 21:00 . 19:30 ם אורני  עיןדימו הפועל - ןנע /גזר הפועל
 21:00 . 20:30 בלאק   גן רמת  מכבי - יםפ ד וע  /א" ת  להפוע 

 20:30 . 20:00 סטלמך /ת " פ   אליצור  - ים  בת אליצור
 20:30 . 20:30 א " ת יהודה  בני - יםעתיבג/ת"פ  אליצור

 20:30 . 20:30 יעקב   באר  עצמה - דגן בית  מכבי
 20:30 . 20:00 לוד  יצורל א - דרום אביב  תל  מכבי

 20:30 . 20:00 גן   תמר  אליצור - סירני  נצר הפועל
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 21:00 גן  רמת אליצור - רניםו א יןעמודי הפועל
 20:00 . 20:30 סירני   נצר  הפועל - לוד  יצורלא

 20:00 . 20:30 דרום  אביב תל  ביכמ - יעקב  באר עצמה
 20:30 . 20:30 דגן   תי ב ימכב  - א" ת  יהודה  בני

 20:30 . 20:30 גבעתיים /ת"פ  אליצור - סטלמך/ת"פ   אליצור
 20:00 . 21:00 ים  בת  צוריאל - בלאק  גן  רמת   מכבי

 20:30 . 19:30 עודפים  /א" ת  ועלפה  - נען/גזר הפועל
 שעה  09/02/21 שישלי יום - 16 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 21:00 . 20:30 אורנים  מודיעין הפועל  - יםפ ד וע  /א" ת  להפוע 
 19:30 . 20:00 נען / גזר הפועל  - ים  בת אליצור
 21:00 . 20:30 אקבל  גן רמת  מכבי - םייעת בג/ת"פ  אליצור

 20:30 . 20:30 סטלמך /ת"פ   אליצור - דגן בית  ביכמ
 20:30 . 20:00 א " ת ה ודיה  בני - וםר ד ב אבי תל  מכבי

 20:30 . 20:00 יעקב  באר  עצמה - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 20:30 לוד   אליצור - גן  רמת  אליצור

 שעה  16/02/21 ייששל יום - 17 מחזור  ה שע 10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 20:30 . 21:00 לוד  אליצור - אורנים מודיעין ועלפה
 20:30 . 20:30 גן   תרמ  אליצור - קבעי  באר עצמה

 20:00 . 20:30 סירני   נצר  לעהפו  - א" ת  יהודה  בני
 20:00 . 20:30 דרום  אביב  תל מכבי  - סטלמך/ת"פ   צוראלי

 20:30 . 21:00 דגן   בית מכבי - בלאק  גן  רמת   מכבי
 20:30 . 19:30 גבעתיים /ת"פ  אליצור - נען/גזר הפועל
 20:00 . 20:30 ים  בת ר ויצאל  - עודפים  /א" ת  הפועל

 שעה  23/02/21 שלישי יום - 18 מחזור  ה עש 24/11/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 21:00 . 20:00 אורנים  מודיעין הפועל  - ים  בת אליצור
 20:30 . 20:30 דפים ו ע /א" ת   הפועל - םתייגבע /ת"פ  אליצור

 19:30 . 20:30 נען /גזר הפועל - דגן בית  מכבי
 21:00 . 20:00 בלאק  גן תרמ   מכבי - וםדר  אביב  תל  מכבי

 20:30 . 20:00 סטלמך / ת"פ   אליצור - ינ רסי  נצר הפועל
 20:30 . 20:30 א" ת   יהודה  בני - גן  רמת  אליצור
 20:30 . 20:30 יעקב  באר עצמה - לוד  אליצור
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 19 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 21:00 יעקב  באר עצמה - יםרנ או  מודיעין לע הפו
 20:30 . 20:30 לוד   אליצור - א" ת  ודהה י  בני

 20:30 . 20:30 גן  רמת  אליצור - סטלמך/ת"פ   אליצור
 20:00 . 21:00 סירני   נצר  הפועל - אקלב  גן  רמת   מכבי
 20:00 . 19:30 דרום   אביב  תל   מכבי - נען/גזר להפוע 

 20:30 . 20:30 דגן   בית מכבי - םיעודפ   /א" ת  הפועל
 20:30 . 20:00 גבעתיים / ת" פ  ר אליצו - ים  בת אליצור

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  ר זומח

 21:00 . 20:30 אורנים  מודיעין הפועל - גבעתיים/ת"פ  צוריאל
 20:00 . 20:30 ים  בת אליצור - דגן בית  מכבי
 20:30 . 20:00 עודפים  /א"ת  הפועל - דרום אביב  לת   מכבי

 19:30 . 20:00 נען /גזר הפועל - סירני  רצ נ הפועל
 21:00 . 20:30 בלאק  גן רמת מכבי  - גן  רמת  אליצור
 20:30 . 20:30 סטלמך/ת"פ   אליצור - דו ל  אליצור
 20:30 . 20:30 א"ת  יהודה  בני - יעקב  באר עצמה

 ה עש 16/03/21 שלישי יום - 21 מחזור  שעה  15/12/20 שלישי יום - 8  מחזור 

 20:30 . 21:00 א " ת יהודה  בני - אורנים מודיעין להפוע 
 20:30 . 20:30 יעקב  באר עצמה - סטלמך/ת"פ   אליצור

 20:30 . 21:00 לוד  אליצור - בלאק  גן  רמת   ימכב
 20:30 . 19:30 גן  רמת אליצור - נען/גזר הפועל
 20:00 . 20:30 סירני   רנצ  הפועל  - םיעודפ   /א" ת  הפועל
 20:00 . 20:00 דרום  אביב תל יב כמ - ים  תב  אליצור
 20:30 . 20:30 דגן  בית   מכבי - גבעתיים/ת"פ  אליצור

 שעה  23/03/21 שלישי יום - 22 מחזור  שעה  22/12/20 ישליש יום - 9  מחזור 

 21:00 . 20:30 אורנים  מודיעין הפועל - דגן בית  מכבי
 20:30 . 20:00 גבעתיים /ת"פ  אליצור - וםדר  אביב  תל  יבמכ
 20:00 . 20:00 ים בת אליצור - סירני  נצר לע ופה

 20:30 . 20:30 עודפים  / א" ת  הפועל - גן  רמת  אליצור
 19:30 . 20:30 נען / גזר הפועל - לוד  ראליצו 
 21:00 . 20:30 בלאק   גן  רמת  מכבי - יעקב  ראב עצמה

 20:30 . 20:30 ך למסט/ת" פ   יצורלא  - א" ת  יהודה  בני
 שעה  30/03/21 שישלי יום - 23 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי םיו - 10 מחזור 

 20:30 . 21:00 סטלמך /ת"פ   אליצור - אורנים מודיעין הפועל
 20:30 . 21:00 א " ת  יהודה  בני  - בלאק  גן  רמת   ביכמ

 20:30 . 19:30 יעקב  באר עצמה - נען/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 דלו  אליצור  - עודפים  /א" ת  הפועל

 20:30 . 20:00 גן  רמת אליצור  - ים  בת וראליצ
 20:00 . 20:30 סירני   נצר  הפועל - גבעתיים/ת"פ  אליצור

 20:00 . 20:30 דרום  אביב תל  ביכמ  - דגן בית  מכבי
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 ה עש   06/04/21 שלישי יום - 24 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 11 מחזור 

 21:00 . 20:00 אורנים  מודיעין הפועל - דרום אביב  תל  מכבי
 20:30 . 20:00 דגן  בית  מכבי - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 20:30 גבעתיים /ת"פ  אליצור - גן  רמת  אליצור
 20:00 . 20:30 ים  בת  אליצור - לוד  אליצור
 20:30 . 20:30 עודפים   /א" ת  הפועל - יעקב  באר עצמה

 19:30 . 20:30 נען / גזר  הפועל  - א" ת  יהודה  בני
 21:00 . 20:30 בלאק  גן רמת מכבי  - ךסטלמ/ת"פ   אליצור

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 12 מחזור 

 21:00 . 21:00 אקלב   גן רמת  מכבי - יםאורנ  מודיעין הפועל
 20:30 . 19:30 סטלמך /ת"פ   אליצור - נען/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 א " ת  יהודה בני - םעודפי  /א" ת  הפועל
 20:30 . 20:00 ב יעק באר  עצמה - ים  בת אליצור
 20:30 . 20:30 לוד  אליצור - גבעתיים/ת"פ  אליצור

 20:30 . 20:30 גן   רמת  אליצור - ןג ד תי ב  מכבי
 20:00 . 20:00 סירני   נצר הפועל - דרום אביב  תל  מכבי

 ה עש 20/04/21 שלישי יום - 26 ר זומח שעה  19/01/21 שלישי םיו - 13 מחזור 

 21:00 . 20:00 אורנים  עיןדימו הפועל - סירני  נצר הפועל
 20:00 . 20:30 דרום   אביב תל מכבי  - גן  רמת  אליצור
 20:30 . 20:30 דגן   בית ימכב  - לוד  אליצור
 20:30 . 20:30 גבעתיים /ת"פ  אליצור - יעקב  באר עצמה

 20:00 . 20:30 ים   בת  יצורלא  - א" ת  הודה י  בני
 20:30 . 20:30 עודפים  /א"ת  הפועל - ךמלט ס/ת"פ   ראליצו 
 19:30 . 21:00 נען /גזר  הפועל - בלאק  גן  רמת   מכבי
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 דרום  -' א 8 ליגה
 שעה    26/01/21 שלישי יום - 14 מחזור  ה שע 20/10/20 שלישי םיו - 1  מחזור 

 21:00 . 20:30 ן רו עק קרית   ימכב  - מרחבים/מבועים הפועל
 19:30 . 20:30 נה מו די  ל עהפו - יה טוב באר הפועל
 18:00 . 19:00 ירושלים א" אס  - זהר אילת הפועל
 19:30 . 20:30 צבר  דאשדו מכבי - צעירים אשדוד הפועל

 20:30 . 20:30 ברנר  הפועל - ירושלים  ר" בית 
 20:00 . 20:30 יהודה  מטה הפועל - דימונה   מכבי

 21:00 . 19:00 אסא  שבע באר  הפועל  - זאב.פ ליםושיר   הפועל
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 21:00 . 21:00 אסא עבש  ראב הפועל  - עקרון  קרית מכבי
 19:00 . 20:00 זאב .פ  ירושלים הפועל - יהודה  מטה הפועל
 20:30 . 20:30 דימונה  מכבי - ברנר הפועל
 20:30 . 19:30 יםירושל  ר " בית  - צבר ד דואש  מכבי

 20:30 . 21:00 צעירים  אשדוד הפועל - ירושלים א" אס
 19:00 . 18:00 זהר אילת הפועל - דימונה הפועל

 20:30 . 20:30 טוביה  באר הפועל  - מרחבים/מבועים ועלפה
 שעה  09/02/21 ישילש  םיו - 16 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 21:00 . 20:30 ן ורעק  קרית מכבי - טוביה  באר ועלפה
 18:00 . 19:00 מרחבים /מבועים הפועל   - רהז אילת הפועל
 19:30 . 20:30 ונה מדי הפועל - צעירים אשדוד הפועל

 21:00 . 20:30 לים ושיר   א" אס - ירושלים  ר" בית 
 19:30 . 20:30 צבר  אשדוד מכבי - דימונה   מכבי

 20:30 . 19:00 ברנר   הפועל  - זאב.פ ליםושיר   הפועל
 20:00 . 21:00 ודה ה י מטה  הפועל - אסא שבע באר לוע פה

 שעה  16/02/21 ישילש  יום - 17 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 20:00 . 21:00 יהודה   מטה הפועל  - עקרון  קרית מכבי
 21:00 . 20:30 אסא  שבע באר הפועל - ברנר הפועל

 19:00 . 19:30 זאב .פ ירושלים  הפועל - רבצ אשדוד  ביכמ
 20:30 . 21:00 דימונה   מכבי - ירושלים א" אס

 20:30 . 19:30 ירושלים  ר"בית - דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 צעירים  אשדוד הפועל  - מרחבים/יםוע מב  לע הפו

 18:30 ( 20/02/21)               .            18:00 זהר  אילת  הפועל  - טוביה  באר הפועל
 שעה  23/02/21 ישילש  יום - 18 מחזור  שעה  24/11/20 ישליש יום - 5  מחזור 

 18:00 . 19:00 עקרון  קרית מכבי - זהר אילת הפועל
 20:30 . 20:30 טוביה  באר הפועל - צעירים דודשא עלוהפ

 20:30 . 20:30 מרחבים / מבועים הפועל - ירושלים  ר" בית 
 19:30 . 20:30 דימונה  ועלפ ה - מונה יד  ימכב

 21:00 . 19:00 ירושלים א" אס  - בזא.פ ירושלים  הפועל
 19:30 . 21:00 צבר  אשדוד מכבי - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:00 ברנר הפועל - ה דיהו מטה הפועל
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 19 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 21:00 ברנר  על הפו - עקרון  קרית ימכב
 20:00 . 19:30 יהודה   מטה הפועל - רצב ד ודש א מכבי

 21:00 . 21:00 אסא שבע באר הפועל - ירושלים א" אס
 19:00 . 19:30 זאב .פ  ירושלים  הפועל - הנדימו הפועל

 20:30 . 20:30 דימונה   מכבי - מרחבים/מבועים עלהפו
 20:30 . 20:30 ם שליירו ר"תבי  - טוביה  באר הפועל
 18:00 . 19:00 צעירים  דאשדו  ל עהפו  - רהז אילת הפועל

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 21:00 . 20:30 עקרון  קרית ימכב  - צעירים אשדוד ועלפה
 19:00 . 18:00 זהר  אילת הפועל - ירושלים  ר" בית 

 20:30 . 20:30 טוביה  באר להפוע  - מונה יד  מכבי
 20:30 . 19:00 מרחבים /מבועים   הפועל  - זאב.פ ירושלים  הפועל
 19:30 . 21:00 דימונה   הפועל - אסא שבע באר הפועל
 21:00 . 20:00 ירושלים   א" אס - דה יהו המט  הפועל
 19:30 . 20:30 צבר  אשדוד מכבי - ברנר הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי םוי - 21 זור חמ שעה  15/12/20 שלישי יום - 8  מחזור 

 19:30 . 21:00 צבר  אשדוד מכבי - ון עקר  תי רק  מכבי
 20:30 . 21:00 ברנר  הפועל - ירושלים א" אס

 20:00 . 19:30 יהודה   הטמ  עלוהפ  - דימונה הפועל
 21:00 . 20:30 אסא  שבע באר הפועל  - חביםרמ/מבועים הפועל
 19:00 . 20:30 זאב .פ  ושליםרי  ל ועהפ  - טוביה  באר הפועל
 18:00 . 19:00 נה דימו  יב מכ - זהר אילת הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים   ר" בית  - צעירים אשדוד הפועל

 שעה  23/03/21 שלישי יום - 22 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

 21:00 . 20:30 עקרון  קרית מכבי - ירושלים  ר" בית 
 20:30 . 20:30 צעירים אשדוד להפוע  - דימונה   מכבי

 19:00 . 18:00 זהר  אילת  לועהפ   - באז.פ םשליירו  הפועל
 20:30 . 21:00 טוביה  באר  הפועל - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:00 מרחבים /מבועים ועלפ ה - ה יהוד מטה הפועל
 19:30 . 20:30 דימונה  הפועל - ברנר להפוע 
 21:00 . 19:30 ליםוש יר א" אס  - צבר אשדוד  מכבי

 שעה  30/03/21 שלישי יום - 23 ר מחזו ה עש 29/12/20 שלישי יום - 10 ר זומח

 21:00 . 21:00 ירושלים א" אס - עקרון  קרית מכבי
 19:30 . 19:30 צבר דודשא ביכמ  - דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 ברנר  הפועל  - חביםרמ/מבועים הפועל
 20:00 . 20:30 ה יהוד מטה  הפועל  - טוביה  באר הפועל

 18:00 . 19:00 אסא שבע  באר הפועל   - זהר אילת ועלפה
 19:00 . 20:30 זאב .פ  ירושלים הפועל - צעירים אשדוד הפועל

 20:30 . 20:30 נה ודימ   מכבי - ירושלים  ר" בית 

 

 

  



334 
 

 שעה    06/04/21 שלישי יום - 24 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 11 זור חמ

 21:00 . 20:30 עקרון   תקרי ימכב  - ה דימונ  מכבי
 20:30 . 19:00 ירושלים  ר"בית  - באז.פ םשליירו  הפועל
 20:30 . 21:00 צעירים  אשדוד  הפועל - אסא שבע באר הפועל
 14:00 ( 09/04/21)           .                 18:00 זהר  אילת הפועל - דה ויה  מטה הפועל
 20:30 . 20:30 טוביה   באר הפועל - ברנר הפועל
 20:30 . 19:30 ים חבמר/מבועים הפועל - צבר אשדוד  מכבי

 19:30 . 21:00 דימונה  להפוע  - ירושלים א" אס
 שעה  11/04/21 שוןאר  םוי - 25 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 12 מחזור 

 19:30 . 21:00 דימונה ועל פ ה - עקרון  קרית מכבי
 21:00 . 20:30 ירושלים   א" אס - מרחבים/מבועים הפועל
 19:30 . 20:30 צבר  אשדוד מכבי - טוביה  רא ב הפועל
 18:00 . 19:00 ברנר  ל ועהפ   - זהר אילת הפועל
 20:00 . 20:30 יהודה  מטה הפועל - צעירים אשדוד הפועל

 21:00 . 20:30 אסא שבע באר ועלפה  - ירושלים  ר" בית 
 19:00 . 20:30 זאב.פ   ירושלים הפועל - דימונה   מכבי

 שעה  20/04/21 ישישל יום - 26 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 13 מחזור 

 21:00 . 19:00 עקרון  קרית מכבי - זאב.פ ירושלים  הפועל
 20:30 . 21:00 ה נדימו  מכבי - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:00 ושלים ר י  ר"בית - יהודה  מטה הפועל
 20:30 . 20:30 צעירים  אשדוד הפועל - ברנר הפועל
 19:00 . 18:00 זהר  אילת הפועל - צבר אשדוד  מכבי

 20:30 . 21:00 יה טוב  באר הפועל - ושליםר י א" אס
 20:30 . 19:30 מרחבים / מבועים הפועל - דימונה הפועל
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 צפון  -' ב 9 גהיל
 שעה    06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  ור מחז

  .  ית פש וח  - כרום אל ד'מג מכבי
 20:00 . 20:30 מטולה  בימכ - כרמיאל  עירוני  ימכב

 20:00 . 20:00 סחנין  עלהפו - נחף הפועל
 20:30 . 20:00 עראבה הפועל - סנאן אבו הפועל

 20:00 . 20:30 ה תמר הפועל  - בן  משגב  לוע פה
 שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  ר זומח

  .  רה תמ  הפועל - שיתחופ
 20:30 . 20:30 בן  ב גשמ הפועל - עראבה הפועל
 20:00 . 20:00 סנאן  אבו הפועל  - יןסחנ  הפועל
 20:00 . 20:00 נחף  הפועל - מטולה מכבי

 20:30 . 20:00 כרמיאל  עירוני  מכבי  - כרום אל ד'מג ביכמ
 שעה  27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - כרמיאל  עירוני  מכבי
 20:00 . 20:00 כרום  אל ד' מג מכבי - נחף הפועל
 20:00 . 20:00 מטולה  מכבי - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 סחנין  הפועל  - בן  גב שמ הפועל
 20:30 . 20:00 עראבה  הפועל  - תמרה   הפועל

 שעה  03/02/21  יעיבר יום - 13 ר זומח שעה  18/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  עראבה  לע ופה  - יתפשחו
 20:00 . 20:00 תמרה   ועלפ ה  - סחנין הפועל
 20:30 . 20:00 בן  משגב  הפועל - מטולה מכבי

 20:00 . 20:00 סנאן  אבו  הפועל - כרום אל ד'מג יבמכ
 20:00 . 20:30 נחף  הפועל  - כרמיאל  עירוני  מכבי

 שעה  10/02/21  ירביע יום - 14 מחזור  ה שע 25/11/20 עירבי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - נחף עלהפו
 20:30 . 20:00 כרמיאל  עירוני  מכבי - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 כרום   אל ד 'מג ביכמ - בן  משגב  הפועל
 20:00 . 20:00 מטולה  מכבי - תמרה   הפועל
 20:00 . 20:30 סחנין  הפועל - עראבה הפועל
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 שעה    17/02/21  יעיבר יום - 15 מחזור  ה עש 02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  .  סחנין  הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 עראבה  הפועל - מטולה מכבי

 20:00 . 20:00 תמרה   הפועל - כרום אל ד'מג יבמכ
 20:30 . 20:30 בן  משגב  הפועל  - כרמיאל  עירוני  מכבי

 20:00 . 20:00 סנאן  ו אב הפועל - נחף הפועל
 שעה  24/02/21  יעיבר יום - 16 מחזור  ה שע 09/12/20 ירביע יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 נחף  הפועל  - בן  משגב  הפועל
 20:30 . 20:00 כרמיאל  ניעירו  מכבי - תמרה   להפוע 

 20:00 . 20:30 כרום  אל ד'מג מכבי - עראבה הפועל
 20:00 . 20:00 מטולה  מכבי - סחנין ועלפה

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  ה שע 23/12/20 רביעי יום - 8  ר וזחמ

  .  מטולה  מכבי - חופשית
 20:00 . 20:00 סחנין  הפועל - כרום אל ד'מג מכבי
 20:30 . 20:30 עראבה  הפועל  - כרמיאל  עירוני  ימכב

 20:00 . 20:00 תמרה  עלהפו - נחף הפועל
 20:30 . 20:00 ן ב  משגב להפוע  - סנאן אבו הפועל

 שעה  10/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  שית חופ - בן  משגב  הפועל
 20:00 . 20:00 סנאן  אבו הפועל  - תמרה   הפועל
 20:00 . 20:30 נחף  הפועל - עראבה הפועל
 20:30 . 20:00 אלכרמי  עירוני  מכבי - ןניסח הפועל

 20:00 . 20:00 כרום לא  ד'מג מכבי - מטולה ימכב
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 9סבוב שלישי: ליגה ב' צפון, 

   
 (5-1בית עליון )מקומות 

 
 24/03/21ם רביעי יו : 19 מחזור
 חופשית – 1מקום 

 5מקום  – 2ם מקו
 4מקום  – 3מקום 

 
 31/03/21: יום רביעי 20מחזור 

 תיחופש – 5 וםמק
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 05/04/21יום שני : 12 מחזור
 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 12/04/21: יום שני 22מחזור 

 חופשית – 2ם ומק
 1ם קומ – 3מקום 
 5 מקום – 4מקום 

 
 21/04/21: יום רביעי 23מחזור 
 חופשית – 4מקום 
 3ם מקו – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 
 (9-6ת תחתון )מקומות יב
 

 24/03/21 ם רביעי: יו 91מחזור 
 9מקום  – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 05/04/21: יום שני 20מחזור 
 8מקום  – 9מקום 

 7מקום  – 6 וםקמ

 

 12/04/21י : יום שנ 21מחזור 
 9מקום  – 7מקום 
     6מקום  – 8מקום 
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 10ם, ליגה ב' עמקי סבוב שלישי: 

   
 (5-1עליון )מקומות ת בי

 
 24/03/21יעי : יום רב19מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5 מקום – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 31/03/21: יום רביעי 20ור מחז
 תיחופש – 5 םמקו

 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2 וםמק

 
 05/04/21: יום שני 21מחזור 
 חופשית – 3מקום 
 2ם מקו – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 /04/2112: יום שני 22ר זו מח

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 4/2121/0י ם רביע : יו 23מחזור 
 חופשית – 4מקום 
 3 מקום – 5מקום 

 2מקום  – 1ם מקו
 
 

 (9-6ת )מקומו תחתון בית 
 

 24/03/21 : יום רביעי19מחזור 
 9מקום  – 6מקום 
 8ום מק – 7מקום 

 
 05/04/21 : יום שני20מחזור 
 8מקום  – 9מקום 
 7מקום  – 6 מקום

 

 12/04/21: יום שני 21מחזור 
 9ם קומ – 7מקום 
     6מקום  – 8מקום 
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 עמקים -' ב 10 ליגה
 שעה  06/01/21יום רביעי   - 10מחזור  שעה  21/10/20 רביעייום  - 1מחזור  

  .  חופשית  -הפועל יזרעאל גורן 
 19:30 . 20:30 מכבי בקעת בית שאן  -ר דוד הפועל גלבוע ני

 20:30 ( 24/01/21.                          ) 20:30 אולימפי  יאפא  -ל נצרת אורטודוקס וע הפ
 21:00 . 20:30 תל יוסף  ל ג.מהפוע -הפועל גלבוע/מ.ותיקים 

 20:30 . 20:30 הפועל גליל תבור  -הפועל גליל גולן 
 ה עש 13/01/21יום רביעי   - 11מחזור  שעה  28/10/20 יום רביעי - 2מחזור  

  .  הפועל גליל תבור  -חופשית 
 20:30 . 21:00 הפועל גליל גולן  -הפועל ג.מ תל יוסף 

 20:30 . 20:30 קים מ.ותילבוע/הפועל ג  -אולימפי  יאפא 
 20:30 ( 20/01/21.                          ) 19:30 הפועל נצרת אורטודוקס -מכבי בקעת בית שאן 

 20:30 . 21:00 לבוע ניר דוד הפועל ג  -הפועל יזרעאל גורן 
 שעה  27/01/21יום רביעי   - 12מחזור  שעה  04/11/20יום רביעי  - 3מחזור  

  .  חופשית  -דוד ניר   הפועל גלבוע
 21:00 . 20:30 הפועל יזרעאל גורן  -הפועל נצרת אורטודוקס 
 19:30 . 20:30 מכבי בקעת בית שאן  -הפועל גלבוע/מ.ותיקים 

 20:30 . 20:30 יאפא   אולימפי  -לן הפועל גליל גו 
 21:00 . 20:30 הפועל ג.מ תל יוסף  -הפועל גליל תבור 

 שעה  03/02/21יום רביעי   - 13מחזור  שעה  18/11/20יום רביעי  - 4מחזור  

  .  ף הפועל ג.מ תל יוס -חופשית 
 20:30 . 20:30 הפועל גליל תבור -אולימפי  יאפא 

 20:30 . 19:30 על גליל גולן הפו -מכבי בקעת בית שאן 
 20:30 . 21:00 הפועל גלבוע/מ.ותיקים -הפועל יזרעאל גורן 

 20:30 . 20:30 ורטודוקסצרת א ועל נהפ  -הפועל גלבוע ניר דוד 
 שעה  10/02/21יום רביעי   - 14מחזור  שעה  25/11/20 יום רביעי - 5מחזור  

  .  חופשית  -הפועל נצרת אורטודוקס 
 20:30 . 20:30 הפועל גלבוע ניר דוד  - ע/מ.ותיקיםהפועל גלבו

 21:00 . 20:30 הפועל יזרעאל גורן  -הפועל גליל גולן 
 19:30 . 20:30 מכבי בקעת בית שאן  -ר ל תבו הפועל גלי 

 20:30 . 21:00 אולימפי  יאפא -ל יוסף הפועל ג.מ ת 
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 שעה  17/02/21י  יום רביע - 15מחזור  שעה  02/12/20יום רביעי  - 6מחזור  

  .  אולימפי  יאפא  -חופשית 
 21:00 . 19:30 הפועל ג.מ תל יוסף  -מכבי בקעת בית שאן 

 20:30 . 21:00 ועל גליל תבור פ ה -ן ל גור הפועל יזרעא 
 20:30 . 20:30 הפועל גליל גולן  -ניר דוד הפועל גלבוע 

 20:30 . 20:30 הפועל גלבוע/מ.ותיקי  -הפועל נצרת אורטודוקס 
 שעה  24/02/21יום רביעי   - 16מחזור  שעה  09/12/20יום רביעי  - 7מחזור  

  .  חופשית  -הפועל גלבוע/מ.ותיקים 
 20:30 . 20:30 הפועל נצרת אורטודוקס -גולן  גלילועל פה

 20:30 . 20:30 הפועל גלבוע ניר דוד  -הפועל גליל תבור 
 21:00 . 21:00 הפועל יזרעאל גורן  -הפועל ג.מ תל יוסף 

 19:30 . 20:30 מכבי בקעת בית שאן  -אולימפי  יאפא 
 שעה  03/03/21י  רביע יום - 17מחזור  שעה  23/12/20יום רביעי  - 8מחזור  

  .  אן מכבי בקעת בית ש -חופשית 
 20:30 . 21:00 אולימפי  יאפא -הפועל יזרעאל גורן 

 21:00 . 20:30 הפועל ג.מ תל יוסף  -הפועל גלבוע ניר דוד 
 20:30 ( 06/12/20) 20:30 הפועל גליל תבור  -הפועל נצרת אורטודוקס 
 20:30 . 20:30 לן הפועל גליל גו -הפועל גלבוע/מ.ותיקים 

 שעה  10/03/21יום רביעי   - 18מחזור  שעה  30/12/20 יום רביעי - 9מחזור  

  .  חופשית  -הפועל גליל גולן 
 20:30 . 20:30 .ותיקים הפועל גלבוע/מ -הפועל גליל תבור 

 20:30 ( 16/12/20) 21:00 הפועל נצרת אורטודוקס  -הפועל ג.מ תל יוסף 
 20:30 . 20:30 ר דוד וע ני ל גלב הפוע  -אולימפי  יאפא 

 21:00 . 19:30 הפועל יזרעאל גורן  -קעת בית שאן מכבי ב
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 זבולון -ב 11 ליגה
 שעה    27/01/21  רביעי יום - 14 ר מחזו שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - חן  שאנן נווה   הפועל
 20:30 . 20:30 ולון בז הפועל  - מגידו  א.מ   עלהפו
 21:00 . 20:30 חיפה  טכניון  א " אס - אורתודו/אעבלין עלהפו

 20:30 . 21:00 דליה  רמלכה  הפועל - ןטבעו  מרנין להפוע 
 20:30 . 21:00 אלונים  יזרעאל' הפ - חיים יתרק  מכבי

 21:00 . 21:00 יקנעם הפועל - חסידים כפר   הפועל
 21:00 . 20:30 נשר הפועל - הכרמל רתטי אליצור

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  נשר  ועלפה  - חופשית
 20:30 . 21:00 ל רמכ ה טירת אליצור - יקנעם  הפועל

 21:00 . 20:30 חסידים  כפר   הפועל - ניםאלו  יזרעאל' הפ
 21:00 . 20:30 חיים  קרית מכבי - דליה הכרמל הפועל

 21:00 . 21:00 טבעון  נין רמ ל ועהפ   - חיפה טכניון א" אס
 20:30 . 20:30 ודו רת או /אעבלין  הפועל  - זבולון  הפועל

 20:30 . 21:00 מגידו  א.מ   הפועל  - חן  שאנן נווה   לוע הפ
 שעה  10/02/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי םוי - 3  מחזור 

  .  חופשית  - מגידו  א.מ   הפועל
 21:00 . 20:30 חן  שאנן נווה  לוע הפ - אורתודו/אעבלין ועלפה

 20:30 . 21:00 זבולון  עלהפו - טבעון מרנין הפועל
 21:00 . 21:00 חיפה   ןטכניו  א" אס - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 דליה   הכרמל הפועל - דיםחסי כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 אלונים  אליזרע '  הפ - הכרמל טירת אליצור
 21:00 . 21:00 ם יקנע  הפועל - נשר הפועל

 שעה  17/02/21  ייערב יום - 17 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  יקנעם   הפועל - חופשית
 21:00 . 20:30 ר שנ  הפועל - אלונים אלרעיז ' הפ

 20:30 . 20:30 הכרמל  טירת אליצור - הדלי  הכרמל הפועל
 21:00 . 21:00 חסידים   כפר ל הפוע  - חיפה טכניון א" אס

 21:00 . 20:30 חיים  קרית מכבי - זבולון  הפועל
 21:00 . 21:00 טבעון  ןני מר הפועל  - חן  שאנן נווה   הפועל
 20:30 . 20:30 ו תוד אור/אעבלין הפועל  - דו מגי  א.מ   להפוע 

 שעה  24/02/21  יעיבר יום - 18 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי םיו - 5  מחזור 

  .  ת חופשי  - אורתודו/אעבלין להפוע 
 20:30 . 21:00 מגידו  א. מ  הפועל - טבעון מרנין הפועל
 21:00 . 21:00 חן  שאנן  נווה  עלהפו - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 לון זבו  הפועל - חסידים ר פכ  הפועל
 21:00 . 20:30 חיפה  טכניון א" אס - לרמ הכ טירת אליצור
 20:30 . 21:00 דליה להכרמ  הפועל - נשר הפועל

 20:30 . 21:00 אלונים יזרעאל' הפ - יקנעם  לוע הפ
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 שעה    03/03/21  רביעי יום - 19 מחזור  שעה  02/12/20 ירביע יום - 6  מחזור 

  .  נים אלו  יזרעאל' הפ - חופשית
 21:00 . 20:30 יקנעם עלהפו - דליה הכרמל הפועל

 21:00 . 21:00 נשר  הפועל   - חיפה טכניון א" אס
 20:30 . 20:30 הכרמל   טירת  אליצור - לון זבו הפועל
 21:00 . 21:00 ים יד חס כפר הפועל  - חן  שאנן נווה   הפועל
 21:00 . 20:30 ם חיי  קרית יב כמ - מגידו  א.מ   הפועל

 21:00 . 20:30 ן עו טב  מרנין  הפועל - אורתודו/אעבלין לוע הפ
 שעה  10/03/21  רביעי יום - 20 מחזור  שעה  09/12/20 יעיבר יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - טבעון מרנין הפועל
 20:30 . 21:00 אורתודו /אעבלין  ועלפה  - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 מגידו  א. מ  הפועל - חסידים כפר   הפועל
 21:00 . 20:30 חן  שאנן נווה  הפועל - הכרמל טירת יצורלא

 20:30 . 21:00 זבולון  הפועל - נשר הפועל
 21:00 . 21:00 חיפה טכניון  א" אס - יקנעם  הפועל

 20:30 . 20:30 דליה  מלהכר   הפועל - אלונים יזרעאל' הפ
 שעה  17/03/21  רביעי יום - 21 מחזור  ה עש 16/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  דליה  הכרמל הפועל - חופשית
 20:30 . 21:00 אלונים   יזרעאל'  הפ  - חיפה טכניון א" אס
 21:00 . 20:30 ם יקנע הפועל  - זבולון  ועלפה

 21:00 . 21:00 נשר הפועל  - חן  שאנן נווה   הפועל
 20:30 . 20:30 הכרמל  טירת אליצור  - ו מגיד א.מ   להפוע 
 21:00 . 20:30 חסידים  כפר   להפוע  - אורתודו/אעבלין להפוע 
 21:00 . 21:00 חיים  קרית  מכבי - טבעון מרנין עלהפו

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 22 זור חמ שעה  23/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  ת חופשי  - חיים קרית מכבי
 21:00 . 21:00 טבעון  מרנין הפועל - חסידים כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 אורתודו /יןבלאע להפוע  - הכרמל טירת ראליצו 

 20:30 . 21:00 מגידו   א.מ  הפועל - נשר עלהפו
 21:00 . 21:00 חן  שאנן נווה   עלהפו - יקנעם  הפועל

 20:30 . 20:30 זבולון  הפועל - אלונים יזרעאל' הפ
 21:00 . 20:30 חיפה  טכניון א" אס - דליה הכרמל הפועל

 שעה  31/03/21  רביעי יום - 23 ר זומח ה שע 30/12/20  רביעי םיו - 10 ר וזחמ

  .  חיפה  טכניון  א" אס - חופשית
 20:30 . 20:30 דליה   להכרמ הפועל  - זבולון  לוע הפ
 20:30 . 21:00 אלונים  יזרעאל'  הפ - חן  שאנן נווה   לוע הפ
 21:00 . 20:30 נעםקי הפועל  - ו מגיד א.מ   עלהפו

 21:00 . 20:30 נשר   הפועל - אורתודו/ןי לאעב  הפועל
 20:30 . 21:00 הכרמל  טירת אליצור - טבעון מרנין הפועל
 21:00 . 21:00 ם חסידי כפר הפועל - חיים קרית מכבי
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 שעה    21/04/21  רביעי יום - 24 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 11 ור מחז

  .  חופשית  - ידיםסח כפר   הפועל
 21:00 . 20:30 חיים  קרית ימכב  - הכרמל תר טי אליצור
 21:00 . 21:00 ון טבע מרנין הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 21:00 אורתודו /אעבלין ועלפה  - יקנעם  הפועל

 20:30 . 20:30 מגידו  א. מ  הפועל - וניםלא  עאליזר' הפ
 21:00 . 20:30 חן  שאנן והנו  הפועל - דליה הכרמל הפועל

 20:30 . 21:00 לון זבו  הפועל   - הפחי טכניון א" אס
 שעה  28/04/21  רביעי יום - 25 זור חמ שעה  13/01/21  רביעי יום - 12 ר זומח

  .  זבולון  הפועל - חופשית
 21:00 . 21:00 חיפה  טכניון א" אס - חן  נןשא נווה   הפועל
 20:30 . 20:30 יה דל הכרמל ל ועהפ  - מגידו  א.מ   הפועל
 20:30 . 20:30 ים ונ אל  יזרעאל' פה  - אורתודו/אעבלין הפועל

 21:00 . 21:00 יקנעם  הפועל - טבעון מרנין ועלפה
 21:00 . 21:00 נשר  עלהפו - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 הכרמל  טירת יצורל א - חסידים כפר   ועלפה
 שעה  05/05/21  עירבי יום - 26 מחזור  שעה  20/01/21  רביעי יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - לרמ כה  טירת אליצור
 21:00 . 21:00 חסידים כפר  עלהפו - נשר הפועל
 21:00 . 21:00 חיים  קרית מכבי - יקנעם  להפוע 

 21:00 . 20:30 ון טבע מרנין  הפועל - םאלוני יזרעאל' הפ
 20:30 . 20:30 אורתודו /אעבלין הפועל - דליה הכרמל הפועל

 20:30 . 21:00 מגידו  א .מ  הפועל   - חיפה טכניון א" אס
 21:00 . 20:30 חן  שאנן  והנו  הפועל  - זבולון  עלהפו
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 שומרון -ב 12 גהלי
 שעה    27/01/21  רביעי יום - 10 מחזור  שעה  21/10/20 עירבי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 מנשה  הפועל - פרדיס  הפועל
 20:30 . 19:30 ת ' ג   בימכ - גרביה  לא בקה  מכבי

 20:30 . 20:30 יעקב  ןזיכרו  מכבי - חרזמ נתניה . ע אליצור
 20:30 . 21:00 פחם  אל אום מכבי  - חנה פרדס  מכבי

 20:30 . 21:00 זר אליע.ב/חדרה מכבי  - עדה.ג /בינימינה הפועל
 שעה  03/02/21  רביעי יום - 11 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  זור חמ

 20:30 . 20:30 אליעזר .ב/חדרה ימכב  - מנשה הפועל
 21:00 . 20:30 עדה .ג/ ינהבינימ הפועל - םפח אל  אום מכבי
 21:00 . 20:30 חנה  פרדס  מכבי - קביע זיכרון מכבי
 20:30 . 20:30 מזרח נתניה.ע אליצור  - ת 'ג   מכבי

 19:30 . 20:30 גרביה   אל בקה  מכבי - פרדיס  הפועל
 שעה  10/02/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  04/11/20 ייערב יום - 3  מחזור 

 20:30 . 19:30 מנשה עלהפו - גרביה  אל בקה  מכבי
 20:30 . 20:30 פרדיס   הפועל - מזרח יה נתנ. ע אליצור

 20:30 . 21:00 ת ' ג   בי כמ  - חנה פרדס  מכבי
 20:30 . 21:00 יעקב   זיכרון מכבי  - עדה.ג /בינימינה הפועל
 20:30 . 20:30 פחם  אל אום בי מכ - אליעזר.ב/ חדרה מכבי

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 13 זור חמ ה עש 18/11/20 יעיבר יום - 4  ר זוחמ

 20:30 . 20:30 פחם  אל אום מכבי - מנשה ועלפה
 20:30 . 20:30 זר אליע.ב/ חדרה מכבי - יעקב זיכרון מכבי
 21:00 . 20:30 עדה .ג/בינימינה  הפועל  - ת 'ג   מכבי

 21:00 . 20:30 חנה  פרדס  מכבי - פרדיס  ועלפה
 20:30 . 19:30 מזרח הנתני. ע אליצור - הביגר  אל בקה  מכבי

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי םיו - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 מנשה   הפועל - רחמז נתניה . ע אליצור
 19:30 . 21:00 ה ביגר אל  בקה מכבי  - חנה פרדס  מכבי
 20:30 . 21:00 ס פרדי  הפועל - עדה.ג /בינימינה להפוע 
 20:30 . 20:30 ת'ג    מכבי  - זריעאל .ב/ חדרה מכבי
 20:30 . 20:30 יעקב   זיכרון מכבי - פחם אל  םוא  מכבי
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 שעה    10/03/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 20:30 קב יע זיכרון  בימכ - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 פחם  לא  אום מכבי - ת 'ג   מכבי

 20:30 . 20:30 אליעזר .ב /חדרה מכבי - יספרד   הפועל
 21:00 . 19:30 עדה .ג/ ינהבינימ  הפועל - גרביה  אל בקה  בימכ

 21:00 . 20:30 חנה  פרדס  מכבי - רחמז נתניה . ע אליצור
 שעה  17/03/21  יעיבר יום - 16 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 21:00 מנשה  הפועל - הנח פרדס  מכבי
 20:30 . 21:00 רח מז  נתניה.ע  אליצור - עדה.ג /בינימינה עלהפו

 19:30 . 20:30 ביה רג  אל בקה מכבי  - אליעזר.ב/ חדרה מכבי
 20:30 . 20:30 פרדיס  הפועל - פחם אל  אום מכבי
 20:30 . 20:30 ת 'ג    מכבי - ביעק זיכרון מכבי

 שעה  24/03/21  ירביע יום - 17 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 20:30 . 20:30 ת 'ג    מכבי - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 יעקב זיכרון ביכ מ - פרדיס  הפועל
 20:30 . 19:30 פחם  אל אום  מכבי - הגרבי  אל בקה  מכבי

 20:30 . 20:30 אליעזר .ב/חדרה מכבי - מזרח נתניה . ע אליצור
 21:00 . 21:00 ה עד.ג/בינימינה  לעופ ה  - חנה פרדס  מכבי

 ה שע 21/04/21  רביעי יום - 18 ור מחז שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

 20:30 . 21:00 מנשה   הפועל - עדה.ג /בינימינה הפועל
 21:00 . 20:30 חנה  פרדס מכבי  - אליעזר.ב/ חדרה מכבי

 20:30 . 20:30 מזרח  נתניה. ע אליצור - םחפ אל  אום ביכמ
 19:30 . 20:30 ה גרבי אל בקה מכבי - יעקב זיכרון ביכמ

 20:30 ( 31/03/21)         .                  20:30 דיס רפ  הפועל  - ת 'ג   מכבי
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 שרון -ב 13 ליגה
 ה שע   06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 השרון  לב.  ח.ל   הפועל - מנשה יאלפ  מכבי
 20:30 . 20:30 רעננה  ור יצאל  - טירה  להפוע 

 21:00 . 20:30 שפיים  השרון  עלהפו - טייבה הפועל
 21:00 . 21:00 שלום  יונה  כפר ר " בית  - יהודה  אבן. ס.מ

 20:30 . 21:00 פרדסיה   הפועל - צורן קדימה  מכבי
 שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  ר זומח

 20:30 . 20:30 פרדסיה   הפועל - רוןש ה לב.  ח.ל   הפועל
 21:00 . 21:00 רן צו  קדימה מכבי - שלום יונה  רכפ   ר" בית 

 21:00 . 21:00 יהודה   אבן  .ס.מ  - שפיים השרון הפועל
 20:30 . 20:30 טייבה  הפועל - רעננה  אליצור

 20:30 . 20:30 טירה  הפועל - מנשה אלפי מכבי
 שעה  27/01/21  רביעי יום - 12 ור מחז שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  ר וזמח

 20:30 . 20:30 השרון  לב . ח .ל  הפועל  - רה יט  הפועל
 20:30 . 20:30 ה מנש אלפי מכבי - היבטי הפועל

 20:30 . 21:00 רעננה   אליצור - יהודה  אבן. ס.מ
 21:00 . 21:00 שפיים  השרון  להפוע  - צורן קדימה  מכבי

 21:00 . 20:30 ום לש יונה  כפר ר " בית  - פרדסיה  לוע פה
 שעה  03/02/21  ייערב יום - 13 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

 21:00 . 20:30 שלום  יונה כפר   ר" ת י ב - השרון לב.  ח.ל   הפועל
 20:30 . 21:00 דסיה ר פ  הפועל - שפיים השרון הפועל

 21:00 . 20:30 צורן  קדימה מכבי - רעננה  וריצאל
 21:00 . 20:30 יהודה  אבן. ס.מ - מנשה אלפי מכבי

 20:30 . 20:30 טייבה  הפועל  - טירה  הפועל
 שעה  10/02/21  רביעי םוי - 14 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 ן השרו   לב.  ח.ל   הפועל - טייבה הפועל
 20:30 . 21:00 טירה  הפועל - יהודה  ןבא. ס.מ

 20:30 . 21:00 מנשה אלפי מכבי - רןוצ קדימה  מכבי
 20:30 . 20:30 רעננה   צוראלי - פרדסיה  הפועל

 21:00 . 21:00 שפיים  השרון  עלהפו - שלום יונה  כפר  ר" ת בי
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 שעה    17/02/21  רביעי םוי - 15 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

 21:00 . 20:30 שפיים  השרון  להפוע  - השרון לב.  ח.ל   הפועל
 21:00 . 20:30 שלום   יונה כפר  ר"בית - רעננה  וריצאל

 20:30 . 20:30 פרדסיה  הפועל - מנשה אלפי מכבי
 21:00 . 20:30 צורן  ימהד ק מכבי - טירה  הפועל
 21:00 . 20:30 יהודה   אבן. ס.מ - טייבה הפועל

 ה שע 03/03/21  רביעי םוי - 16 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  ר מחזו

 20:30 . 21:00 השרון  לב.  ח.ל   הפועל - ודההי  ןבא. ס.מ
 20:30 . 21:00 טייבה  הפועל - צורן קדימה  מכבי

 20:30 . 20:30 טירה  הפועל - פרדסיה  ועלפה
 20:30 . 21:00 מנשה  אלפי מכבי - שלום יונה  כפר  ר" בית 

 20:30 . 21:00 רעננה   אליצור - שפיים השרון הפועל
 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 20:30 . 20:30 רעננה   יצורל א - השרון לב.  ח.ל   הפועל
 21:00 . 20:30 שפיים  השרון עלהפו - מנשה אלפי מכבי

 21:00 . 20:30 שלום   היונ  כפר ר"בית - טירה  הפועל
 20:30 . 20:30 פרדסיה  הפועל - טייבה ועלפה
 21:00 . 21:00 צורן  ימה דק  בימכ - ודההי  אבן. ס.מ

 שעה  17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  30/12/20 יעיבר יום - 9  מחזור 

 20:30 . 21:00 השרון  לב.  ח.ל   ועלפה  - ןצור  קדימה  מכבי
 21:00 . 20:30 יהודה  ןבא . ס.מ - פרדסיה  הפועל

 20:30 . 21:00 ה יביט  הפועל - שלום יונה  כפר  ר" בית 
 20:30 . 21:00 טירה   הפועל - םיישפ  ןהשרו  ועלפה

 20:30 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - הננ רע  אליצור
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 תקוה פתח-ב 14 ליגה
 ה שע   27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי םוי - 1  מחזור 

  .  חופשית  - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 וה קת  פתח  אליצור - קאסם. כ  הפועל

 21:00 . 21:00 ג " ר יהלום  מכבי - תפוח  רוןשומ צוראלי
 21:00 . 20:00 נית אור מכבי - שי העין-ראש עירוני
 20:30 . 21:00 יאל ר א הפועל - ברנר ת" פ   מכבי

 20:30 . 21:00 בארות   מודיעין הפועל - גברים ת"פ  הפועל
 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  בארות  מודיעין הפועל - יתפשחו
 21:00 . 20:30 גברים ת " פ  ועלפ ה - אריאל הפועל
 21:00 . 21:00 ברנר  ת"פ  בימכ  - אורנית מכבי
 20:00 . 21:00 שי  העין-ראש  עירוני - ג"ר  יהלום  מכבי

 21:00 . 20:30 תפוח  שומרון אליצור - התקו  פתח  וריצאל
 20:30 . 20:00 קאסם . כ הפועל - מתן יבמכ

 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  פשית וח - קאסם. כ  הפועל
 20:00 . 21:00 מתן  מכבי - תפוח  מרוןו ש אליצור
 20:30 . 20:00 תקוה  פתח צוראלי - שי העין-ראש עירוני
 21:00 . 21:00 ג"ר  םויהל   מכבי - ברנר ת" פ   מכבי

 21:00 . 21:00 אורנית  מכבי - יםגבר ת"פ  לוע הפ
 20:30 . 20:30 אריאל  הפועל - בארות יןמודיע הפועל

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  ה שע 18/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  ל אריא  הפועל - חופשית
 20:30 . 21:00 בארות  מודיעין לוע הפ - אורנית מכבי
 21:00 . 21:00 ם גברי ת " פ  עלהפו - ג"ר  יהלום  מכבי

 21:00 . 20:30 ברנר  ת " פ  מכבי - תקוה  פתח  אליצור
 20:00 . 20:00 שי  ןהעי -ראש  עירוני - מתן בימכ

 21:00 . 20:30 תפוח  שומרון  אליצור - קאסם. כ  להפוע 
 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  .  שית חופ - חתפו  שומרון אליצור
 20:30 . 20:00 קאסם .  כ הפועל - שי העין-ראש עירוני
 20:00 . 21:00 מתן  מכבי - נרבר ת" פ   מכבי

 20:30 . 21:00 תקוה  פתח   אליצור - יםגבר ת"פ  הפועל
 21:00 . 20:30 ג " ר  יהלום  ימכב  - בארות מודיעין הפועל
 21:00 . 20:30 אורנית  מכבי - אריאל הפועל

 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 ירביע יום - 6  מחזור 

  .  ית רנאו מכבי - חופשית
 20:30 . 21:00 אריאל  הפועל - ג"ר  יהלום  מכבי

 20:30 . 20:30 בארות   מודיעין  הפועל  - תקוה  פתח  אליצור
 21:00 . 20:00 גברים  ת " פ  הפועל - מתן מכבי

 21:00 . 20:30 ברנר ת " פ  מכבי - קאסם .כ  הפועל
 20:00 . 21:00 שי  העין-ראש עירוני  - תפוח  שומרון אליצור

 

 

  



349 
 

 שעה    17/03/21  יעיבר יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  ור מחז

  .  חופשית  - שי העין-ראש עירוני
 21:00 . 21:00 תפוח  ון מרשו אליצור - ברנר ת" פ   בימכ

 20:30 . 21:00 םקאס. כ  הפועל - גברים ת"פ  להפוע 
 20:00 . 20:30 מתן  מכבי - בארות מודיעין הפועל
 20:30 . 20:30 תקוה פתח אליצור  - אריאל הפועל
 21:00 . 21:00 ג " ר  יהלום  מכבי - יתאורנ מכבי

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 19 ר מחזו שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  ג "ר  יהלום  ביכמ  - חופשית
 21:00 . 20:30 אורנית  מכבי - תקוה  פתח  אליצור

 20:30 . 20:00 אריאל  להפוע  - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 בארות  מודיעין   הפועל - קאסם. כ  הפועל
 21:00 . 21:00 גברים  ת"פ  הפועל - תפוח  שומרון אליצור
 21:00 . 20:00 ברנר   ת"פ  מכבי - שי העין-ראש עירוני

 שעה  05/04/21 שני יום - 20 זור חמ ה עש 30/12/20 רביעי יום - 9  ר זוחמ

  .  חופשית  - ברנר ת" פ   מכבי
 20:00 . 21:00 שי  העין -ראש עירוני - גברים ת"פ  הפועל

 21:00 . 20:30 תפוח   שומרון  אליצור - בארות מודיעין ועלפה
 20:30 . 20:30 סם אק. כ הפועל - אריאל ועלפה

 20:00 . 21:00 מתן  מכבי - תאורני  מכבי
 20:30 . 21:00 תקוה  פתח אליצור - ג"ר  םלויה   ימכב

 שעה  12/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 ר מחזו

  .  תקוה   פתח  אליצור - תחופשי 
 21:00 . 20:00 ג " ר  יהלום  מכבי - מתן מכבי

 21:00 . 20:30 אורנית  מכבי - קאסם. כ  לוע הפ
 20:30 . 21:00 אל ארי להפוע  - תפוח  שומרון יצורלא

 20:30 . 20:00 בארות  עיןמודי הפועל - שי העין-ראש עירוני
 21:00 . 21:00 גברים  ת " פ  עלהפו - ברנר ת" פ   מכבי

 שעה  21/04/21  עירבי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - גברים ת"פ  הפועל
 21:00 . 20:30 ברנר  ת"פ  מכבי - בארות דיעיןומ  הפועל
 20:00 . 20:30 שי  העין -ראש  עירוני - אריאל הפועל
 21:00 . 21:00 וח תפ  שומרון אליצור - יתרנאו מכבי

 20:30 . 21:00 קאסם. כ הפועל - ג"ר  לוםה י  ביכמ
 20:00 . 20:30 מתן  מכבי - תקוה  פתח  אליצור
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 אביב תל-ב 15 ליגה
 שעה    27/01/21  רביעי יום - 12 ר מחזו שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  ר ומחז

  .  חופשית  - אביב תל  אליצור
 21:00 . 21:00 התקווה   ה ודיה   בני - אלון גבעתיים להפוע 

 20:30 . 20:00 משה  שמואל.ג  אליצור - יהודה  אור ה.ל.ע
 20:30 . 21:00 אליעזר  נוה/ א" ת  ביתר - ידת ע גן  רמת   ביכמ
 21:00 . 21:00 ים הצופ  יפו  הפועל - אביב תל בל
 21:00 . 21:00 תקווה  גני  מכבי - סביון.ס.א

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 ר זומח שעה  28/10/20 רביעי םיו - 2  מחזור 

  .  תקווה  גני  מכבי - חופשית
 21:00 . 21:00 סביון .ס.א - הצופים יפו  הפועל
 21:00 . 20:30 אביב   לת  לב - אליעזר נוה/א" ת  ביתר

 21:00 . 20:30 עתיד  גן רמת  מכבי - משה ל שמוא.ג אליצור
 20:00 . 21:00 יהודה  אור  ה .ל.ע  - התקווה   דהיהו  בני

 21:00 . 21:00 אלון  גבעתיים  הפועל - אביב תל  אליצור
 שעה  10/02/21  יעיבר יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - אלון םייגבעת  הפועל
 21:00 . 20:00 אביב  תל   אליצור - הודיה   ראו ה.ל.ע

 21:00 . 21:00 התקווה    יהודה  בני - עתיד גן  רמת   מכבי
 20:30 . 21:00 משה  אלשמו.ג  אליצור - אביב תל בל
 20:30 . 21:00 אליעזר נוה/א" ת  ביתר - סביון.ס.א

 21:00 . 21:00 הצופים  יפו הפועל  - ווה ק ת גני  מכבי
 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  18/11/20 עירבי יום - 4  מחזור 

  .  פיםהצו יפו  הפועל - שיתחופ
 21:00 . 20:30 ה וותק גני  מכבי - יעזרלא  נוה/א" ת  ביתר

 21:00 . 20:30 סביון .ס.א - משה שמואל .ג אליצור
 21:00 . 21:00 אביב תל  לב  - התקווה   היהוד  בני
 21:00 . 21:00 יד תע  גן רמת מכבי  - אביב תל  ורציאל

 20:00 . 21:00 ה יהוד אור ה.ל. ע - אלון גבעתיים הפועל
 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  ר זומח

  .  חופשית  - יהודה  אור ה.ל.ע
 21:00 . 21:00 אלון  ייםגבעת  הפועל - עתיד גן  ת מר  מכבי

 21:00 . 21:00 אביב  תל  אליצור - יבב א תל לב
 21:00 . 21:00 התקווה   יהודה  בני - סביון.ס.א

 20:30 . 21:00 משה  שמואל.ג  יצורלא - תקווה  גני  מכבי
 20:30 . 21:00 אליעזר  נוה/א" ת   ביתר - יםהצופ  יפו  הפועל

 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 יעיבר יום - 6  מחזור 

  .  ר אליעז נוה/א" ת  ביתר - פשיתוח
 21:00 . 20:30 הצופים  יפו הפועל - משה שמואל .ג אליצור

 21:00 . 21:00 תקווה   גני מכבי  - והקו הת   יהודה  בני
 21:00 . 21:00 סביון .ס.א - אביב תל  ראליצו 

 21:00 . 21:00 אביב  תל לב  - אלון גבעתיים הפועל
 21:00 . 20:00 יד תע  גן רמת מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע
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 שעה    17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  ור מחז

  .  חופשית  - עתיד גן  רמת   מכבי
 20:00 . 21:00 יהודה   ראו ה.ל. ע - אביב תל לב
 21:00 . 21:00 אלון  גבעתיים הפועל - סביון.ס.א

 21:00 . 21:00 אביב תל  אליצור - ווה ק ת גני  מכבי
 21:00 . 21:00 התקווה    היהוד  בני - הצופים יפו  הפועל
 20:30 . 20:30 משה  שמואל .ג  וריצאל  - אליעזר נוה/א" ת  ביתר

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 19 מחזור  ה שע 23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  משה  ואל מ ש.ג אליצור - חופשית
 20:30 . 21:00 ר אליעז  נוה/ א" ת  ביתר - התקווה   יהודה  בני

 21:00 . 21:00 הצופים  יפו  ועלפה  - באבי תל  אליצור
 21:00 . 21:00 תקווה   גני  מכבי - אלון גבעתיים הפועל

 21:00 . 20:00 ן סביו .ס.א - יהודה  רוא  ה.ל.ע
 21:00 . 21:00 אביב תל  לב  - עתיד גן  רמת   מכבי

 שעה  05/04/21 ישנ יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  פשית ו ח - אביב תל לב
 21:00 . 21:00 עתיד   גן  רמת  מכבי - סביון.ס.א

 20:00 . 21:00 יהודה אור ה. ל.ע - תקווה  גני  מכבי
 21:00 . 21:00 אלון  גבעתיים הפועל  - םהצופי יפו  הפועל
 21:00 . 20:30 אביב  לת  אליצור - ראליעז  נוה/א" ת  ביתר

 21:00 . 20:30 התקווה   יהודה  בני - משה שמואל .ג אליצור
 שעה  12/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

  .  קווה תה   יהודה  בני - חופשית
 20:30 . 21:00 משה  שמואל.ג  אליצור - באבי לת  אליצור
 20:30 . 21:00 אליעזר  נוה/א"ת  ביתר - אלון גבעתיים הפועל

 21:00 . 20:00 הצופים  יפו  הפועל - היהוד  אור ה.ל.ע
 21:00 . 21:00 תקווה  גני מכבי  - עתיד גן  רמת   מכבי

 21:00 . 21:00 סביון .ס.א - אביב תל לב
 שעה  21/04/21  רביעי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 זור חמ

  .  חופשית  - סביון.ס.א
 21:00 . 21:00 אביב  תל   לב - ה וותק  גני  מכבי

 21:00 . 21:00 יד ת ע גן רמת מכבי - הצופים יפו  הפועל
 20:00 . 20:30 יהודה   ראו ה.ל. ע - אליעזר נוה/א" ת  ביתר

 21:00 . 20:30 ון ל א גבעתיים הפועל - המש שמואל .ג אליצור
 21:00 . 21:00 אביב   תל   אליצור - התקווה   יהודה  בני
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 דן - 'ב 16 ליגה
 שעה    27/01/21  ירביע יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

 21:00 . 19:30 חולון  מכבי - יהוד  ה.ל.ע
 21:00 . 20:30 השבעה .מ/ אזור  הפועל  - יעקב  באר הפועל
 20:30 . 21:00 רוזן  צ" ראשל   מכבי - אזור הפועל
 20:30 . 21:00 מערב  רמלה אליצור - לציון ראשון   אליצור
 21:00 . 21:00 שהם  אליצור - איתי  ציונה נס הפועל

 20:30 . 21:00 צנטרום ים בת  מכבי  - חולון צוריאל
 ה שע 03/02/21  רביעי םיו - 13 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 21:00 צנטרום ים בת מכבי - חולון  בימכ
 21:00 . 21:00 ן חולו אליצור - שהם אליצור
 21:00 . 20:30 איתי   ציונה  נס ל הפוע  - מערב רמלה   אליצור

 21:00 . 20:30 לציון   ראשון  אליצור - רוזן צ" ראשל   ימכב
 21:00 . 21:00 אזור   הפועל - עההשב .מ/אזור ועלפה
 20:30 . 19:30 יעקב  באר עלהפו - יהוד  ה.ל.ע

 שעה  10/02/21  עירבי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

 21:00 . 20:30 חולון  מכבי - ב קיע באר הפועל
 19:30 . 21:00 יהוד   ה.ל. ע - אזור לוע פה

 21:00 . 21:00 השבעה .מ/אזור  הפועל - וןלצי ראשון   אליצור
 20:30 . 21:00 רוזן   צ" ראשל  מכבי - תיאי  ציונה נס הפועל
 20:30 . 21:00 מערב  להרמ  אליצור - חולון אליצור

 21:00 . 20:30 םשה אליצור - צנטרום ים  בת  מכבי
 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  18/11/20 עירבי יום - 4  מחזור 

 21:00 . 21:00 שהם  ור יצאל  - חולון  מכבי
 20:30 . 20:30 צנטרום  ים בת מכבי - מערב רמלה   אליצור

 21:00 . 20:30 לון וח  אליצור - רוזן צ" ראשל   מכבי
 21:00 . 21:00 איתי   הנו צי נס  הפועל - השבעה.מ/אזור עלהפו

 21:00 . 19:30 לציון  ראשון   אליצור - ודה י  ה.ל.ע
 21:00 . 20:30 אזור  הפועל  - יעקב  באר הפועל

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 21:00 . 21:00 ן לוחו מכבי - אזור הפועל
 20:30 . 21:00 ב קיע באר  הפועל - לציון ראשון   וראליצ

 19:30 . 21:00 יהוד   ה.ל. ע - תייא   הציונ נס הפועל
 21:00 . 21:00 השבעה.מ /אזור להפוע - חולון אליצור

 20:30 . 20:30 רוזן   צ" שלרא מכבי  - צנטרום ים  בת  מכבי
 20:30 . 21:00 מערב  רמלה   אליצור - שהם אליצור

 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  ור מחז

 20:30 . 21:00 מערב  רמלה אליצור  - ן לווח  מכבי
 21:00 . 20:30 שהם אליצור - ןרוז צ" ראשל   מכבי

 20:30 . 21:00 צנטרום  ים תב  מכבי - השבעה.מ/וראז הפועל
 21:00 . 19:30 חולון  אליצור - יהוד  ה.ל.ע

 21:00 . 20:30 איתי   ציונה נס הפועל  - יעקב  באר הפועל
 21:00 . 21:00 יון צ ל  ןוראש  אליצור - אזור הפועל
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 שעה    17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

 21:00 . 21:00 חולון  מכבי - לציון ראשון   אליצור
 21:00 . 21:00 אזור  להפוע  - איתי  ציונה נס הפועל

 20:30 . 21:00 יעקב   באר  הפועל - חולון יצורלא
 19:30 . 20:30 יהוד ה .ל. ע - םצנטרו ים  בת  מכבי

 21:00 . 21:00 בעהשה . מ/אזור הפועל - שהם אליצור
 20:30 . 20:30 רוזן   צ" ראשל מכבי - מערב רמלה   אליצור

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 20:30 . 21:00 ן רוז   צ" ראשל מכבי - חולון  מכבי
 20:30 . 21:00 מערב   רמלה  אליצור - הבעשה.מ/אזור הפועל

 21:00 . 19:30 שהם  ראליצו - יהוד  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 צנטרום   ים בת מכבי - יעקב  באר הפועל
 21:00 . 21:00 חולון  אליצור - אזור הפועל

 21:00 . 21:00 איתי   ציונה נס הפועל - וןלצי ראשון   וראליצ
 שעה  05/04/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  זור חמ

 21:00 . 21:00 חולון  מכבי - איתי  ציונה נס הפועל
 21:00 . 21:00 ון לצי ןראשו   אליצור - חולון אליצור

 21:00 . 20:30 אזור הפועל - צנטרום ים  בת  מכבי
 20:30 . 21:00 יעקב  באר לוע הפ - שהם וראליצ

 19:30 . 20:30 יהוד ה. ל.ע  - מערב רמלה   ורצילא
 21:00 . 20:30 השבעה .מ/אזור  הפועל - רוזן צ" ראשל   מכבי

 שעה  12/04/21 ישנ םוי - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 ר מחזו

 21:00 . 21:00 השבעה.מ/אזור  הפועל - חולון  מכבי
 20:30 . 19:30 רוזן  צ" ראשל   ימכב - יהוד  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 רב מע רמלה  אליצור  - יעקב  באר לוע פה

 21:00 . 21:00 שהם  אליצור - אזור הפועל
 20:30 . 21:00 ום צנטר ים  בת מכבי - לציון ראשון   אליצור

 21:00 . 21:00 חולון   אליצור - איתי  ציונה נס ועלפה
 ה עש 21/04/21  רביעי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

 21:00 . 21:00 חולון  מכבי  - חולון אליצור
 21:00 . 20:30 איתי   ציונה  נס  הפועל - צנטרום ים  בת  מכבי

 21:00 . 21:00 לציון  שון אר  אליצור - שהם אליצור
 21:00 . 20:30 אזור הפועל   - מערב רמלה   אליצור

 20:30 . 20:30 ב יעק באר   לועהפ  - רוזן צ" ראשל   מכבי
 19:30 . 21:00 יהוד   ה.ל. ע - בעהשה.מ/אזור הפועל
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 מרכז -' ב 17 ליגה
 שעה    27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

 21:00 . 20:30 ליונס  ציונה נס  הפועל - הדס   שורק.נ  אליצור
 19:00 . 20:30 ום חנ גדרה  מכבי - שעלבים/גזר הפועל
 21:00 . 21:00 יבנה  ןג  הפועל - רווה גן הפועל
 20:30 . 21:00 שזר  רחובות  מכבי - רפנאל הבתי. מ הפועל
 20:30 . 20:30 גדרות  לוע הפ  - גזר הפועל
 21:00 . 20:30 בות רחו ר אליצו  - אחיסמך/ןיעי מוד  הפועל

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 ור מחז שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

 21:00 . 21:00 רחובות   אליצור - ליונס  ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:30 אחיסמך /מודיעין  הפועל - גדרות לע הפו

 20:30 . 20:30 גזר  ועלפה  - שזר בותרחו  מכבי
 21:00 . 21:00 רפנאל   בתיה.מ  לועהפ   - יבנה  גן הפועל
 21:00 . 19:00 הרוו  גן  הפועל  - נחום גדרה  מכבי

 20:30 . 20:30 ם ישעלב /גזר הפועל - הדס  שורק.נ  אליצור
 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 עיירב םיו - 3  מחזור 

 21:00 . 20:30 נס ליו  ציונה  נס  הפועל - יםשעלב/גזר עלהפו
 20:30 . 21:00 הדס   שורק.נ אליצור - רווה גן ועלפה

 19:00 . 21:00 נחום גדרה ימכב - רפנאל בתיה. מ הפועל
 21:00 . 20:30 יבנה  גן לע ופ ה - גזר הפועל

 20:30 . 20:30 שזר  רחובות  מכבי - אחיסמך/עיןדיומ  עלהפו
 20:30 . 21:00 גדרות   עלהפו - ובותחר  אליצור

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  18/11/20 עירבי יום - 4  מחזור 

 20:30 . 21:00 ת גדרו   הפועל - ליונס  ונהיצ  נס הפועל
 21:00 . 20:30 רחובות  אליצור - רזש רחובות  מכבי

 20:30 . 21:00 אחיסמך / מודיעין  הפועל  - יבנה  גן ועלפה
 20:30 . 19:00 גזר  הפועל  - נחום גדרה  ימכב

 21:00 . 20:30 רפנאל  בתיה . מ הפועל - הדס   שורק.נ  אליצור
 21:00 . 20:30 רווה   גן ועלפה  - שעלבים/גזר הפועל

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 21:00 . 21:00 ליונס   ציונה נס הפועל - רווה גן הפועל
 20:30 . 21:00 שעלבים /גזר הפועל - רפנאל בתיה. מ להפוע 

 20:30 . 20:30 הדס  שורק.נ אליצור - גזר הפועל
 19:00 . 20:30 נחום   הגדר מכבי - אחיסמך/עיןדימו הפועל
 21:00 . 21:00 יבנה   גן  הפועל - ותוב חר  אליצור
 20:30 . 20:30 שזר רחובות מכבי - גדרות הפועל

 ה עש 10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 עירבי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 21:00 שזר  רחובות מכבי  - ליונס  ציונה נס הפועל
 20:30 . 21:00 גדרות   הפועל  - נהבי  גן הפועל
 21:00 . 19:00 רחובות  אליצור  - נחום הר גד  מכבי

 20:30 . 20:30 אחיסמך /מודיעין הפועל - הדס  שורק.נ  אליצור
 20:30 . 20:30 גזר  הפועל - שעלבים/גזר הפועל

 21:00 . 21:00 רפנאל   בתיה.מ הפועל - רווה גן עלהפו
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 שעה    17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

 21:00 . 21:00 ליונס  ציונה נס ועלפה  - רפנאל בתיה. מ הפועל
 21:00 . 20:30 רווה  גן הפועל - גזר הפועל
 20:30 . 20:30 בים שעל/גזר  הפועל - סמךאחי/מודיעין הפועל
 20:30 . 21:00 הדס   שורק.נ  אליצור - רחובות  אליצור

 19:00 . 20:30 נחום  גדרה ביכמ  - גדרות להפוע 
 21:00 . 20:30 יבנה   גן הפועל - שזר רחובות  ביכמ

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 21:00 . 21:00 יבנה  גן   להפוע - ליונס  ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 שזר רחובות  מכבי - נחום גדרה  מכבי

 20:30 . 20:30 גדרות  הפועל - הדס  רקשו.נ  אליצור
 21:00 . 20:30 ות ובחר  וראליצ  - שעלבים/גזר הפועל
 20:30 . 21:00 אחיסמך /מודיעין הפועל - רווה גן הפועל
 20:30 . 21:00 גזר הפועל - אלרפנ בתיה. מ הפועל

 שעה  05/04/21 ינש  יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

 21:00 . 20:30 ליונס ציונה נס הפועל - גזר הפועל
 21:00 . 20:30 רפנאל  בתיה.מ  לוע הפ - מךאחיס/מודיעין הפועל
 21:00 . 21:00 רווה   גן  הפועל - רחובות  אליצור
 20:30 . 20:30 ים שעלב/גזר  הפועל - ותגדר  הפועל
 20:30 . 20:30 הדס   שורק.נ  אליצור - שזר רחובות  מכבי
 19:00 . 21:00 נחום  גדרה מכבי - יבנה  גן עלהפו

 שעה  12/04/21 שני יום - 21 זור חמ ה שע 06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

 19:00 . 21:00 נחום הגדר מכבי  - ליונס  ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 יבנה   גן להפוע  - הדס  שורק.נ  יצורלא

 20:30 . 20:30 שזר  רחובות  מכבי - שעלבים/גזר הפועל
 20:30 . 21:00 גדרות  הפועל - רווה גן להפוע 

 21:00 . 21:00 רחובות   וראליצ - רפנאל בתיה. מ הפועל
 20:30 . 20:30 אחיסמך/מודיעין הפועל - גזר הפועל

 שעה  21/04/21  רביעי יום - 22 זור חמ שעה  13/01/21  יעיבר יום - 11 מחזור 

 21:00 . 20:30 ונ י ל  ציונה נס  להפוע  - אחיסמך/מודיעין הפועל
 20:30 . 21:00 ר זג  הפועל - רחובות  אליצור
 21:00 . 20:30 רפנאל   בתיה.מ  לועפ ה  - גדרות הפועל
 21:00 . 20:30 רווה גן הפועל - שזר רחובות  מכבי

 20:30 . 21:00 ים לבשע /גזר  הפועל  - יבנה  גן הפועל
 20:30 . 19:00 הדס   שורק.נ אליצור  - נחום גדרה  מכבי
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 ירושלים  -' ב 18 ליגה
 שעה    27/01/21  ייערב םיו - 10 מחזור  שעה  21/10/20 יעיבר יום - 1  מחזור 

 21:00 . 20:30 רת פא /עציון.ג אליצור  - הרטוב  יהודה.מ   הפועל
 20:30 . 21:00 ם -י וןיצ  מבשרת  הפועל - שמש בית  אליצור

 20:30 . 21:00 אורן  מודיעין  הפועל  - רעות מכבים מכבי
 21:00 . 21:00 ירושלים  אליצור - ירושלים סגההפי הפועל
 21:00 . 20:30 חשמונאים   ב" מ  וריצ אל - יהודה  הרי הפועל

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 11 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

 21:00 . 21:00 חשמונאים  ב" מ  אליצור - אפרת/ןיועצ. ג אליצור
 20:30 . 21:00 יהודה   הרי הפועל - םשליירו  אליצור
 21:00 . 20:30 ירושלים  הפיסגה הפועל  - רן ו א מודיעין הפועל
 21:00 . 20:30 רעות   מכבים מכבי - ם-י  ציון מבשרת הפועל
 21:00 . 20:30 שמש בית  ור אליצ  - הרטוב  יהודה.מ   להפוע 

 ה שע 10/02/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

 21:00 . 21:00 אפרת /עציון.ג  אליצור - שמש ת יב  אליצור
 20:30 . 21:00 הרטוב   יהודה.מ  לועהפ   - רעות מכבים מכבי

 20:30 . 21:00 -י  ציון רתמבש ל ועהפ  - ירושלים הפיסגה הפועל
 20:30 . 20:30 אורן  מודיעין עלהפו - יהודה  הרי הפועל
 21:00 . 21:00 ירושלים  צוראלי - חשמונאים ב" מ  אליצור

 ה עש 17/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

 21:00 . 21:00 ירושלים אליצור - אפרת/עציון. ג אליצור
 21:00 . 20:30 חשמונאים ב"מ אליצור  - אורן  מודיעין הפועל
 20:30 . 20:30 יהודה   הרי  הפועל - ם-י  ציון מבשרת הפועל
 21:00 . 20:30 ירושלי  הפיסגה הפועל  - הרטוב  ודהה י.מ   הפועל
 21:00 . 21:00 רעות   ביםכמ מכבי - שמש בית  אליצור

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 14 ר מחזו שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 21:00 . 21:00 אפרת /עציון.ג  ראליצו - רעות מכבים מכבי
 21:00 . 21:00 שמש  בית צוראלי - ירושלים הפיסגה הפועל
 20:30 . 20:30 הרטוב  יהודה.מ  הפועל - יהודה  הרי הפועל

 20:30 . 21:00 ם-י  ציון מבשרת  הפועל - חשמונאים ב" מ  וריצאל
 20:30 . 21:00 אורן   מודיעין  הפועל - ירושלים  אליצור
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 שעה    10/03/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  זור חמ

 20:30 . 21:00 אורן  מודיעין הפועל - אפרת/עציון. ג צוראלי
 21:00 . 20:30 ירושלים  אליצור - ם-י  ציון מבשרת הפועל
 21:00 . 20:30 מונאים שח ב" מ אליצור  - הרטוב  יהודה.מ   הפועל
 20:30 . 21:00 יהודה  יר ה  לועהפ  - שמש בית  אליצור

 21:00 . 21:00 ושלים ר י הפיסגה  הפועל  - רעות מכבים מכבי
 ה עש 17/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  ה עש 09/12/20 רביעי יום - 7  זור חמ

 21:00 . 21:00 אפרת /עציון.ג אליצור - ירושלים הפיסגה עלהפו
 21:00 . 20:30 רעות   םמכבי מכבי - יהודה  הרי להפוע 

 21:00 . 21:00 שמש  בית  אליצור - חשמונאים ב" מ  וריצאל
 20:30 . 21:00 הרטוב  דהיהו . מ  ועלפ ה - ירושלים  אליצור
 20:30 . 20:30 ם -י ןציו  מבשרת הפועל  - אורן  דיעיןומ  הפועל

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 20:30 . 21:00 ם -י ציון מבשרת הפועל - אפרת/עציון. ג צוראלי
 20:30 . 20:30 אורן  מודיעין ל וע הפ - הרטוב  יהודה.מ   הפועל
 21:00 . 21:00 ירושלים   רוצ אלי - שמש בית  אליצור

 21:00 . 21:00 חשמונאים   ב" מ  אליצור - רעות יםמכב  מכבי
 20:30 . 21:00 יהודה   הרי הפועל  - םשליירו הפיסגה הפועל

 שעה  21/04/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

 21:00 . 20:30 אפרת /עציון.ג  אליצור - דהיהו  הרי ועלפה
 21:00 . 21:00 ירושלים  סגההפי  הפועל - חשמונאים ב" מ  וריצלא

 21:00 . 21:00 רעות   מכבים מכבי - ירושלים  אליצור
 21:00 . 20:30 שמש בית  אליצור  - אורן  מודיעין הפועל
 20:30 . 20:30 הרטו   יהודה.מ  הפועל - ם-י  ציון מבשרת הפועל
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 דרום  -' ב 19 ליגה
 שעה    27/01/21  ירביע יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 יערבי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתודה  אשקלון ס.א - היובל אשדוד  מכבי
 20:30 . 20:30 אשדוד  ועלפ ה - גיטיס  שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 חדשים  אשדוד הפועל  - גת  קרית  עירוני מכבי

 20:30 . 20:30 אשדוד  תר י ב - אשדוד  מטאור הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב  שער הפועל - מלאכי קרית  להפוע 

 20:30 . 20:30 לכיש   הפועל - יבנה חבל אליצור
 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 זור חמ שעה  28/10/20 רביעי םוי - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 לכיש  הפועל  - עתודה אשקלון  ס.א
 20:30 . 20:30 יבנה   חבל  אליצור - בהנג  שער ועלפה

 20:30 . 20:30 מלאכי  קרית  הפועל - דדושא ביתר
 20:30 . 20:30 אשדוד   מטאור הפועל - חדשים אשדוד להפוע 
 20:30 . 20:30 גת  קרית עירוני מכבי  - דודשא להפוע 
 20:30 . 20:30 גיטיס  שדרות מכבי - היובל אשדוד  מכבי

 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתודה  ןקלו שא ס.א - גיטיס  שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 היובל   אשדוד מכבי - גת  קרית  עירוני מכבי

 20:30 . 20:30 ד אשדו  הפועל - אשדוד   מטאור הפועל
 20:30 . 20:30 חדשים  אשדוד הפועל - מלאכי קרית  הפועל

 20:30 . 20:30 אשדוד  ביתר - יבנה חבל וראליצ
 20:30 . 20:30 הנגב  שער הפועל - לכיש  לוע פה

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 4  זור חמ

 20:30 . 20:30 גב הנ שער הפועל  - ודהת ע אשקלון  ס.א
 20:30 . 20:30 לכיש   הפועל - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 יבנה  חבל  אליצור - םחדשי אשדוד להפוע 

 20:30 . 20:30 מלאכי  קרית הפועל - דודשא הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד   מטאור הפועל - היובל אשדוד  ימכב
 20:30 . 20:30 גת  קרית עירוני  מכבי - גיטיס  תרושד מכבי

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתודה  אשקלון ס.א - גת  קרית  יעירונ  מכבי
 20:30 . 20:30 גיטיס ותשדר מכבי - ודאשד  מטאור הפועל
 20:30 . 20:30 בל היו אשדוד מכבי  - מלאכי קרית  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד הפועל - יבנה חבל ראליצו 

 20:30 . 20:30 חדשים אשדוד הפועל - לכיש  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד  ביתר  - הנגב שער הפועל

 שעה  10/03/21  רביעי םיו - 17 ר מחזו שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  ר ומחז

 20:30 . 20:30 אשדוד  ביתר  - עתודה אשקלון  ס.א
 20:30 . 20:30 גב הנ שער  הפועל - שיםדח  אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 לכיש   הפועל - אשדוד הפועל

 20:30 . 20:30 יבנה  חבל אליצור - להיוב  אשדוד  ימכב
 20:30 . 20:30 מלאכי  קרית הפועל - גיטיס  תרודש  מכבי
 20:30 . 20:30 אשדוד   מטאור הפועל  - גת  קרית  עירוני מכבי
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 שעה    17/03/21  רביעי יום - 18 ור מחז שעה  09/12/20 עירבי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתודה  ון קלאש  ס.א - אשדוד  מטאור הפועל
 20:30 . 20:30 גת  קרית ניו רעי  מכבי  - מלאכי קרית  הפועל

 20:30 . 20:30 גיטיס  שדרות  מכבי  - יבנה חבל צוראלי
 20:30 . 20:30 היובל  דאשדו מכבי - לכיש  הפועל

 20:30 . 20:30 דדו אש עלהפו - הנגב שער ועלפה
 20:30 . 20:30 חדשים אשדוד הפועל - אשדוד ביתר

 שעה  24/03/21  רביעי יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  ור מחז

 20:30 . 20:30 חדשים  אשדוד ועלפ ה  - עתודה ן קלושא ס.א
 20:30 . 20:30 ד ואשד  ביתר - אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 גב נה שער הפועל - היובל דוד ש א מכבי
 20:30 . 20:30 לכיש הפועל - גיטיס  שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 יבנה  חבל אליצור  - גת  ת קרי עירוני מכבי

 20:30 . 20:30 מלאכי  קרית   ועלפ ה - אשדוד  מטאור הפועל
 שעה  05/04/21 שני יום - 20 ר מחזו שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתודה  אשקלון ס.א - כימלא  קרית  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד   מטאור הפועל - יבנה חבל אליצור
 20:30 . 20:30 גת   יתר ק עירוני מכבי - לכיש  הפועל
 20:30 . 20:30 גיטיס  שדרות  מכבי - גבנה רע ש הפועל
 20:30 . 20:30 ל ב היו אשדוד  מכבי - אשדוד ביתר

 20:30 . 20:30 ד אשדו הפועל - חדשים אשדוד הפועל
 שעה  12/04/21 ישנ יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

 20:30 . 20:30 דוד ש א הפועל  - עתודה אשקלון  ס.א
 20:30 . 20:30 חדשים  אשדוד הפועל - לוב הי  ד אשדו מכבי
 20:30 . 20:30 דו דאש ביתר  - גיטיס  שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 הנגב  רעש ל ועהפ  - גת  קרית  עירוני מכבי

 20:30 . 20:30 לכיש  הפועל - אשדוד  מטאור הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה  חבל אליצור - מלאכי ת קרי הפועל

 שעה  21/04/21  רביעי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  ירביע יום - 11 מחזור 

 20:30 . 20:30 עתודה   אשקלון ס.א - יבנה חבל אליצור
 20:30 . 20:30 מלאכי  קרית להפוע  - לכיש  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד   מטאור הפועל - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 ת ג קרית  עירוני מכבי - אשדוד ביתר

 20:30 . 20:30 גיטיס תרו שד מכבי - םחדשי אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 ל היוב אשדוד מכבי  - אשדוד הפועל
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 נגב -' ב 20 גהלי
 שעה    27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  ר מחזו

 20:30 . 20:00 להבים   לוע הפ - נתיבות הפועל
 20:00 . 20:30 אשכול  הפועל - שמעון בני להפוע 

 20:30 . 20:30 נגב   שדות מכבי - הנגב  תמר  הפועל
 20:30 . 19:30 אופקים  הפועל  - ה ווח א דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 חברון  הר  אליצור - שבע ראב/ מרוע  הפועל
 20:30 . 20:00 ירוחם   ימכב  - מיתר הפועל

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  ה עש 28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 ירוחם  מכבי - םבילה  הפועל
 20:00 . 20:30 מיתר  ל עהפו - חברון  הר אליצור
 20:30 . 20:30 שבע  באר/רעומ  ל הפוע - אופקים  הפועל
 19:30 . 20:30 ה וואח  דימונה הפועל - נגב שדות מכבי
 20:30 . 20:00 הנגב רמת הפועל  - אשכול  להפוע 

 20:30 . 20:00 שמעון  בני הפועל - נתיבות הפועל
 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 להבים להפוע  - שמעון בני הפועל
 20:00 . 20:30 נתיבות   הפועל  - הנגב  רמת  הפועל
 20:00 . 19:30 אשכול  הפועל  - אחווה  הדימונ הפועל
 20:30 . 20:30 נגב  ות דש  בימכ - שבע באר/ עומר הפועל
 20:30 . 20:00 אופקים  הפועל - מיתר הפועל

 20:30 . 20:30 ן רוחב הר  אליצור - ירוחם  יבמכ
 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

 20:30 . 20:30 חברון  הר יצור ל א - להבים  להפוע 
 20:30 . 20:30 ירוחם  מכבי - אופקים  ועלפה

 20:00 . 20:30 מיתר  הפועל - נגב ותדש  מכבי
 20:30 . 20:00 שבע  באר/עומר ל עהפו - אשכול  הפועל
 19:30 . 20:00 אחווה   דימונה ועלפה  - תנתיבו  הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב   רמת הפועל - שמעון בני הפועל

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 להבים  הפועל  - הנגב  רמת  הפועל
 20:30 . 19:30 שמעון  בני הפועל  - וה ואח  דימונה הפועל
 20:00 . 20:30 נתיבות   הפועל  - שבע באר/ עומר הפועל
 20:00 . 20:00 אשכול  להפוע  - מיתר הפועל
 20:30 . 20:30 נגב  שדות  מכבי - ירוחם  מכבי

 20:30 . 20:30 אופקים ל הפוע - חברון  הר אליצור
 ה עש 10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 20:30 אופקים  ועל פ ה - להבים  הפועל
 20:30 . 20:30 חברון  הר  אליצור - נגב שדות מכבי

 20:30 . 20:00 ירוחם  מכבי - ל אשכו הפועל
 20:00 . 20:00 מיתר  הפועל - נתיבות ועלפה

 20:30 . 20:30 שבע  באר/ עומר הפועל - שמעון בני הפועל
 19:30 . 20:30 אחווה  דימונה  הפועל  - הנגב  תמר  הפועל
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 ה עש   17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 19:30 להבים  הפועל  - אחווה  מונהיד  הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב  רמת  לועהפ   - שבע באר/ עומר הפועל
 20:30 . 20:00 שמעון  בני הפועל - מיתר הפועל
 20:00 . 20:30 נתיבות  להפוע  - ירוחם  מכבי

 20:00 . 20:30 אשכול  הפועל  - חברון  הר אליצור
 20:30 . 20:30 נגב   תשדו מכבי - ם אופקי הפועל

 שעה  24/03/21  יעיבר יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 ירביע יום - 8  מחזור 

 20:30 . 20:30 נגב   שדות מכבי - להבים  הפועל
 20:30 . 20:00 אופקים  הפועל  - ל כואש הפועל
 20:30 . 20:00 חברון  הר אליצור - ותיבנת  הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם  מכבי - שמעון בני הפועל

 20:00 . 20:30 מיתר   הפועל  - הנגב  רמת  לוע הפ
 20:30 . 19:30 ע שב  באר/עומר ל ועהפ  - אחווה  דימונה הפועל

 שעה  05/04/21 שני יום - 20 ור מחז שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 להבים   הפועל  - שבע באר/ רעומ הפועל
 19:30 . 20:00 אחווה  ונהדימ הפועל - מיתר הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב  רמת הפועל - ירוחם  מכבי

 20:30 . 20:30 שמעון  בני ועל פ ה - חברון  הר אליצור
 20:00 . 20:30 נתיבות  הפועל  - אופקים  הפועל
 20:00 . 20:30 אשכול  הפועל - נגב שדות מכבי

 שעה  12/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

 20:00 . 20:30 אשכול  הפועל  - יםלהב   הפועל
 20:30 . 20:00 נגב  שדות מכבי - נתיבות הפועל

 20:30 . 20:30 אופקים הפועל - שמעון בני עלהפו
 20:30 . 20:30 ן חברו  הר  אליצור - גבנה  תרמ  הפועל

 20:30 . 19:30 ירוחם מכבי - אחווה  מונהיד  לוע הפ
 20:00 . 20:30 תר ימ  הפועל  - עבש באר/ עומר הפועל

 שעה  21/04/21  עירבי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

 20:30 . 20:00 להבים  הפועל - מיתר לוע הפ
 20:30 . 20:30 שבע  באר/עומר עלהפו - ירוחם  מכבי

 19:30 . 20:30 אחווה  דימונה הפועל  - ון חבר  רה  אליצור
 20:30 . 20:30 הנגב רמת ל ועהפ  - אופקים  הפועל
 20:30 . 20:30 שמעון  יבנ  הפועל - נגב שדות מכבי

 20:00 . 20:00 נתיבות  הפועל  - ל כואש הפועל
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 נשים על ליגת 51 ליגה
 שעה    28/12/20 שני יום - 10 זור חמ שעה  26/10/20  שני םיו - 1  מחזור 

 19:00 . 19:00 בנין   בונה  רעננה מכבי  - השרון  רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 לציון   ראשון  הפועל - להמ ר דוד  נוה ראליצו 

 19:00 . 19:00 יםש נ ודאשד מכבי - הרצליה בני
 19:00 . 19:00 גן  רמת עירוני מכבי - חיפה מכבי

 19:00 . 19:00 בני    ת"פ  הפועל - חולון יצורלא
 שעה  04/01/21 שני יום - 11 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 2  ור מחז

 19:00 . 19:00 בני    ת" פ   הפועל - יןנ ב  בונה ננהער  מכבי
 19:00 . 19:00 חולון  צוראלי - גן  רמת  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 חיפה  מכבי - נשים אשדוד  מכבי

 19:00 . 19:00 צליה רה  בני - לציון שון אר  לוע הפ
 19:00 . 19:00 רמלה  דוד  נוה  אליצור - השרון  רמת. ס.א

 שעה  11/01/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  19/11/20 יחמיש יום - 3  מחזור 

 19:00 . 19:00 בנין  בונה  רעננה  ביכמ  - רמלה דוד  נוה אליצור
 19:00 . 19:00 השרון  רמת .  ס.א - הרצליה בני

 19:00 . 19:00 לציון   ראשון עלהפו - חיפה מכבי
 19:00 . 19:00 נשים אשדוד מכבי  - חולון אליצור

 19:00 . 19:00 גן  רמת  יעירונ מכבי  - בני  ת"פ  להפוע 
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 13 ר מחזו שעה  23/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 גן   רמת  עירוני מכבי  - בנין  בונה רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 בני   ת" פ   הפועל  - נשים אשדוד  מכבי

 19:00 . 19:00 חולון  אליצור - לציון ראשון   הפועל
 19:00 . 19:00 חיפה  מכבי  - וןהשר   רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 יה הרצל  בני - רמלה דוד  נוה יצורלא

 שעה  18/01/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 5  ור מחז

 19:00 . 19:00 בנין   בונה  רעננה  מכבי - הרצליה בני
 19:00 . 19:00 רמלה   דוד נוה אליצור - חיפה מכבי

 19:00 . 19:00 השרון  רמת.  ס.א - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 ון לצי   ראשון  הפועל - בני  ת"פ  לע ופה

 19:00 . 19:00 נשים  אשדוד מכבי  - גן  רמת  עירוני ימכב
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 שעה    25/01/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 6  זור חמ

 19:00 . 19:00 נשים   דאשדו מכבי  - בנין  בונה רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 גן   רמת י עירונ  מכבי - לציון ראשון   ועלפה
 19:00 . 19:00 י בנ   ת"פ  הפועל - ןרוהש  תרמ. ס.א

 19:00 . 19:00 לון וח  אליצור - רמלה דוד  נוה אליצור
 19:00 . 19:00 חיפה  מכבי - הרצליה בני

 שעה  31/01/21 ראשון םיו - 16 מחזור  שעה  14/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 19:00 . 19:00 ן י בנ  בונה רעננה  מכבי - חיפה ביכמ
 19:00 . 19:00 הרצליה  י בנ - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 רמלה  דוד נוה   אליצור - בני  ת"פ  הפועל
 19:00 . 19:00 ן רו הש  רמת.  ס.א - גן  תמר  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 לציון   ראשון  הפועל  - נשים אשדוד  מכבי

 שעה  11/02/21 חמישי םוי - 17 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  ור מחז

 19:00 . 19:00 לציון   שוןאר   הפועל - בנין  בונה הננרע  מכבי
 19:00 . 19:00 נשים   אשדוד מכבי  - השרון  רמת. ס.א

 19:00 . 19:00 גן   רמת  עירוני  מכבי - רמלה דוד  נוה אליצור
 19:00 . 19:00 בני   ת"פ  הפועל - הרצליה בני

 19:00 . 19:00 חולון  אליצור - חיפה מכבי
 שעה  15/02/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 19:00 . 19:00 בנין   בונה נהרענ מכבי  - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 חיפה  בי מכ - בני  ת"פ  הפועל
 19:00 . 19:00 הרצליה  בני - גן  רמת  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 רמלה   דוד  נוה  אליצור - נשים ד אשדו מכבי

 19:00 . 19:00 השרון   רמת. ס.א - ןלציו  ראשון   הפועל
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 צפון  נשים לאומית 52 ליגה
 שעה    15/12/20 ישליש יום - 8  מחזור  שעה  20/10/20 שלישי םיו - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 ני רו עי  נתניה אליצור - אורטודוקס נצרת  הפועל
 19:00 . 20:30 וינגייט   אקדמיית - נתניה צוראלי

 20:00 . 20:00 כרום דל'גמ עלהפו - כאוכב  הפועל
 18:30 . 18:30 ו מעיינ   גלבוע  הפועל - צפת עליון גליל הפועל

 שעה  22/12/20 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 20:00 . 18:30 כרום   דל'מג  הפועל - נותמעיי   גלבוע הפועל
 20:00 . 19:00 כאוכב   הפועל - טוינגיי  אקדמיית

 20:30 . 20:30 נתניה  צוראלי - עירוני נתניה וראליצ
 20:30 ( 12/12/20)              .             18:30 אורטודוק נצרת הפועל - צפת עליון גליל הפועל

 שעה  29/12/20 שישלי יום - 10 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:30 ( 17/11/20)        .                   20:30 מעיינו   גלבוע הפועל  - ודוקסטר וא נצרת  הפועל
 20:30 . 20:30 צפת  ן יו על  גליל  להפוע - נתניה אליצור
 20:30 . 20:00 עירוני  נתניה יצורל א - בכאוכ   הפועל
 19:00 . 20:00 וינגייט  תמיי אקד - כרום  דל' מג הפועל

 שעה  05/01/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 18:30 וינגייט  אקדמיית - מעיינות  גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 כרום  דל' מג עלהפו - עירוני הנתני וריצאל

 20:00 . 18:30 כאוכב  הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 ( 23/01/21)                .           20:30 נתניה  יצורל א - ודוקסרטאו נצרת  ועלפה

 שעה  12/01/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 5  זור חמ

 20:30 . 20:30 מעיינות   גלבוע  הפועל - נתניה אליצור
 19:12 . 20:00 אורטודוקס נצרת הפועל - כאוכב  הפועל
 18:30 . 20:00 צפת  עליון  גליל  להפוע  - כרום  דל' מג הפועל

 20:30 . 19:00 רוני יע  יהנתנ   אליצור - וינגייט  אקדמיית
 שעה  19/01/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 18:30 עירוני  נתניה  אליצור - ותמעיינ  גלבוע הפועל
 19:00 . 18:30 ייט נג וי אקדמיית - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 20:30 כרום   דל'מג הפועל  - סאורטודוק נצרת  הפועל
 20:00 . 20:30 כאוכב   הפועל - נתניה אליצור

 ה עש 26/01/21 שלישי םוי - 14 מחזור  ה שע 08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 20:00 מעיינות   גלבוע  הפועל - כאוכב  ועלפה
 20:30 . 20:00 הנתני  אליצור - כרום  דל' גמ הפועל

 20:30 . 19:00 אורטודוקס  נצרת   הפועל - טיי וינג  אקדמיית
 20:30 . 20:30 צפת  עליון גליל הפועל - רונייע  נתניה אליצור
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 דרום  נשים לאומית 53 ליגה
 שעה    15/12/20 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  20/10/20 שישלי םיו - 1  מחזור 

 20:30 . 19:30 אב ס כפר  הפועל - ירושלים א" אס
 21:00 . 18:30 יבנה  אליצור - גל ןור הש  רמת. ס.א

 20:30 . 18:30 טוביה  באר הפועל  - ציונטרוניק יהודה  בני
  .  ת חופשי - יבב א תל  אליצור

 שעה  22/12/20 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  טוביה  רא ב הפועל - חופשית
 18:30 . 21:00 ציונטרוניק  יהודה  בני - נה יב  אליצור
 18:30 . 20:30 גל  השרון  תרמ . ס.א - סבא כפר   הפועל
 19:30 . 20:30 ירושלים א" אס  - אביב תל  אליצור

 שעה  29/12/20 שלישי יום - 10 ור מחז שעה  03/11/20 שישלי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ירושלים א" אס
 20:30 . 21:00 אביב  תל   ראליצו - גל השרון  רמת. ס.א

 20:30 . 18:30 א סב כפר הפועל  - ציונטרוניק הודה י  בני
 21:00 . 20:30 יבנה  אליצור  - טוביה  באר הפועל

 שעה  05/01/21 ישילש  יום - 11 מחזור  ה עש 10/11/20 ישליש יום - 4  מחזור 

  .  יבנה   אליצור - חופשית
 20:30 . 20:30 ה ביטו  באר הפועל - סבא כפר   הפועל
 18:30 . 20:30 ציונטרוניק  הודה י  בני - אביב תל  אליצור

 21:00 . 19:30 גל  ןרו הש  רמת.  ס.א - ירושלים א" אס
 שעה  12/01/21 שלישי יום - 12 מחזור  ה שע 24/11/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - גל השרון  רמת. ס.א
 19:30 . 18:30 ירושלים   א" אס - ציונטרוניק יהודה  בני

 20:30 . 20:30 אביב   לת  אליצור  - טוביה  באר הפועל
 20:30 . 20:30 סבא  כפר הפועל  - יבנה   אליצור

 שעה  19/01/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  סבא  כפר  עלהפו - חופשית
 20:30 . 20:30 יבנה   אליצור - אביב תל  אליצור

 20:30 . 19:30 טוביה  באר להפוע  - םשליירו א" אס
 18:30 . 18:30 יק נונטר ציו  יהודה  בני - גל השרון  רמת .ס.א

 שעה  26/01/21 שלישי םיו - 14 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  ר מחזו

  .  ית פשחו  - ציונטרוניק יהודה  ינב
 18:30 . 20:30 גל  השרון  רמת. ס.א - טוביה  באר הפועל
 19:30 . 20:30 ירושלים  א" אס - יבנה   אליצור
 20:30 . 20:30 אביב  תל אליצור - סבא ר פכ  הפועל
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 גמר סל  –נשים ליגה לאומית 

 

 22/04/21י יום חמיש  19/04/21ם שני יו  12/04/21יום שני  חצי גמר: 

  4 קוםמ   1מקום  . 1

  3מקום    2מקום  . 2

 

 11/05/21שי יום שלי 04/05/21שלישי  יום 27/04/21יום שלישי   גמר:

  2מנצח משחק  -      1מנצח משחק  . 3

 

 

 . ח בכל הסיבובים את המשחק הראשון והשלישיה יותר בליגה תארגבוקום וס מהקבוצה שתתפ •

 

 

 שלשה משחקים. ותר מתוךול בים הגדשניצחה במספר משחקי הה היא הקבוצהמנצחת בסדר •
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 יון ית עלים: בומית נשליגה לא              

   

 
 09/02/21שלישי : יום 1מחזור 

 דרום 4מקום  –צפון  1ום קמ
 דרום  3מקום  –רום ד 2 מקום
 צפון  3מקום  –צפון  2מקום 
 פוןצ 4מקום  –דרום  1מקום 

 
 6/02/211 : יום שלישי2מחזור 
 צפון  3מקום  –ון צפ 4מקום 
 דרום  2מקום  –דרום  4מקום 
 ון צפ 1 מקום –דרום  1מקום 

 צפון 2מקום  –דרום  3ם מקו
 

 3/02/212 יש: יום שלי 3מחזור 
 ון צפ 4מקום  –צפון  1מקום 
 דרום  1מקום  –דרום  2מקום 
 דרום 4מקום  –פון צ 2מקום 
 צפון  5מקום  – צפון 3מקום 

 
 102/03/2 יום שלישי: 4מחזור 

 דרום 3מקום  –צפון  4ם מקו
 צפון 3מקום  –דרום  4מקום 
 צפון 2מקום  –דרום  1מקום 
 דרום 2מקום  –פון צ 1 מקום

 
 09/03/21שלישי  יום :5מחזור 
 צפון 4מקום  –ום דר 2מקום 
 ן צפו 1מקום  –צפון  2מקום 
 דרום  1מקום  –צפון  3מקום 
 ום דר 4מקום  –דרום  3מקום 

 
 103/2/16שי : יום שלי 6מקום 
 דרום 4מקום  –צפון  4מקום 
 ום דר 3מקום  –דרום  1מקום 
 צפון  3מקום  –ון צפ 1מקום 
 ןוצפ 2מקום  –דרום  2מקום 

 
 23/03/21: יום שלישי 7מחזור 

 צפון   4מקום  -צפו ן 2ם מקו
 דרום 2מקום  –צפון  3מקום 
 צפון 1ום מק –דרום  3מקום 
 דרום 1ם קומ –צפון  4מקום 

 
ן, בין צפושחקים במחוז הרגילה, למעט המרורנה עימן את כל התוצאות והנקודות מהליגה ות תגהקבוצ •

 ררו.יג אליתר הקבוצות של 8קום קבוצה ממה

 סל.גמר נה ל הקבוצות הראשונות תעל 4 •
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 ון ליגה לאומית נשים: בית תחת

   
 

 21/09/02: יום שלישי 1מחזור 
 צפון  8מקום  –צפון  5מקום 
 צפון  7ם מקו –צפון  6מקום 
 דרום 7מקום   –דרום  6מקום 
 ית חופש  –דרום  5מקום 

 
 16/02/21 לישי: יום ש2מחזור 

 םדרו 7מקום  –חופשית 
 צפון  6מקום  –צפון  8מקום 

 צפון 5מקום  –דרום  5ם מקו
 דרום  6ם מקו –צפון 7מקום 

 
 02/21/23: יום שליש 3מחזור 
 ת פשיחו –צפון  5מקום 
 םדרו 5מקום  –צפון  6מקום 
 צפון 8מקום  –דרום  6מקום 
 וןצפ 7מקום  -דרום  7מקום 

 
 02/03/21שי יום שלי  :4מחזור 

 ן צפו 7מקום   –חופשית 
 דרום 7מקום  –צפון  8מקום 

 דרום  6מקום  –דרום  5ם מקו
 צפון  6ם מקו –צפון 5מקום 

 
 03/21/09: יום שלישי 5מחזור 
 ת פשיחו –צפון  6מקום 
 ןצפו 5מקום  –דרום  6מקום 
 דרום  5מקום  –דרום  7מקום 
 ון צפ 8מקום  –צפון  7מקום 

 
 16/03/21ישי יום של :6מקום 

 ן צפו 8מקו ם  –חופשית 
 צפון 7מקום  –דרום  5מקום 

 דרום 7מקום  –צפון  5ם מקו
 דרום 6 וםמק –צפון  6מקום 

 
 3/03/212: יום שלישי 7מחזור 
 שיתופח –דרום  6מקום 
 וןצפ 6 מקום –דרום  7מקום 
 צפון  5מקום  –צפון  7מקום 
 רוםד 5מקום  –צפון  8מקום 

 
 רצית.ונות תרדנה לליגה אהאחרקבוצות שלושת ה •

ז הצפון,  חובמלמעט המשחקים דות מהשלב הראשון, הנקוות ותגרוררנה עימן את כל התוצא תצוובכל הק •
 גררו. בוצה במקום הראשון שלא יבין כל הקבוצות, לק
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 צפון  יםנש  יתארצ 54 ליגה

 שעה  28/01/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 19:30 יזרעאל   מגדל  הפועל  - תמרה   לוע הפ
 19:30 . 20:30 נחף  הפועל - וניעיר כרמיאל   מכבי
 20:30 . 20:00 יפיע  הפועל - בלאדי  רעםפש  מכבי

 20:00 . 20:30 חנא  דיר הפועל - מהאוסא יפיע  הפועל
 20:30 . 20:30 תבור  גליל הפועל - נהריה הפועל

 20:30 . 19:00 עראבה   ועלפ ה  - סחנין עלהפו
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 ישימח  יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 עראבה  הפועל - לרעאז י מגדל  הפועל
 19:00 . 20:30 סחנין  לע ופה  - תבור  גליל הפועל
 20:30 . 20:00 נהריה  הפועל - חנא דיר  הפועל
 20:30 . 20:30 סאמהוא יפיע  הפועל - יפיע  הפועל
 20:00 . 19:30 בלאדי  םערשפ  מכבי - נחף הפועל
 20:30 . 19:30 עירוני  כרמיאל מכבי - תמרה   הפועל

 שעה  11/02/21 ישימח  יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 יזרעאל   מגדל   הפועל - עירוני אל מיכר  בימכ
 19:30 . 20:00 תמרה   ועלפה  - בלאדי  עםשפר מכבי

 19:30 . 20:30 נחף הפועל - המ אוסא יפיע  הפועל
 20:30 . 20:30 יפיע   הפועל - נהריה ועלפה

 20:00 . 19:00 חנא  דיר  הפועל  - סחנין לוע הפ
 20:30 . 20:30 תבור  גליל הפועל - בהערא הפועל

 שעה  18/02/21 חמישי םוי - 15 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 20:30 . 20:30 תבור  לי גל  הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל
 20:30 . 20:00 עראבה  הפועל - אחנ ר די הפועל

 19:00 . 20:30 סחנין  הפועל - יפיע  לוע הפ
 20:30 . 19:30 נהריה  להפוע  - נחף הפועל

 20:30 . 19:30 אוסאמה יפיע הפועל  - תמרה   עלהפו
 20:00 . 20:30 י בלאד  שפרעם מכבי  - רוניי ע כרמיאל   מכבי

 שעה  04/03/21 חמישי םיו - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי םוי - 5  מחזור 

 20:30 . 20:00 יזרעאל   מגדל  הפועל - יבלאד   שפרעם מכבי
 20:30 . 20:30 רוני יע  כרמיאל מכבי - מהאסוא יפיע  הפועל
 19:30 . 20:30 תמרה   הפועל - נהריה הפועל
 19:30 . 19:00 נחף   הפועל  - סחנין הפועל
 20:30 . 20:30 יפיע   ועלפה  - עראבה הפועל
 20:00 . 20:30 חנא דיר  הפועל - תבור  ילגל להפוע 

 שעה  11/03/21 ישימח  יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 20:00 . 20:30 חנא  דיר  הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל
 20:30 . 20:30 תבור   גליל הפועל - יפיע  הפועל
 20:30 . 19:30 ה ב ארע הפועל - נחף הפועל
 19:00 . 19:30 סחנין  ל ועהפ  - תמרה   הפועל
 20:30 . 20:30 נהריה   הפועל - עירוני יאל כרמ   מכבי
 20:30 . 20:00 ה אוסאמ יפיע  הפועל - דיבלא  שפרעם מכבי
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 שעה  18/03/21 שיחמי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 20:30 יזרעאל   מגדל  לע הפו - אוסאמה יפיע  הפועל
 20:00 . 20:30 בלאדי  שפרעם מכבי - נהריה להפוע 

 20:30 . 19:00 עירוני  לכרמיא  מכבי - סחנין הפועל
 19:30 . 20:30 ה תמר  להפוע  - עראבה הפועל
 19:30 . 20:30 נחף  הפועל - תבור  גליל הפועל
 20:30 . 20:00 יפיע   עלהפו - חנא ר די הפועל

 שעה  25/03/21 חמישי יום - 19 ור מחז שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 20:30 ( 22/12/20) 20:30 יפיע   הפועל - יזרעאל דלמג  הפועל
 20:00 . 19:30 אחנ דיר הפועל - נחף עלהפו

 20:30 . 19:30 תבור גליל  הפועל  - תמרה   הפועל
 20:30 . 20:30 עראבה לועהפ - עירוני כרמיאל   מכבי
 19:00 . 20:00 סחנין  הפועל - בלאדי  רעםפש  מכבי

 20:30 ( 22/12/20) 20:30 ה נהרי הפועל - אוסאמה יפיע  הפועל
 שעה  08/04/21 ישימח  יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  ור מחז

 20:30 . 20:30 יזרעאל  מגדל   הפועל - נהריה הפועל
 20:30 ( 29/12/20) 19:00 אוסאמה יפיע  הפועל  - סחנין ועלפה

 20:00 . 20:30 בלאדי   רעםפש  בימכ  - עראבה הפועל
 20:30 . 20:30 עירוני  כרמיאל  מכבי - תבור  יללג  הפועל
 20:00 . 20:00 תמרה   הפועל - אנח דיר  הפועל
 20:00 ( 29/12/20) 20:30 נחף  הפועל - יפיע  הפועל

 שעה  22/04/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 ר זומח

 19:30 . 20:30 נחף  הפועל - אליזרע מגדל  הפועל
 21:00 . 19:30 יפיע  הפועל  - רה מת  הפועל

 20:00 . 20:30 חנא דיר   לעו פה  - עירוני כרמיאל   ביכמ
 20:30 . 20:00 תבור  גליל הפועל - בלאדי  שפרעם מכבי
 21:00 . 20:30 אבהר ע הפועל - האוסאמ  יפיע  להפוע 

 19:00 . 20:30 סחנין  הפועל - הינהר  הפועל
 שעה  29/04/21 חמישי יום - 22 ר זומח שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 ור מחז

 20:30 . 19:00 יזרעאל   דלמג  הפועל  - סחנין הפועל
 20:30 . 20:30 נהריה  הפועל - עראבה הפועל
 21:00 . 20:30 אוסאמה   יעיפ   הפועל - רתבו   גליל הפועל
 20:00 . 20:00 בלאדי   שפרעם ביכ מ - חנא דיר  הפועל

 21:00 . 20:30 עירוני   כרמיאל  מכבי - יפיע  לוע הפ
 21:00 . 19:30 ה תמר הפועל - נחף הפועל

 

 

 
  



371 
 

 שרון   נשים ארצית 55 גהיל
 שעה  28/01/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 ף ו הרד  סבא כפר   הפועל  - עוספיא להכרמ  הפועל
 20:30 . 21:00 תקוה   פתח  ועלפה  - חפר עמק הפועל
 21:00 . 20:30 ון השר  חוף.  ח.ל  הפועל - מעגן/ןרו זכ  להפוע 

 20:30 ( 26/01/21.                          ) 20:30 ם רעשפ  על הפו - ת " פ  עמישב ג"דה ס.מ
 20:00 . 20:30 אעבלין  עירוני  להפוע - יתוד יה   חיפה ועלפה

 20:30 . 20:30 השרון   הוד מכבי - טייבה הפועל
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 רון ש ה הוד  מכבי - הרדוף  סבא ר פכ  הפועל
 20:30 . 20:00 טייבה  הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 20:30 . 20:30 יהודית   חיפה הפועל - םשפרע הפועל
 20:30 . 21:00 ת "פ  עמישב ג" הד  ס.מ - השרון  חוף. ח.ל  הפועל

 20:30 . 20:30 מעגן /זכרון  הפועל   - תקוה  חתפ  עלהפו
 21:00 . 20:30 חפר  קעמ  הפועל  - עוספיא לרמ הכ הפועל

 שעה  11/02/21 שיחמי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 20:30 . 21:00 הרדוף   סבא רפ כ  הפועל - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:30 עוספיא  הכרמל הפועל - מעגן/זכרון לוע הפ
 20:30 . 20:30 תקוה   פתח  הפועל  - ת " פ  עמישב ג"הד ס.מ

 21:00 . 20:30 השרון  חוף. ח. ל  הפועל - יתיהוד   חיפה הפועל
 20:30 . 20:30 שפרעם  ועלפ ה - טייבה הפועל
 20:00 . 20:30 אעבלין   ינ ועיר  הפועל - השרון הוד   מכבי

 שעה  18/02/21 חמישי םוי - 15 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 20:00 . 20:30 אעבלין  עירוני להפוע  - הרדוף  סבא כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 השרון  הוד   מכבי - שפרעם הפועל
 20:30 . 21:00 יבה יט  הפועל  - ן השרו חוף. ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 יהודית  חיפה הפועל   - והקת  פתח  הפועל
 20:30 . 20:30 ת "פ  ישבמ ע ג" הד  ס.מ - עוספיא הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 מעגן / ןזכרו הפועל - חפר עמק הפועל

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  ר מחזו

 20:30 . 20:30 הרדוף   סבא  כפר  הפועל - גןמע /זכרון עלהפו
 21:00 . 20:30 חפר  עמק  ל ועהפ  - ת " פ  עמישב ג"הד ס.מ

 20:30 . 20:30 עוספיא  הכרמל הפועל - יהודית  חיפה הפועל
 20:30 . 20:30 התקו   פתח הפועל - היבטי הפועל
 21:00 . 20:30 השרון  חוף. ח.ל  הפועל - השרון הוד   מכבי
 20:30 . 20:00 שפרעם  הפועל - בליןעא עירוני עלהפו

 ה שע 11/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 20:30 . 20:30 שפרעם  עלהפו - הרדוף  סבא כפר   הפועל
 20:00 . 21:00 אעבלין  עירוני  הפועל  - ון השר  חוף. ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 השרון  הוד מכבי - תקוה  פתח  הפועל
 20:30 . 20:30 יבה יט  הפועל  - עוספיא הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 יהודית   חיפה  הפועל - חפר עמק הפועל

 20:30 . 20:30 ת "פ  בישעמ ג" הד   ס.מ - מעגן/זכרון ועלפה
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 שעה  18/03/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

   סבא כפר   הפועל  - ת " פ  עמישב ג"הד ס.מ
 הרדוף 

20:30 . 20:30 

 20:30 . 20:30 גן עמ/זכרון הפועל - יהודית  חיפה לע והפ
 21:00 . 20:30 חפר  קעמ להפוע  - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 יא ספ עו הכרמל   הפועל - השרון הוד   מכבי
 20:30 . 20:00 תקוה  פתח הפועל - אעבלין עירוני להפוע 

 21:00 . 20:30 ן רו הש חוף. ח.ל  הפועל - םרעשפ הפועל
 שעה  25/03/21 חמישי יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי םוי - 8  מחזור 

  חוף. ח .ל הפועל - הרדוף  סבא כפר   הפועל
 השרו 

20:30 . 21:00 

 20:30 . 20:30 עםשפר  הפועל   - תקוה  חתפ  הפועל
 20:00 . 20:30 אעבלין  עירוני  הפועל  - עוספיא הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 השרון  הוד מכבי  - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:30 בהטיי הפועל - מעגן/זכרון הפועל

 20:30 . 20:30 יהודית   חיפה  הפועל  - ת " פ  עמישב ג"הד ס.מ
 שעה  08/04/21 חמישי יום - 20 ר זומח שעה  31/12/20 יישחמ יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 הרדוף   סבא רכפ   הפועל - יהודית  חיפה הפועל
 20:30 . 20:30 ת "פ ב שימע ג " הד ס.מ - טייבה הפועל
 20:00 . 20:30 מעגן / זכרון הפועל - ןרוהש ד הו  מכבי

 21:00 . 20:00 חפר  עמק הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 20:30 . 20:30 עוספיא   להכרמ  הפועל - שפרעם הפועל
 20:30 . 21:00 תקוה   פתח  הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  הפועל

 ה שע 22/04/21 חמישי יום - 21 מחזור  ה עש 07/01/21 חמישי יום - 10 ר זומח

 20:30 . 20:30 וה ק ת חתפ  הפועל - הרדוף  סבא כפר   הפועל
 21:00 . 20:30 השרון  ףו ח .ח.ל  הפועל  - עוספיא להכרמ  הפועל
 20:30 . 21:00 שפרעם הפועל - חפר עמק הפועל
 20:00 . 20:30 ין אעבל עירוני  הפועל - גןע מ/זכרון הפועל

 20:30 . 20:30 השרון  הוד מכבי - ת " פ  בשיעמ  ג"הד ס.מ
 20:30 . 20:30 היבטי  הפועל - יהודית  חיפה הפועל

 שעה  29/04/21 חמישי יום - 22 ר וזחמ שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 20:30 . 20:30 הרדוף   סבא  כפר הפועל - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 יהודית  חיפה להפוע - רוןשה הוד   מכבי

 20:30 . 20:00 ת "פ  בעמיש ג " הד ס.מ - אעבלין עירוני לוע פה
 20:30 . 20:30 מעגן /זכרון לוע הפ - שפרעם הפועל
 21:00 . 21:00 חפר  עמק  הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 עוספיא  הכרמל הפועל   - תקוה  פתח  הפועל
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 מרכז  יםנש- ארצית 56 ליגה
 שעה  28/01/21 שיחמי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 שרת / ןלו חו אליצור - שהם מכבי
 20:30 . 21:00 עזר א"ת  יהודה  בני - יפו   א" ת  אליצור
 21:00 . 20:30 באהבה  יהודה בני - לוד  הפועל

 21:00 . 21:00 ונה יצ  נס הפועל  - באהבה .כ/ יהודה  בני
 21:00 . 20:30 גולדה /א" ת  אליצור - דני  בית/תא  יהודה  בני

 20:30 . 21:00 גן  רמת אליצור - תקוה גני  מכבי
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 גן  רמת  אליצור - שרת /  חולון אליצור
 21:00 . 21:00 וה קת   גני מכבי  - גולדה/ א" ת  אליצור
 20:30 . 21:00 דני   בית/ תא  יהודה  בני - הנו יצ  נס הפועל

 21:00 . 21:00 באהבה .כ / דהיהו   בני - באהבה יהודה  בני
 20:30 . 20:30 ד לו   הפועל - עזר  א" ת  דהיהו  בני

 21:00 . 20:30 יפו   א" ת   אליצור - שהם מכבי
 שעה  11/02/21 חמישי םוי - 14 זור חמ שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 20:30 . 21:00 שרת /   חולון אליצור - יפו   א" ת  אליצור
 20:30 . 20:30 שהם  מכבי - לוד  הפועל

 20:30 . 21:00 עזר  א" ת יהודה  בני - באהבה .כ/ יהודה  בני
 21:00 . 20:30 באהבה  יהודה בני - דני  תיב /תא  יהודה  בני

 21:00 . 21:00 נה ציו  נס הפועל - תקוה גני  מכבי
 21:00 . 20:30 גולדה / א" ת  אליצור - גן  רמת  אליצור

 שעה  18/02/21 חמישי םוי - 15 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 21:00 . 20:30 גולדה /א " ת   אליצור - שרת /  חולון אליצור
 20:30 . 21:00 גן   רמת  אליצור - ציונה נס ועלפה

 21:00 . 21:00 תקוה  גני   מכבי - הבהאב יהודה  בני
 20:30 . 20:30 דני  בית/תא  יהודה  בני - רעז  א" ת  יהודה  בני

 21:00 . 20:30 באהבה.כ/יהודה  בני   - שהם מכבי
 20:30 . 21:00 לוד   הפועל - יפו   א" ת  אליצור

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 ישימח  יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 שרת / לוןו ח אליצור - דלו   הפועל
 21:00 . 21:00 יפו   א"ת  אליצור  - ה בבאה.כ/ יהודה  בני
 20:30 . 20:30 שהם מכבי - דני  בית/תא  יהודה  בני

 20:30 . 21:00 עזר  א" ת  יהודה  יבנ  - תקוה גני  מכבי
 21:00 . 20:30 באהבה  יהודה  בני - גן  רמת  אליצור
 21:00 . 21:00 ציונה  נס  הפועל - גולדה/ א" ת  אליצור

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 21:00 . 20:30 ה ונ צי סנ הפועל  - שרת /  חולון אליצור
 21:00 . 21:00 ה לדגו/ א" ת  אליצור - באהבה יהודה  בני
 20:30 . 20:30 גן  רמת אליצור - עזר  א" ת  דהיהו  יבנ

 21:00 . 20:30 תקוה   גני ימכב  - שהם מכבי
 20:30 . 21:00 דני   בית/ תא  היהוד  בני - יפו   א" ת  אליצור

 21:00 . 20:30 באהבה . כ/יהודה בני - דו ל  עלהפו
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 ה שע 18/03/21 חמישי םיו - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 21:00 שרת / חולון אליצור  - באהבה .כ/ יהודה  יבנ
 20:30 . 20:30 לוד  הפועל - דני  בית/תא  ודהה י  בני

 21:00 . 21:00 יפו    א" ת  אליצור - והק ת גני  מכבי
 20:30 . 20:30 שהם מכבי  - גן  רמת  אליצור
 20:30 . 21:00 עזר  א" ת   יהודה בני  - גולדה/ א" ת  אליצור
 21:00 . 21:00 באהבה  יהודה  ינב  - הציונ נס הפועל

 שעה  25/03/21 חמישי יום - 19 ר מחזו שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 21:00 . 20:30 באהבה   יהודה  בני - שרת /  ןול חו אליצור
 21:00 . 20:30 ונה יצ  נס הפועל - עזר  א" ת  יהודה  בני

 21:00 . 20:30 גולדה /א" ת   אליצור - שהם מכבי
 20:30 . 21:00 גן   רמת  אליצור - ופי    א" ת  אליצור
 21:00 . 20:30 וה קת  גני מכבי - לוד  הפועל

 20:30 . 21:00 דני   תיב /תא יהודה  בני - באהבה .כ/ יהודה  בני
 שעה  08/04/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי םוי - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 שרת / ןלוחו  אליצור - דני  בית/תא  יהודה  בני
 21:00 . 21:00 באהבה .כ/ יהודה  בני - תקוה גני  מכבי

 20:30 . 20:30 לוד   עלהפו  - גן  רמת  אליצור
 21:00 . 21:00 יפו   א " ת  יצורלא  - גולדה/ א" ת  אליצור

 20:30 . 21:00 שהם מכבי - ציונה נס עלהפו
 20:30 . 21:00 עזר  א" ת   יהודה  בני - באהבה יהודה  בני

 שעה  22/04/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 יחמיש יום - 10 מחזור 

 20:30 . 20:30 עזר  א" ת  יהודה  בני - שרת /  ןחולו אליצור
 21:00 . 20:30 באהבה  יהודה  י נב  - שהם מכבי

 21:00 . 21:00 ציונה נס  הפועל - יפו   א" ת  צוראלי
 21:00 . 20:30 גולדה /א" ת  אליצור - לוד  הפועל

 20:30 . 21:00 גן  רמת ור אליצ - באהבה .כ/ יהודה  בני
 21:00 . 20:30 תקוה  גני  מכבי - דני  בית/תא  יהודה  בני

 ה שע 29/04/21 חמישי יום - 22 מחזור  ה עש 14/01/21 חמישי יום - 11 ר זומח

 20:30 . 21:00 שרת / חולון אליצור - תקוה גני  מכבי
 20:30 . 20:30 י דנ   בית/תא  יהודה  בני - גן  רמת  אליצור

 21:00 . 21:00 באהבה .כ / יהודה בני  - גולדה/ א" ת  וראליצ
 20:30 . 21:00 ד לו   הפועל - הציונ נס הפועל

 21:00 . 21:00 יפו   א" ת  ראליצו  - באהבה יהודה  בני
 20:30 . 20:30 שהם  מכבי - עזר  א" ת  ודהה י  בני
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 דרום  נשים ארצית 57 ליגה
 שעה  28/01/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ר זומח

 21:00 . 20:30 אסא  שבע באר הפועל - אדומים מעלה מכבי
 21:00 . 19:00 ורשה  ירושלים א" אס - קלון שא הפועל
 20:30 . 20:30 ימקא  ירושלים ש .ה.ל .מ - אשדוד  מטאור הפועל

 21:00 . 20:30 ירושלים  אליצור - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 20:30 . 19:00 עין דימו  עצמה  - זאב.פ/ ליםוש יר אסא
 20:30 . 20:30 טופז  רחובות  מכבי - אשדוד ביתר

 שעה  04/02/21 חמישי םוי - 13 מחזור  שעה  29/10/20 יישחמ יום - 2  מחזור 

 20:30 . 21:00 טופז   רחובות  מכבי - אסא עשב רבא  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד  ביתר - מודיעין עצמה
 19:00 . 21:00 זאב .פ/ יםירושל  אסא - ירושלים  ראליצו 

 20:30 . 20:30 םירושלי ש. ה. ל.מ - ימקא ירושלים  ש.ה.ל.מ
 20:30 . 21:00 ד ואשד  מטאור הפועל - ורשה  ושליםר י א" אס

 19:00 . 20:30 אשקלון  הפועל - מיםאדו מעלה מכבי
 שעה  11/02/21 חמישי יום - 14 ר זומח שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  ור מחז

 21:00 . 19:00 אסא שבע באר הפועל  - לון אשק הפועל
 20:30 . 20:30 ים אדומ מעלה בימכ - אשדוד  מטאור הפועל

 21:00 . 20:30 ורשה  ושליםר י  א" אס - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 20:30 . 19:00 אימק  ירושלים  ש.ה.ל. מ - זאב.פ/ ליםוש יר אאס

 21:00 . 20:30 ירושלים  צוראלי - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 מודיעין   עצמה - פזטו  רחובות  מכבי

 שעה  18/02/21 יישחמ יום - 15 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 20:30 . 21:00 מודיעין  עצמה - אסא עבש באר הפועל
 20:30 . 21:00 פז וט   רחובות מכבי - ירושלים  אליצור

 20:30 . 20:30 אשדוד   ביתר - ימקא םירושלי  ש.ה.ל.מ
 19:00 . 21:00 זאב .פ/ ירושלים  אסא - ורשה  ליםושיר  א" אס

 20:30 . 20:30 ירושלים   ש.ה.ל. מ - םאדומי מעלה מכבי
 20:30 . 19:00 אשדוד   מטאור ל עוהפ  - אשקלון  הפועל

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 16 ור מחז שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  ר מחזו

 21:00 . 20:30 אסא  שבע באר ל ועהפ  - אשדוד  מטאור ועלפה
 19:00 . 20:30 אשקלון  הפועל - ירושלים  ש.ה.ל.מ

 20:30 . 19:00 אדומים  המעל  מכבי  - זאב.פ/ ושליםרי אסא
 21:00 . 20:30 ורשה  ירושלים  א" אס - דדושא ביתר
 20:30 . 20:30 ימקא  םשליירו  ש.ה.ל. מ - טופז  רחובות  מכבי

 21:00 . 20:30 ם ישל ירו  אליצור - מודיעין עצמה
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  זור חמ

 21:00 . 21:00 ירושלים  אליצור - אאס שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 עין דימו  העצמ - ימקא ירושלים  ש.ה.ל.מ

 20:30 . 21:00 טופז   רחובות  מכבי - הורש  ירושלים א" אס
 20:30 . 20:30 אשדוד  ביתר - םמיאדו מעלה מכבי

 19:00 . 19:00 זאב.פ /ירושלים אסא - אשקלון  הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים  ש .ה.ל .מ - ד דואש  מטאור לוע הפ
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 שעה  18/03/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  זור חמ

 21:00 . 20:30 אסא שבע  באר  הפועל - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 20:30 . 19:00 אשדוד  אורטמ  לועהפ - זאב.פ/ ירושלים אסא

 19:00 . 20:30 אשקלון  הפועל - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 אדומים  מעלה מכבי - טופז  רחובות  ביכמ

 21:00 . 20:30 ורשה  ליםירוש  א" אס  - מודיעין עצמה
 20:30 . 21:00 ימקא   ירושלים ש.ה.ל .מ - םליושיר   אליצור

 שעה  25/03/21 חמישי יום - 19 ר זומח ה עש 24/12/20 חמישי םוי - 8  מחזור 

 20:30 . 21:00 ימקא  ירושלים ש. ה.ל. מ - אסא שבע באר הפועל
 21:00 . 21:00 ירושלים  יצורלא  - ורשה  ירושלים א" אס

 20:30 . 20:30 מודיעין  עצמה - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 19:00 טופז    בותרחו מכבי - אשקלון  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד  תרבי  - אשדוד  מטאור הפועל

 19:00 . 20:30 זאב .פ/ירושלים אסא - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 שעה  08/04/21 חמישי יום - 20 זור חמ שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  ר מחזו

 21:00 . 19:00 א אס עשב באר הפועל - זאב.פ/ ירושלים אסא
 20:30 . 20:30 ירושלים   ש.ה.ל. מ - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 אשדוד  מטאור הפועל - פזטו  תרחובו   מכבי

 20:00 . 20:30 אשקלון  עלהפו - מודיעין עצמה
 20:30 . 21:00 יםומ דא  מעלה מכבי - ירושלים  אליצור

 21:00 . 20:30 ורשה   ירושלים א" אס - ימקא יםושל ר י  ש.ה.ל.מ
 ה עש 22/04/21 חמישי םוי - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

 21:00 . 21:00 ורשה  ירושלים  א" אס - אסא שבע באר ועלפה
 20:30 . 20:30 ימקא  ירושלים  ש.ה.ל. מ - אדומים מעלה מכבי

 21:00 . 19:00 ירושלים  אליצור  - אשקלון  לע ופה
 20:30 . 20:30 ן יעימוד עצמה - אשדוד  מטאור הפועל

 20:30 . 20:30 פזו ט  רחובות   מכבי - ושליםר י  ש.ה.ל.מ
 20:30 . 19:00 אשדוד  ביתר - זאב.פ/ ושליםרי אסא

 שעה  29/04/21 חמישי יום - 22 ר מחזו שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 21:00 . 20:30 אאס  שבע באר הפועל - אשדוד ביתר
 19:00 . 20:30 זאב .פ/ירושלים אסא - טופז  רחובות  מכבי

 20:30 . 20:30 ירושלים ש.ה .ל. מ - מודיעין עצמה
 20:30 . 21:00 אשדוד   מטאור הפועל - ירושלים  יצורלא
 19:00 . 20:30 קלון שא  הפועל - אימק ירושלים  ש.ה.ל.מ

 20:30 . 21:00 אדומים  מעלה  מכבי - ורשה  םיל שירו א" אס
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 ם נשי ליגה ארצית -גמר סל 

 

 

 05/21/13יום חמישי  10/05/21י יום שנ  06/05/21חמישי יום 

 צפון אלוף ארצית   – וםרדאלוף ארצית  .1

 שרון אלוף ארצית  – מרכזאלוף ארצית  .2

 

 לאומית נשים. ליגה ל ות יעפילו צחות הסדר מנ שתי •

 

מתוך שלושת  בשני משחקים, צחה ר ני המשחקים היא הקבוצה אששלושת ם וכהמנצחת בסי •

 י.אלייערך באולם ניטר או ה ה ויהיה צורך במשחק שלישי,במידים, המשחק
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 ון צפ יםנש א 58 ליגה
 ה עש 03/12/20 יחמיש יום - 6  מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 20:00 טובא הפועל  - מנדא וכבאכ  הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן  אבו לועהפ  - שפרעם אעבלין מכבי
 19:00 . 19:00 אעבלין  עירוני - מאהל עין מכבי

 שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור  שעה  29/10/20 שיחמי יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 אעבלין  עירוני - טובא הפועל
 19:00 . 19:00 מאהל   עין מכבי - אןסנ אבו ועלפה

 19:00 . 20:00 שפרעם  יןבלאע מכבי - מנדא כאוכב  הפועל
 ה עש 24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 19:00 טובא  לועהפ  - שפרעם אעבלין מכבי
 20:00 . 19:00 מנדא   כאוכב הפועל - מאהל עין מכבי

 19:00 . 19:00 סנאן  אבו  הפועל - אעבלין עירוני
 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 סנאן  אבו הפועל - טובא הפועל
 19:00 . 20:00 אעבלין  נירו עי  - מנדא כאוכב  לוע הפ

 19:00 . 19:00 מאהל   עין מכבי - שפרעם אעבלין מכבי
 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 ר ומחז שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 19:00 טובא הפועל - מאהל עין ימכב
 19:00 . 19:00 שפרעם אעבלין מכבי - אעבלין עירוני

 20:00 . 19:00 מנדא   בוככא  עלהפו - סנאן אבו ועלפה
 שעה  04/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  ה שע 14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 19:00 . 19:00 סנאן  אבו הפועל - םעשפר אעבלין מכבי
 19:00 . 19:00 אעבלין  עירוני - מאהל עין מכבי

 19:00 . 20:00 טובא ל ועהפ  - מנדא כאוכב  הפועל
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  28/01/21 שיחמי יום - 12 מחזור 

 19:00 . 19:00 ין בל אע עירוני - טובא הפועל
 19:00 . 19:00 מאהל   עין ימכב  - סנאן אבו הפועל
 19:00 . 20:00 שפרעם  אעבלין מכבי - מנדא כבכאו  הפועל
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 ה שע 18/03/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  04/02/21 יחמיש יום - 13 מחזור 

 19:00 . 19:00 טובא  הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 20:00 . 19:00 דא מנ  כאוכב עלהפו - מאהל ןעי  מכבי

 19:00 . 19:00 סנאן  אבו  הפועל - ןי אעבל עירוני
 ה שע 25/03/21 חמישי יום - 19 ור מחז שעה  11/02/21 חמישי יום - 14 מחזור 

 19:00 . 19:00 סנאן  וב א הפועל - טובא הפועל
 19:00 . 19:00 מאהל   עין מכבי - שפרעם אעבלין ביכמ

 19:00 . 20:00 ן אעבלי  רוניי ע - מנדא בוכ כא  הפועל
 שעה  22/04/21 חמישי םיו - 20 מחזור  שעה  18/02/21 חמישי םוי - 15 מחזור 

 20:00 . 19:00 מנדא   כאוכב הפועל - אןנס אבו הפועל
 19:00 . 19:00 טובא לוע הפ  - מאהל עין מכבי

 19:00 . 19:00 שפרעם אעבלין מכבי - אעבלין עירוני
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 חיפה נשים א 59 הגיל
 ה עש 24/12/20 חמישי יום - 8  ר זוחמ שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:30 . 20:30 ביכורים חיפה מכבי - כרמל  אל דלית הפועל
 20:30 . 19:00 שאנן  נווה  הפועל - ערערה מכבי
 20:30 . 20:00 טבעון  קרית לועהפ - פרדיס  מכבי

 21:00 . 21:00 ים   קרית ועלפה  - נשר הפועל
 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  ר ומחז שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 21:00 טבעון  קרית הפועל - ים קרית  עלהפו
 20:00 . 20:30 פרדיס   ימכב  - שאנן נווה הפועל
 19:00 . 19:30 ערערה  מכבי - םוריביכ חיפה מכבי

 20:30 . 21:00 כרמל  אל תדלי  הפועל - נשר הפועל
 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 21:00 . 20:30 ים  קרית הפועל  - כרמל  אל דלית לוע הפ
 21:00 . 19:00 נשר  הפועל - ערערה מכבי
 19:30 . 20:00 םורי ביכ  פהחי  מכבי  - סדיפר   מכבי

 20:30 . 20:30 נן שא ה נוו  הפועל - טבעון קרית  הפועל
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  ור מחז

 20:30 . 21:00 שאנן  נווה  הפועל - ים ת קרי הפועל
 20:30 . 19:30 טבעון  יתקר הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 20:00 . 21:00 דיס ר פ  מכבי - נשר הפועל
 19:00 . 20:30 ה ערער  מכבי - כרמל  אל דלית הפועל

 שעה  28/01/21 חמישי םוי - 12 מחזור  שעה  26/11/20 יישחמ יום - 5  מחזור 

 21:00 . 19:00 ים   קרית הפועל - רהערע מכבי
 20:30 . 20:00 כרמל   אל דלית  הפועל - פרדיס  מכבי

 21:00 . 20:30 נשר   הפועל - עוןבט קרית  הפועל
 19:30 . 20:30 ביכורים  חיפה מכבי - שאנן נווה הפועל

 שעה  04/02/21 יישמח  יום - 13 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 19:30 . 21:00 ביכורים חיפה מכבי  - ים קרית  הפועל
 20:30 . 21:00 שאנן  נווה הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 ן טבעו קרית ל הפוע - כרמל  לא  דלית הפועל
 20:00 . 19:00 פרדיס   מכבי - ערערה מכבי

 שעה  11/02/21 ישחמי יום - 14 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי םוי - 7  מחזור 

 21:00 . 20:00 ים  קרית ועלפה  - פרדיס  מכבי
 19:00 . 20:30 ערערה מכבי  - טבעון קרית  הפועל
 20:30 . 20:30 מל רכ  אל  דלית לוע הפ  - שאנן נווה הפועל
 21:00 . 19:30 נשר  הפועל - ביכורים חיפה מכבי
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 59שים חיפה, נ: ליגה א' סבוב שלישי 

   

 
 3/2104/0ישי חמ  ם: יו 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 

 6מקום  – 3 וםמק
 5מקום  – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 11/03/21 : יום חמישי16מחזור 
 5 מקום – 8מקום 
 3ם קומ – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 /03/2118 מישי: יום ח17מחזור 
 8ום מק – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 

 6מקום  – 5 םמקו
 

 21/5/032שי : יום חמי18מחזור 
 6מקום  – 8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3ם קומ – 2מקום 

 
 08/04/21ישי : יום חמ 19מחזור 
 8ום מק – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7ם קומ – 6מקום 

 
 21/21/04מישי : יום ח20 וםמק

 7מקום  – 8מקום 
 6ם וקמ – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4 מקום – 3מקום 

 
 28/04/21: יום חמישי 21מחזור 
 8מקום  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 

 2מקום  – 6ום קמ
  1מקום  – 7מקום 
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 שרון  יםנש' א 60 ליגה
 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ת"פ  ג.ל. א וריצאל
 20:30 . 20:30 י ד תחלא  טייבה הפועל - העין ראש נירויע

 20:30 . 20:00 קרנש  שומרון אליצור - הכובש  רמת  הפועל
 20:30 . 20:30 וה קת פתח.  ס.א הפועל - אלקנה אליצור
 21:00 . 21:00 שומרון . א.מ אליצור - מנשה הפועל

 שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  ור מחז

  .  שומרון  . א.מ אליצור - חופשית
 21:00 . 19:00 מנשה  הפועל  - תקוה  פתח.  ס.א הפועל
 20:30 . 20:30 קנה לא  אליצור - קרנש שומרון אליצור

 20:00 . 20:30 הכובש  רמת הפועל - אלתחדי טייבה להפוע 
 20:30 . 20:30 ין עה  ראש רונייע  - ת"פ  ג.ל. א אליצור

 שעה  21/01/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי םוי - 3  מחזור 

  .  חופשית  - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:00 ת " פ  ג.ל .א אליצור - שובהכ  רמת  הפועל

 20:30 . 20:30 אלתחדי  טייבה הפועל - הקנאל וראליצ
 20:30 . 21:00 נש רק  שומרון צוראלי - שהנמ  ועלפה

 20:30 . 21:00 תקוה   פתח. ס. א לוע פ ה - שומרון. א.מ אליצור
 ה שע 28/01/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

  .  תקוה  פתח.  ס.א הפועל - חופשית
 21:00 . 20:30 שומרון . א. מ אליצור - קרנש רוןשומ ראליצו 

 21:00 . 20:30 מנשה   לוע הפ  - אלתחדי טייבה לוע הפ
 20:30 ( 26/01/21)                  .          20:30 אלקנה אליצור - ת"פ  ג.ל. א אליצור
 19:00 . 20:30 הכובש  רמת הפועל - העין ראש עירוני

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  ה שע 26/11/20 יחמיש יום - 5  מחזור 

  .  פשית ו ח - הכובש  רמת  להפוע 
 20:30 . 20:30 העין  ראש עירוני - אלקנה יצורלא

 20:30 . 21:00 ת "פ  ג.ל .א אליצור - מנשה הפועל
 19:00 . 21:00 אלתחדי  טייבה הפועל - שומרון. א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 נש קר מרוןוש אליצור  - תקוה  פתח.  ס.א הפועל
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 שעה  11/02/21 יישחמ יום - 15 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  נש רק  שומרון אליצור - חופשית
 19:00 . 20:30 תקוה   פתח. ס.א  עלוהפ  - אלתחדי טייבה הפועל
 21:00 . 20:30 רון שומ.  א.מ אליצור - ת"פ  ג.ל. א אליצור

 21:00 . 20:30 מנשה  הפועל - העין ראש ניעירו
 20:30 . 19:00 אלקנה אליצור - הכובש  רמת  הפועל

 שעה  18/02/21 חמישי םוי - 16 מחזור  שעה  10/12/20 יישחמ יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - הקנלא  אליצור
 20:00 . 21:00 הכובש רמת הפועל - מנשה הפועל
 20:30 . 21:00 העין  שרא   עירוני - שומרון. א.מ אליצור

 20:30 . 20:30 ת "פ  ג.ל.א אליצור  - תקוה  פתח.  ס.א לוע הפ
 20:30 . 20:30 אלתחדי  טייבה הפועל - נשקר שומרון וראליצ

 שעה  22/02/21 שני יום - 17 ר זוחמ ה שע 24/12/20 חמישי יום - 8  ר וזחמ

  .  אלתחדי  טייבה הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 ש קרנ שומרון אליצור - ת"פ  ג.ל. א וריצאל

 20:30 . 20:30 תקוה  פתח. ס.א הפועל - העין ראש עירוני
 21:00 . 19:00 שומרון . א. מ וראליצ - ובשכה  רמת  הפועל

 21:00 . 20:30 מנשה  הפועל - אלקנה יצורלא
 שעה  04/03/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - מנשה הפועל
 20:30 . 21:00 אלקנה אליצור - שומרון. א.מ אליצור

 19:00 . 20:30 הכובש   רמת הפועל  - תקוה  פתח  .ס.א להפוע 
 20:30 . 20:30 העין  ראש עירוני  - קרנש שומרון אליצור

 20:30 . 19:00 ת "פ  ג.ל.א  אליצור - אלתחדי טייבה ועלפה
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 60' נשים שרון, י: ליגה אסבוב שליש

   
 (5-1ת מו קו יון )מבית על

 
 18/03/21: יום חמישי 19מחזור 
 יתחופש – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 

 4 מקום – 3 וםמק
 

 12/25/03: יום חמישי 20מחזור 
 חופשית – 5מקום 
 4ום מק – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 08/04/21: יום חמישי 21מחזור 
 חופשית – 3מקום 

 2מקום  – 4ם מקו
 1ם קומ – 5מקום 

 
 21/04/21י ש ים חמ : יו 22ר מחזו 

 חופשית – 2מקום 
 1 מקום – 3מקום 

 5ם מקו – 4ם מקו
 

 28/04/21י חמיש : יום 32מחזור 
 חופשית – 4מקום 

 3מקום  – 5 םומק
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6תון )מקומות תח תבי
 

 18/03/21: יום חמישי 19מחזור 
 9מקום  – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 21/25/03שי ם חמי: יו 20מחזור 

 8מקום  – 9ום קמ
 7מקום  – 6מקום 

 

 4/2121/0י מיש יום ח :21מחזור 
 9מקום  – 7מקום 

     6מקום  – 8 וםמק
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 מרכז  נשים  'א 61 ליגה

 שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור  שעה  22/10/20 ישחמי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 19:00 לוד   עירוני ועלפה  - בגין א" ת  אליצור
 20:30 . 21:00 פרחים  מודיעין מה עוצ - ברנר ועלפה

 19:30 . 19:30 יהוד  ה. ל.ע  - יבאב תל   דהיהו  בני
 20:30 . 20:30 גזר  הפועל - אילן בר/ ש.ג יצורלא

 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור  שעה  29/10/20 יישמח  יום - 2  מחזור 

 19:30 . 20:30 יהוד   ה.ל. ע - גזר הפועל
 19:30 . 20:30 אביב  תל  יהודה בני  - פרחים עיןמודי צמהוע

 21:00 . 20:30 נר רב  הפועל  - לוד וניעיר  הפועל
 19:00 . 20:30 ן י גב א"ת  אליצור - אילן בר/ ש.ג וראליצ

 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 ישימח  םוי - 3  מחזור 

 20:30 . 19:00 גזר  הפועל - יןבג א" ת  אליצור
 20:30 . 21:00 אילן  בר/ש.ג וראליצ - ברנר לוע הפ
 20:30 . 19:30 לוד   עירוני  הפועל  - אביב תל   יהודה  בני

 19:00 . 19:30 חיםרפ  מודיעין עוצמה - יהוד  ה.ל.ע
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי םיו - 4  מחזור 

 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין  עוצמה - גזר הפועל
 19:30 . 20:30 יהוד  ה. ל.ע  - לוד ניעירו הפועל

 19:30 . 20:30 אביב  תל  יהודה  בני - אילן רב/ ש.ג וראליצ
 21:00 . 19:00 ברנר  לע ופה  - בגין א" ת  אליצור

 שעה  28/01/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 20:30 . 21:00 גזר  הפועל - נררב  הפועל
 19:00 . 19:30 בגין  א"ת   אליצור - באבי ל ת  יהודה  ינב
 19:00 . 19:30 אילן  בר/ש.ג  אליצור - יהוד  ה.ל.ע

 20:30 . 20:30 לוד  עירוני  להפוע - פרחים מודיעין עוצמה
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  ר ומחז

 19:00 . 20:30 ד לו עירוני  הפועל - גזר להפוע 
 20:30 . 20:30 פרחים  מודיעין עוצמה - אילן בר/ ש.ג וריצאל

 19:30 . 19:00 יהוד   ה.ל. ע - בגין א" ת  אליצור
 19:30 . 21:00 אביב תל יהודה יבנ  - ברנר הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  ר זוחמ

 20:30 . 19:30 גזר   להפוע  - אביב תל   יהודה  ינב
 21:00 . 19:30 ברנר  הפועל - יהוד  ה.ל.ע

 19:00 . 20:30 בגין  א" ת  אליצור - פרחים יןמודיע מהעוצ
 20:30 . 20:30 אילן  בר/ש.ג  וריצ לא  - לוד עירוני הפועל
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 61סבוב שלישי: ליגה א' נשים מרכז,  

   

 
 3/2104/0: יום חמישי 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 

 6ום מק – 3 וםמק
 5ם קומ – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 3/2111/0ישי : יום חמ 16מחזור 
 5מקום  – 8 מקום
 3ום מק – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4ם קומ – 6מקום 

 
 18//2103: יום חמישי 17מחזור 
 8מקום  – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 5/03/212: יום חמישי 18מחזור 

 6ום מק – 8ום קמ
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 4/2108/0 חמישי: יום 91מחזור 

 8מקום  – 3ום קמ
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7 מקום – 6מקום 

 
 21/04/21: יום חמישי 20מקום 
 7מקום  – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4 מקום – 3מקום 

 
 28/04/21מישי יום ח: 21 מחזור
 8מקום  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
  1ום מק – 7מקום 
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 דרום  נשים' א 62 הליג
 שעה  24/12/20 חמישי םוי - 8  מחזור  שעה  22/10/20 חמישי םוי - 1  מחזור 

 20:00 . 20:30 מרדכי  יד.  א.ח  הפועל - ירוחם  מכבי
 20:30 . 20:30 יהודה  מטה הפועל - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 19:30 מר עו  שבע ראב   הפועל - אשקלון בנות הפועל

  .  חופשית  - םשליירו הפסגה  א" אס
 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור  שעה  29/10/20 חמישי םוי - 2  מחזור 

  .  עומר    שבע באר  הפועל - חופשית
 19:30 . 20:30 קלון שא בנות  הפועל - יהודה  הט מ הפועל

 20:30 . 20:00 אשקלון  חוף  הפועל  - מרדכי  יד . א.ח  עלהפו
 20:30 . 20:30 וחםר י  מכבי - יםירושל הפסגה  א" אס

 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ירוחם  מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים  הפסגה א" אס  - אשקלון חוף הפועל
 20:00 . 19:30 מרדכי  יד. א. ח  הפועל - אשקלון בנות הפועל

 20:30 . 20:30 יהודה   מטה הפועל - עומר   שבע באר  ועלפה
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  שעה  12/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

  .  יהודה  מטה הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 מ וע   שבע באר   הפועל  - מרדכי  יד . א.ח  הפועל

 19:30 . 20:30 ון אשקל  בנות  הפועל - ירושלים הפסגה  א" אס
 20:30 . 20:30 קלון שא חוף הפועל - ירוחם  ביכמ

 שעה  28/01/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 19:30 ירוחם מכבי  - אשקלון תבנו  הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים   הפסגה  א" אס - עומר   שבע באר  הפועל
 20:00 . 20:30 מרדכי  יד. א .ח  עלהפו - יהודה  מטה הפועל

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 13 ר מחזו שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  מרדכי  יד . א.ח  הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 דה יהו מטה  הפועל - ירושלים הפסגה  א" אס

 20:30 . 20:30 עומר   שבע באר  הפועל - ירוחם  מכבי
 19:30 . 20:30 אשקלון  בנות  הפועל - אשקלון חוף הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 14 ר ומחז שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - אשקלון בנות הפועל
 20:30 . 20:30 לון אשק חוף  הפועל - עומר   שבע באר  הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם  מכבי - יהודה  מטה הפועל

 20:30 . 20:00 ירושלים  הפסגה א" אס - מרדכי  יד . א.ח  ועלפה
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 62שלישי: ליגה א' נשים דרום,  ובבס

   

 
 04/03/21: יום חמישי 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 

 5מקום  – 4 וםמק
 חופשית – 1מקום 

 
 03/21/11ישי ום חמ : י16מחזור 

 5מקום  –חופשית
 3מקום  – 7מקום 

 2ם מקו – 1ם מקו
 4מקום  – 6מקום 

 
 18/03/21: יום חמישי 17ר זו מח
 חופשית – 2 םומק

 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4ום קמ

 6מקום  – 5מקום 
 

 25/03/21: יום חמישי 18מחזור 
 6מקום  –חופשית 

 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 

 3מקום  – 2ם מקו
 

 08/04/21: יום חמישי 19מחזור 
 חופשית – 3מקום 

 2מקום  – 4 וםמק
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 21/04/21ום חמישי : י02מקום 

 7ם מקו –חופשית 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 /2128/04חמישי  : יום21מחזור 
 תחופשי – 4מקום 
 3ם קומ – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
  1מקום  – 7מקום 
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 ון צפ  על  רנוע 101 ליגה
 שעה  18/01/21 ישנ יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 20:00 . 19:30 יזרעאל  עמק  הפועל - מןנח  תקוה פתח   מכבי
 20:30 . 19:30 אסי  חיפה מכבי - נתניה עירוני אליצור

 20:00 . 19:30 חפר  קמע לוע הפ - יעקב  ןרוזכ ימכב
 20:30 . 19:00 נהריה   רינ  הפועל - וניעיר  רעננה  מכבי

 20:30 . 19:00 נות י ימע  גלבוע הפועל  - עלומים השרון  רמת.ס.א
 18:30 . 20:00 אביב  סבא כפר הפועל - צפת יוןלע  לגלי  הפועל

 שעה  25/01/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 18:30 . 20:00 אביב  סבא כפר הפועל - יזרעאל  עמק עלהפו
 20:00 . 20:30 צפת  עליון לגלי  הפועל - מעיינות עבוגל הפועל

 19:00 . 20:30 יםמ ול ע השרון רמת.ס.א - נהריה  ניר  לע והפ
 19:00 . 20:00 עירוני   רעננה מכבי  - חפר עמק הפועל
 19:30 . 20:30 יעקב  ןרוזכ מכבי - אסי חיפה מכבי
 19:30 . 19:30 נתניה  יעירונ   אליצור - נחמן  תקוה פתח   מכבי

 שעה  01/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:00 . 19:30 יזרעאל  עמק הפועל - יהנ נת עירוני אליצור
 19:30 . 19:30 נחמן   תקוה פתח  מכבי - יעקב  זכרון מכבי
 20:30 . 19:00 אסי  חיפה בימכ - עירוני הננרע  ימכב

 20:00 . 19:00 ר פח עמק ל וע הפ - עלומים ןהשרו   רמת.ס.א
 20:30 . 20:00 ה יר הנ  ניר הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 18:30 מעיינות  גלבוע  הפועל - אביב אבס כפר   הפועל

 שעה  08/02/21 ינש  יום - 15 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 20:30 . 20:00 מעיינות  גלבוע הפועל - יזרעאל  עמק לוע הפ
 18:30 . 20:30 אביב  סבא  כפר על הפו - נהריה  ניר  הפועל
 20:00 . 20:00 צפת  עליון  גליל  הפועל - רפח  עמק הפועל
 19:00 . 20:30 עלומים  השרון  רמת. ס.א - אסי חיפה מכבי
 19:00 . 19:30 עירוני  הננרע  מכבי - נחמן  תקוה ח תפ  מכבי

 19:30 . 19:30 יעקב  זכרון  מכבי - נתניה עירוני אליצור
 שעה  15/02/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  16/11/20  שני םיו - 5  זור חמ

 20:00 . 19:30 יזרעאל   עמק לע ופה  - יעקב  זכרון מכבי
 19:30 . 19:00 נתניה  עירוני אליצור - עירוני רעננה  מכבי

   תקוה  חתפ  יבכ מ - עלומים וןהשר  רמת.ס.א
 נחמן 

19:00 . 19:30 

 20:30 . 20:00 אסי  פהי ח  מכבי - צפת עליון יללג  הפועל
 20:00 . 18:30 חפר  קעמ  הפועל - אביב סבא כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 נהריה  ניר הפועל - מעיינות עוגלב  הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 20:30 . 20:00 נהריה   ניר הפועל - יזרעאל  קמע לוע הפ
 20:30 . 20:00 מעיינות  גלבוע   הפועל - חפר עמק הפועל
 18:30 . 20:30 אביב  סבא כפר  לוע פה  - אסי חיפה מכבי
 20:00 . 19:30 צפת  עליון  גליל  הפועל - נחמן  תקוה פתח   מכבי

 19:00 . 19:30 עלומים  ןרו הש  רמת.ס.א - נתניה נירועי אליצור
 19:00 . 19:30 וני עיר   רעננה  מכבי - יעקב  זכרון מכבי
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 שעה  08/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 20:00 . 19:00 יזרעאל  עמק  הפועל - יעירונ  רעננה  מכבי
 19:30 . 19:00 קב עי  זכרון  מכבי - עלומים השרון  רמת.ס.א

 19:30 . 20:00 נתניה  עירוני  צוראלי - צפת עליון ילגל להפוע 
 19:30 . 18:30 מן נח  תקוה פתח  מכבי - באבי  סבא כפר   להפוע 

 20:30 . 20:30 אסי  חיפה ביכמ - מעיינות גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 חפר   עמק הפועל  - נהריה  ניר  לוע פה

 שעה  15/03/21 ינש  יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:00 . 20:00 חפר  עמק הפועל - יזרעאל  עמק לוע הפ
 20:30 . 20:30 ריה ה נ ניר  הפועל - אסי פהיח  מכבי
 20:30 . 19:30 מעיינות  גלבוע  הפועל - נחמן  תקוה פתח   מכבי

 18:30 . 19:30 אביב  סבא כפר הפועל - נתניה עירוני אליצור
 20:00 . 19:30 צפת  ןיועל גליל הפועל - יעקב  וןזכר  מכבי
 19:00 . 19:00 ומים ל ע השרון  רמת.ס.א - עירוני רעננה  מכבי

 שעה  22/03/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  שני םיו - 9  זור חמ

 20:00 . 19:00 יזרעאל  עמק הפועל  - םיעלומ  השרון  רמת.ס.א
 19:00 . 20:00 עירוני  רעננה  מכבי - צפת עליון גליל הפועל

 19:30 . 18:30 יעקב  זכרון בימכ - אביב סבא כפר   ועלפה
 19:30 . 20:30 נתניה  עירוני  אליצור - מעיינות בועלג  הפועל
 19:30 . 20:30 נחמן   תקוה חתפ  מכבי - נהריה  ניר  הפועל

 20:30 . 20:00 אסי חיפה מכבי  - חפר עמק לוע פה
 שעה  05/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

 20:30 . 20:00 אסי  חיפה מכבי - יזרעאל  קמע לוע הפ
 20:00 . 19:30 חפר  קמע  הפועל - מןנח  תקוה פתח   מכבי

 20:30 . 19:30 נהריה  ניר  הפועל - הנתני עירוני אליצור
 20:30 . 19:30 מעיינות   גלבוע הפועל - יעקב  זכרון מכבי
 18:30 . 19:00 יב אב סבא  כפר הפועל - נירועי רעננה  מכבי

 20:00 . 19:00 צפ  עליון גליל הפועל  - עלומים השרון  רמת.ס.א
 שעה  12/04/21 שני יום - 22 מחזור  שעה  11/01/21 ינש  יום - 11 ר מחזו

 20:00 . 20:00 יזרעאל  עמק ועלפ ה - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 18:30 ים ומעל   השרון רמת.ס.א - אביב סבא כפר   הפועל

 19:00 . 20:30 עירוני  רעננה  ימכב  - מעיינות בועלג  עלהפו
 19:30 . 20:30 יעקב זכרון ביכמ - נהריה  ניר  הפועל

 19:30 . 20:00 ה ינ תנ עירוני  אליצור - חפר עמק לוע הפ
 19:30 . 20:30 נחמן   תקוה פתח  מכבי - יסא חיפה מכבי
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 דרום  על  נוער 102 ליגה
 שעה  18/01/21 שני םוי - 12 מחזור  ה עש 19/10/20  שני יום - 1  ר זומח

 20:30 . 19:00 ר ברנ  הפועל - אעזר  ירושלים  הפועל
 19:00 . 20:30 רוטנשט  ציונה.נ  הפועל - רעומ  רחובות  מכבי

 20:30 . 20:30 אביב  תל  ועלפ ה  - עומר/שבע באר הפועל
 18:30 . 18:30 טדי  אביב תל  מכבי - איציק ראשלצ  מכבי

 19:00 . 20:00 ן מודיעי   עצמה - ברק יבנה   אליצור
 20:30 . 19:00 יהוד   ה.ל. ע - חולון יורם  הפועל

 שעה  25/01/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  26/10/20  שני םיו - 2  זור חמ

 20:30 . 20:30 וד יה ה.ל .ע - ברנר הפועל
 19:00 . 19:00 חולון  יורם  הפועל - מודיעין עצמה

 20:00 . 18:30 ברק  יבנה אליצור - טדי אביב  תל  ימכב
 18:30 . 20:30 איציק   ראשלצ מכבי  - אביב תל  הפועל
 20:30 . 19:00 עומר /שבע רבא  הפועל - רוטנשט  ציונה.נ  הפועל

 20:30 . 19:00 מר עו רחובות מכבי  - עזרא  ירושלים  לע הפו
 שעה  01/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 נרבר הפועל - עומר בותרחו  מכבי
 19:00 . 20:30 עזרא   ירושלים  הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 19:00 . 18:30 רוטנשט   ציונה.נ  הפועל - איציק ראשלצ  מכבי

 20:30 . 20:00 אביב  תל  הפועל - קבר יבנה   אליצור
 18:30 . 19:00 טדי  אביב תל   מכבי - חולון יורם  הפועל

 19:00 . 20:30 מודיעין   מהצע - יהוד  ה.ל.ע
 ה עש 08/02/21 ישנ יום - 15 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 19:00 . 20:30 מודיעין  עצמה - נררב  הפועל
 20:30 . 18:30 ד ו הי  ה.ל. ע - טדי אביב  תל  מכבי

 19:00 . 20:30 חולון  יורם  הפועל - אביב תל  הפועל
 20:00 . 19:00 ברק   יבנה  צוראלי - רוטנשט  ציונה.נ  עלהפו

 18:30 . 19:00 איציק  לצראש מכבי  - עזרא  ירושלים  הפועל
 20:30 . 20:30 עומר /שבע באר  לוע הפ - עומר תרחובו   מכבי

 שעה  15/02/21 שני יום - 16 מחזור  ה שע 16/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 ברנר   הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 20:30 . 18:30 עומר  ותוב רח  מכבי - קציאי צראשל  מכבי

 19:00 . 20:00 עזרא   יםירושל   הפועל - ברק יבנה   אליצור
 19:00 . 19:00 ט שרוטנ ציונה.נ  הפועל - חולון רםיו   הפועל

 20:30 . 20:30 אביב  תל  לוע הפ - יהוד  ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 טדי  אביב תל מכבי  - מודיעין עצמה

 שעה  01/03/21 שני יום - 17 ר זומח שעה  30/11/20  ישנ יום - 6  מחזור 

 18:30 . 20:30 טדי  יבאב  תל  מכבי - ברנר הפועל
 19:00 . 20:30 מודיעין  עצמה - יבב א תל  הפועל
 20:30 . 19:00 יהוד   ה.ל. ע - רוטנשט  ציונה.נ  הפועל
 19:00 . 19:00 חולון  יורם  הפועל - עזרא  ירושלים  הפועל
 20:00 . 20:30 ק בר יבנה  יצורל א - עומר רחובות  מכבי

 18:30 . 20:30 איציק  ראשלצ ימכב  - עומר/שבע באר הפועל
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 שעה  08/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני םוי - 7  זור חמ

 20:30 . 18:30 ברנר הפועל - איציק צשלאר  מכבי
 20:30 . 20:00 עומר /שבע  באר הפועל - ברק יבנה   אליצור

 20:30 . 19:00 עומר  ובות חר  יבכ מ - חולון רםו י  עלהפו
 19:00 . 20:30 עזרא  ליםירוש  הפועל - יהוד  ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 רוטנשט  ציונה .נ  הפועל - עיןדימו עצמה
 20:30 . 18:30 אביב   תל הפועל - יטד  אביב  תל  מכבי

 ה עש 15/03/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:30 . 20:30 אביב  תל לוע הפ  - ברנר הפועל
 18:30 . 19:00 טדי  באבי  תל  בימכ  - רוטנשט  הציונ.נ  הפועל

 19:00 . 19:00 ן י עמודי  עצמה  - עזרא  ירושלים  לוע הפ
 20:30 . 20:30 יהוד   ה.ל. ע - מרעו רחובות  מכבי

 19:00 . 20:30 חולון  יורם  הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 20:00 . 18:30 ברק  היבנ   ראליצו  - איציק צשלרא  מכבי

 שעה  22/03/21 ישנ יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:00 נר רב  הפועל - ברק יבנה   אליצור
 18:30 . 19:00 איציק  ראשלצ   מכבי - ןלו חו  יורם  הפועל

 20:30 . 20:30 ר עומ/שבע באר הפועל - יהוד  ה.ל.ע
 20:30 . 19:00 מר ו ע  תבו רחו מכבי  - יןדיע ומ עצמה
 19:00 . 18:30 עזרא   יםירושל הפועל - טדי אביב  תל  מכבי

 19:00 . 20:30 רוטנשט  ציונה .נ  הפועל - אביב תל  הפועל
 שעה  05/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  04/01/21 ינש  יום - 10 מחזור 

 19:00 . 20:30 רוטנשט  ציונה.נ הפועל - ברנר הפועל
 20:30 . 19:00 אביב  תל  הפועל - ראעז  םירושלי  הפועל

 18:30 . 20:30 טדי  אביב תל   מכבי - רעומ  רחובות  בימכ
 19:00 . 20:30 דיעין ומ  עצמה - עומר/שבע באר הפועל
 20:30 . 18:30 יהוד   ה.ל. ע - איציק צשלאר  מכבי

 19:00 . 20:00 ון חול   יורם  הפועל - ברק יבנה   אליצור
 שעה  12/04/21 שני יום - 22 מחזור  שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור 

 20:30 . 19:00 ברנר  ועלפה  - חולון יורם  הפועל
 20:00 . 20:30 ק בר יבנה   אליצור - יהוד  ה.ל.ע

 18:30 . 19:00 איציק ראשלצ בי כמ  - מודיעין עצמה
 20:30 . 18:30 עומר /שבע באר  הפועל - טדי אביב  תל  מכבי

 20:30 . 20:30 מר וע  תבו רחו מכבי  - יבאב  לת  הפועל
 19:00 . 19:00 רא זע  ושליםר י  הפועל - נשטרוט   ציונה.נ  הפועל
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 ינה אליפות המד - ליגת על לנוער                

 

 26/04/21יום שני  22/04/21יום חמישי  19/04/21 ניש םיו  רבע גמר:

 דרום 4מקום  –צפון  1מקום  .1

  דרום 3ם מקו –צפון  2מקום  .2

 םדרו 2מקום  –ון צפ 3מקום  .3

  דרום 1מקום  –צפון  4מקום  .4

 06/05/21חמישי יום  03/05/21 ום שניי 29/04/21י ום חמיש י צי גמר: ח

 3מנצח משחק   1שחק מח צנמ . 5

 4מנצח משחק    2חק משח צ.  מנ6

 

 20/05/21יום חמישי  13/05/21יום חמישי  10/05/21יום שני             גמר:

 27/05/21יום חמישי  24/05/21י שנ יום                

 6 צח משחקמנ  5מנצח משחק  . 7

 

 

 .ייערכו בשיטת המפסיד יוצאסל,  ב הגמר, בשלשחקיםמה

 

 בוצה הבכירה בדירוג בליגה תארח את המשחק  משחקים כשהק 3-יטת הטוב מבשם יברבע ובחצי גמר ייערכו המשחק

 ון והשלישי. אשהר

 

 השלישיאשון, משחק הרבכירה בדירוג בליגה תארח את הכשהקבוצה ה משחקים 5-ב מהטות יערכו בשיטשחקים יבגמר המ
 י. שוהחמי

 

את המשחק הראשון והשלישי ובמידה ויהיה   ן,יממקום, תארח הקבוצה, מצד י  תוואבמידה ושתי קבוצות תתפוסנה את 
 יטראלי.משחק חמישי, הוא ייערך באולם ני
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 צפון   לאומית נוער 103 ליגה
 שעה  01/02/21 שני וםי - 14 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  ר מחזו

 19:30 . 20:00 חן  עפולה  לועהפ - רופין   חפר עמק לוע הפ
 20:00 . 20:00 קה יצב חיפה הפועל - אתא קרית  ורצילא

 19:00 . 18:30 עירוני   ג" ר  אהרן בי מכ - יריםצע חיפה מכבי
 19:00 . 20:30 יונה   כפר ביתר  - צעירים  גלבוע   הפועל
 20:30 . 19:30 מקי  השרון  בל  הפועל - חדרה עמיחי מכבי

 19:30 . 20:30 השרון   הוד  מכבי - מגדל אלרעיז  הפועל
 19:00 . 20:30 במשג הפועל - בעוןט קרית  הפועל

 שעה  08/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 20:00 . 19:00 ין פו ר  חפר  עמק הפועל  - משגב  הפועל
 20:30 . 19:30 טבעון   קרית עלהפו - השרון הוד   מכבי

 20:30 . 20:30 מגדל  יזרעאל  הפועל - ימק השרון לב  הפועל
 19:30 . 19:00 חדרה  ייח מע מכבי  - יונה  פרכ  ביתר
 20:30 . 19:00 צעירי   גלבוע   הפועל - ירוניע  ג" ר  הרן א מכבי
 18:30 . 20:00 ים יר עצ חיפה מכבי - צביקה חיפה להפוע 

 20:00 . 19:30 אתא  קרית אליצור - חן עפולה הפועל
 שעה  15/02/21 שני םוי - 16 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  ר מחזו

 20:00 . 20:00 אתא  קרית אליצור  - רופין   רחפ עמק הפועל
 19:30 . 18:30 חן  ולהפע  הפועל - צעירים חיפה מכבי

 20:00 . 20:30 צביקה  חיפה  להפוע  - םריצעי  גלבוע   הפועל
 19:00 . 19:30 י עירונ   ג" ר  רןאה  מכבי - חדרה עמיחי בימכ

 19:00 . 20:30 יונה  כפר  רבית  - מגדל יזרעאל  הפועל
 20:30 . 20:30 קי מ השרון  לב  הפועל - טבעון ית ר ק להפוע 

 19:30 . 19:00 השרון  הוד מכבי - משגב  הפועל
 שעה  22/02/21 שני יום - 17 מחזור  עה ש 09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 19:30 . 18:00 השרון  דוה  מכבי  - ןפירו    חפר עמק הפועל
 19:00 . 20:30 במשג הפועל - יקמ השרון לב  הפועל

 20:30 . 19:00 ון טבע קרית הפועל - יונה  כפר תרבי
 20:30 . 19:00 דל מג יזרעאל הפועל - עירוני ג" ר  אהרן  מכבי

 19:30 . 20:00 חדרה  עמיחי  מכבי - צביקה פהחי הפועל
 20:30 . 19:30 צעירים   גלבוע   לוע הפ  - חן עפולה הפועל
 18:30 . 20:00 יםצעיר   חיפה ביכמ  - אתא קרית  אליצור

 שעה  01/03/21 שני יום - 18 מחזור  עה ש 16/11/20  שני יום - 5  זור חמ

 20:00 . 18:30 רופין    חפר עמק  פועלה  - צעירים חיפה מכבי
 20:00 . 20:30 אתא  קרית   אליצור - צעירים  גלבוע   הפועל
 19:30 . 19:30 חן  עפולה עלהפו - חדרה עמיחי מכבי

 20:00 . 20:30 ה יקבצ חיפה הפועל - למגד  יזרעאל  לע והפ
 19:00 . 20:30 עירוני   ג" ר  אהרן כבי מ  - טבעון קרית  הפועל
 19:00 . 19:00 יונה   כפר  ביתר - משגב  הפועל
 20:30 . 19:30 י מק השרון לב  הפועל - השרון הוד   מכבי
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 שעה  08/03/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  ר זומח

 20:30 . 18:00 מקי  השרון  לב  הפועל - ןרופי   חפר עמק עלהפו
 19:30 . 19:00 השרון  הוד מכבי  - יונה  כפר תרבי

 19:00 . 19:00 במשג להפוע  - עירוני ג" ר  אהרן  ימכב
 20:30 . 20:00 טבעון  קרית הפועל - צביקה חיפה הפועל

 20:30 . 19:30 מגדל  יזרעאל הפועל - ןח  עפולה לוע הפ
 19:30 . 20:00 חדרה  י יח עמ  מכבי - אתא קרית  אליצור

 20:30 . 18:30 צעירים  גלבוע   הפועל - ריםצעי  חיפה מכבי
 שעה  15/03/21 שני יום - 20 ר זומח ה עש 07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 18:00 . 20:30 פי ו ר   חפר עמק  להפוע  - צעירים  גלבוע   להפוע 
 18:30 . 19:30 צעירים  חיפה ימכב  - חדרה עמיחי מכבי

 20:00 . 20:30 אתא  קרית אליצור - מגדל יזרעאל  לוע פה
 19:30 . 20:30 חן  עפולה לועהפ - טבעון קרית  הפועל
 20:00 . 19:00 צביקה החיפ ל ועפ ה - משגב  הפועל
 19:00 . 19:30 עירוני  ג"ר  אהרן מכבי  - השרון ד הו  מכבי

 19:00 . 20:30 נה וי  כפר  ביתר - מקי השרון לב  הפועל
 שעה  22/03/21 ישנ יום - 21 מחזור  שעה  21/12/20  שני םוי - 8  מחזור 

 19:00 . 20:00 יונה   כפר ביתר - רופין   חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:00 מקי  השרון לב הפועל - עירוני ג" ר  ן אהר ימכב

 19:30 . 20:00 ן השרו   הוד  בימכ - צביקה החיפ הפועל
 19:00 . 19:30 ב משג הפועל - ןח  עפולה הפועל

 20:30 . 20:00 בעון ט קרית הפועל - אתא קרית  וריצאל
 18:00 . 18:30 מגדל  יזרעאל  ועלפה  - צעירים חיפה מכבי

 19:30 . 20:30 חדרה  עמיחי מכבי - יםצעיר   ועב לג   הפועל
 שעה  05/04/21 שני יום - 22 מחזור  ה עש 28/12/20  ישנ יום - 9  מחזור 

 18:00 . 19:30 ן פי ו ר   חפר עמק  הפועל - חדרה יחימע  מכבי
 20:30 . 20:30 צעירים   גלבוע    הפועל - מגדל ליזרעא   הפועל
 18:30 . 20:30 צעירים  חיפה  מכבי  - טבעון קרית  הפועל
 20:00 . 19:00 אתא קרית אליצור  - משגב  הפועל

 19:30 . 19:30 חן  להעפו הפועל - השרון הוד   ימכב
 20:00 . 20:30 צביקה  חיפה פועלה  - מקי רוןשה לב  הפועל
 19:00 . 19:00 עירוני   ג" ר  אהרן מכבי  - יונה  כפר ביתר

 שעה  12/04/21 ישנ םוי - 23 מחזור  שעה  04/01/21 שני יום - 10 ר מחזו

 19:00 . 20:00 עירונ  ג"ר  אהרן מכבי  - ןרופי   חפר עמק הפועל
 19:00 . 20:00 יונה   כפר ביתר - צביקה פהיח  הפועל

 20:30 . 19:30 מקי  השרון  לב לוע פ ה - חן עפולה ועלהפ
 19:30 . 20:00 השרון  הוד  מכבי - אתא קרית  אליצור

 19:00 . 18:30 משגב הפועל - צעירים יפהח  מכבי
 20:30 . 20:30 טבעון  קרית   ועלהפ  - צעירים  גלבוע   הפועל
 18:00 . 19:30 מגדל  יזרעאל הפועל - חדרה עמיחי מכבי
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 שעה  19/04/21 שני יום - 24 מחזור  שעה  11/01/21 שני יום - 11 ר מחזו

 20:00 . 20:30 רופין    חפר עמק הפועל - מגדל יזרעאל  הפועל
 19:30 . 20:30 חדרה  עמיחי כבי מ  - ןעובט קרית  הפועל
 20:30 . 19:00 צעירים   וע גלב  הפועל  - משגב  הפועל
 18:30 . 19:30 ירים עצ  חיפה מכבי  - השרון הוד   מכבי

 20:00 . 20:30 אתא  קרית אליצור - מקי רוןשה בל  הפועל
 19:30 . 19:00 חן  העפול הפועל - יונה  כפר ביתר
 20:00 . 19:00 צביקה  יפהח  לוע הפ  - עירוני ג" ר  אהרן  מכבי

 שעה  26/04/21 שני יום - 25 מחזור  שעה  18/01/21 שני יום - 12 מחזור 

 20:00 . 20:00 רופין    חפר עמק הפועל - הצביק חיפה הפועל
 19:00 . 19:30 עירוני  ג"ר  אהרן מכבי - חן עפולה הפועל
 19:00 . 20:00 יונה   פרכ  ביתר - אתא ית ר ק אליצור

 20:30 . 18:30 מקי  השרון  לב  הפועל - עיריםצ פהיח  יבכמ
 19:30 . 20:30 ן רוהש הוד מכבי - צעירים  עגלבו   הפועל
 19:00 . 19:30 משגב הפועל - רהדח עמיחי מכבי

 20:30 . 20:30 טבעון  ריתק הפועל - מגדל יזרעאל  הפועל
 שעה  03/05/21 שני יום - 26 מחזור  שעה  25/01/21 שני יום - 13 מחזור 

 20:00 . 20:30 רופין    פרח עמק הפועל - טבעון קרית  הפועל
 20:30 . 19:00 מגדל  אלרעיז  הפועל  - משגב  הפועל
 19:30 . 19:30 חדרה  עמיחי כבי מ  - השרון ד וה  מכבי

 20:30 . 20:30 צעירים   גלבוע   הפועל - ימק השרון לב  הפועל
 18:30 . 19:00 צעירים  חיפה מכבי  - יונה  כפר ביתר

 20:00 . 19:00 אתא  יתקר אליצור - עירוני ג" ר  אהרן  בימכ
 19:30 . 20:00 חן  עפולה הפועל - היקצב  חיפה ועלפה
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 דרום  לאומית  נוער 104 גהיל
 שעה  01/02/21 שני יום - 14 חזור מ שעה  19/10/20  שני יום - 1  ור זמח

 17:00 . 18:00 גדרה  מכבי - לתאי הפועל
 20:00 . 19:30 שעלבים /גזר  הפועל - וןאשקל.  ס.א

 20:30 . 18:00 יבנה  גן הפועל - יבנה  משה צוראלי
 18:30 . 20:30 צ" ל שרא עופר  מכבי - חרוב צ" ראשל   בימכ

 20:30 . 20:30 אשדוד  מכבי - שקיןיסוא  א" ת  הפועל
 19:00 . 18:00 יובל  ירושלים  הפועל - הרצליה בני
 18:30 . 20:30 ים גבעתי  ג" ר  הפועל - יורם  אונו. ק וניעיר 

 שעה  08/02/21 שני יום - 15 ור מחז שעה  26/10/20  שני וםי - 2  מחזור 

 18:30 . 18:00 ייםעת בג  ג" ר  הפועל - גדרה  מכבי
 20:30 . 19:00 רם יו אונו .  ק עירוני - יובל ליםושר י  הפועל
 18:00 . 20:30 ה הרצלי  בני - אשדוד  מכבי
 20:30 . 18:30 שקין אוסי א"ת  ל הפוע - צ" ראשל   עופר מכבי

 20:30 . 20:30 חרוב   צ" ראשל מכבי - בנהי  גן הפועל
 18:00 . 20:00 יבנה  משה אליצור - שעלבים/רגז  הפועל

 17:00 ( 24/10/20) 19:00 קלון שא  .ס.א - אילת פועלה
 שעה  15/02/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 18:00 . 19:30 ה גדר ימכב  - אשקלון.  ס.א
 18:00 . 17:00 אילת  הפועל - נהיב  משה אליצור

 20:00 . 20:30 שעלבים /גזר  הפועל - בחרו צ" ראשל   מכבי
 20:30 . 20:30 יבנה  גן  עלוהפ - אוסישקין א" ת  הפועל

 18:30 . 18:00 צ"ראשל   עופר  מכבי - הרצליה בני
 20:30 . 20:30 אשדוד מכבי - יורם  אונו. ק עירוני

 19:00 . 18:30 יובל   יםירושל הפועל - גבעתיים ג " ר  פועלה
 שעה  22/02/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  09/11/20  שני םוי - 4  מחזור 

 19:00 . 18:00 יובל   ליםוש יר הפועל - גדרה  כבימ
 18:30 . 20:30 גבעתיים ג" ר  הפועל  - אשדוד  בימכ

 20:30 . 18:30 רם יו אונו . ק עירוני - צ" של רא  עופר מכבי
 18:00 . 20:30 צליה הר בני   - יבנה  גן הפועל

 20:30 . 20:00 אוסישקין  א"ת  הפועל - םשעלבי/גזר עלהפו
 17:00 . 18:00 חרוב  צ" ראשל   ימכב  - אילת לע והפ

 18:00 . 19:30 בנהי  משה צוראלי - אשקלון.  ס.א
 ה שע 01/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  16/11/20  שני םוי - 5  מחזור 

 18:00 . 18:00 גדרה  מכבי - יבנה  משה אליצור
 19:30 . 20:30 ן אשקלו.  ס.א - חרוב צ" של רא  מכבי

 14:00 ( 27/02/21)                        .    17:00 אילת  הפועל - שקיןיסאו א" ת  הפועל
 20:00 . 18:00 שעלבים/גזר הפועל - הרצליה בני

 20:30 . 20:30 יבנה   גן עלהפו - יורם  אונו. ק ירוניע
 18:30 . 18:30 צ" ראשל  עופר  מכבי - ייםגבעת ג " ר  הפועל
 20:30 . 19:00 אשדוד  מכבי - יובל ליםושיר   הפועל
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 שעה  08/03/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  30/11/20  ינש יום - 6  מחזור 

 20:30 . 18:00 אשדוד  מכבי - גדרה  מכבי
 19:00 . 18:30 ובל י  םליושרי  הפועל  - צ" ראשל   עופר מכבי

 18:30 . 20:30 גבעתיים  ג" ר   הפועל  - נהיב  גן הפועל
 20:30 . 20:00 ם יור אונו . ק עירוני - שעלבים/רגז  הפועל
 17:00 . 18:00 הרצליה  יבנ  - אילת הפועל

 18:30 . 19:30 אוסישקין  א" ת  הפועל - אשקלון . ס.א
 20:30 . 18:00 חרוב  צ" ראשל   מכבי - בנהי  משה אליצור

 ה עש 15/03/21 ישנ יום - 20 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 18:00 . 20:30 גדרה  מכבי - חרוב צ" של רא  מכבי
 18:00 . 20:30 יבנה  משה ורליצ א  - אוסישקין א" ת  הפועל

 19:30 . 18:00 אשקלון .  ס.א - הרצליה ניב
 19:00 ( 13/03/21)                          . 17:00 אילת  הפועל - ורםי   אונו. ק עירוני
 20:00 . 18:30 לבים עש/גזר  הפועל - גבעתיים ג " ר  הפועל
 20:30 . 19:00 ה יבנ גן  הפועל - יובל ירושלים  הפועל

 18:30 . 20:30 צ" ראשל  עופר מכבי - אשדוד  בימכ
 שעה  22/03/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 18:30 . 18:00 צ"ראשל עופר מכבי - גדרה  בימכ
 20:30 . 20:30 אשדוד  ימכב  - יבנה  גן הפועל
 19:00 . 20:00 יובל   םילירוש  הפועל - שעלבים/גזר הפועל
 18:30 . 18:00 גבעתיים  ג" ר  הפועל - תאיל  הפועל

 20:30 . 19:30 ורםי  אונו. ק עירוני - אשקלון.  ס.א
 18:00 . 18:00 יה צל רה  בני - יבנה  משה אליצור

 20:30 . 20:30 אוסישקין  א"ת  הפועל - חרוב צ" ראשל   מכבי
 שעה  05/04/21 שני יום - 22 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 18:00 . 18:30 גדרה   מכבי - אוסישקין א" ת  להפוע 
 20:30 . 18:00 חרוב צ" ראשל   מכבי - הרצליה בני

 18:00 . 20:30 בנה י משה וריצאל  - יורם  אונו. ק עירוני
 19:30 . 18:30 אשקלון .  ס.א - בעתייםג ג " ר  הפועל
 18:00 . 17:00 אילת  הפועל - יובל םירושלי  הפועל
 20:00 . 20:30 לביםע ש/רגז הפועל  - אשדוד  מכבי
 20:30 . 18:30 יבנה  גן  הפועל  - צ" ראשל   פרעו  מכבי

 שעה  12/04/21 ישנ םוי - 23 מחזור  שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

 20:30 . 18:00 יבנה  גן ועלהפ  - גדרה  מכבי
 18:30 . 20:00 צ" ראשל  עופר   מכבי - שעלבים/רגז  הפועל
 17:00 . 18:00 אשדוד  מכבי - אילת הפועל

 19:00 . 19:30 יובל   ירושלים להפוע  - אשקלון.  ס.א
 18:30 . 18:00 גבעתיים  ג" ר  הפועל - יבנה  משה אליצור

 20:30 . 20:30 יורם  אונו .  ק עירוני - חרוב צ" ראשל   ביכמ
 18:00 . 20:30 ליה הרצ בני - אוסישקין א" ת  הפועל
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 שעה  19/04/21 שני יום - 24 מחזור  שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור 

 18:00 . 18:00 גדרה   כבימ  - רצליהה  בני
 20:30 . 20:30 אוסישקין   א" ת  פועלה  - יורם  אונו. ק עירוני

 20:30 . 18:30 חרוב  צ" ראשל מכבי - גבעתיים ג " ר  פועלה
 18:00 . 19:00 יבנה  משה ליצורא - יובל ירושלים  לוע הפ
 19:30 . 20:30 אשקלון .  ס.א - אשדוד  יבמכ

 18:00 . 17:00 אילת  על הפו - צ" ראשל   עופר מכבי
 20:00 . 20:30 שעלבים /גזר  פועלה  - יבנה  גן הפועל

 שעה  26/04/21 ישנ יום - 25 מחזור  שעה  18/01/21 שני יום - 12 מחזור 

 20:00 . 18:00 םשעלבי /זרג הפועל - רהגד  מכבי
 17:00 ( 16/01/21) 18:30 יבנה  גן לע והפ  - אילת הפועל

 18:30 . 19:30 צ " ראשל עופר מכבי - אשקלון.  ס.א
 20:30 . 18:00 אשדוד  מכבי - יבנה  משה אליצור

 19:00 . 20:30 יובל   ירושלים  הפועל - ובחר  צ" ראשל   מכבי
 18:30 . 18:30 ים גבעתי ג" ר   עלהפו - אוסישקין א" ת  פועלה

 20:30 . 18:00 יורם  נו ו א .ק עירוני - הרצליה בני
 שעה  03/05/21 שני וםי - 26 ור מחז שעה  25/01/21 שני יום - 13 ר מחזו

 18:00 . 20:30 גדרה   מכבי - יורם  אונו. ק עירוני
 18:00 . 18:30 הרצליה בני - תייםגבע  ג " ר  עלהפו

 20:30 . 19:00 וסישקין א א"ת  הפועל - יובל ירושלים  הפועל
 20:30 . 20:30 חרוב  צ" שלאר מכבי - אשדוד  מכבי

 18:00 . 18:30 ה יבנ  משה אליצור  - צ" ראשל   עופר בימכ
 19:30 . 20:30 שקלון א.  ס.א - יבנה  גן הפועל
 18:00 . 17:00 אילת  לוע הפ - שעלבים/גזר הפועל
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 בית תחתון –נוער לאומית                      

 

 20/05/21י יש מחיום  13/05/21יום חמישי  10/05/21יום שני 

 דרום 12מקום  –צפון  12מקום                                

 

 

 אלי.ד, ייערך משחק שלישי באולם ניטראחחק  במשח במידה וכל קבוצת תנצ                                               

 .ר ארציתוענ , תרד לליגהבסדרההמפסידה                                                
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 צפון   תיצ אר נוער 105 ליגה
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 20:30 . 19:00 יה קר גליל.א .מ הפועל - גליל  משגב  הפועל
 19:30 . 19:30 תבור   גליל עלהפו - ורדים  כפר עצמה
 20:00 . 20:00 נהריה הפועל - אשר טהמ הפועל
 18:30 . 20:00 ס נתמ  ים קרית מכבי  - טבריה/הירדן . ע להפוע 

  יזרעאל הפועל  - אורטודוקס נצרת  הפועל
 משית ש

19:30 . 20:00 

 20:00 . 19:00 ת גב  יזרעאל   הפועל - אלון אל כרמי  מכבי
 שעה  08/02/21 שני םוי - 13 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 20:00 . 20:30 גבת  אלעריז  הפועל - קריה גליל . א.מ הפועל
 19:00 . 20:00 אלון  כרמיאל  מכבי - שמשית אלעריז  הפועל
 19:30 . 18:30 אורטודוקס נצרת ל הפוע - מתנס  םי קרית מכבי

 20:00 . 20:00 טבריה / הירדן.ע להפוע  - הרינה הפועל
 20:00 . 19:30 אשר  מטה להפוע  - תבור  גליל הפועל
 19:30 . 19:00 דים רו  כפר  עצמה - גליל  משגב  הפועל

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:30 . 19:30 קריה  לגלי .א.מ הפועל - ורדים  כפר צמהע
 19:00 . 20:00 גליל   משגב הפועל - ראש הט מ לוע הפ

 19:30 . 20:00 תבור   לילג  הפועל - יהטבר /הירדן . ע הפועל
 20:00 . 19:30 נהריה  הפועל  - קסוד אורטו נצרת  הפועל
 18:30 . 19:00 מתנס  ים  תקרי  מכבי  - אלון כרמיאל   מכבי

 20:00 . 20:00 שמשית  ליזרעא  הפועל - בתג יזרעאל   ועלהפ
 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  ור זחמ

 20:00 . 20:30 שמשית  יזרעאל הפועל - קריה ליל ג. א.מ הפועל
 20:00 . 18:30 גבת  רעאלז י  הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי
 19:00 . 20:00 אלון  כרמיאל  מכבי - נהריה עלהפו

 19:30 . 19:30 סאורטודוק  נצרת  הפועל - ורתב  גליל הפועל
 20:00 . 19:00 טבריה /הירדן .ע להפוע  - גליל  משגב  הפועל
 20:00 . 19:30 אשר  מטה  הפועל - יםורד   כפר עצמה

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  ה שע 23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 18:00 . 20:00 ה קרי גליל. א.מ הפועל - אשר מטה הפועל
 19:30 . 20:00 דים ור  רפכ  ה מצע - טבריה/הירדן . ע הפועל
 19:00 . 19:30 גליל   משגב הפועל  - אורטודוקס נצרת  הפועל
 19:30 . 19:00 ר ו בת  גליל  הפועל - אלון כרמיאל   מכבי

 20:00 . 20:00 נהריה  הפועל - גבת אליזרע   הפועל
 18:30 . 20:00 תנס מ  ים קרית כבימ - שמשית יזרעאל  הפועל

 עה ש 08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 18:30 . 20:30 מתנס  ים  קרית מכבי - קריה גליל . א.מ הפועל
 20:00 . 20:00 שמשית  יזרעאל   לע והפ - נהריה הפועל

 20:00 . 19:30 גבת  אליזרע    הפועל - תבור  גליל ועלפה
 19:00 . 19:00 ן אלו כרמיאל  מכבי - גליל  משגב  הפועל
 19:30 . 19:30 אורטודוקס  נצרת הפועל - יםורד   רכפ  עצמה
 20:00 . 20:00 טבריה /הירדן. ע ועלפה  - אשר מטה הפועל
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 שעה  15/03/21 שני וםי - 18 מחזור  שעה  07/12/20  ינש יום - 7  מחזור 

 18:00 . 20:00 קריה  גליל.א.מ  הפועל - טבריה/רדן הי . ע הפועל
 20:00 . 19:30 ר אש מטה הפועל  - אורטודוקס ת נצר הפועל
 19:30 . 19:00 ורדים   כפר מה עצ - אלון כרמיאל   מכבי

 19:00 . 20:00 גליל   משגב הפועל - בתג יזרעאל   הפועל
 19:30 . 20:00 תבור   יללג  להפוע  - שמשית יזרעאל  הפועל
 20:00 . 18:30 נהריה  הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי

 שעה  22/03/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני םיו - 8  מחזור 

 20:00 . 20:30 נהריה  הפועל - קריה יל גל . א.מ הפועל
 18:30 . 19:30 מתנס  ים קרית מכבי - תבור  גליל הפועל
 20:00 . 19:00 שמשית  יזרעאל ועלפה  - גליל  משגב  הפועל
 20:00 . 19:30 גבת  יזרעאל   הפועל - ורדים  כפר עצמה

 19:00 . 20:00 ון אל  אלכרמי  מכבי - אשר מטה פועלה
 19:30 ( 14/12/20) 20:00 קסאורטודו נצרת  הפועל - יהטבר /הירדן . ע הפועל

 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 20:30 ( 03/12/20) 19:30 קריה  גליל .א.מ הפועל  - אורטודוקס נצרת  הפועל
 20:00 . 19:00 יה ר בט/הירדן .ע  הפועל - אלון ל כרמיא  מכבי

 20:00 . 20:00 אשר  מטה הפועל - גבת יזרעאל   הפועל
 19:30 . 20:00 ורדים  כפר   עצמה - משיתש יזרעאל  הפועל
 19:00 . 18:30 גליל   בגשמ  הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי
 19:30 . 20:00 תבור  גליל הפועל - נהריה להפוע 

 שעה  19/04/21 ישנ םוי - 21 מחזור  שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

 19:30 . 20:30 תבור  גליל הפועל - קריה גליל . א.מ הפועל
 20:00 . 19:00 נהריה  הפועל - גליל  משגב  להפוע 

 18:30 . 19:30 מתנס  ים יתר ק ימכב  - ורדים  כפר עצמה
 20:00 . 20:00 שמשית  יזרעאל  הפועל - אשר מטה פועלה

 20:00 . 20:00 גבת  אל רעיז   הפועל - טבריה/הירדן . ע הפועל
 19:00 ( 21/01/21) 19:30 אלון  כרמיאל  מכבי - דוקסאורטו נצרת  הפועל

 שעה  26/04/21 שני יום - 22 מחזור  ה עש 11/01/21 שני יום - 11 מחזור 

 20:30 . 19:00 קריה  גליל. א.מ  להפוע - אלון כרמיאל   מכבי
 19:30 ( 18/01/21) 20:00 אורטודוקס נצרת הפועל - גבת רעאליז   הפועל
 20:00 . 20:00 טבריה /הירדן .ע  עלהפו - שמשית יזרעאל  הפועל

 20:00 . 18:30 אשר  מטה הפועל  - מתנס  םי קרית ימכב
 19:30 . 20:00 ם ירד ו  כפר  עצמה - נהריה הפועל
 19:00 . 19:30 גליל   משגב  הפועל - תבור  גליל הפועל
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 שרון    ארצית רנוע 106 ליגה
 שעה  01/02/21 ישנ יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

  .  שית חופ - חנה דספר   מכבי
 19:00 . 19:00 אורן  אבס-  כפר הפועל  - מוצקין  קרית מכבי
 18:30 . 19:30 רעננה   יורם  מכבי - ביאליק יתקר מכבי

 20:30 . 19:30 משה יפהח  מכבי - רוניעי נתניה אליצור
 19:30 . 20:30 בקה מכבי - הד ע.ג בנימינה  הפועל

 20:00 . 19:30 ן רו הש חוף. ח.ל  הפועל - ודהיה  אבן. ס.מ
 שעה  08/02/21 שני יום - 13 ר וזחמ שעה  26/10/20  שני יום - 2  חזור מ

  .  השרון  חוף. ח.ל  הפועל - פשיתוח
 19:30 . 19:30 הודה י  אבן. ס.מ - בקה  מכבי
 20:30 ( 27/10/20) 20:30 ה דע.ג בנימינה הפועל - משה חיפה מכבי
 19:30 . 18:30 י עירונ  נתניה  אליצור  - נה רענ יורם  מכבי
 19:30 . 19:00 ק ילביא  קרית מכבי - אורן סבא- כפר   עלהפו

 19:00 . 19:30 מוצקין  קרית מכבי  - נהח פרדס  מכבי
 שעה  15/02/21 שני יום - 14 זור מח שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ין צקומ  קרית מכבי
 19:30 . 19:30 חנה  פרדס  מכבי - ביאליק קרית מכבי
 19:00 . 19:30 אורן  סבא- כפר הפועל - עירוני נתניה ראליצו 

 18:30 . 20:30 רעננה  יורם  מכבי - העד .ג בנימינה  הפועל
 20:30 . 19:30 משה יפהח  מכבי - יהודה  אבן. ס.מ

 19:30 . 20:00 הבק מכבי - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

  .  בקה   מכבי - ופשיתח
 20:00 . 20:30 השרון  חוף.  ח.ל  הפועל - השמ חיפה מכבי
 19:30 . 18:30 יהודה  אבן. ס.מ - רעננה  יורם  מכבי

 20:30 . 19:00 עדה .ג  בנימינה  הפועל - אורן סבא- כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 י עירונ   נתניה   אליצור - חנה פרדס  מכבי
 19:30 . 19:00 ביאליק   יתקר  מכבי - מוצקין  יתרק  מכבי

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - ביאליק קרית ימכב
 19:00 . 19:30 מוצקין  ריתק  מכבי - עירוני נתניה אליצור

 19:30 . 20:30 חנה  פרדס  מכבי - עדה.ג ימינה בנ עלהפו
 19:00 . 19:30 אורן  אסב- כפר  הפועל - ודההי  אבן. ס.מ

 18:30 . 20:00 רעננה  יורם מכבי - השרון  ףו ח .ח.ל  הפועל
 20:30 . 19:30 משה  יפהח מכבי - בקה  מכבי

 ה שע 08/03/21 שני יום - 17 חזור מ שעה  30/11/20  ישנ יום - 6  ר מחזו

  .  משה  חיפה מכבי - פשיתחו
 19:30 . 18:30 בקה  מכבי - רעננה  יורם  מכבי

 20:00 . 19:00 ן רושה חוף. ח.ל  הפועל - אורן סבא- כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 יהודה  אבן. ס.מ - הנח פרדס  מכבי
 20:30 . 19:00 עדה .ג בנימינה ועל הפ  - מוצקין  קרית מכבי
 19:30 . 19:30 עירוני  הנתני  צור יל א - ביאליק קרית מכבי
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 שעה  15/03/21 שני םיו - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  זור מח

  .  חופשית  - רונייע  נתניה אליצור
 19:30 . 20:30 ביאליק  קרית מכבי - עדה.ג ה ניימ בנ הפועל

 19:00 . 19:30 מוצקין  תקרי  מכבי - דהיהו   אבן. ס.מ
 19:30 . 20:00 חנה  פרדס ימכב  - ון ר שה חוף. ח.ל  הפועל
 19:00 . 19:30 רן ו א  סבא- כפר הפועל - בקה  מכבי

 18:30 . 20:30 רעננה  יורם  מכבי - משה חיפה כבימ
 שעה  05/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  ניש יום - 8  מחזור 

  .  נה רענ יורם  מכבי - חופשית
 20:30 . 19:00 ה מש חיפה מכבי - אורן סבא- ר כפ  הפועל
 19:30 . 19:30 בקה  מכבי  - חנה פרדס  מכבי
 20:00 . 19:00 השרון  חוף.  ח.ל הפועל  - מוצקין  קרית מכבי

 19:30 . 19:30 דה יהו אבן. ס.מ - ביאליק קרית יבכמ
 20:30 . 19:30 ה עד.ג  בנימינה הפועל - עירוני נתניה אליצור

 שעה  12/04/21 שני יום - 20 ר מחזו שעה  28/12/20  שני וםי - 9  מחזור 

  .  חופשית  - עדה.ג נה בנימי הפועל
 19:30 . 19:30 עירוני   נתניה  צוראלי - דהיהו   אבן. ס.מ
 19:30 . 20:00 ביאליק  יתקר מכבי - השרון  חוף. ח.ל  לוע פה

 19:00 . 19:30 מוצקין  קרית  מכבי - קהב  מכבי
 19:30 . 20:30 חנה  פרדס  ימכב - משה חיפה ימכב
 19:00 . 18:30 אורן  סבא- כפר הפועל  - רעננה  םיור  ימכב

 ה עש 19/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

  .  ן ור א סבא- כפר  הפועל - חופשית
 18:30 . 19:30 רעננה   ורםי  מכבי  - חנה פרדס  מכבי

 20:30 . 19:00 המש  חיפה מכבי - ן מוצקי קרית בימכ
 19:30 . 19:30 בקה  מכבי - יקאל בי יתקר מכבי
 20:00 . 19:30 רון הש חוף. ח. ל  הפועל - עירוני נתניה וראליצ

 19:30 . 20:30 יהודה  אבן. ס.מ - עדה.ג בנימינה  הפועל
 שעה  26/04/21 שני יום - 22 מחזור  ה שע 11/01/21 שני יום - 11 ור זחמ

  .  ית חופש - יהודה  אבן. ס.מ
 20:30 ( 22/04/21)                    .       20:00 עדה .ג  בנימינה  על הפו - ון ר שה חוף. ח.ל  הפועל
 19:30 . 19:30 עירוני  נתניה אליצור - בקה  מכבי
 19:30 . 20:30 ביאליק תי קר מכבי - משה חיפה מכבי
 19:00 . 18:30 קין מוצ  קרית מכבי - רעננה  יורם  מכבי

 19:30 . 19:00 ה חנ פרדס  מכבי - אורן סבא- כפר   הפועל
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 דן   תארצי נוער 107 ליגה
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  עה ש 19/10/20  ישנ יום - 1  מחזור 

 20:30 . 18:30 ד יעת  אונו . ק עירוני - גפן סבא כפר   להפוע 
 20:00 . 18:30 מרדכי  הרצליה בני - ב אבי תל  מכבי
 19:00 . 19:30 שחר  השרון רמת.  ס.א - אננס  השרון.ה  מכבי

 20:30 . 20:30 אביב  תל  יהודה  בני - אסף השרון  רמת ס א
 20:30 . 20:30 שמואל  גבעת ליצור א - רקדי א   ת" פ   מכבי

 20:30 . 19:00 העין  שרא  עירוני - עירונ קליגר  ג"ר  ביכמ
 שעה  08/02/21 שני יום - 13 זור מח שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 העין   ראש וני ר יע  - עתיד אונו.ק עירוני
 19:00 . 20:30 עירונ  רקליג  ג " ר  מכבי - שמואל תגבע אליצור

 20:30 . 20:30 קדי רא   ת " פ  מכבי - אביב תל   יהודה  בני
 20:30 . 19:00 אסף  השרון רמת ס א - שחר  וןר שה  רמת. ס.א

 19:30 . 20:00 אננס  השרון.ה מכבי  - רדכימ  הרצליה בני
 18:30 . 18:30 אביב   תל בי מכ - גפן אסב כפר   הפועל

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  ר מחזו

 20:30 . 18:30 עתיד  אונו.ק רוניי ע - אביב  תל  מכבי
 18:30 . 19:30 גפן  סבא כפר  הפועל - אננס  השרון.ה  מכבי

 20:00 . 20:30 מרדכי   יההרצל  בני - אסף ןהשרו   רמת ס א
 19:00 . 20:30 שחר  השרון  רמת. ס.א - ארקדי   ת" פ   בימכ

 20:30 . 19:00 אביב  תל  היהוד   בני - עירונ ר יגקל  ג"ר  מכבי
 20:30 . 20:30 שמואל   גבעת אליצור  - העין שאר עירוני

 שעה  22/02/21 שני וםי - 15 מחזור  שעה  09/11/20  ישנ יום - 4  מחזור 

 20:30 . 20:30 ל וא מש גבעת אליצור - עתיד אונו.ק עירוני
 20:30 . 20:30 העין  ראש  עירוני - אביב תל   יהודה  בני

 19:00 . 19:00 עירונ  קליגר ג"ר  מכבי - שחר  שרוןה  רמת. ס.א
 20:30 . 20:00 ארקדי    ת" פ  מכבי  - ימרדכ הרצליה בני

 20:30 . 18:30 ף אס השרון  רמת  ס א - גפן סבא כפר   הפועל
 19:30 . 20:30 אננס    וןרש ה.ה מכבי - אביב  תל  מכבי

 שעה  01/03/21 ישנ יום - 16 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 20:30 . 19:30 עתיד  אונו . ק ינ ועיר  - אננס  השרון.ה  מכבי
 20:30 . 20:30 יב אב תל   מכבי - אסף השרון  רמת ס א

 20:30 . 20:30 גפן  סבא  כפר ל הפוע - ארקדי   ת" פ   מכבי
 20:00 . 19:00 מרדכי   הרצליה בני - רוני ע ר יגקל  ג"ר  מכבי

 19:00 . 20:30 שחר  ןהשרו  רמת. ס.א - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 אביב  תל יהודה  י נב  - שמואל גבעת אליצור

 שעה  08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 20:30 . 20:30 אביב  תל  יהודה  בני - עתיד אונו.ק רוניעי
 20:30 . 19:00 שמואל  גבעת  אליצור  - שחר  השרון  רמת. ס.א

 20:30 . 20:00 העין   ראש עירוני - מרדכי ההרצלי בני
 19:00 . 18:30 עירונ  רג יקל  ג" ר  מכבי  - גפן סבא כפר   ועלפה

 20:30 . 18:30 ארקדי   ת"פ  מכבי - אביב  תל  מכבי
 20:30 . 19:30 אסף  השרון רמת   ס א - אננס  השרון.ה  מכבי
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 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתיד  ו נוא. ק עירוני - אסף השרון  רמת ס א
 19:30 . 20:30 אננס  השרון.ה מכבי - ארקדי   ת" פ   מכבי
 20:30 . 19:00 אביב  תל   בימכ - עירונ גר קלי ג"ר  מכבי

 20:30 . 20:30 גפן  סבא כפר ועלפ ה - ןהעי  ראש עירוני
 20:00 . 20:30 מרדכי  יהצל הר בני   - שמואל גבעת צוראלי
 19:00 . 20:30 שחר  השרון  תמ ר. ס.א - אביב תל   יהודה  בני

 שעה  05/04/21 שני יום - 19 חזור מ שעה  21/12/20  שני יום - 8  ר זומח

 19:00 . 20:30 שחר  השרון  רמת.  ס.א - עתיד אונו.ק עירוני
 20:30 . 20:00 ביב א תל  יהודה  בני - מרדכי הרצליה בני

 20:30 . 18:30 שמואל  גבעת וראליצ  - ןגפ סבא כפר   להפוע 
 20:30 . 18:30 העין  ראש  עירוני - אביב  תל  ימכב
 19:00 . 19:30 עירונ  קליגר  ג" ר  מכבי  - אננס  השרון.ה  מכבי

 20:30 . 20:30 ארקדי   ת"פ   מכבי - אסף השרון  רמת ס א
 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  ה שע 28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 עתיד  אונו .ק עירוני - ארקדי   ת" פ   מכבי
 20:30 . 19:00 אסף  השרון רמת ס א - ונעיר קליגר  ג"ר  מכבי

 19:30 . 20:30 ננס א  השרון .ה בימכ - העין ראש עירוני
 18:30 . 20:30 ב אבי  לת  יב כמ  - שמואל גבעת אליצור

 18:30 . 20:30 ן גפ  סבא כפר   הפועל  - אביב תל   יהודה  בני
 20:00 . 19:00 י כמרד   הרצליה בני - שחר  השרון  רמת. ס.א

 שעה  19/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  04/01/21 שני וםי - 10 מחזור 

 20:00 . 20:30 דכי מר הרצליה  בני - עתיד אונו.ק יעירונ 
 19:00 . 18:30 שחר  השרון רמת .  ס.א - פןג  סבא ר פכ  הפועל
 20:30 . 18:30 אביב  לת  יהודה בני - אביב  תל  מכבי
 20:30 . 19:30 שמואל  גבעת  אליצור - אננס  השרון.ה  מכבי

 20:30 . 20:30 העין  ראש יעירונ  - אסף השרון  רמת ס א
 19:00 . 20:30 עירונ   גרקלי ג" ר  מכבי - י ארקד  ת" פ   כבימ

 שעה  26/04/21 שני יום - 22 מחזור  שעה  11/01/21 שני יום - 11 ר זומח

 20:30 . 19:00 עתיד  אונו . ק עירוני - ונעיר ליגר ק ג"ר  מכבי
 20:30 . 20:30 ארקדי   ת"פ  מכבי - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 אסף  ןהשרו  רמת   ס א - שמואל גבעת ראליצו 

 19:30 . 20:30 ס אננ  השרון .ה מכבי - אביב תל   היהוד  בני
 18:30 . 19:00 אביב  תל מכבי - שחר  השרון  רמת. ס.א

 18:30 . 20:00 גפן  סבא  כפר  הפועל - רדכימ  הרצליה בני
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 מרכז   יתארצ  נוער 108 ליגה
 ה שע 01/02/21 ישנ יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 19:00 . 20:30 חולון  גל  הפועל - ים  בת  מכבי
 20:30 . 20:00 יבנה .ח/יבנה. ק אליצור - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:30 . 20:30 יבנה גן  מכבי - משה אשדוד תרבי

 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עצמה - שהם מכבי
 20:00 . 20:30 בות רחו  אליצור - דגן בית  מכבי

 19:00 . 19:00 לוד הפועל - אשל ציונה נס הפועל
 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  26/10/20  ישנ יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 וד ל  הפועל  - ון חול  גל   הפועל
 19:00 . 20:00 אשל  ציונה  סנ  הפועל - רחובות  אליצור

 20:30 . 20:30 דגן  בית מכבי - פרחים  מודיעין מהעצ
 20:30 . 19:30 שהם  מכבי - היבנ   גן  מכבי

 20:30 . 20:30 שה מ דדואש תרבי - יבנה.ח /יבנה. ק ליצורא
 20:00 . 20:30 יהודה   אור ה.ל. ע - ים  בת  מכבי

 שעה  15/02/21 שני םוי - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  ור מחז

 19:00 . 20:00 חולון  גל   הפועל - ודהה י  ראו ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 ים  בת  מכבי - משה אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 נה יב .ח/יבנה. ק אליצור - שהם ימכב
 19:30 . 20:30 יבנה   גן  מכבי - דגן בית  מכבי

 20:30 . 19:00 פרחים   מודיעין עצמה - אשל נהציו  נס הפועל
 20:00 . 19:00 רחובות  אליצור - לוד  הפועל

 שעה  22/02/21 שני וםי - 15 מחזור  שעה  09/11/20  ישנ יום - 4  מחזור 

 20:00 . 19:00 רחובות   אליצור - חולון  לג   הפועל
 19:00 . 20:30 לוד להפוע  - פרחים  מודיעין עצמה

 19:00 . 19:30 אשל  ציונה סנ הפועל - יבנה  גן  בימכ
 20:30 . 20:30 דגן  בית מכבי - יבנה.ח /יבנה. ק ראליצו 
 20:30 . 20:30 שהם  בימכ - ים  בת  מכבי

 20:30 . 20:00 משה  אשדוד ביתר - יהודה  אור ה.ל.ע
 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  23/11/20  שני םוי - 5  מחזור 

 19:00 . 20:30 ולון ח  גל   עלהפו - משה ודאשד  ביתר
 20:00 . 20:30 יהודה  אור ה. ל.ע  - שהם מכבי

 20:30 . 20:30 ים   בת  מכבי - דגן בית  יבמכ
 20:30 . 19:00 יבנה .ח/יבנה .ק  אליצור - לאש  ציונה נס הפועל
 19:30 . 19:00 ה יבנ  ןג  יב כמ - לוד  הפועל
 20:30 . 20:00 פרחים   מודיעין  עצמה - רחובות  אליצור

 שעה  08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 20:30 . 19:00 ים פרח  מודיעין עצמה - חולון  גל   עלהפו
 20:00 . 19:30 רחובות  אליצור - בנהי  גן  מכבי

 19:00 . 20:30 לוד   הפועל - נהיב .ח /יבנה. ק אליצור
 19:00 . 20:30 אשל ציונה נס הפועל - ים  בת  מכבי

 20:30 . 20:00 דגן  בית מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 ם שה מכבי - משה אשדוד ביתר
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 שעה  15/03/21 ניש  יום - 18 ור מחז שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 19:00 . 20:30 ן לו חו  גל   הפועל  - שהם מכבי
 20:30 . 20:30 משה שדודא ביתר - דגן בית  מכבי

 20:00 . 19:00 יהודה  אור ה.ל .ע - אשל ונהצי נס הפועל
 20:30 . 19:00 ים  בת מכבי - לוד  ועלפה

 20:30 . 20:00 יבנה .ח/ יבנה. ק אליצור - רחובות  אליצור
 19:30 . 20:30 יבנה   גן מכבי - פרחים  יןמודיע  עצמה

 שעה  05/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  ור זחמ

 19:30 . 19:00 יבנה  גן כבימ - ולון ח  גל   הפועל
 20:30 . 20:30 ים חרפ  מודיעין עצמה - יבנה.ח /יבנה. ק ראליצו 
 20:00 . 20:30 רחובות  אליצור - םי  בת  מכבי

 19:00 . 20:00 לוד   הפועל - יהודה  ורא  ה.ל.ע
 19:00 . 20:30 אשל  ציונה נס  הפועל - משה דדושא ביתר
 20:30 . 20:30 דגן   בית מכבי - שהם מכבי

 ה עש 12/04/21 שני יום - 20 מחזור  ה עש 28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 19:00 . 20:30 חולון  גל   הפועל - דגן בית  מכבי
 20:30 . 19:00 שהם מכבי - אשל ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 שה מ דדו אש תר בי  - לוד  הפועל
 20:00 . 20:00 יהודה אור ה .ל.ע  - תרחובו  אליצור
 20:30 . 20:30 ים  בת  מכבי - פרחים  יעיןמוד  עצמה
 20:30 . 19:30 יבנה . ח/הנב י.ק אליצור - יבנה  גן  מכבי

 שעה  19/04/21 שני יום - 21 מחזור  ה שע 04/01/21 שני יום - 10 ור מחז

 20:30 . 19:00 יבנה .ח/בנה י. ק רויצ אל - חולון  גל   הפועל
 19:30 . 20:30 יבנה   גן מכבי - ים  בת  מכבי

 20:30 . 20:00 פרחים מודיעין  עצמה - יהודה  אור ה.ל.ע
 20:00 . 20:30 רחובות   צורילא  - משה אשדוד ביתר

 19:00 . 20:30 לוד   הפועל  - שהם כבימ
 19:00 . 20:30 אשל  ציונה נס  הפועל - דגן בית  מכבי

 שעה  26/04/21 שני יום - 22 ר מחזו שעה  11/01/21 שני יום - 11 זור חמ

 19:00 . 19:00 חולון  גל  הפועל - אשל ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 דגן   בית מכבי - לוד  הפועל
 20:30 . 20:00 שהם  מכבי - רחובות  אליצור

 20:30 . 20:30 משה   אשדוד ביתר  - חיםפר  מודיעין מהעצ
 20:00 . 19:30 יהודה   אור ה.ל. ע - נהבי  ןג  מכבי

 20:30 . 20:30 ים  בת מכבי - יבנה.ח /יבנה. ק אליצור
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 דרום תארצי  נוער 109 ליגה
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:00 ודיעין מ-חבל הפועל  - טוביה  באר הפועל
 20:30 . 20:30 עציון  גוש  ור יצאל  - ירושלים  מרכז הפועל

 20:30 . 20:30 רעות  יןמודיע מכבי - ירושלים  וראליצ
 19:00 . 20:30 ה ודה י מטה הפועל - אדומים מעלה מכבי

 20:30 . 20:30 ל סמוא  ירושלים הפועל - אפרת/ןוי עצ. ג אליצור
 14:00 ( 29/01/21)         .                  17:00 קולוניה  אילת עלהפו  - ירושלים הרי   ה.ל.ע

 שעה  08/02/21 ניש  יום - 13 ר מחזו שעה  26/10/20  שני םיו - 2  מחזור 

 18:00 . 17:00 קולוניה  אילת לעהפו - מודיעין-חבל הפועל
 20:30 . 19:30 ירושלים   יהר  ה.ל. ע - סמואל ירושלים  עלופה

 20:30 . 20:30 אפרת /ןעציו .ג אליצור  - יהודה  מטה ועלהפ
 20:30 . 20:30 אדומים  מעלה  מכבי - רעות  דיעיןמו מכבי

 20:30 . 20:30 םירושלי ראליצו  - יוןצ ע גוש  אליצור
 19:30 . 20:00 ירושלים מרכז הפועל  - טוביה  באר הפועל

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:30 . 19:30 ן מודיעי-חבל הפועל - ליםירוש  מרכז הפועל
 20:00 . 20:30 טוביה   רבא הפועל - ירושלים  אליצור

 20:30 . 20:30 עציון  גוש  ליצורא - ומיםאד מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 רעות  ןי יעמוד  מכבי - אפרת/עציון. ג וריצלא
 19:00 . 20:30 דה יהו מטה הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע

 17:00 . 18:00 ל ואסמ  םירושלי הפועל  - קולוניה  אילת הפועל
 ה שע 22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 19:30 . 20:30 סמואל  םילשירו   הפועל - מודיעין-חבל הפועל
 18:00 . 17:00 ה קולוני אילת הפועל - יהודה  טהמ להפוע 
 20:30 . 20:30 ירושלים  הרי  ה.ל. ע - רעות  יןמודיע  מכבי

 20:30 . 20:30 אפרת /עציון.ג אליצור - וןעצי גוש  אליצור
 20:30 . 20:00 ומים אד  מעלה מכבי - טוביה  באר הפועל
 20:30 . 19:30 ירושלים  יצור ל א - ירושלים  מרכז הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  ה שע 23/11/20  שני יום - 5  זור חמ

 20:30 . 20:30 מודיעין -חבל להפוע  - ירושלים  ראליצו 
 19:30 . 20:30 ים ירושל  מרכז הפועל - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 טוביה  באר עלהפו - רתאפ/עציון. ג ראליצו 

 20:30 . 20:30 ן יו עצ גוש   אליצור - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 17:00 . 18:00 רעות   מודיעין מכבי - ולוניה ק אילת הפועל
 19:00 . 19:30 ה יהוד מטה  הפועל - סמואל ירושלים  הפועל

 שעה  08/03/21 ינש  יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 19:00 . 20:30 יהודה  מטה  הפועל - מודיעין-חבל עלהפו
 19:30 . 20:30 סמואל  ירושלים  הפועל - תעו ר  מודיעין מכבי

 20:30 . 17:00 קולוניה   אילת  הפועל - עציון גוש  אליצור
 20:30 . 20:00 ירושלים   יהר  ה. ל.ע - ה טובי באר הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת /עציון. ג אליצור  - ירושלים  מרכז הפועל
 20:30 . 20:30 אדומים הלמע  מכבי - ירושלים  אליצור
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 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  ר וחזמ

 20:30 . 20:30 מודיעין -חבל להפוע  - אדומים להמע מכבי
 20:30 . 20:30 םירושלי אליצור - אפרת/עציון. ג ראליצו 

 19:30 . 20:30 ירושלים מרכז הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 17:00 ( 04/12/20) 14:00 יה טוב  באר הפועל  - קולוניה  אילת להפוע 
 20:30 . 20:30 עציון  ושג  אליצור - סמואל ירושלים  להפוע 

 20:30 . 19:00 ת רעו   עיןמודי  מכבי - יהודה  מטה הפועל
 עה ש 05/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:30 . 20:30 רעות   ןיעי מוד מכבי - מודיעין-חבל הפועל
 20:30 . 20:30 יהודה   מטה הפועל - עציון גוש  ראליצו 

 19:30 . 20:00 סמואל  רושליםי  הפועל  - ביה טו  באר הפועל
 18:00 . 17:00 קולוניה  אילת פועלה - םשליירו  מרכז הפועל
 20:30 . 20:30 ים ירושל  הרי ה.ל .ע - ירושלים  אליצור

 20:30 . 20:30 אפרת /עציון. ג רו צאלי - אדומים מעלה מכבי
 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  עה ש 28/12/20  שני יום - 9  חזור מ

 20:30 . 20:30 מודיעין -חבל הפועל - אפרת/עציון. ג וראליצ
 20:30 . 20:30 אדומים  מעלה  מכבי  - ירושלים הרי   ה.ל.ע

 17:00 . 18:00 ירושלים  אליצור  - ולוניה ק אילת הפועל
 19:30 . 19:30 רושליםי  זמרכ  הפועל - סמואל ירושלים  לוע הפ

 20:00 . 19:00 טוביה  באר  הפועל - יהודה  מטה הפועל
 20:30 . 20:30 ון עצי גוש   אליצור - רעות  מודיעין מכבי

 שעה  19/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

 20:30 . 20:30 ון ציע גוש  אליצור - מודיעין-חבל ועלהפ
 20:30 . 20:00 רעות  מודיעין מכבי - ה יובט באר הפועל
 19:00 . 19:30 יהודה  מטה הפועל - ירושלים  מרכז הפועל
 19:30 . 20:30 סמואל  םרושלי י  להפוע  - ירושלים  אליצור

 18:00 . 17:00 קולוניה  אילת הפועל - אדומים להמע מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים  יהר  ה.ל. ע - אפרת/עציון. ג אליצור

 ה שע 26/04/21 שני יום - 22 ור מחז שעה  11/01/21 שני יום - 11 ר מחזו

 20:30 . 20:30 מודיעין -חבל  הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 17:00 . 20:30 פרת א/עציון. ג אליצור  - קולוניה  ילתא  ועלהפ

 20:30 . 19:30 אדומים  מעלה בימכ - ואלסמ ירושלים  להפוע 
 20:30 . 19:00 ירושלים  אליצור  - יהודה  מטה עלפוה

 19:30 . 20:30 ירושלים מרכז הפועל - ותרע  מודיעין מכבי
 20:30 . 20:30 טוביה   באר  הפועל - עציון גוש  ליצורא
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 צפון  מחוזית נוער 110 ליגה
 שעה  21/12/20  שני יום - 8  זור מח שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 19:00 . 20:00 סנאן  אבו הפועל - תלו מע  הפועל
 18:30 . 18:00 ליון ע גליל   הפועל  - סחנין הפועל
 18:30 . 19:00 בר   עליון גליל עלהפו - גליל פתצ  הפעל 
 20:00 . 19:30 תמרה   להפוע  - העראב הפועל

 שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 18:30 . 20:00 בר  עליון  גליל  ל הפוע - תמרה   הפועל
 19:00 . 18:30 יל גל  צפת  הפעל - עליון גליל עלוהפ

 18:00 . 19:00 סחנין  הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 19:30 ות מעל ועלהפ - עראבה הפועל

 שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור  שעה  02/11/20  ישנ יום - 3  מחזור 

 20:00 . 20:00 תמרה   הפועל - מעלות הפועל
 19:30 . 18:00 עראבה   עלהפו  - סחנין הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן  אבו הפועל - גליל פתצ  הפעל 
 18:30 . 18:30 עליון  גליל  הפועל  - בר עליון גליל הפועל

 עה ש 11/01/21 ישנ יום - 11 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 18:30 . 20:00 עליון  גליל  הפועל  - תמרה   להפוע 
 18:30 . 19:00 בר   עליון לילג  להפוע  - סנאן אבו הפועל
 19:00 . 19:30 ל גלי  צפת  הפעל  - עראבה הפועל
 18:00 . 20:00 סחנין  הפועל - מעלות הפועל

 שעה  01/02/21 שני יום - 12 ור מחז שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 20:00 . 18:00 תמרה   הפועל  - סחנין הפועל
 20:00 . 19:00 מעלות  הפועל - גליל צפת  הפעל 
 19:30 . 18:30 עראבה  הפועל  - בר עליון גליל הפועל
 19:00 . 18:30 סנאן  אבו  הפועל - יוןעל גליל הפועל

 שעה  08/02/21 שני וםי - 13 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  זור מח

 19:00 . 20:00 סנאן  אבו פועל ה - תמרה   ועלהפ
 18:30 . 19:30 עליון  גליל הפועל - העראב הפועל
 18:30 . 20:00 בר  ליוןע  גליל הפועל - מעלות הפועל
 19:00 . 18:00 גליל  צפת  להפע   - סחנין להפוע 

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 20:00 . 19:00 תמרה  הפועל - לילג  צפת  הפעל 
 18:00 . 18:30 סחנין  הפועל  - בר עליון גליל הפועל

 20:00 . 18:30 מעלות  הפועל - עליון גליל לע פוה
 19:30 . 19:00 בהערא הפועל - ןסנא  אבו הפועל
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 110ת צפון, מחוזיער ה נוסבוב שלישי: ליג

   

 
 01/03/21שני : יום 15מחזור 
 7קום מ – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 8 מקום – 1מקום 

 
 08/03/21: יום שני 16מחזור 

 5מקום  – 8ם ומק
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4קום מ – 6מקום 

 
 3/2115/0: יום שני 17מחזור 
 8מקום  – 2מקום 

 1 מקום – 3קום מ
 7מקום  – 4מקום 
 6ום מק – 5מקום 

 
 05/04/21 : יום שני18מחזור 

 6קום מ – 8ום מק
 5מקום  – 7מקום 
 4ום מק – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 12/04/21יום שני  :91מחזור 
 8ום מק – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 7מקום  – 6ם מקו
 

 21/19/04: יום רביעי 20ום מק
 7מקום  – 8ם מקו

 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4 מקום – 3מקום 

 
 26/04/21יעי : יום רב21מחזור 
 8מקום  – 4מקום 

 3מקום  – 5 וםמק
 2מקום  – 6מקום 

  1מקום  – 7 םקומ
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 עמקים מחוזית ערנו 111 ליגה
 ה שע 04/01/21 שני יום - 10 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 19:30 . 19:30 לביא  תבור  גליל הפועל - להעפו  לפוע ה
 19:00 . 20:00 מולדת  גלבוע  עלהפו - יזרעאל  שמשית הפועל
 20:30 . 20:30 מזרח   גלבוע הפועל - שקד ועגלב  הפועל
 19:00 . 19:30 מגידו   הפועל  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 20:30 . 19:30 רבמע גלבוע הפועל - יפיע  הפועל

 שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור  שעה  26/10/20  ניש יום - 2  ר מחזו

 20:30 . 19:30 מערב  גלבוע  פועלה  - לביא  תבור  גליל להפוע 
 19:30 . 19:00 יפיע   הפועל - מגידו ועלהפ

 19:30 . 20:30 יזרעאל    מגדל  ועל הפ  - מזרח   גלבוע הפועל
 20:30 . 19:00 שקד  גלבוע עלהפו - מולדת לבועג  הפועל

 20:00 . 19:30 יזרעאל   שמשית הפועל - עפולה פועלה
 ה שע 01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 19:30 . 20:00 לביא   תבור  ללי ג  הפועל - יזרעאל  שמשית הפועל
 19:30 . 20:30 עפולה הפועל - שקד גלבוע ועלהפ

 19:00 . 19:30 ולדת מ גלבוע   הפועל  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 20:30 . 19:30 מזרח  ועגלב  הפועל - יפיע  הפועל
 19:00 . 20:30 מגידו  הפועל - מערב גלבוע הפועל

 שעה  08/02/21 שני יום - 13 ור מחז שעה  09/11/20  שני יום - 4  ר מחזו

 19:00 . 19:30 מגידו   הפועל  - לביא  תבור  גליל פועלה
 20:30 . 20:30 ערב מ ועגלב הפועל  - מזרח   לבועג  הפועל
 19:30 . 19:00 יפיע  הפועל - מולדת גלבוע הפועל
 19:30 . 19:30 יזרעאל    מגדל  ועלהפ - ולהעפ הפועל
 20:30 . 20:00 שקד  עבוגל  הפועל - יזרעאל  שמשית הפועל

 שעה  15/02/21 ניש  יום - 14 ור מחז שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 19:30 . 20:30 לביא  תבור  לילג  עלהפו - שקד גלבוע הפועל
 20:00 . 19:30 יזרעאל   תשמשי  הפועל  - יזרעאל  דלמג  הפועל
 19:30 . 19:30 עפולה  הפועל - יפיע  הפועל
 19:00 . 20:30 מולדת  גלבוע ועלפה  - מערב גלבוע הפועל
 20:30 . 19:00 מזרח  עגלבו הפועל - מגידו הפועל
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 שעה  22/02/21 שני יום - 15 ר מחזו שעה  30/11/20  שני יום - 6  זור מח

 20:30 . 19:30 מזרח   גלבוע  פועלה  - לביא  תבור  גליל פועלה
 19:00 . 19:00 מגידו  פועלה  - מולדת גלבוע הפועל

 20:30 . 19:30 מערב  גלבוע הפועל - עפולה עלהפו
 19:30 . 20:00 פיע י  הפועל - עאליזר  שמשית הפועל
 19:30 . 20:30 יזרעאל   גדלמ   פועלה  - שקד גלבוע הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 19:30 . 19:30 לביא  תבור גליל  הפועל  - אליזרע  מגדל  הפועל
 20:30 . 19:30 שקד  בועגל הפועל - יפיע  הפועל
 20:00 . 20:30 רעאל יז  שמשית הפועל - מערב גלבוע להפוע 

 19:30 . 19:00 עפולה  הפועל - דומגי ועלהפ
 19:00 . 20:30 מולדת  גלבוע הפועל  - מזרח   גלבוע עלהפו

 שעה  08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 19:00 . 19:30 מולדת  גלבוע  הפועל  - לביא  תבור  גליל הפועל
 20:30 . 19:30 מזרח  לבועג  הפועל - עפולה הפועל

 19:00 . 20:00 מגידו   הפועל - יזרעאל  שיתשמ עלהפו
 20:30 . 20:30 ב מער לבועג  הפועל - קדש גלבוע הפועל
 19:30 . 19:30 יפיע   הפועל  - עאלזרי  מגדל  הפועל

 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 19:30 . 19:30 לביא   תבור  גליל הפועל - יפיע  עלהפו
 19:30 . 20:30 רעאל יז   מגדל  הפועל - מערב גלבוע להפוע 
 20:30 . 19:00 שקד ועגלב  פועלה  - מגידו עלהפו

 20:00 . 20:30 יזרעאל   שמשית הפועל  - מזרח   ועגלב  הפועל
 19:30 . 19:00 עפולה  הפועל - מולדת גלבוע הפועל
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 חיפה מחוזית נוער 112 ליגה
 שעה  01/02/21 שני יום - 10 מחזור  עה ש 19/10/20  ישנ יום - 1  מחזור 

 20:30 . 20:30 טבעון  מרנין הפועל - נשר הפועל
 20:00 . 20:00 גליל  אשר מטה  ועלהפ  - אורטודו/אעבלין הפועל
 20:00 . 20:30 שלום  אתא ריתק  אליצור - ביכורים חיפה מכבי

 20:00 . 20:00 יב כז  אשר מטה הפועל - עכו הפועל
 19:30 . 19:00 בק  חיפה  הפועל - העתוד קיןמוצ מכבי

 שעה  08/02/21 שני יום - 11 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 19:30 . 20:30 בק חיפה  הפועל - טבעון רניןמ  הפועל
 19:00 . 20:00 עתודה  מוצקין מכבי  - בכזי אשר מטה הפועל

 20:00 . 20:00 עכו  הפועל - םשלו אתא קרית  צוראלי
 20:30 . 20:00 ריםביכו חיפה מכבי - גליל אשר מטה הפועל
 20:00 . 20:30 אורטודו /אעבלין להפוע  - נשר להפוע 

 שעה  15/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:00 טבעון  ניןמר  הפועל - אורטודו/אעבלין להפוע 
 20:30 . 20:30 נשר  הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 20:00 . 20:00 גליל   שרא מטה הפועל - עכו הפועל
 20:00 . 19:00 שלום  אתא קרית אליצור - עתודה מוצקין מכבי

 20:00 . 19:30 כזיב  רשא  מטה הפועל - בק חיפה   הפועל
 ה שע 22/02/21 שני יום - 13 חזור מ שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 20:00 . 20:30 כזיב  שרא מטה עלהפו - טבעון מרנין הפועל
 19:30 . 20:00 בק  חיפה  הפועל - שלום אתא קרית  אליצור
 19:00 . 20:00 עתודה  יןצקמו   מכבי - גליל אשר מטה הפועל
 20:00 . 20:30 עכו  הפועל - רש נ הפועל
 20:30 . 20:00 ם ביכורי  חיפה ימכב  - אורטודו/אעבלין הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 14 חזור מ שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 בעון ט  מרנין  פועלה  - ביכורים חיפה מכבי
 20:00 . 20:00 אורטודו /ליןעבא הפועל - עכו הפועל

 20:30 . 19:00 נשר הפועל - עתודה מוצקין בימכ
 20:00 . 19:30 גליל  שרא  מטה הפועל - בק חיפה   הפועל
  אתא קרית   ליצורא  - זיבכ אשר מטה הפועל
 שלום 

20:00 . 20:00 
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 שעה  08/03/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 20:00 . 20:30 ם ושל אתא קרית אליצור - טבעון רניןמ  הפועל
 20:00 . 20:00 ב כזי אשר מטה  הפועל - גליל שרא מטה הפועל
 19:30 . 20:30 בק  חיפה  הפועל - נשר הפועל
 19:00 . 20:00 עתודה  מוצקין  מכבי - אורטודו/אעבלין להפוע 

 20:00 . 20:30 עכו   פועלה  - וריםביכ חיפה כבימ
 שעה  15/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 20:30 . 20:00 טבעון  מרנין  הפועל - עכו להפוע 
 20:30 . 19:00 ביכורים  חיפה מכבי - דהעתו  מוצקין מכבי

 20:00 . 19:30 אורטודו /ליןאעב הפועל - בק חיפה   הפועל
 20:30 . 20:00 נשר   הפועל - יבכז  אשר המט  הפועל

 20:00 . 20:00 גליל  רש א מטה הפועל - שלום אתא קרית  צורליא
 ה שע 19/04/21 שני יום - 17 חזור מ שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:00 . 20:30 גליל  שרא מטה עלהפו - טבעון מרנין הפועל
 20:00 . 20:30 ום של  אתא קרית אליצור - שרנ הפועל

 20:00 . 20:00 כזיב  ראש מטה  הפועל - אורטודו/אעבלין ועלהפ
 19:30 . 20:30 בק  חיפה  הפועל - ביכורים פהחי מכבי

 19:00 . 20:00 ה עתוד מוצקין י מכב - עכו הפועל
 שעה  26/04/21 שני יום - 18 חזור מ שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 20:30 . 19:00 בעון ט מרנין  פועלה  - עתודה מוצקין מכבי
 20:00 . 19:30 עכו  לוע הפ  - בק חיפה   הפועל
 20:30 . 20:00 ביכורים חיפה מכבי  - כזיב שרא המט  הפועל
 20:00 . 20:00 ד אורטו /אעבלין ועלהפ - שלום אתא קרית  אליצור
 20:30 . 20:00 נשר  הפועל - לגלי  ראש מטה הפועל
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 שומרון   תמחוזי נוער 113 ליגה
 שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  זור מח

 19:30 . 20:30 תפוז  יהודה אבן ס.מ - היסר קי מכבי
 20:30 . 20:30 מרכז חדרה מכבי - מנשה הפועל

 19:30 . 19:00 מרכ  הנתני  .ע יצור אל - ס" מתנ יונה  כפר  ר" בית 
 19:30 . 18:30 יצחק  בית הפועל - פחם אל  אום מכבי
 19:00 . 20:30 שרת  חנה  פרדס  מכבי - מזרח חדרה מכבי

 שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור  שעה  26/10/20  ניש יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:30 שרת  חנה פרדס כבימ - תפוז  הודהי  אבן ס.מ
 20:30 . 19:30 מזרח  חדרה כבימ - קיצח בית  הפועל

 18:30 . 19:30 חם פ אל אום כבימ - מרכז נתניה.  ע ליצורא
 19:00 . 20:30 ס " מתנ  יונה  כפר ר"בית - מרכז חדרה מכבי

 20:30 . 20:30 מנשה  הפועל - קיסריה ביכמ
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  ה שע 02/11/20  ישנ יום - 3  מחזור 

 19:30 . 20:30 תפוז   יהודה אבן ס.מ - נשהמ  עלהפו
 20:30 . 19:00 ה קיסרי  מכבי - ס" מתנ יונה  כפר  ר" בית 

 20:30 . 18:30 מרכז  דרה ח  מכבי - פחם אל  אום מכבי
 19:30 . 20:30 ז מרכ נתניה.  ע אליצור - מזרח הרחד מכבי
 19:30 . 19:00 יצחק   בית  עלהפו - שרת חנה פרדס  מכבי

 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 19:30 . 19:30 יצחק  בית ועלהפ  - תפוז  דהיהו   אבן ס.מ
 19:00 . 19:30 שרת  חנה פרדס מכבי - מרכז יהתננ.  ע אליצור

 20:30 . 20:30 מזרח  חדרה מכבי - מרכז חדרה מכבי
 18:30 . 20:30 פחם  אל אום מכבי - הקיסרי מכבי
 19:00 . 20:30 ס" מתנ   יונה כפר  ר" ת בי  - נשהמ  עלהפו

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 19:30 . 19:00 וז פת  יהודה אבן ס.מ  - ס" מתנ יונה  פרכ  ר" בית 
 20:30 . 18:30 מנשה הפועל - פחם ל א אום מכבי
 20:30 . 20:30 קיסריה מכבי - מזרח דרהח  מכבי
 20:30 . 19:00 מרכז  חדרה מכבי  - שרת החנ דספר   מכבי

 19:30 . 19:30 כז מר נתניה.  ע אליצור - יצחק בית  הפועל
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 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 19:30 . 19:30 מרכז  ניהנת. ע אליצור  - תפוז  יהודה  ןאב ס.מ
 19:30 . 20:30 יצחק בית  הפועל - מרכז חדרה מכבי
 19:00 . 20:30 שרת   חנה ספרד  מכבי - קיסריה מכבי

 20:30 . 20:30 מזרח חדרה מכבי - מנשה הפועל
 18:30 . 19:00 ם פח  אל אום מכבי - ס" מתנ יונה  רכפ   ר" בית 

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 19:30 . 18:30 וז תפ הודהי  אבן ס.מ - פחם אל  אום מכבי
 19:00 . 20:30 ס " מתנ  יונה כפר  ר" בית  - מזרח חדרה מכבי
 20:30 . 19:00 מנשה   הפועל - שרת חנה דספר   מכבי

 20:30 . 19:30 יה ריס ק מכבי - יצחק בית  הפועל
 20:30 . 19:30 מרכז  חדרה מכבי - מרכז נתניה.  ע אליצור

 שעה  08/03/21 שני יום - 17 ור מחז שעה  21/12/20  שני םיו - 8  מחזור 

 20:30 . 19:30 מרכז  חדרה מכבי - תפוז  היהוד  אבן ס.מ
 19:30 . 20:30 מרכז   נתניה .  ע אליצור - קיסריה מכבי

 19:30 . 20:30 יצחק  בית עלהפו - מנשה הפועל
 19:00 . 19:00 שרת  חנה ספרד מכבי - ס" מתנ יונה  כפר  ר" בית 

 20:30 . 18:30 רחמז ה חדר מכבי - פחם אל  אום מכבי
 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 19:30 . 20:30 תפוז  היהוד אבן ס.מ - מזרח חדרה מכבי
 18:30 . 19:00 פחם  אל אום מכבי  - שרת הנח פרדס  מכבי

 19:00 . 19:30 ס " מתנ נהיו  כפר  ר" בית  - יצחק בית  הפועל
 20:30 . 19:30 מנשה   עלהפו - כזמר  הנתני .  ע אליצור

 20:30 . 20:30 קיסריה מכבי - מרכז רהחד מכבי
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 שרון  מחוזית נוער 114 יגהל
 שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 18:30 . 20:30 עידן  הרצליה  בני - מונד תל  ימכב
 19:00 . 20:30 צורן  קדימה מכבי - טירה  הפועל

 19:00 . 20:30 פרדסיה   הפועל - ארז השרון לב  עלהפו
 20:30 . 19:00 רעננה   ראליצו  - אצקוביץ  ננהרע  מכבי

 20:00 . 19:00 יאיר   כוכב אליצור  - דקל סבא ר כפ  הפועל
 שעה  11/01/21 שני םיו - 11 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 20:00 . 18:30 איר י  כוכב  אליצור - עידן ההרצלי בני
 19:00 . 20:30 דקל  סבא  רכפ הפועל - רעננה  אליצור
 18:30 . 19:00 אצקוביץ   רעננה  ימכב - יהפרדס   הפועל

 20:30 . 19:00 ארז  ון השר לב  הפועל - צורן קדימה  כבימ
 20:30 . 20:30 טירה  הפועל - ונדמ תל  מכבי

 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 18:30 . 20:30 עידן  הרצליה בני - טירה  הפועל
 20:30 . 20:30 מונד  תל   כבימ  - ארז השרון לב  ועלהפ

 19:00 . 18:30 רן צו  קדימה מכבי - אצקוביץ  עננהר  מכבי
 19:00 . 19:00 פרדסיה  הפועל - דקל סבא כפר   הפועל
 20:30 . 20:00 רעננה  יצוראל - יאיר כוכב ראליצו 

 עה ש 08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  ור מחז

 20:30 . 19:00 רעננה  אליצור - עידן יההרצל  בני
 20:00 . 19:00 יאיר  כוכב  אליצור - פרדסיה  עלפוה

 19:00 . 19:00 דקל  סבא  כפר  הפועל - צורן קדימה  מכבי
 18:30 . 20:30 אצקוביץ   עננהר  מכבי - מונד תל  מכבי

 20:30 . 20:30 ארז  השרון  לב הפועל  - טירה  הפועל
 ה שע 15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 18:30 . 20:30 עידן   הליהרצ  בני - ארז השרון לב  הפועל
 20:30 . 18:30 טירה  הפועל - אצקוביץ  ננהרע  מכבי

 20:30 . 19:00 מונד  תל   מכבי - קלד סבא כפר   הפועל
 19:00 . 20:00 ורן צ  קדימה מכבי - יאיר כוכב ליצורא

 19:00 . 20:30 סיה פרד פועלה - רעננה  וראליצ
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 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 19:00 . 18:30 פרדסיה הפועל - עידן רצליהה  בני
 20:30 . 19:00 רעננה  אליצור - צורן קדימה  מכבי
 20:00 . 20:30 יאיר כוכב  אליצור - מונד תל  ימכב

 19:00 . 20:30 ל דק  סבא רכפ הפועל  - ה טיר הפועל
 18:30 . 20:30 אצקוביץ   רעננה  מכבי - רזא השרון לב  הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 18:30 . 18:30 עידן   הרצליה בני - אצקוביץ  רעננה  מכבי
 20:30 . 19:00 ארז  השרון לב ועלהפ  - דקל סבא כפר   הפועל

 20:30 . 20:00 טירה   הפועל - יאיר כוכב צוראלי
 20:30 . 20:30 מונד  תל  מכבי - רעננה  אליצור
 19:00 . 19:00 צורן  קדימה  כבימ  - פרדסיה  הפועל

 שעה  08/03/21 ניש  יום - 17 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 19:00 . 18:30 צורן   ימהקד  מכבי - עידן הרצליה בני
 19:00 . 20:30 פרדסיה   להפוע  - דמונ תל  מכבי

 20:30 . 20:30 רעננה  אליצור  - ה ירט  הפועל
 20:00 . 20:30 יאיר   כוכב  אליצור - ארז השרון לב  הפועל

 19:00 . 18:30 דקל   סבא כפר הפועל - וביץאצק  רעננה  בימכ
 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  זור מח

 18:30 . 19:00 עידן   הרצליה בני - דקל סבא כפר   הפועל
 18:30 . 20:00 צקוביץ א   רעננה מכבי - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 ארז השרון  לב  הפועל - רעננה  אליצור
 20:30 . 19:00 טירה  הפועל - פרדסיה  הפועל

 20:30 . 19:00 מונד תל  מכבי - צורן דימה ק  כבימ
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 דן  מחוזית נוער 115 ליגה
 שעה  04/01/21 שני יום - 10 ור מחז שעה  19/10/20  שני יום - 1  ר מחזו

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי  - קאסם כפר   לע פוה
 20:30 . 20:30 התקו   פתח  מכבי - תקוה גני  מכבי

 20:30 . 20:30 אל שמו  ת"פ  יצוראל  - צביה ת"פ   אליצור
 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - רברנ  ת" פ   מכבי

 19:00 . 18:30 דנה  השרון  רמת. ס.א - אודי ליההרצ בני
 שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 ה דנ  השרון רמת  .ס.א - אורנית מכבי
 18:30 . 20:30 י אוד הרצליה בני - מתן מכבי

 20:30 . 20:30 ברנר   ת"פ  בימכ  - שמואל ת"פ  אליצור
 20:30 . 20:30 צביה   ת"פ   אליצור - תקוה פתח   מכבי

 20:30 . 19:00 תקוה  גני מכבי  - קאסם כפר   פועלה
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - תקוה ניג  מכבי
 20:30 . 20:30 קאסם   ר כפ הפועל - צביה ת"פ   אליצור

 20:30 . 20:30 תקוה   פתח  מכבי - ברנר ת" פ   כבימ
 20:30 . 20:30 שמואל   ת " פ  אליצור - אודי הליהרצ בני

 20:30 . 19:00 מתן  מכבי  - דנה  השרון  רמת. ס.א
 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  ה שע 09/11/20  שני יום - 4  חזור מ

 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 דנה  השרון  תרמ.  ס.א - אלשמו ת"פ  אליצור

 18:30 . 20:30 אודי   הרצליה בני - התקו  פתח   מכבי
 20:30 . 19:00 רנר ב   ת" פ  מכבי  - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 צביה  ת"פ   ראליצו  - תקוה גני  מכבי

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - צביה ת"פ   אליצור
 20:30 . 20:30 תקוה   גני בימכ - ברנר ת" פ   מכבי

 19:00 . 18:30 קאסם כפר הפועל - אודי רצליהה  יבנ
 20:30 . 19:00 תקוה  פתח מכבי  - דנה  וןהשר   רמת. ס.א

 20:30 . 20:30 אל שמו ת " פ  יצוראל  - מתן מכבי
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 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 20:30 . 20:30 שמואל ת"פ  רצו אלי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - תקוה פתח   בימכ

 19:00 . 19:00 נה ד השרון  רמת. ס.א - קאסם כפר   הפועל
 18:30 . 20:30 אודי  יההרצל  בני - תקוה גני  מכבי

 20:30 . 20:30 ברנר  ת"פ  מכבי - הצבי ת"פ   אליצור
 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  זור מח

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - רנרב  ת" פ   מכבי
 20:30 . 20:30 צביה   ת"פ   וראליצ - אודי הרצליה בני

 20:30 . 19:00 תקוה  ני ג בי מכ - דנה  השרון  רמת. ס.א
 19:00 . 20:30 קאסם  כפר להפוע  - מתן מכבי

 20:30 . 20:30 תקוה   פתח  מכבי - שמואל ת"פ  אליצור
 ה שע 08/03/21 שני יום - 17 זור חמ שעה  21/12/20  שני יום - 8  זור מח

 20:30 . 20:30 קוה ת  פתח  מכבי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 ל שמוא  ת"פ  אליצור - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - תקוה גני  מכבי

 20:30 . 20:30 דנה  השרון   רמת.  ס.א - צביה ת"פ   אליצור
 18:30 . 20:30 אודי  הרצליה בני - ברנר ת" פ   מכבי

 עה ש 15/03/21 ניש  יום - 18 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - ודיא  הרצליה בני
 20:30 . 19:00 רנר ב ת"פ  מכבי  - דנה  השרון  רמת. ס.א

 20:30 . 20:30 ביה צ ת"פ   ראליצו  - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 תקוה  גני  מכבי - אלמוש ת"פ  אליצור

 19:00 . 20:30 קאסם כפר הפועל - תקוה פתח   מכבי
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 אביב תל-חוזיתמ נוער 116 גהלי
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 ר מחזו שעה  19/10/20  שני יום - 1  זור מח

  .  גן   רמת  אליצור - ופשיתח
 20:30 . 18:30 דרום אביב  תל מכבי - ג " ר  וניעיר  מכבי

 18:30 . 20:30 עורב  עתייםבג  הפועל - נמרים  גבעתיים הפועל
 20:00 . 20:30 נחשון / דיעיןמו הפועל - סביונים יהוד  ה.ל.ע
 18:30 . 20:30 ן צפו  סישאו א" ת  הפועל - סביון.ס.א

 19:30 . 20:30 אליעזר  נוה/א" ת  ר"יתב  - אונו. ק עירוני
 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

  .  חופשית  - נחשון/דיעיןומ  הפועל
 19:30 . 20:30 אליעזר  נוה/א"ת   ר" בית  - דרום אביב  תל  בימכ
 20:30 . 18:30 ו אונ . ק  י ירונע - צפון אוסיש א" ת  ועלהפ

 20:30 . 20:30 סביון .ס.א - גן  רמת  אליצור
 18:30 . 18:30 סביונים  יהוד  ה.ל. ע - ורבע  בעתייםג  הפועל
 20:30 . 18:30 נמרים בעתייםג ל הפוע - ג " ר  עירוני מכבי

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

  .  רב עו יםעתיגב להפוע  - חופשית
 20:30 . 20:30 דרום  אביב תל  מכבי - נמרים  גבעתיים הפועל

 18:30 . 18:30 ג " ר עירוני  מכבי  - סביונים יהוד  ה.ל.ע
 20:00 . 20:30 נחשון /יןעדי מו הפועל - סביון.ס.א

 20:30 . 20:30 גן  רמת   אליצור - אונו. ק ניעירו
 18:30 . 19:30 פו צ  ישאוס א" ת  הפועל  - אליעזר  נוה/א" ת   ר" בית 

 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

  .  חופשית  - ג " ר  עירוני מכבי
 18:30 . 20:30 צפון  ישסאו א"ת  הפועל - דרום אביב  תל  כבימ

 19:30 . 20:30 יעזר אל  נוה/א" ת  ר " בית  - גן  רמת  ראליצו 
 20:30 . 20:00 ו אונ  .ק עירוני - נחשון/יעיןמוד  הפועל
 20:30 . 18:30 סביון .ס.א - עורב גבעתיים הפועל
 20:30 . 20:30 סביונים  יהוד  ה.ל. ע - םנמרי  ייםגבעת  הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

  .  נמרים  עתייםגב הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 דרום  אביב תל מכבי  - ביוניםס יהוד  ה.ל.ע
 18:30 . 20:30 ג " ר  יעירונ  מכבי - סביון.ס.א
 18:30 . 20:30 עורב   גבעתיים  הפועל  - אונו. ק רוניעי
 20:00 . 19:30 נחשון /ןעי מודי  הפועל  - אליעזר  נוה/א" ת   ר" ת בי

 20:30 . 18:30 גן   רמת אליצור  - צפון אוסיש א" ת  הפועל
 שעה  08/03/21 שני וםי - 17 ר מחזו שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

  .  חופשית  - סביונים דיהו  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 גן  רמת אליצור - דרום ב אבי תל  מכבי

 18:30 . 20:00 צפון  ישסאו א"ת   הפועל - נחשון/מודיעין עלפוה
 19:30 . 18:30 אליעזר  והנ /א" ת   ר" בית  - עורב גבעתיים הפועל
 20:30 . 18:30 נו או. ק עירוני - ג " ר  עירוני מכבי

 20:30 . 20:30 סביון .ס.א - נמרים  גבעתיים הפועל
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 שעה  15/03/21 שני םיו - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני וםי - 7  ר מחזו

  .  דרום  אביב  תל  יבמכ - חופשית
 18:30 . 20:30 סביונים  יהוד  ה.ל. ע - ןסביו .ס.א
 20:30 . 20:30 נמרים   גבעתיים  פועלה  - אונו. ק רוניעי

 18:30 . 19:30 ג " ר  רוני עי מכבי - אליעזר  נוה/א" ת   ר" בית 
 18:30 . 18:30 עורב  גבעתיים  הפועל - ןצפו  וסישא  א" ת  הפועל
 20:00 . 20:30 נחשון / יןעדימו הפועל - גן  רמת  אליצור

 שעה  05/04/21 שני וםי - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  ר מחזו

  .  ן סביו .ס.א - חופשית
 20:00 . 20:30 חשון נ/ מודיעין הפועל - דרום אביב  תל  מכבי
 20:30 . 18:30 גן  רמת יצוראל  - ורבע  גבעתיים עלהפו

 18:30 . 18:30 ן פו צ אוסיש א" ת  הפועל  - ג " ר  ירוניע  מכבי
 19:30 . 20:30 עזר אלי נוה/ א" ת  ר" בית  - נמרים  םגבעתיי הפועל

 20:30 . 20:30 ונו א . ק עירוני - סביונים יהוד  ה.ל.ע
 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - אונו. ק ירוניע
 20:30 . 20:30 דרום   אביב תל  מכבי - ביוןס.ס.א

 20:30 . 19:30 סביונים  יהוד ה. ל.ע - אליעזר  נוה/א" ת   ר" בית 
 20:30 . 18:30 ם נמרי  גבעתיים  הפועל - ןצפו  אוסיש א" ת  עלהפו

 18:30 . 20:30 ג "ר  ניעירו  מכבי  - גן  רמת  אליצור
 18:30 . 20:00 עורב  גבעתיים  הפועל - נחשון/מודיעין פועלה

 שעה  19/04/21 שני יום - 21 מחזור  ה עש 04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

  .  אליעזר והנ /א" ת   ר" בית  - חופשית
 18:30 . 20:30 רב עו  גבעתיים הפועל - רוםד אביב  תל  מכבי
 20:00 . 18:30 נחשון / מודיעין הפועל  - ג " ר  עירוני מכבי

 20:30 . 20:30 גן  רמת  אליצור - נמרים  גבעתיים הפועל
 18:30 . 20:30 צפון  אוסיש א " ת  להפוע  - סביונים יהוד  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 אונו . ק עירוני  - סביון.ס.א

 שעה  26/04/21 שני יום - 22 ור מחז שעה  11/01/21 שני םיו - 11 מחזור 

  .  חופשית  - צפון סישאו א" ת  הפועל
 20:30 . 20:30 דרום  אביב תל ימכב  - נואו . ק עירוני

 20:30 . 19:30 סביון .ס.א - אליעזר  נוה/א" ת   ר" ית ב
 20:30 . 20:30 סביונים  יהוד ה .ל. ע - גן  רמת  אליצור
 20:30 . 20:00 נמרים  גבעתיים  הפועל - נחשון/מודיעין הפועל
 18:30 . 18:30 ג " ר  רוני עי מכבי - עורב גבעתיים הפועל
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 מרכז -מחוזית נוער 117 ליגה
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 19:30 . 20:30 שמן  בן/מודיעין הפועל - בתיה מזכרת  הפועל
 21:00 . 20:00 אביב  ברנר הפועל - רחובות רון  ליצורא

 20:30 . 20:30 ות רחוב  עינן מכבי - רווה גן הפועל
 20:30 . 20:30 דרום   רנרב הפועל - גפן  חולון הפועל
 19:00 . 20:30 רמלה   דוד  נוה אליצור - סירני רנצ   הפועל
 18:30 . 20:30 צ " ראשל  רקפת מכבי - אשכול ציונה נס הפועל

 שעה  08/02/21 שני םיו - 13 מחזור  שעה  26/10/20  ניש יום - 2  מחזור 

 18:30 . 19:30 צ " ראשל   רקפת מכבי - שמן  ןב /מודיעין הפועל
 20:30 . 19:00 אשכול  נהציו נס  הפועל - רמלה דוד  נוה צוראלי

 20:30 . 20:30 סירני   נצר   הפועל - דרום ררנ ב  הפועל
 20:30 . 20:30 גפן   וןחול  הפועל  - תרחובו  עינן מכבי

 20:30 . 21:00 ווהר  גן  ועלהפ  - אביב ברנר הפועל
 20:00 . 20:30 ות רחוב  רון   אליצור - בתיה מזכרת  הפועל

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 ור חזמ שעה  02/11/20  שני יום - 3  זור מח

 19:30 . 20:00 שמן  בן/ עיןמודי  הפועל - רחובות רון  יצורלא
 20:30 . 20:30 יה בת  מזכרת הפועל - רווה גן פועלה

 21:00 . 20:30 אביב  ברנר הפועל - גפן  לוןחו להפוע 
 18:30 . 20:30 בות רחו  עינן כבימ - סירני נצר   הפועל
 20:30 . 20:30 דרום  ברנר   הפועל - אשכול ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:30 רמלה  דוד הנו   אליצור - צ" ראשל רקפת  מכבי

 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  ה שע 09/11/20  שני יום - 4  חזור מ

 19:00 . 19:30 רמלה   דוד נוה אליצור  - שמן  בן/מודיעין הפועל
 18:30 . 20:30 צ " ראשל  רקפת  מכבי - םדרו ברנר הפועל
 20:30 . 18:30 אשכול  יונהצ סנ  הפועל  - רחובות  עינן מכבי

 20:30 . 21:00 סירני   נצר  הפועל - אביב ברנר ועלהפ
 20:30 . 20:30 גפן  חולון הפועל - בתיה כרת מז הפועל
 20:30 . 20:00 רווה  גן ועלהפ - רחובות רון  אליצור

 שעה  01/03/21 ישנ יום - 16 מחזור  שעה  23/11/20  ניש יום - 5  מחזור 

 19:30 . 20:30 שמן  בן/מודיעין הפועל - רווה גן הפועל
 20:00 . 20:30 בות רחו  רון  ליצורא - גפן  חולון הפועל
 20:30 . 20:30 בתיה  זכרתמ להפוע  - סירני נצר   הפועל
 21:00 . 20:30 אביב  ברנר   הפועל - אשכול יונהצ  נס הפועל
 20:30 . 18:30 בות חור עינן  מכבי  - צ" ראשל רקפת  מכבי

 20:30 . 19:00 דרום   ברנר הפועל - רמלה דו ד  נוה אליצור
 שעה  08/03/21 שני וםי - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  מחזור 

 20:30 . 19:30 דרום   ברנר הפועל  - שמן  בן/דיעיןמו פועלה
 19:00 . 18:30 רמלה   דדו נוה  ראליצו - ובותרח  עינן מכבי

 18:30 . 21:00 צ" ראשל  רקפת  מכבי - אביב רברנ  הפועל
 20:30 . 20:30 אשכול  ציונה נס  ועלהפ - בתיה מזכרת  הפועל
 20:30 . 20:00 סירני  נצר    ועלהפ - רחובות רון  אליצור

 20:30 . 20:30 גפן  חולון הפועל - רווה גן להפוע 
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 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 19:30 . 20:30 שמן  בן/דיעין ומ  הפועל - גפן  חולון הפועל
 20:30 . 20:30 רווה גן הפועל - סירני נצר   הפועל
 20:00 . 20:30 בות רחו רון  אליצור  - אשכול ציונה נס הפועל
 20:30 . 18:30 בתיה  מזכרת  הפועל - צ" ראשל רקפת  מכבי

 21:00 . 19:00 אביב  ברנר הפועל - רמלה דוד  והנ  אליצור
 20:30 . 20:30 רחובות   עינן ביכמ  - דרום ברנר הפועל

 שעה  05/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:30 . 19:30 רחובות   עינן מכבי - מן ש ןב /יןמודיע הפועל
 20:30 . 21:00 דרום ברנר  עלהפו - אביב ברנר הפועל
 19:00 . 20:30 רמלה  דוד נוה  וראליצ  - בתיה מזכרת  הפועל

 18:30 . 20:00 צ" אשל ר רקפת   מכבי - רחובות רון  צוריאל
 20:30 . 20:30 ל אשכו  ציונה נס עלהפו - רווה גן הפועל
 20:30 . 20:30 סירני  נצר  הפועל - גפן  וןחול  הפועל

 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 19:30 . 20:30 מן ש בן/מודיעין הפועל - סירני צרנ   הפועל
 20:30 . 20:30 גפן   חולון  הפועל - אשכול הציונ נס הפועל
 20:30 . 18:30 רווה   גן  הפועל - צ" ראשל רקפת  מכבי

 20:00 . 19:00 רחובות   ןרו  אליצור - רמלה דוד  נוה ליצורא
 20:30 . 20:30 בתיה  מזכרת פועלה  - דרום ברנר הפועל

 21:00 . 20:30 ב ביא ברנר   הפועל  - רחובות  עינן בימכ
 שעה  19/04/21 שני יום - 21 מחזור  שעה  04/01/21 שני וםי - 10 מחזור 

 21:00 . 19:30 ב אבי רברנ ועל הפ  - שמן  בן/מודיעין עלהפו
 20:30 . 20:30 רחובות   עינן מכבי  - תיהב מזכרת  הפועל
 20:30 . 20:00 דרום  ברנר הפועל - רחובות רון  ראליצו 

 19:00 . 20:30 רמלה   דוד   נוה צוריאל  - רווה גן הפועל
 18:30 . 20:30 צ " ראשל רקפת  מכבי - גפן  חולון הפועל

 20:30 . 20:30 כול אש נהציו  נס הפועל - סירני נצר   ועלהפ
 שעה  26/04/21 שני יום - 22 זור מח שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור 

 19:30 . 20:30 שמ  בן/מודיעין  הפועל - אשכול ציונה נס הפועל
 20:30 . 18:30 סירני  נצר   הפועל - צ" ראשל רקפת  מכבי

 20:30 . 19:00 גפן   ולוןח  הפועל - רמלה דדו   נוה אליצור
 20:30 . 20:30 רווה גן הפועל - דרום ברנר ועלהפ

 20:00 . 20:30 רחובות   ןרו   אליצור - רחובות  עינן מכבי
 20:30 . 21:00 בתיה  מזכרת הפועל - אביב ברנר הפועל
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 רושלים י-מחוזית נוער 118 ליגה
 שעה  04/01/21 ישנ יום - 10 חזור מ שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 20:30 . 19:30 ירושלים   ה.ל. ע - גההפס  ליםירוש  הפועל
 20:00 . 20:30 ודיעין מ  אליצור - םמכבי מודיעין עוצמה
 19:30 . 19:30 ירושלים   ר" בית  - עצמה  ירושלים ביתר

 20:30 . 20:00 מונאים חש  ב" מ  אליצור - שמש בית  יצורלא
 20:30 . 18:30 רעות   מכבים  מכבי - ירושלים זיו  א" אס

 שעה  11/01/21 ניש  יום - 11 מחזור  שעה  26/10/20  שני םיו - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 רעות  םמכבי כבימ - ירושלים   ה.ל.ע
 18:30 . 19:30 ירושלים   זיו א" אס  - חשמונאים ב" מ  אליצור

 20:00 . 20:30 שמש בית ליצורא - ירושלים  ר" בית 
 19:30 . 20:00 עצמה  יםירושל ביתר - עיןמודי אליצור

 20:30 . 19:30 ם מכבי מודיעין עוצמה - הפסגה  יםירושל   עלהפו
 שעה  01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 ירושלים   ה.ל. ע - מכבים מודיעין עוצמה
 19:30 . 19:30 הפסגה   שליםירו  הפועל - עצמה  ירושלים תרבי
 20:30 . 20:00 עין מודי   אליצור - שמש בית  יצוראל
 19:30 . 18:30 ירושלים  ר" בית  - ירושלים זיו  א" אס

 19:30 . 20:30 חשמונאים   ב" מ  אליצור - תרעו כביםמ  מכבי
 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 19:30 . 20:30 שמונאים ח  ב" מ  אליצור - ירושלים   ה.ל.ע
 20:30 . 19:30 רעות  כביםמ  ימכב - ירושלים  ר" בית 

 18:30 . 20:00 ירושלים  זיו א" אס - יעיןמוד  אליצור
 20:00 . 20:30 מש ש בית אליצור - הפסגה  ירושלים  להפוע 

 19:30 . 20:30 עצמה  ירושלים ביתר - ביםכ מ מודיעין עוצמה
 שעה  15/02/21 שני םיו - 14 מחזור  עה ש 23/11/20  ניש יום - 5  מחזור 

 20:30 . 19:30 ירושלים   ה.ל. ע - צמהע  ליםרוש י  תרבי
 20:30 . 20:00 מכבים  ןמודיעי עוצמה - שמש בית  אליצור

 19:30 . 18:30 הפסגה   ירושלים  הפועל - ירושלים זיו  א" אס
 20:00 . 20:30 מודיעין   ראליצו - רעות מכבים מכבי

 19:30 . 19:30 שלים ירו ר"בית - נאיםחשמו  ב" מ  יצוראל
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 שעה  22/02/21 שני יום - 15 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  זור מח

 19:30 . 20:30 ירושלים   ר" ית ב  - שליםירו   ה.ל.ע
 19:30 . 20:00 ים חשמונא ב" מ  אליצור - מודיעין רצו אלי

 20:30 . 19:30 רעות   מכבים  מכבי - הפסגה  ירושלים  הפועל
 18:30 . 20:30 ם ירושלי זיו  א" אס - כביםמ מודיעין עוצמה
 20:00 . 20:30 שמש  בית ראליצו  - עצמה  ירושלים ביתר

 שעה  01/03/21 ישנ יום - 16 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 20:30 . 20:00 ירושלים  ה. ל.ע - שמש בית  אליצור
 19:30 . 18:30 עצמה ושליםיר ביתר - ירושלים זיו  א" אס

 20:30 . 20:30 מכבים יןודיעמ  עוצמה - רעות מכבים ימכב
 19:30 . 19:30 הפסגה   ירושלים  הפועל - ונאיםחשמ ב" מ  אליצור

 20:00 . 19:30 מודיעין  אליצור - ירושלים  ר" בית 
 שעה  08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  21/12/20  ישנ יום - 8  מחזור 

 20:00 . 20:30 מודיעין  וראליצ - רושליםי   ה.ל.ע
 19:30 . 19:30 ירושלים  ר " ית ב  - הפסגה   םירושלי  הפועל

 19:30 . 20:30 נאים חשמו  ב" מ  צוראלי - מכבים מודיעין צמהעו
 20:30 . 19:30 רעות  מכבים כבימ - עצמה  ירושלים ביתר

 20:30 . 20:00 לים ירוש זיו א" אס - שמש בית  יצורלא
 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 20:30 . 18:30 ירושלים  ה.ל. ע - ירושלים יו ז א" סא
 20:00 . 20:30 משש  בית  וראליצ  - רעות מכבים מכבי

 19:30 . 19:30 עצמה  ירושלים  ביתר - נאיםמו חש ב" מ  אליצור
 20:30 . 19:30 מכבים   מודיעין העוצמ - ירושלים  ר" בית 

 19:30 . 20:00 הפסגה   ושליםיר   הפועל - דיעיןמו אליצור
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 דרום  מחוזית נוער 119 יגהל
 שעה  01/02/21 ניש  יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  מחזור 

 19:30 . 19:00 גת  צפית יואב  ועלהפ  - גדרות הפועל
 19:00 . 20:00 לכיש  הפועל  - עקרון  קרית מכבי

 20:00 . 19:30 גת  קרית   ירוניע  מכבי - צפית/יואב  הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד  מטאור ועלהפ - מיםרת ד אשדו מכבי

 20:30 . 19:00 שורק  נחל  צור אלי - נהורה  לכיש  הפועל
 20:30 . 18:00 יבנה   שמעון וריצאל  - גדרה הבילויים  מכבי

 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  ור זמח

 20:30 . 19:30 יבנה   שמעון ליצורא - גת צפית יואב  הפועל
 18:00 . 20:30 גדרה  הבילויים מכבי - שורק נחל יצוראל

 19:00 . 20:30 נהורה  לכיש על הפו - וד אשד מטאור עלהפו
 20:30 . 20:00 ים מרת   אשדוד מכבי - גת  קרית  עירוני בימכ

 19:30 . 19:00 צפית /יואב הפועל - לכיש  הפועל
 20:00 . 19:00 עקרון  תקרי מכבי - גדרות הפועל

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  ור מחז

 19:30 . 20:00 גת  צפית  יואב פועל ה - קרון ע קרית מכבי
 19:00 . 19:30 גדרות  הפועל - צפית/יואב  הפועל
 19:00 . 20:30 לכיש  הפועל - םרתמי אשדוד  מכבי

 20:00 . 19:00 גת  קרית רוני עי  מכבי - נהורה  לכיש  הפועל
 20:30 . 18:00 וד אשד  מטאור הפועל - גדרה בילוייםה  כבימ

 20:30 . 20:30 שורק  נחל  ראליצו  - יבנה  שמעון ראליצו 
 שעה  22/02/21 שני יום - 15 ר מחזו שעה  09/11/20  שני יום - 4  מחזור 

 20:30 . 19:30 שורק  חלנ  אליצור - גת צפית יואב  ועלהפ
 20:30 . 20:30 נה יב  מעוןש  אליצור  - אשדוד  מטאור הפועל
 18:00 . 20:00 גדרה   הבילויים מכבי - גת  קרית  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 נהורה  לכיש הפועל - לכיש  להפוע 

 20:30 . 19:00 רתמים  דדו אש מכבי - גדרות הפועל
 19:30 . 20:00 צפית / יואב הפועל  - עקרון  ריתק  מכבי

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 ור מחז שעה  23/11/20  שני םיו - 5  מחזור 

 19:30 . 19:30 ת ג צפית  יואב  הפועל - פיתצ /יואב  הפועל
 20:00 . 20:30 עקרון  קרית מכבי  - רתמים אשדוד  ימכב

 19:00 . 19:00 גדרות  הפועל  - ה נהור לכיש  הפועל
 19:00 . 18:00 לכיש  הפועל - גדרה הבילויים  מכבי

 20:00 . 20:30 ת ג תקרי  עירוני  מכבי - יבנה  עוןשמ אליצור
 20:30 . 20:30 אשדוד  מטאור הפועל - שורק נחל אליצור

 שעה  08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  שני יום - 6  זור מח

 20:30 . 19:30 אשדוד  מטאור הפועל - גת צפית בואי  הפועל
 20:30 . 20:00 שורק  נחל יצור אל  - גת  קרית  עירוני מכבי

 20:30 . 19:00 יבנה  מעוןש צור אלי - שלכי  הפועל
 18:00 . 19:00 גדרה  הבילויים מכבי - גדרות הפועל
 19:00 . 20:00 ה ורנה  לכיש הפועל  - עקרון  קרית מכבי

 20:30 . 19:30 רתמים   אשדוד  מכבי - תפי צ /יואב  הפועל
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 שעה  15/03/21 שני םיו - 18 מחזור  עה ש 07/12/20  ניש יום - 7  מחזור 

 19:30 . 20:30 גת  צפית יואב  הפועל - יםרתמ ד שדוא בימכ
 19:30 . 19:00 צפית /ואב י  הפועל  - רה נהו לכיש  הפועל
 20:00 . 18:00 עקרון  קרית מכבי - הדרג הבילויים  מכבי

 19:00 . 20:30 גדרות  הפועל - יבנה  שמעון אליצור
 19:00 . 20:30 לכיש  הפועל - שורק נחל ראליצו 

 20:00 . 20:30 גת  קרית עירוני  מכבי - ד אשדו מטאור הפועל
 שעה  05/04/21 שני יום - 19 זור מח שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:00 . 19:30 ת ג  קרית עירוני  מכבי - גת צפית אביו  הפועל
 20:30 . 19:00 אשדוד  מטאור פועלה - לכיש  הפועל
 20:30 . 19:00 שורק נחל  אליצור - רותגד הפועל

 20:30 . 20:00 יבנה  שמעון אליצור  - ון עקר  תקרי  כבימ
 18:00 . 19:30 ה גדר וייםהביל  מכבי - צפית/יואב  הפועל
 19:00 . 20:30 נהורה  לכיש  הפועל - יםרתמ אשדוד  מכבי

 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  שני יום - 9  מחזור 

 19:30 . 19:00 גת  צפית יואב  הפועל  - נהורה  לכיש  הפועל
 20:30 . 18:00 רתמים   שדודא מכבי - גדרה הבילויים  מכבי

 19:30 . 20:30 צפית /יואב  הפועל - יבנה  עוןשמ אליצור
 20:00 . 20:30 ון רעק קרית מכבי - שורק נחל אליצור
 19:00 . 20:30 גדרות  הפועל  - אשדוד  רמטאו הפועל

 19:00 . 20:00 לכיש  הפועל  - גת  קרית  עירוני ימכב
 שעה  19/04/21 שני יום - 21 ור מחז שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

 19:00 . 19:30 לכיש  הפועל - גת יתצפ יואב  הפועל
 20:00 . 19:00 גת  יתקר עירוני מכבי - גדרות הפועל
 20:30 . 20:00 אשדוד  מטאור הפועל  - עקרון  קרית מכבי

 20:30 . 19:30 שורק   נחל אליצור - צפית/יואב  הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה   ןשמעו אליצור - רתמים אשדוד  מכבי

 18:00 . 19:00 גדרה  הבילויים בימכ - ורה נה  לכיש  פועלה
 עה ש 26/04/21 שני יום - 22 חזור מ ה שע 11/01/21 שני יום - 11 חזור מ

 19:30 . 18:00 גת  צפית יואב ועלהפ - גדרה הבילויים  מכבי
 19:00 . 20:30 נהורה  לכיש עלהפו - יבנה  שמעון אליצור
 20:30 . 20:30 ים רתמ  אשדוד  מכבי - שורק לנח  אליצור

 19:30 . 20:30 ית צפ/יואב הפועל  - אשדוד  מטאור ועלהפ
 20:00 . 20:00 עקרון  קרית מכבי - גת  ת ריק עירוני מכבי

 19:00 . 19:00 גדרות  הפועל - לכיש  הפועל
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 גבנ - מחוזית נוער 120 גהלי
 ה שע 01/02/21 שני יום - 12 מחזור  שעה  19/10/20  שני יום - 1  ר חזומ

 17:00 . 18:00 נגב  שדות  מכבי - איילות חבל הפועל
 20:30 . 20:00 ל הרצ  אשקלון. ס.א - נגב  רמת  ועלהפ

 20:00 . 19:00 איתו   אשקלון אליצור  - אשכול  הפועל
 20:30 . 20:30 מרחבים /מבועים ל הפוע - חברון  הר אליצור

 20:00 . 20:00 להבים   הפועל  - שבע באר/ עומר עלהפו
 19:00 . 20:00 מונה די  מכבי - תרמי הפועל

 שעה  08/02/21 שני יום - 13 מחזור  שעה  26/10/20  שני יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:30 דימונה  מכבי - נגב שדות מכבי
 20:00 . 20:00 מיתר  הפועל  - להבים  הפועל
 20:00 . 20:30 שבע  באר/עומר  פועל ה - םחבימר/םמבועי הפועל
 20:30 . 20:00 ברון ח הר אליצור - איתו אשקלון  אליצור

 19:00 . 20:30 אשכול  ועלהפ - הרצל אשקלון. ס.א
 17:00 . 18:00 נגב  רמת  הפועל - איילות בלח להפוע 

 שעה  15/02/21 שני יום - 14 מחזור  שעה  02/11/20  שני יום - 3  מחזור 

 19:30 . 20:00 נגב שדות מכבי  - בנג  מתר  להפוע 
 18:00 . 17:00 איילות  חבל הפועל  - אשכול  הפועל
 20:30 . 20:30 הרצל   וןקלאש. ס.א - חברון  הר אליצור
 20:00 . 20:00 תו אי אשקלון  אליצור - שבע באר/ רמעו הפועל
 20:30 . 20:00 מרחבים / עיםמבו הפועל - רמית  הפועל
 20:00 . 19:00 ם להבי ועלהפ  - דימונה   מכבי

 שעה  22/02/21 ניש  יום - 15 ר מחזו שעה  09/11/20  שני םיו - 4  מחזור 

 20:00 . 19:30 בים לה הפועל - נגב שדות מכבי
 19:00 . 20:30 דימונה   מכבי - מרחבים/יםמבוע  הפועל
 20:00 . 20:00 מיתר  הפועל - איתו אשקלון  אליצור

 20:00 . 20:30 בע ש באר/מרעו להפוע  - הרצל אשקלון. ס.א
 17:00 . 18:00 חברון   הר  אליצור - ילותאי  חבל הפועל
 19:00 . 20:00 אשכול  הפועל - נגב  רמת  הפועל

 שעה  01/03/21 שני יום - 16 מחזור  שעה  23/11/20  שני יום - 5  מחזור 

 19:30 . 19:00 נגב   שדות ימכב  - אשכול  הפועל
 20:00 . 20:30 גבנ  מתר הפועל  - חברון  הר צוראלי

 18:00 . 17:00 איילות  חבל  הפועל  - שבע באר/ עומר הפועל
 20:30 . 20:00 הרצל   אשקלון. ס.א - מיתר ועלהפ

 20:00 . 19:00 תו י א  אשקלון אליצור  - דימונה   מכבי
 20:30 . 20:00 מרחבים / מבועים הפועל  - םלהבי  הפועל

 שעה  08/03/21 שני יום - 17 מחזור  שעה  30/11/20  ישנ יום - 6  חזור מ

 20:30 . 19:30 מרחבים /מבועים  הפועל - נגב שדות מכבי
 20:00 . 20:00 להבים   הפועל - איתו שקלון א אליצור

 19:00 . 20:30 ימונהד  ימכב  - הרצל אשקלון. ס.א
 17:00 . 18:00 מיתר הפועל - איילות בלח הפועל

 20:00 . 20:00 שבע  באר/עומר ועלהפ - נגב  רמת  ועלהפ
 20:30 . 19:00 חברון  הר אליצור  - אשכול  ועלהפ
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 שעה  15/03/21 שני יום - 18 מחזור  שעה  07/12/20  שני יום - 7  מחזור 

 19:30 . 20:30 נגב  תושד  מכבי - חברון  הר אליצור
 19:00 . 20:00 אשכול   הפועל  - שבע באר/ ומרע  הפועל
 20:00 . 20:00 נגב   רמת ועלהפ - מיתר הפועל

 18:00 . 17:00 איילות  חבל הפועל - מונה די  בימכ
 20:30 . 20:00 הרצל אשקלון. ס.א - להבים  הפועל
 20:00 . 20:30 איתו  אשקלון  אליצור  - מרחבים/מבועים הפועל

 שעה  05/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  21/12/20  שני יום - 8  מחזור 

 20:00 . 19:30 איתו  אשקלון  אליצור - נגב שדות מכבי
 20:30 . 20:30 מרחבים /םמבועי הפועל - הרצל אשקלון. ס.א

 17:00 . 18:00 להבים הפועל - יילותא חבל הפועל
 19:00 . 20:00 דימונה  מכבי  - נגב  רמת  להפוע 

 20:00 . 19:00 ר מית הפועל  - אשכול  הפועל
 20:00 . 20:30 שבע  באר/ עומר הפועל  - חברון  הר אליצור

 שעה  12/04/21 שני יום - 20 מחזור  שעה  28/12/20  ניש םיו - 9  מחזור 

 19:30 . 20:00 נגב  ת שדו מכבי - שבע באר/ רעומ הפועל
 20:30 . 20:00 חברון  הר  אליצור - מיתר הפועל
 19:00 . 19:00 אשכול  הפועל - דימונה   מכבי

 20:00 . 20:00 נגב  רמת הפועל  - להבים  הפועל
 18:00 . 17:00 ילות אי  בלח ל הפוע  - מרחבים/מבועים הפועל
 20:30 . 20:00 הרצל  אשקלון. ס.א - איתו לון אשק אליצור

 ה שע 19/04/21 שני יום - 21 חזור מ שעה  04/01/21 שני יום - 10 מחזור 

 20:30 . 19:30 הרצל   אשקלון. ס.א - נגב שדות מכבי
 17:00 . 18:00 ו אית אשקלון  ליצורא - איילות בלח הפועל
 20:30 . 20:00 מרחבים /מבועים פועלה  - בנג  רמת  הפועל
 20:00 . 19:00 להבים  הפועל  - אשכול  הפועל
 19:00 . 20:30 דימונה  מכבי - חברון  הר אליצור
 20:00 . 20:00 מיתר   הפועל  - עשב באר/ עומר הפועל

 שעה  26/04/21 שני יום - 22 מחזור  שעה  11/01/21 שני יום - 11 מחזור 

 19:30 . 20:00 גב נ דותש ימכב  - מיתר הפועל
 20:00 . 19:00 שבע באר /עומר הפועל - דימונה   מכבי

 20:30 . 20:00 חברון  הר אליצור  - הביםל  הפועל
 19:00 . 20:30 אשכול  ל וע הפ  - מרחבים/מבועים הפועל
 20:00 . 20:00 ב נג  רמת  הפועל - איתו אשקלון  אליצור

 18:00 . 17:00 ת איילו  חבל  הפועל - הרצל אשקלון. ס.א
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 צפון  ומיתלא' א נערים 152 ליגה
 ה שע 27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי םיו - 1  מחזור 

  .  חופשית  - חדרה בנימין  מכבי
 19:00 . 18:00 עדה .ג  בנימינה הפועל - אלעד מוצקין  מכבי

 19:00 . 20:00 צעירים  פהחי מכבי - מגדל ליזרעא   הפועל
 19:30 . 19:00 איתמר  נהריה   הפועל - חיפה אסף  כבימ

 20:30 . 20:30 יעקב  ןזכרו  כבימ - צפת ליוןע  גליל הפועל
 20:00 . 20:30 פז  אשר מטה הפועל - מעיינות ועגלב  הפועל

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  28/10/20 יעירב יום - 2  מחזור 

  .  פז  אשר מטה הפועל - יתחופש
 20:30 . 20:30 מעיינות   גלבוע הפועל - יעקב  רוןזכ בימכ

 20:30 . 19:30 צפת  עליון גליל הפועל - איתמר נהריה   הפועל
 19:00 . 19:00 חיפה   אסף מכבי  - צעירים חיפה יכבמ

 20:00 . 19:00 מגדל  יזרעאל הפועל - עדה.ג בנימינה  הפועל
 18:00 . 20:30 אלעד  מוצקין  מכבי - חדרה בנימין  מכבי

 שעה  10/02/21  יעירב יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - אלעד מוצקין  בימכ
 20:30 . 20:00 ה רחד בנימין  מכבי - מגדל יזרעאל  עלפוה

 19:00 . 19:00 עדה .ג בנימינה הפועל - פהחי אסף  מכבי
 19:00 . 20:30 ם צעירי חיפה מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 19:30 . 20:30 איתמר  נהריה  עלהפו - מעיינות גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 יעקב   זכרון מכבי - פז  ראש מטה להפוע 

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  יעקב   זכרון מכבי - חופשית
 20:00 . 19:30 פז  אשר מטה הפועל - איתמר נהריה   הפועל
 20:30 . 19:00 מעיינות  גלבוע  להפוע - צעירים חיפה מכבי
 20:30 . 19:00 צפת  עליון גליל הפועל - עדה.ג ה בנימינ להפוע 
 19:00 . 20:30 חיפה   אסף מכבי - חדרה בנימין  מכבי
 20:00 . 18:00 מגדל  יזרעאל  הפועל - אלעד מוצקין  מכבי

 ה שע 03/03/21  רביעי יום - 16 זור מח עה ש 18/11/20 רביעי יום - 5  זור מח

  .  חופשית  - מגדל יזרעאל  הפועל
 18:00 . 19:00 אלעד   מוצקין  מכבי - חיפה אסף  מכבי

 20:30 . 20:30 חדרה  בנימין כבימ - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 20:30 עדה .ג  בנימינה ועלהפ  - מעיינות גלבוע הפועל
 19:00 . 20:00 עירים צ יפהח ימכב  - פז  אשר מטה הפועל
 19:30 . 20:30 יתמר א נהריה    הפועל - יעקב  ןזכרו מכבי

 עה ש 10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  עה ש 02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  .  תמר אי נהריה   הפועל - חופשית
 20:30 . 19:00 עקב י  זכרון  מכבי  - צעירים חיפה מכבי

 20:00 . 19:00 פז  אשר מטה  לפוע ה - עדה.ג בנימינה  הפועל
 20:30 . 20:30 מעיינות  גלבוע הפועל - חדרה ימיןבנ  מכבי
 20:30 . 18:00 צפת  עליון  ל ליג  הפועל - אלעד מוצקין  מכבי

 19:00 . 20:00 חיפה  אסף מכבי - מגדל יזרעאל  לוע הפ
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 עה ש 17/03/21  רביעי יום - 18 זור מח שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - חיפה אסף  כבימ
 20:00 . 20:30 דל מג  יזרעאל עלהפו - צפת עליון גליל עלהפו

 18:00 . 20:30 אלעד  מוצקין  כבימ - מעיינות גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 חדרה  יןבנימ מכבי - פז  אשר מטה הפועל
 19:00 . 20:30 עדה .ג בנימינה הפועל - יעקב  זכרון מכבי

 19:00 . 19:30 צעירים  חיפה מכבי - יתמרא  ריהנה   ועלהפ
 עה ש 21/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  צעירים  חיפה מכבי - חופשית
 19:30 . 19:00 איתמר  נהריה   הפועל - עדה.ג בנימינה  הפועל
 20:30 . 20:30 יעקב  וןזכר מכבי - חדרה בנימין  מכבי
 20:00 . 18:00 פז  אשר מטה הפועל - אלעד ןמוצקי   ימכב

 20:30 . 20:00 מעיינות  גלבוע להפוע  - מגדל יזרעאל  הפועל
 20:30 . 19:00 צפת  עליון גליל הפועל - יפהח אסף  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 עירבי יום - 9  מחזור 

  .  ית חופש - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 20:30 ה חיפ  אסף מכבי - מעיינות גלבוע להפוע 

 20:00 . 20:00 מגדל  זרעאלי הפועל  - פז  אשר מטה הפועל
 18:00 . 20:30 אלעד   מוצקין  מכבי - יעקב  רוןזכ מכבי

 20:30 . 19:30 חדרה  בנימין מכבי - מראית נהריה   הפועל
 19:00 . 19:00 עדה .ג  בנימינה הפועל - צעירים חיפה ימכב

 שעה  11/04/21 וןראש יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

  .  עדה .ג בנימינה  הפועל - שיתחופ
 19:00 . 20:30 םייר צע  חיפה מכבי - חדרה בנימין  בימכ

 19:30 . 18:00 איתמר  נהריה   הפועל - אלעד ןמוצקי   מכבי
 20:30 . 20:00 יעקב  זכרון מכבי - מגדל יזרעאל  הפועל
 20:00 . 19:00 פז  אשר  מטה הפועל - חיפה אסף  מכבי

 20:30 . 20:30 מעיינות  גלבוע  הפועל - צפת יוןעל גליל פועלה
 שעה  21/04/21  רביעי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

  .  ת חופשי  - יינותמע  גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 ת צפ  ליוןע  גליל הפועל  - פז  אשר מטה הפועל
 19:00 . 20:30 חיפה  אסף  מכבי - יעקב  זכרון מכבי

 20:00 . 19:30 מגדל  יזרעאל הפועל - יתמרא  נהריה   הפועל
 18:00 . 19:00 אלעד  מוצקין  י מכב - צעירים חיפה מכבי

 20:30 . 19:00 חדרה  נימיןב  מכבי - עדה.ג בנימינה  פועלה
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 כזמר ומיתלא' א נערים 153 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  ה שע 21/10/20 רביעי יום - 1  זור מח

  .  חופשית  - תמר  ס'כפ  הפועל
 19:00 . 19:00 תקוה  פתח  מכבי - יההרצל  בני

 19:00 . 19:30 חולון  אבי הפועל - עירוני נתניה אליצור
 19:30 . 18:30 יהוד   ה.ל. ע - רעננה  בימכ

 20:30 . 18:30 ביב א  תל   ועלהפ - חפר עמק הפועל
 18:30 . 20:30 א " ת  יהושע  מכבי - וןהשר  רמת.ס.א

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  א " ת  יהושע  מכבי - יתשופח
 20:30 . 20:30 השרון  רמת . ס.א - אביב תל  עלהפו

 18:30 . 19:30 חפר  עמק פועלה  - יהוד  ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 רעננה   מכבי - חולון אבי פועלה

 19:30 . 19:00 עירוני  ה נתני אליצור - תקוה פתח   מכבי
 19:00 . 19:00 הרצליה   בני - תמר  ס'כפ  הפועל

 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  ור מחז

  .  חופשית  - רצליהה  בני
 19:00 . 19:30 תמר  ס' כפ עלהפו - יעירונ  נתניה אליצור

 19:00 . 18:30 תקוה   פתח  מכבי - נהרענ   מכבי
 19:00 . 18:30 חולון  אבי הפועל - חפר עמק פועלה
 19:30 . 20:30 וד יה   ה.ל. ע - השרון  רמת.ס.א

 20:30 . 18:30 אביב  תל  הפועל - א" ת  יהושע  מכבי
 שעה  17/02/21  עירבי יום - 15 מחזור  שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  אביב  תל  הפועל - חופשית
 18:30 . 19:30 א " ת  יהושע  מכבי - יהוד  ה.ל.ע

 20:30 . 19:00 השרון   מתר. ס.א - חולון אבי הפועל
 18:30 . 19:00 חפר   עמק הפועל - תקוה ח פת  מכבי

 18:30 . 19:00 רעננה  כבי מ  - תמר  ס'כפ  הפועל
 19:30 . 19:00 ני עירו  נתניה  אליצור - הרצליה בני

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  .  ת שי חופ - עירוני נתניה אליצור
 19:00 . 18:30 ה הרצלי בני - רעננה  מכבי

 19:00 . 18:30 תמר   ס'כפ  הפועל - חפר עמק הפועל
 19:00 . 20:30 תקוה   פתח  מכבי - השרון  רמת.ס.א
 19:00 . 18:30 חולון  אבי הפועל - א" ת  שעיהו  כבימ

 19:30 . 20:30 יהוד  ה .ל.ע  - אביב תל  הפועל
 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  .  יהוד   ה.ל. ע - חופשית
 20:30 . 19:00 אביב  תל  להפוע  - חולון אבי הפועל
 18:30 . 19:00 א " ת  יהושע  מכבי - תקוה פתח   מכבי

 20:30 . 19:00 השרון   מתר. ס.א - תמר  ס'כפ  הפועל
 18:30 . 19:00 חפר  עמק הפועל - הרצליה בני

 18:30 . 19:30 רעננה  מכבי - עירוני יהתנ נ  אליצור
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 שעה  17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 עירבי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - רעננה  מכבי
 19:30 . 18:30 עירוני  נתניה   אליצור - חפר עמק ועלהפ

 19:00 . 20:30 הרצליה  בני - השרון  רמת.ס.א
 19:00 . 18:30 תמר   ס'כפ הפועל - א" ת  יהושע  מכבי

 19:00 . 20:30 תקוה  פתח מכבי  - ביאב  תל  הפועל
 19:00 . 19:30 חולון  אבי הפועל - יהוד  ה.ל.ע

 שעה  21/03/21 ראשון יום - 19 זור מח שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  חולון  אבי הפועל - פשיתחו
 19:30 . 19:00 יהוד   ה.ל. ע - תקוה ח פת  מכבי
 20:30 . 19:00 אביב  תל   הפועל - תמר  ס'כפ  להפוע 

 18:30 . 19:00 א " ת  ושעיה   מכבי - הרצליה בני
 20:30 . 19:30 ון השר  רמת.ס.א - ניעירו נתניה וראליצ
 18:30 . 18:30 חפר  עמק עלהפו - נהרענ   מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי םיו - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  ר מחזו

  .  חופשית  - פרח  עמק הפועל
 18:30 . 20:30 רעננה   מכבי - ןהשרו   רמת.ס.א
 19:30 . 18:30 עירוני  ה נתני אליצור - א" ת  יהושע  כבימ

 19:00 . 20:30 הרצליה  בני  - אביב תל  הפועל
 19:00 . 19:30 תמר   ס'כפ  הפועל - יהוד  ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 תקוה  פתח  כבימ  - חולון ביא הפועל
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי םיו - 10 מחזור 

  .  תקוה  פתח   מכבי - יתחופש
 19:00 . 19:00 חולון  אבי הפועל - תמר  ס'כפ  עלהפו
 19:30 . 19:00 יהוד   ה.ל. ע - צליההר בני

 20:30 . 19:30 ביב א תל   הפועל - עירוני ניהנת אליצור
 18:30 . 18:30 א " ת  יהושע  מכבי - רעננה  כבימ

 20:30 . 18:30 השרון  ת רמ. ס.א - חפר עמק הפועל
 שעה  21/04/21  רביעי וםי - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

  .  שית חופ - השרון  רמת.ס.א
 18:30 . 18:30 ר חפ  עמק הפועל - א" ת  יהושע  מכבי

 18:30 . 20:30 רעננה  בי מכ - אביב תל  הפועל
 19:30 . 19:30 עירוני  נתניה וריצ אל - יהוד  ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 הרצליה   בני - חולון אבי פועלה

 19:00 . 19:00 תמר   ס'כפ הפועל - התקו  פתח   מכבי
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 דרום  אומיתל' א יםנער 154 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי םיו - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 עומר / שבע באר  הפועל - אילת לוע הפ

 18:30 . 18:00 צ " ראשל  יאיר מכבי  - עמוס יבנה   אליצור
 20:30 . 20:00 אשקלון . ס.א - רחובות אירי  מכבי

 19:00 . 19:00 ברנר  הפועל   - ירושלים נבון ועלהפ
 20:30 . 19:00 גיל  יונהצ  נס הפועל - אוהד אשדוד  מכבי

 שעה  03/02/21  רביעי וםי - 13 מחזור  שעה  28/10/20 יעירב יום - 2  מחזור 

  .  גיל  ציונה נס  הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 אוהד אשדוד בימכ - ברנר ועלהפ

 19:00 . 20:30 ירושלים  בוןנ ועלהפ  - וןאשקל. ס.א
 20:00 . 18:30 רחובות   יריא  מכבי - צ" ראשל יאיר  ימכב

 18:00 . 19:00 עמוס   יבנה  ראליצו - עומר/שבע באר הפועל
 18:00 . 17:00 אילת  הפועל - דיעיןומ עצמה

 שעה  10/02/21  ביעיר יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  פשית חו  - ילתא  עלהפו
 18:30 . 18:00 מודיעין  צמה ע - עמוס יבנה   אליצור

 19:00 . 20:00 עומר /שבע  באר הפועל - רחובות ריאי   מכבי
 18:30 . 19:00 צ " ראשל  ירא י מכבי - ירושלים נבון הפועל

 20:30 . 19:00 אשקלון . ס.א - אוהד אשדוד  ימכב
 19:00 . 20:30 ברנר הפועל - גיל ציונה נס הפועל

 ה שע 17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  עה ש 11/11/20 רביעי יום - 4  חזור מ

  .  ברנר  הפועל - תחופשי 
 20:30 . 20:30 גיל  ציונה נס הפועל - אשקלון. ס.א

 19:00 . 18:30 אוהד  שדודא מכבי - צ" ראשל יאיר  מכבי
 19:00 . 19:00 ירושלים  נבון  הפועל  - ומרע /שבע באר ועלהפ
 20:00 . 18:30 רחובות   יאיר מכבי  - יןמודיע  מהעצ

 17:00 . 18:00 ס עמו יבנה צוראלי - אילת הפועל
 שעה  03/03/21  ירביע יום - 16 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - סעמו יבנה   אליצור
 18:00 ( 11/01/21) 17:00 אילת  הפועל - חובותר יאיר  מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין  עצמה  - ליםרוש י  וןנב הפועל
 19:00 . 19:00 עומר /שבע באר  הפועל - אוהד אשדוד  כבימ

 18:30 . 20:30 צ " ראשל  יאיר   בימכ - גיל ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 אשקלון . ס.א - ברנר לע פוה

 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  ה שע 02/12/20 ירביע יום - 6  מחזור 

  .  אשקלון  .ס.א - תופשי ח
 19:00 . 18:30 ברנר  הפועל  - צ" ראשל יאיר  מכבי

 20:30 . 19:00 גיל  ציונה נס  הפועל  - ומרע /שבע ארב הפועל
 19:00 . 18:30 אוהד  דדו אש מכבי  - מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 ירושלים נבון הפועל - ילתא  הפועל
 20:00 . 18:00 רחובות   יאיר מכבי  - עמוס יבנה   אליצור
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 שעה  17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - רחובות יאיר  מכבי
 18:00 . 19:00 עמוס  נהיב   אליצור - ירושלים נבון פועלה

 18:00 ( 02/11/20) 17:00 אילת  הפועל - אוהד וד אשד מכבי
 18:30 . 20:30 מודיעין  עצמה - גיל ונהצי נס הפועל
 19:00 . 19:00 עומר / שבע באר הפועל - ברנר הפועל

 18:30 . 20:30 צ"ראשל  ר יאי  מכבי - אשקלון. ס.א
 שעה  21/03/21 ראשון יום - 19 ר מחזו שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  צ " ראשל יאיר  מכבי - חופשית
 20:30 . 19:00 אשקלון  . ס.א - עומר/שבע באר הפועל

 19:00 . 18:30 ברנר   הפועל - ןודיעימ העצמ
 17:00 ( 22/02/21)                      .     18:00 גיל  יונהצ  נס הפועל - אילת הפועל
 19:00 . 18:00 אוהד  שדודא י מכב - עמוס יבנה   אליצור

 19:00 . 20:00 ירושלים   נבון  הפועל - רחובות יאיר  ימכב
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 20 חזור מ ה שע 30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  שית חופ - ירושלים נבון פועלה
 20:00 . 19:00 רחובות  יאיר  מכבי - אוהד אשדוד  ימכב

 18:00 . 20:30 עמוס  יבנה רו יצאל  - גיל ציונה נס הפועל
 18:00 ( 01/02/21) 17:00 אילת  הפועל - ברנר פועלה
 18:30 . 20:30 מודיעין  עצמה - וןאשקל. ס.א
 19:00 . 18:30 עומר /עשב באר   הפועל  - צ" ראשל יאיר  כבימ

 שעה  11/04/21 וןראש יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי םיו - 10 חזור מ

  .  עומר/שבע רא ב הפועל - חופשית
 18:30 . 18:30 צ" ראשל   יאיר מכבי  - מודיעין עצמה
 17:00 ( 23/10/20) 14:00 לון אשק. ס.א - אילת הפועל

 19:00 . 18:00 ברנר  הפועל - עמוס יבנה   ליצורא
 20:30 . 20:00 גיל   ציונה סנ  הפועל - ותרחוב  יאיר  מכבי

 19:00 . 19:00 אוהד  אשדוד מכבי - שליםרוי  נבון הפועל
 שעה  21/04/21  רביעי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - אוהד ד אשדו מכבי
 19:00 . 20:30 ירושלים  נבון  הפועל - גיל הציונ נס פועלה

 20:00 . 19:00 רחובות  יאיר   מכבי - ברנר הפועל
 18:00 . 20:30 עמוס יבנה רצו אלי - אשקלון. ס.א

 18:00 . 17:00 אילת  הפועל  - צ" ראשל יאיר  בימכ
 18:30 . 19:00 דיעין מו  עצמה - ומרע /שבע באר הפועל
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 פות המדינה אלי -ית לאומערים א' נ   

 02/05/21ון יום ראש 28/04/21רביעי  יום   שמינית גמר: 

 צפון 1מקום   –רכז מ 5מקום  .1

 צפון 2קום מ  –מרכז  4מקום  .2

 דרום 2 מקום –צפון  5מקום  .3

 כזמר 3מקום  –צפון  4מקום  .4

 דרום  1מקום  – 6מקום  .5

 מרכז 2ום  מק –דרום  4 מקום .6

 מרכז 1מקום   –דרום  5מקום  .7

 צפון 3מקום   –ום דר  3ום מק .8

 09/05/21יום ראשון  05/05/21 יום רביעי בע גמר:ר

 4מנצחת משחק  – 1משחק  מנצחת  .9

 3ת משחק צחמנ – 2  מנצחת משחק .10

 8חק מש מנצחת – 5מנצחת משחק   .11

  7חק מנצחת מש – 6  מנצחת משחק .12

 22/05/21ראשון  יום 19/05/21יעי יום רב 12/05/21יום רביעי  חצי גמר: 

 10מנצח משחק   9חק מש מנצח  .  13

 12מנצח משחק    11.  מנצח משחק 14

 02/06/21יעי רביום  30/05/21יום רשון  26/05/21ם רביעי יו             גמר:

 14צח משחק מנ 13מנצח משחק  . 15

 ר סל, ייערכו בשיטת המפסיד יוצא.משחקים, בשלב הגמה

  המשחקים )עפ"י הפרשים( כשהקבוצהמשני וב ת הטמר ייערכו המשחקים בשיטנית הגמר ורבע הגבשלב שמי
 השני.רח את המשחק ה תאהבכירה בדירוג הליג

 שחק הראשון ותתארח במשחק השני.המה מימין את תארח הקבוצ 8שחק מס' במ
 ישי.המאזן הטוב ביותר משלושת הקבוצות במקום השהשישי תהיה זו עם  בוצה במקוםהק

 ש הסלים(ע הפריקבאז  דה ומספר הנקודות שווה,)נקודות במי

יגה )או  ה הבכירה בדירוג הלכשהקבוצ משחקים 3-ב מהמשחקים בשיטת הטויערכו בשלב חצי הגמר והגמר י
גה( תארח את המשחק הראשון יינה באותו מקום בליבמידה ותהות עם המאזן הטוב ביותר בין הקבוצה הקבוצ

ודות שלהן שווה, ייערך המשחק ן הנקמאזוגם בליגה את אותו הדירוג  קבוצות יתפסו 2-ווהשלישי, במידה 
  . ניטרלים ולורך( ייערך באק השלישי )במידת הצין והמשחרשומה מצד ימאולמה של הקבוצה האשון בהר
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 פון צ  יתארצ א נערים 155 ליגה

 שעה  27/01/21  רביעי יום - 10 מחזור  שעה  21/10/20 ירביע יום - 1  מחזור 

 20:30 . 18:30 רחמז  גלבוע   הפועל  - משגב  הפועל
 20:00 . 18:00 נהלל  יזרעאל הפועל  - ניב   עפולה  הפועל
 19:00 . 20:30 ה עפול הפועל - ןצפו  גליל   הפועל

 18:30 . 19:30 י רונ עי כרמיאל   מכבי - ורדים  כפר מהעצ
 18:30 . 19:30 תבור   גליל  הפועל - טבריה/דן היר. ע הפועל

 שעה  03/02/21  רביעי יום - 11 זור מח שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 20:30 בור ת גליל הפועל  - מזרח  בועגל   הפועל
 19:30 . 18:30 טבריה /דןהיר . ע  הפועל - וניעיר כרמיאל   כבימ

 19:30 . 19:00 ורדים  כפר צמה ע - הפולע  הפועל
 20:30 . 20:00 ון צפ גליל  הפועל  - נהלל  יזרעאל  הפועל
 18:00 . 18:30 יבנ  העפול  הפועל  - משגב  הפועל

 שעה  10/02/21  עירבי יום - 12 מחזור  שעה  04/11/20 יעירב יום - 3  מחזור 

 20:30 . 18:00 מזרח  גלבוע  על הפו - ניב   עפולה  הפועל
 18:30 . 20:30 משגב  הפועל - צפון ילגל    לפוע ה

 20:00 . 19:30 נהלל  אליזרע הפועל - ורדים  כפר עצמה
 19:00 . 19:30 עפולה   הפועל - בריהט/הירדן . ע הפועל
 18:30 . 18:30 ירוני ע כרמיאל  מכבי - תבור  ילגל הפועל

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  ה שע 11/11/20 רביעי םיו - 4  מחזור 

 18:30 . 20:30 עירוני  כרמיאל ימכב  - מזרח  גלבוע   הפועל
 18:30 . 19:00 תבור  גליל הפועל - להעפו  הפועל

 19:30 . 20:00 טבריה /הירדן. ע הפועל  - הלל נ עאליזר  ועלהפ
 19:30 . 18:30 דים ור  כפר  עצמה - משגב  הפועל

 20:30 . 18:00 צפון  גליל   על פוה - ניב   עפולה  עלהפו
 שעה  03/03/21  רביעי יום - 14 מחזור  עה ש 18/11/20 רביעי יום - 5  ור מחז

 20:30 . 20:30 מזרח  גלבוע  הפועל - צפון גליל   ועלהפ
 18:00 . 19:30 ניב  עפולה  הפועל - ורדים  כפר עצמה
 18:30 . 19:30 משגב  ועלהפ - ריהטב/הירדן . ע להפוע 

 20:00 . 18:30 נהלל  יזרעאל  הפועל - תבור  ללי ג  הפועל
 19:00 . 18:30 עפולה  הפועל - עירוני כרמיאל   מכבי
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 שעה  10/03/21  יעירב יום - 15 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

 19:00 . 20:30 עפולה  הפועל  - מזרח  גלבוע   הפועל
 18:30 . 20:00 עירוני  מיאלכר מכבי - נהלל  יזרעאל  הפועל
 18:30 . 18:30 תבור  ילגל  הפועל  - משגב  הפועל
 19:30 . 18:00 טבריה /הירדן .ע הפועל  - ניב   פולהע   הפועל
 19:30 . 20:30 ם ורדי כפר  עצמה - צפון לגלי   הפועל

 שעה  17/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 19:30 רח מז גלבוע  הפועל - םורדי  כפר עצמה
 20:30 . 19:30 צפון  גליל   הפועל - טבריה/דן היר. ע הפועל
 18:00 . 18:30 ניב  להעפו   הפועל - תבור  גליל הפועל
 18:30 . 18:30 שגבמ ועלהפ - ניעירו  כרמיאל   מכבי

 20:00 . 19:00 נהלל  יזרעאל  הפועל - עפולה הפועל
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 17 ר מחזו שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 20:00 . 20:30 נהלל  ליזרעא הפועל  - מזרח  לבועג   עלהפו
 19:00 . 18:30 עפולה  הפועל  - משגב  הפועל
 18:30 . 18:00 עירוני  אלכרמי כבימ - ניב   עפולה  הפועל
 18:30 . 20:30 תבור   לגלי  הפועל - צפון גליל   הפועל
 19:30 . 19:30 טבריה /ןהירד.ע הפועל - יםורד   כפר עצמה

 שעה  21/04/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  30/12/20 ביעיר יום - 9  מחזור 

 20:30 . 19:30 מזרח  גלבוע   להפוע - טבריה/רדן הי . ע הפועל
 19:30 . 18:30 ורדים  כפר  עצמה - תבור  גליל הפועל
 20:30 . 18:30 צפון  ילגל    פועלה  - עירוני ל כרמיא  מכבי

 18:00 . 19:00 ניב  עפולה  הפועל - הולעפ הפועל
 18:30 . 20:00 משגב ל הפוע - נהלל  יזרעאל  פועלה

 

 

 
  



442 
 

 חיפה   ארצית א םנערי 156 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי יום - 10 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

 20:30 . 19:00 פיליפ   פרח עמק הפועל - טבעון קרית  הפועל
 19:30 . 19:30 בקה   מכבי - קביאלי קרית מכבי

 19:30 . 20:00 נשר  הפועל - הנהרי ועלהפ
 18:30 . 20:00 אריה  חיפה הפועל - אתא קרית  אליצור

 20:30 . 18:30 אור  חיפה מכבי - מגידו פועלה
 עה ש 03/02/21  רביעי יום - 11 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

 20:30 . 20:30 אור  פהחי מכבי  - פיליפ  חפר עמק הפועל
 18:30 . 18:30 מגידו  הפועל - אריה  יפהח  הפועל
 20:00 . 19:30 אתא  קרית אליצור - נשר הפועל
 20:00 . 19:30 נהריה  הפועל - בקה  מכבי

 19:30 . 19:00 אליק בי קרית  מכבי  - טבעון קרית  פועלה
 שעה  10/02/21  רביעי יום - 12 ור מחז שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  ור מחז

 20:30 . 19:30 פיליפ   חפר עמק  הפועל - ביאליק קרית מכבי
 19:00 . 20:00 טבעון  קרית  הפועל - נהריה הפועל

 19:30 . 20:00 קה ב  מכבי - אתא קרית  צוראלי
 19:30 . 18:30 נשר  הפועל - מגידו הפועל
 18:30 . 20:30 ריה א  חיפה להפוע  - אור החיפ  מכבי

 שעה  17/02/21  יעירב וםי - 13 מחזור  שעה  11/11/20 רביעי וםי - 4  מחזור 

 18:30 . 20:30 אריה  חיפה  הפועל - פיליפ  חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:30 אור  חיפה  מכבי - רנש  הפועל

 18:30 . 19:30 מגידו  הפועל - בקה  כבימ
 20:00 . 19:00 אתא  ריתק  אליצור - ןטבעו קרית  הפועל
 20:00 . 19:30 נהריה הפועל - ביאליק קרית מכבי

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 14 מחזור  ה שע 18/11/20 רביעי יום - 5  ר חזומ

 20:30 . 20:00 פיליפ  חפר  עמק הפועל - נהריה עלהפו
 19:30 . 20:00 ביאליק   קרית מכבי - אתא קרית  וראליצ

 19:00 . 18:30 עון טב קרית  הפועל - גידומ הפועל
 19:30 . 20:30 בקה   מכבי - ראו  חיפה מכבי

 19:30 . 18:30 נשר  הפועל - אריה  חיפה ועלהפ
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 שעה  10/03/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

 19:30 . 20:30 נשר   הפועל - פיליפ  חפר מקע ועלהפ
 18:30 . 19:30 יה אר חיפה פועלה - בקה  מכבי
 20:30 . 19:00 אור  חיפה  בי מכ - טבעון קרית  להפוע 
 18:30 . 19:30 מגידו  הפועל - אליקבי יתקר מכבי

 20:00 . 20:00 אתא קרית אליצור - נהריה הפועל
 שעה  17/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

 20:30 . 20:00 פיליפ   רחפ עמק  הפועל - אתא קרית  אליצור
 20:00 . 18:30 נהריה  לוע הפ - מגידו הפועל
 19:30 . 20:30 ביאליק  קרית  מכבי - אור יפהח  מכבי

 19:00 . 18:30 טבעון  קרית הפועל - אריה  חיפה הפועל
 19:30 . 19:30 בקה    מכבי - נשר הפועל

 עה ש 06/04/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

 19:30 . 20:30 קהב   מכבי  - פיליפ  חפר עמק הפועל
 19:30 . 19:00 נשר   הפועל - וןטבע  קרית  הפועל
 18:30 . 19:30 אריה  חיפה הפועל - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:00 ר או חיפה  מכבי - נהריה להפוע 

 18:30 . 20:00 גידו מ הפועל - אתא קרית  אליצור
 שעה  21/04/21  רביעי יום - 18 ור מחז שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  ור מחז

 20:30 . 18:30 פיליפ   חפר עמק ועלהפ - מגידו הפועל
 20:00 . 20:30 אתא קרית אליצור - אור חיפה מכבי

 20:00 . 18:30 נהריה הפועל - אריה  יפהח  הפועל
 19:30 . 19:30 יקביאל  קרית מכבי - נשר הפועל
 19:00 . 19:30 עון טב  קרית הפועל - בקה   מכבי
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 שרון   ארצית' א נערים 157 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי יום - 12 מחזור  שעה  21/10/20 ביעיר יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ונהי   כפר ביתר
 20:30 . 19:00 רון הש ודה  ימכב  - דקל/השרון לב  הפועל
 20:30 . 18:00 י עירונ רעננה  מכבי - העין ראש עירוני

 20:00 . 19:00 יה נתנ עירוני אליצור - יהודה  אבן. ס.מ
 19:00 . 19:00 דני  הרצליה  בני - וןהשר  רמת   צור. ס.א

 20:30 . 19:30 סגל  סבא כפר   הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  28/10/20 ירביע יום - 2  מחזור 

  .  סגל  סבא כפר  ועלהפ - חופשית
 19:30 . 19:00 השרון  ףחו . ח.ל הפועל - ידנ   הרצליה בני

 19:00 . 20:00 ן השרו רמת  צור. ס.א - ניהנת ניירוע  אליצור
 19:00 . 20:30 יהודה  אבן. ס.מ - עירוני רעננה  מכבי
 18:00 . 20:30 העין   ראש ירוניע  - רוןהש הוד   מכבי
 19:00 . 20:30 דקל / וןהשר  לב  הפועל - יונה  כפר ביתר

 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  עה ש 04/11/20 רביעי וםי - 3  מחזור 

  .  ופשית ח - דקל/השרון לב  הפועל
 20:30 . 18:00 נהיו  כפר  ביתר - העין ראש עירוני

 20:30 . 19:00 שרון ה דהו   ימכב - יהודה  אבן. ס.מ
 20:30 . 19:00 עירוני  רעננה מכבי  - רוןהש רמת   צור. ס.א

 20:00 . 19:30 נתניה  יעירונ   אליצור  - ון השר  חוף. ח.ל  להפוע 
 19:00 . 20:30 דני  הרצליה בני - ל סג באס ר כפ  הפועל

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  דני   הרצליה ניב  - תפשי חו
 20:30 . 20:00 סגל  אסב כפר הפועל - נתניה ניעירו אליצור

 19:30 . 20:30 השרון  וףח . ח.ל  הפועל - רוניעי רעננה  מכבי
 19:00 . 20:30 השרון  רמת  צור . ס.א - ןהשרו הוד   מכבי
 19:00 . 20:30 יהודה   אבן. ס.מ - יונה  כפר ביתר

 18:00 . 19:00 העין  אשר   וניעיר - לדק /השרון לב  הפועל
 שעה  03/03/21  ביעיר יום - 16 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - ןעי ה ראש עירוני
 19:00 . 19:00 דקל /השרון לב  להפוע  - היהוד  אבן. ס.מ
 20:30 . 19:00 ה יונ כפר ביתר - השרון רמת   צור. ס.א

 20:30 . 19:30 שרון ה הוד בימכ - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 רוני עי  רעננה מכבי - סגל  סבא כפר   הפועל

 20:00 . 19:00 ניה נת  עירוני אליצור  - דני  הרצליה בני
 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 עירבי םיו - 6  מחזור 

  .  נתניה  עירוני צוראלי - חופשית
 19:00 . 20:30 דני  יה הרצל  בני - יעירונ  רעננה  מכבי
 20:30 . 20:30 סגל  סבא כפר  הפועל - השרון הוד   מכבי

 19:30 . 20:30 ון שרה חוף. ח.ל  הפועל - יונה  כפר יתרב
 19:00 . 19:00 השרון   רמת צור . ס.א - דקל/רוןהש לב  הפועל
 19:00 . 18:00 יהודה אבן. ס.מ - העין ראש עירוני
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 שעה  17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 יעירב םיו - 7  מחזור 

  .  ית חופש - יהודה  אבן. ס.מ
 18:00 . 19:00 עין ה ראש עירוני - שרוןה רמת   צור. ס.א

 19:00 . 19:30 דקל /השרון  לב  הפועל  - ון השר  ףחו  .ח.ל  הפועל
 20:30 . 20:30 יונה  כפר  ביתר - סגל  סבא כפר   הפועל

 20:30 . 19:00 השרון  הוד ימכב  - ידנ   הרצליה בני
 20:30 . 20:00 עירוני  הרעננ   מכבי - נתניה ירוניע  אליצור

 ה שע 21/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  עירוני  רעננה  מכבי - חופשית
 20:00 . 20:30 נתניה   ניעירו אליצור - השרון הוד   מכבי
 19:00 . 20:30 דני   רצליהה  יבנ - יונה  כפר ביתר

 20:30 . 19:00 סגל  אסב כפר הפועל - דקל/שרוןה לב  הפועל
 19:30 . 18:00 השרון  וףח. ח.ל הפועל - יןהע  ראש עירוני

 19:00 . 19:00 השרון   רמת   צור. ס.א - הודהי  ןאב. ס.מ
 עה ש 06/04/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - השרון רמת   צור. ס.א
 19:00 . 19:30 יהודה  אבן. ס.מ - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 18:00 . 20:30 העין  אשר  עירוני - סגל  סבא כפר   הפועל

 19:00 . 19:00 דקל /השרון לב  הפועל - דני  הצליהר בני
 20:30 . 20:00 יונה  כפר  ביתר - נתניה עירוני אליצור

 20:30 . 20:30 השרון  הוד מכבי - רוניעי רעננה  מכבי
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

  .  השרון  הוד   יכבמ  - חופשית
 20:30 . 20:30 עירוני  רעננה מכבי  - היונ  כפר ביתר

 20:00 . 19:00 נתניה  עירוני  אליצור  - דקל/השרון לב  הפועל
 19:00 . 18:00 דני  רצליהה יבנ  - העין ראש עירוני

 20:30 . 19:00 ל סג סבא כפר  הפועל - הודהי  אבן. ס.מ
 19:30 . 19:00 השרון  ףחו. ח. ל  הפועל - ןהשרו רמת   צור. ס.א

 שעה  21/04/21  רביעי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  ביעיר יום - 11 מחזור 

  .  שית חופ - השרון  חוף .ח.ל  הפועל
 19:00 . 20:30 השרון  רמת  צור. ס.א - סגל  סבא כפר   הפועל

 19:00 . 19:00 יהודה ןאב . ס.מ - דני  הרצליה ניב
 18:00 . 20:00 העין  אשר עירוני  - נתניה ניעירו אליצור

 19:00 . 20:30 ל דק/השרון  לב הפועל - וניעיר  העננר  מכבי
 20:30 . 20:30 יונה פרכ  ביתר - השרון הוד   מכבי
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 דן   תארצי 'א עריםנ 158 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי םיו - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - אביב תל  ברוך  מכבי
 20:30 . 18:30 ים  בת   מכבי - אוסישקין א" ת  הפועל
 20:30 . 19:00 דגן   בית מכבי  - עירוני גן  רמת   מכבי
 20:00 . 19:00 יהודה   אור ה.ל. ע - חולון סהר עלהפו

 20:30 . 20:00 נתן יהו  ת" פ   אליצור - שמואל גבעת וראליצ
 20:30 . 18:30 גבעתיים   ג" ר  הפועל - אונו קרית ניעירו

 עה ש 03/02/21  רביעי יום - 13 ור מחז שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  ור מחז

  .  גבעתיים  ג " ר  הפועל - חופשית
 20:00 . 20:30 אונו  קרית  עירוני - יהונתן ת"פ  וראליצ

 19:00 . 20:00 ואל שמ גבעת   אליצור - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:00 . 20:30 חולון  סהר פועלה  - דגן בית  מכבי
 19:00 . 20:30 עירוני  גן  רמת  מכבי - םי  בת  מכבי

 18:30 . 18:30 אוסישקין  א"ת   להפוע - אביב תל  ברוך  כבימ
 שעה  10/02/21  עירבי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - אוסישקין א" ת  הפועל
 18:30 . 19:00 אביב  תל ברוך  בי מכ - עירוני גן  רמת   מכבי

 20:30 . 19:00 ים   בת מכבי - חולון רסה  הפועל
 20:30 . 19:00 דגן  ית ב מכבי - שמואל גבעת צוראלי

 20:00 . 18:30 יהודה   אור ה.ל. ע - אונו קרית עירוני
 20:30 . 20:30 יהונתן  ת"פ  אליצור - תייםגבע  ג " ר  הפועל

 שעה  17/02/21  עירבי יום - 15 ר מחזו שעה  11/11/20 עירבי יום - 4  מחזור 

  .  יהונתן  ת"פ  אליצור - פשיתחו
 20:30 . 20:00 עתיים גב  ג"ר  הפועל - יהודה  ורא  ה.ל.ע

 18:30 . 20:30 אונו  קרית ניעירו - דגן בית  מכבי
 19:00 . 20:30 שמואל עתגב ורליצא - ים  בת  מכבי
 19:00 . 18:30 חולון  סהר הפועל - אביב תל  רוךב  מכבי

 19:00 . 18:30 עירוני  ןג  רמת  מכבי - סישקיןאו א" ת  הפועל
 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 זור מח שעה  18/11/20 רביעי םיו - 5  מחזור 

  .  פשית חו - עירוני גן  ת רמ  מכבי
 18:30 . 19:00 אוסישקין   א" ת  פועלה  - לוןחו  סהר הפועל

 18:30 . 19:00 אביב  תל ברוך מכבי - שמואל גבעת יצוראל
 20:30 . 18:30 ים  תב  מכבי - אונו קרית עירוני
 20:30 . 20:30 דגן   בית מכבי - עתייםגב ג " ר  הפועל
 20:00 . 20:30 ודה יה  אור ה.ל. ע - יהונתן ת"פ  אליצור

 שעה  10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  עה ש 02/12/20 ירביע יום - 6  מחזור 

  .  יהודה   אור ה.ל. ע - חופשית
 20:30 . 20:30 יהונתן  ת"פ  וראליצ  - דגן בית  מכבי
 20:30 . 20:30 ייםגבעת   ג" ר  הפועל - ים  בת  מכבי
 18:30 . 18:30 אונו  קרית עירוני - אביב תל  ברוך  מכבי

 19:00 . 18:30 ל מוא ש עתגב אליצור - אוסישקין א" ת  הפועל
 19:00 . 19:00 חולון  סהר הפועל - עירוני גן  רמת   מכבי
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 שעה  17/03/21  רביעי יום - 18 ר זומח שעה  09/12/20 ירביע יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - חולון סהר פועלה
 19:00 . 19:00 עירוני  גן רמת מכבי - שמואל גבעת אליצור

 18:30 . 18:30 ין וסישקא  א" ת  להפוע  - אונו קרית ירוניע
 18:30 . 20:30 יב אב תל ברוך  מכבי - עתייםגב ג " ר  הפועל

 20:30 . 20:30 ים  בת מכבי - ןיהונת  ת"פ  יצוראל
 20:30 . 20:00 דגן  בית י מכב - יהודה  אור ה.ל.ע

 שעה  21/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  ור מחז

  .  גן ד תבי   ימכב - חופשית
 20:00 . 20:30 ה יהוד  אור ה.ל. ע - ים  בת  מכבי
 20:30 . 20:00 יהונתן  ת"פ  אליצור - אביב תל  רוךב  מכבי
 20:30 . 18:30 יים גבעת  ג" ר   הפועל - אוסישקין א" ת  להפוע 
 18:30 . 19:00 אונו  קרית עירוני - עירוני גן  רמת   מכבי

 19:00 . 19:00 שמואל  גבעת  אליצור - חולון סהר הפועל
 שעה  06/04/21 ישישל יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - לשמוא גבעת יצוראל
 19:00 . 18:30 ון חול  סהר הפועל - אונו קרית ונייר ע

 19:00 . 20:30 עירוני  גן רמת  מכבי - תייםגבע  ג " ר  הפועל
 20:00 . 20:30 ן אוסישקי  א " ת  הפועל - תןיהונ ת"פ  אליצור

 18:30 . 20:00 אביב  תל  וךבר  מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 ים   בת  בימכ - דגן בית  מכבי

 שעה  11/04/21 ראשון וםי - 21 ר מחזו שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

  .  ים   בת  מכבי - חופשית
 20:30 . 18:30 ן דג  בית מכבי - יבאב תל  ברוך  מכבי

 20:00 . 18:30 יהודה  אור ה.ל. ע - ןסישקי או א" ת  הפועל
 20:30 . 20:00 יהונתן  ת"פ  אליצור - עירוני גן  רמת   מכבי

 20:30 . 19:00 גבעתיים   ג" ר  הפועל - חולון סהר הפועל
 18:30 . 19:00 אונו  קרית עירוני - שמואל גבעת צוראלי

 שעה  21/04/21  עירבי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - אונו קרית עירוני
 19:00 . 20:30 שמואל  עתגב  אליצור - גבעתיים ג " ר  הפועל
 20:00 . 20:30 חולון  סהר  הפועל - תןיהונ ת"פ  אליצור

 19:00 . 20:00 עירוני   גן רמת מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע
 18:30 . 20:30 קין אוסיש א" ת  הפועל - דגן בית  מכבי
 18:30 . 20:30 אביב תל ברוך בימכ - ים  בת  ימכב

 

 

 
  



448 
 

 מרכז  ארצית  'א נערים 159 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי יום - 12 ר מחזו שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - אגס ציונה נס עלהפו
 18:30 . 20:30 נרקיס  צ" ראשל מכבי  - רתמים אשדוד  מכבי

 18:30 . 19:00 סל  ןיעימוד   עצמה - רעות  מודיעין בימכ
 20:00 . 20:30 אורנים   מודיעין  הפועל  - יבנה  גן הפועל
 20:30 . 19:00 בתיה כרתמז הפועל - דרהג  מכבי
 18:30 . 18:30 םשה  מכבי - נריה  צ" ראשל   מכבי

 שעה  03/02/21  יעירב יום - 13 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  שהם  מכבי - חופשית
 18:30 . 20:30 נריה    צ" ראשל מכבי  - בתיה רת מזכ  לפוע ה

 19:00 . 20:00 רה גד  מכבי - אורנים עיןמודי הפועל
 20:30 . 18:30 יבנה גן הפועל - סל מודיעין עצמה
 19:00 . 18:30 רעות  יעיןמוד  מכבי - נרקיס צ" ראשל   מכבי

 20:30 . 19:00 רתמים   אשדוד מכבי  - אגס ציונה נס הפועל
 עה ש 10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  04/11/20 רביעי וםי - 3  ר מחזו

 19:00 . 18:30 גדרה  מכבי - סל יעיןמוד  עצמה
  .  חופשית  - רתמים שדוד א מכבי
 19:00 . 19:00 אגס  ציונה נס  הפועל - רעות  דיעיןמו מכבי

 18:30 . 20:30 נרקיס   צ" ראשל מכבי - יבנה  גן הפועל
 20:00 . 18:30 אורנים  מודיעין ועלהפ  - ריהנ   צ" ראשל   מכבי
 20:30 . 18:30 בתיה כרתמז  הפועל  - שהם מכבי

 ה שע 17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 18:30 סל  מודיעין עצמה - נריה  צ" ראשל   מכבי
  .  בתיה  מזכרת  הפועל - חופשית

 18:30 . 20:00 שהם מכבי - רניםאו  מודיעין הפועל
 19:00 . 18:30 גדרה  מכבי - נרקיס צ" ראשל   מכבי

 20:30 . 19:00 יבנה   גן  ועלהפ  - אגס ציונה נס פועלה
 19:00 . 20:30 רעות   יןמודיע בי מכ - רתמים אשדוד  מכבי

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  18/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 18:30 שהם  ימכב - סל עיןמודי עצמה
  .  חופשית  - רעות  עיןמודי מכבי

 20:30 . 20:30 רתמים  אשדוד מכבי - היבנ  גן הפועל
 19:00 . 19:00 אגס ציונה נס הפועל - גדרה  ימכב
 18:30 . 18:30 נרקיס   צ" ראשל מכבי - נריה  צ" ראשל   מכבי

 20:00 . 20:30 אורנים  מודיעין עלהפו  - בתיה מזכרת  הפועל
 ה שע 10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  עה ש 02/12/20 רביעי יום - 6  חזור מ

 18:30 . 20:30 סל  מודיעין עצמה  - בתיה מזכרת  הפועל
  .  רנים או יןדיעמו הפועל - חופשית

 18:30 . 18:30 שהם מכבי - רקיסנ  צ" ראשל   מכבי
 18:30 . 19:00 נריה    צ" ראשל מכבי  - אגס ציונה נס הפועל
 19:00 . 20:30 גדרה מכבי  - רתמים אשדוד  מכבי
 20:30 . 19:00 יבנה   גן הפועל - עותר  מודיעין מכבי
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 שעה  17/03/21  יעירב וםי - 18 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי וםי - 7  מחזור 

 20:00 . 18:30 אורנים  מודיעין הפועל - סל מודיעין עצמה
  .  חופשית  - יבנה  ןג  הפועל

 19:00 . 19:00 רעות  מודיעין כבימ - הגדר   כבימ
 20:30 . 18:30 מים רת  אשדוד כבימ - נריה  צ" ראשל   מכבי
 19:00 . 18:30 אגס ונה צי  נס  הפועל  - שהם ימכב

 18:30 . 20:30 נרקיס  צ" ראשל מכבי  - יהבת  רת מזכ  הפועל
 שעה  21/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  סל  מודיעין  עצמה - ופשיתח
 20:00 . 18:30 אורנים  יעיןמוד הפועל - נרקיס צ" אשל ר  מכבי

 20:30 . 19:00 בתיה  מזכרת  עלהפו - אגס ציונה סנ הפועל
 18:30 . 20:30 שהם מכבי  - רתמים אשדוד  בימכ

 18:30 . 19:00 נריה   צ" ראשל   מכבי - רעות  מודיעין מכבי
 19:00 . 20:30 דרה ג ימכב  - יבנה  גן הפועל

 שעה  06/04/21 ישישל יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 ביעיר יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - גדרה  מכבי
 20:30 . 18:30 נה יב גן  הפועל - נריה  צ" ראשל   מכבי
 19:00 . 18:30 רעות  מודיעין מכבי - שהם מכבי

 20:30 . 20:30 רתמים   אשדוד י מכב - בתיה מזכרת  הפועל
 19:00 . 20:00 אגס  נהציו נס הפועל - אורנים מודיעין הפועל

 18:30 . 18:30 נרקיס  צ"ראשל   ימכב - סל מודיעין צמהע
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 21 חזור מ ה שע 06/01/21  רביעי יום - 10 ור חזמ

  .  נרקיס  צ" ראשל   מכבי - חופשית
 18:30 . 19:00 סל  מודיעין עצמה - אגס ציונה נס ועלהפ

 20:00 . 20:30 אורנים  יןמודיע  הפועל - רתמים אשדוד  מכבי
 20:30 . 19:00 בתיה  מזכרת הפועל - רעות  יןמודיע  מכבי

 18:30 . 20:30 שהם  מכבי - יבנה  גן הפועל
 18:30 . 19:00 נריה  צ" שלרא מכבי - גדרה  מכבי

 שעה  21/04/21  עירבי יום - 22 מחזור  שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור 

  .  ת חופשי  - נריה  צ" ראשל   מכבי
 19:00 . 18:30 גדרה  מכבי - שהם מכבי

 20:30 . 20:30 ה יבנ  גן הפועל - יהבת  מזכרת  הפועל
 19:00 . 20:00 רעות   מודיעין מכבי - ניםאור מודיעין הפועל
 20:30 . 18:30 רתמים   אשדוד מכבי - סל מודיעין עצמה
 19:00 . 18:30 אגס  ציונה נס  לפוע ה  - נרקיס צ" ראשל   מכבי
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 דרום תארצי'  א נערים 160 ליגה
 שעה  27/01/21  רביעי וםי - 12 מחזור  שעה  21/10/20 רביעי םיו - 1  מחזור 

  .  חופשית  - שבע באר/ רעומ הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים  מרכז  הפועל - שעלבים/גזר להפוע 

 19:00 . 20:30 יאל ל יםירושל הפועל - ירושלים  אליצור
 19:00 . 20:30 יהודה  מטה הפועל - אדומים מעלה מכבי
 18:00 . 20:30 צפית /יואב ל הפוע  - מבשרת םירושלי  להפוע 

 20:30 . 20:30 ירושלים   הרי ה.ל .ע - עציון גוש אליצור
 שעה  03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  ושלים יר ריה  ה.ל. ע - חופשית
 20:30 . 20:30 עציון  גוש ליצורא  - צפית/יואב  הפועל
 20:30 . 19:00 מבשרת  ושליםיר הפועל - ודה יה  מטה להפוע 

 20:30 . 19:00 אדומים  המעל ימכב  - ליאל ירושלים  הפועל
 20:30 . 19:00 ירושלים  אליצור - ירושלים  מרכז  הפועל

 18:30 . 19:00 עלבים ש/רגז  להפוע  - שבע באר/ עומר עלהפו
 שעה  10/02/21  רביעי יום - 14 ור מחז שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  פשית חו  - שעלבים/גזר ועלהפ
 19:00 . 20:30 שבע  באר/עומר ועלהפ  - ירושלים  אליצור

 19:00 . 20:30 ירושלים  מרכז  הפועל - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 20:30 ליאל  ושליםיר  פועל ה  - מבשרת ירושלים  פועלה

 20:30 . 20:30 דה יהו  מטה הפועל - עציון שגו אליצור
 18:00 . 19:00 ית צפ/יואב   הפועל - םירושלי הרי   ה.ל.ע

 שעה  17/02/21  רביעי יום - 15 מחזור  שעה  11/11/20 ביעיר םיו - 4  מחזור 

  .  צפית /יואב  הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 ושלים יר  הרי ה.ל .ע - יהודה  מטה פועלה

 20:30 . 20:30 עציון  גוש  אליצור - ליאל ירושלים  הפועל
 20:30 . 19:00 בשרת מ ירושלים הפועל - םירושלי  מרכז  להפוע 

 20:30 . 19:00 אדומים  מעלה מכבי - עשב ארב/ רעומ הפועל
 20:30 . 18:30 רושלים י  אליצור - שעלבים/גזר הפועל

 שעה  03/03/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  18/11/20 ביעיר יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - יםירושל   אליצור
 18:30 . 20:30 ם שעלבי/גזר  הפועל - אדומים מעלה ימכב

  באר/עומר  הפועל  - רתמבש ירושלים  הפועל
 שבע

20:30 . 19:00 

 20:30 . 20:30 ירושלים  זמרכ  הפועל - עציון גוש אליצור
 19:00 . 19:00 ליאל   ירושלים  הפועל - שליםירו הרי   ה.ל.ע
 19:00 . 18:00 יהודה   מטה הפועל - צפית/יואב  פועלה

 עה ש 10/03/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  .  יהודה  מטה הפועל - חופשית
 18:00 . 19:00 צפית /אביו   הפועל  - ליאל ירושלים  הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים   הרי ה.ל. ע - שליםירו  מרכז  הפועל

 20:30 . 20:30 עציון  גוש  וראליצ  - שבע באר/ עומר ועלהפ
 20:30 . 18:30 מבשרת  ירושלים  להפוע  - שעלבים/גזר הפועל

 20:30 . 20:30 יםאדומ  מעלה מכבי - רושליםי  צוראלי
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 שעה  17/03/21  רביעי יום - 18 מחזור  שעה  09/12/20 עירבי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 לים ירוש  אליצור - מבשרת ירושלים  הפועל

 20:30 . 20:30 שעלבים /גזר עלפוה - עציון גוש צוראלי
 19:00 . 19:00 שבע  באר/עומר הפועל - ירושלים י הר  ה.ל.ע

 19:00 . 18:00 שלים ירו מרכז   הפועל - צפית/יואב  הפועל
 19:00 . 19:00 ליאל   ירושלים הפועל - ה יהוד מטה ועלהפ

 ה שע 21/03/21 ראשון יום - 19 חזור מ שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  ליאל  ירושלים  הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 יהודה  מטה  להפוע  - ירושלים  מרכז  עלהפו

 18:00 . 19:00 צפית /אביו  הפועל  - שבע רבא/ עומר הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים  הרי  ה.ל. ע - עלביםש/גזר עלהפו

 20:30 . 20:30 ן עציו   גוש אליצור  - יםירושל   אליצור
 20:30 . 20:30 מבשרת  ירושלים  הפועל - יםאדומ  מעלה מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 20 מחזור  שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - מבשרת שליםירו  הפועל
 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - עציון שגו ורליצא
 20:30 . 19:00 לים ירוש  צוראלי - רושליםי  הרי   ה.ל.ע

 18:30 . 18:00 שעלבים /גזר הפועל - תפי צ /יואב  הפועל
 19:00 . 19:00 שבע  באר/עומר הפועל - יהודה  מטה פועלה

 19:00 . 19:00 ירושלים  מרכז  הפועל  - ליאל םירושלי  הפועל
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 21 זור מח שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 חזור מ

  .  שלים ירו  מרכז  פועלה  - פשיתחו
 19:00 . 19:00 ל ליא ירושלים  הפועל  - שבע באר/ רומע  הפועל
 19:00 . 18:30 יהודה  מטה הפועל - יםשעלב/גזר הפועל

 18:00 . 20:30 צפית /יואב עלהפו - ירושלים  וראליצ
 19:00 . 20:30 ירושלים  הרי  ה.ל. ע - אדומים עלהמ  כבימ

 20:30 . 20:30 עציון   גוש ראליצו  - מבשרת רושליםי  הפועל
 ה שע 21/04/21  רביעי יום - 22 ר חזומ שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 ר מחזו

  .  חופשית  - עציון גוש אליצור
 20:30 . 19:00 מבשרת  ירושלים  ועלהפ - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 20:30 . 18:00 מים אדו  מעלה   מכבי - צפית/יואב  פועלה

 20:30 . 19:00 ירושלים  אליצור  - יהודה  מטה להפוע 
 18:30 . 19:00 שעלבים /גזר  הפועל  - ליאל שליםרוי  הפועל
 19:00 . 19:00 שבע  באר/עומר הפועל - ליםירוש  מרכז  הפועל
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 צפון  מחוזית א ריםנע 161 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון וםי - 10 מחזור  שעה  18/10/20 אשוןר  יום - 1  ר מחזו

 20:00 . 18:00 אורטודו /אעבלין  הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל
 18:00 . 18:30 אשר מטה הפועל - מעלות הפועל
 19:30 . 18:30 גולן   גליל  הפועל - ילגל  צפת הפועל
 18:00 . 18:30 עכו  הפועל - ברעם עליון.ג  להפוע 
 18:30 . 19:00 גליל  משגב הפועל - ניצנים יאל כרמ   ימכב

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 18:30 . 20:00 גליל  שגבמ  ועלהפ  - אורטודו/אעבלין הפועל
 19:00 . 18:00 ניצנים כרמיאל מכבי  - עכו הפועל
 18:30 . 19:30 ם ברע  עליון.ג  הפועל - גולן לגלי  הפועל
 18:30 . 18:00 גליל   צפת הפועל - אשר מטה הפועל
 18:30 . 18:00 ת מעלו   הפועל - ןהירד.ע/הטברי  הפועל

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 12 מחזור  עה ש 01/11/20 ראשון יום - 3  זור מח

 20:00 . 18:30 ו אורטוד /אעבלין הפועל - מעלות הפועל
 18:00 . 18:30 רדן הי .ע/ריה טב  להפוע - גליל צפת הפועל
 18:00 . 18:30 אשר  מטה הפועל - ברעם וןעלי.ג  הפועל
 19:30 . 19:00 ן גול  גליל  הפועל - ניצנים כרמיאל   מכבי

 18:00 . 18:30 עכו  להפוע  - לגלי  משגב  הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  זור מח

 18:00 . 20:00 עכו   הפועל - דורטואו/ןאעבלי  הפועל
 18:30 . 19:30 גליל   משגב הפועל - גולן גליל הפועל
 19:00 . 18:00 ים צנני כרמיאל  מכבי - אשר מטה הפועל
 18:30 . 18:00 ברעם  עליון.ג  הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל
 18:30 . 18:30 יל גל   צפת הפועל - מעלות הפועל

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  ה שע 22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 20:00 . 18:30 ו אורטוד/ןאעבלי  הפועל - גליל צפת הפועל
 18:30 . 18:30 מעלות  הפועל - עםבר עליון.ג  הפועל
 18:00 . 19:00 הירדן .ע /בריהט  הפועל - ניצנים כרמיאל   מכבי

 18:00 . 18:30 אשר מטה  הפועל - לילג משגב  הפועל
 19:30 . 18:00 גולן   גליל  עלהפו - כוע  עלהפו
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 19:30 . 20:00 ן גול  גליל  הפועל - אורטודו/אעבלין עלהפו
 18:00 . 18:00 עכו  הפועל - שרא מטה הפועל
 18:30 . 18:00 גליל  משגב  להפוע - הירדן.ע/הטברי  הפועל

 19:00 . 18:30 ניצנים  כרמיאל   מכבי - עלותמ ועלהפ
 18:30 . 18:30 רעם ב עליון .ג  הפועל - ילגל  צפת הפועל

 שעה  14/03/21 שוןרא וםי - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון וםי - 7  מחזור 

 20:00 . 18:30 אורטודו /אעבלין הפועל - ברעם עליון.ג  הפועל
 18:30 . 19:00 יל גל צפת הפועל - ניצנים כרמיאל   מכבי

 18:30 . 18:30 מעלות  הפועל - גליל משגב  הפועל
 18:00 . 18:00 דן היר.ע/טבריה  עלהפו - כוע  הפועל

 18:00 . 19:30 ראש מטה הפועל - גולן גליל פועלה
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 18:00 . 20:00 ר אש טהמ  להפוע  - אורטודו/אעבלין פועלה
 19:30 . 18:00 ן גול  גליל  הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל

 18:00 . 18:30 עכו  עלהפו - מעלות עלהפו
 18:30 . 18:30 ליל ג  במשג הפועל - גליל צפת הפועל
 19:00 . 18:30 ניצנים   כרמיאל מכבי - ברעם ליוןע.ג  הפועל

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 זור מח ה שע 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 20:00 . 19:00 ו אורטוד /עבליןא הפועל - ניצנים כרמיאל   מכבי
 18:30 . 18:30 ברעם  עליון.ג להפוע  - גליל משגב  הפועל

 18:30 . 18:00 גליל   צפת הפועל - עכו לפוע ה
 18:30 . 19:30 מעלות  הפועל - גולן גליל הפועל

 18:00 . 18:00 הירדן .ע/בריהט הפועל - אשר מטה פועלה

 

 

 
  



454 
 

 עמקים מחוז א נערים 162 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 ר מחזו שעה  18/10/20 אשוןר  יום - 1  ר מחזו

 18:00 . 19:00 יזרעאל   מגדל  עלהפו - יםצעיר  עפולה  הפועל
 19:00 . 20:30 אריות  קיןמוצ. ק מכבי  - הושעיה יזרעאל  הפועל
 20:00 . 19:30 שמשית   אליזרע   עלהפו - יקנעם  הפועל
 19:00 . 18:00 דוק אורטו  נצרת הפועל - יפיע  הפועל

 20:00 . 19:00 עאל זרי עמק הפועל - תנסמ  ים קרית כבימ
 שעה  07/02/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 וןראש םיו - 2  מחזור 

 20:00 . 19:00 יזרעאל  קעמ הפועל - זרעאלי מגדל  הפועל
 19:00 . 19:00 מתנס    ים קרית מכבי - אורטודוק נצרת  ועלהפ

 18:00 . 20:00 יפיע  הפועל  - שמשית יזרעאל   הפועל
 19:30 . 19:00 יקנעם  הפועל - אריות יןצקמו. ק מכבי

 20:30 . 19:00 הושעיה  יזרעאל  הפועל - צעירים עפולה  הפועל
 שעה  14/02/21 אשוןר  םיו - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:00 . 20:30 יזרעאל   מגדל  הפועל - עיההוש יזרעאל  הפועל
 19:00 . 19:30 צעירים  עפולה  להפוע  - יקנעם  להפוע 

 19:00 . 18:00 אריות  יןמוצק  .ק מכבי - יפיע  הפועל
 20:00 . 19:00 ת שמשי  יזרעאל  הפועל - מתנס  ים קרית מכבי

 19:00 . 20:00 טודוק אור תנצר  ועלהפ - יזרעאל  עמק הפועל
 ה שע 21/02/21 וןראש יום - 13 מחזור  ה שע 08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 אורטודוק  נצרת  הפועל - לעאיזר  מגדל  הפועל
 20:00 . 20:00 יזרעאל  עמק הפועל  - שמשית יזרעאל   הפועל
 19:00 . 19:00 מתנס   ים  קרית מכבי  - אריות מוצקין . ק מכבי

 18:00 . 19:00 יע יפ  הפועל - צעירים עפולה  הפועל
 19:30 . 20:30 יקנעם   עלהפו  - יההושע  יזרעאל  הפועל

 שעה  28/02/21 ראשון וםי - 14 ר מחזו שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 19:30 יזרעאל   מגדל הפועל - יקנעם  הפועל
 20:30 . 18:00 ה הושעי יזרעאל   הפועל - עיפי  הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים  עפולה   להפוע  - מתנס  ים קרית מכבי
 19:00 . 20:00 אריות  מוצקין  .ק מכבי - רעאליז  עמק להפוע 

 20:00 . 19:00 שמשית  יזרעאל    הפועל - אורטודוק נצרת  הפועל
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 20:00 . 19:00 שמשית  יזרעאל   הפועל - יזרעאל מגדל  ועלהפ
 19:00 . 19:00 אורטודוק נצרת  הפועל - אריות מוצקין. ק מכבי

 20:00 . 19:00 עאל יזר עמק  הפועל - צעירים עפולה  עלפוה
 19:00 . 20:30 מתנס    ים קרית מכבי  - הושעיה עאליזר  הפועל
 18:00 . 19:30 יפיע   הפועל - עםיקנ  הפועל

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  ור מחז

 19:00 . 18:00 יזרעאל   דלמג  הפועל - פיעי  הפועל
 19:30 . 19:00 םיקנע ועלהפ  - מתנס  ים קרית מכבי

 20:30 . 20:00 הושעיה  יזרעאל הפועל - יזרעאל  עמק הפועל
 19:00 . 19:00 ירים צע  פולהע   הפועל - אורטודוק רת נצ  הפועל
 19:00 . 20:00 ריות א מוצקין. ק  מכבי - משיתש יזרעאל   הפועל

 עה ש 18/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  עה ש 20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 19:00 . 19:00 אריות  מוצקין .  ק מכבי - יזרעאל מגדל  פועלה
 20:00 . 19:00 שמשית  יזרעאל    ועלהפ - צעירים פולהע   הפועל

 19:00 ( 09/12/20) 20:30 אורטודוק  תנצר  הפועל - הושעיה יזרעאל  פועלה
 20:00 . 19:30 יזרעאל  קעמ הפועל - נעםיק  הפועל
 20:30 ( 08/04/21)               .            18:00 מתנס  םי קרית מכבי - יפיע  הפועל

 שעה  25/04/21 אשוןר  יום - 18 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון וםי - 9  מחזור 

 19:00 . 19:00 יזרעאל   מגדל ועלהפ  - מתנס  ים קרית מכבי
 18:00 (21/03/21(                )28/12/20) 20:00 פיעי  הפועל - רעאליז  עמק להפוע 

 19:30 ( 13/12/20) 19:00 יקנעם  עלהפו - אורטודוק נצרת  ועלהפ
 20:30 . 20:00 הושעיה  יזרעאל פועל ה  - שמשית יזרעאל   הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים  עפולה   הפועל - אריות מוצקין. ק מכבי
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 ומרון מחוזיתש'א עריםנ 163 גהלי
 שעה  31/01/21 אשוןר  יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון םיו - 1  מחזור 

  .  חופשית  - פולג  נתניה . ע וראליצ
 19:30 . 18:30 חפר  בת  פרח   הפועל - קדימה צורן מכבי

 19:30 . 20:00 פרדסיה  הפועל - נילי וןזיכר כבימ
 20:00 . 19:30 תפוז   היהוד  אבן ס.מ - מונד תל  מכבי

 20:30 . 20:30 מנשה   הפועל - ההרוא כפר  עח הפועל
 20:00 . 19:30 חדרה  מכבי - יהקיסר  כבימ

 20:00 . 19:00 בנימינה  הפועל - חנה פרדס  מכבי
 שעה  07/02/21 ראשון יום - 15 ר מחזו שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  ר מחזו

  .  בנימינה  הפועל - חופשית
 19:00 . 20:00 חנה  פרדס בימכ - דרהח  מכבי
 19:30 . 20:30 קיסריה  מכבי - מנשה להפוע 

 20:30 . 20:00 הרואה  כפר  עח הפועל - תפוז  יהודה  אבן ס.מ
 19:30 . 19:30 מונד  תל  מכבי - הפרדסי  הפועל
 20:00 . 19:30 נילי  זיכרון מכבי - חפר בת חפר  הפועל
 18:30 . 19:30 קדימה  צורן  מכבי - פולג  נתניה . ע אליצור

 שעה  14/02/21 שוןרא יום - 16 מחזור  שעה  01/11/20 ןשורא יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - קדימה צורן מכבי
 19:30 . 20:00 לג פו  נתניה. ע ליצורא  - נילי זיכרון מכבי
 19:30 . 19:30 חפר  בת   חפר  פועלה  - דמונ תל  מכבי

 19:30 . 20:30 פרדסיה   הפועל - הרואה כפר  עח הפועל
 20:00 . 19:30 תפוז  דההו י  אבן ס.מ - יסריהק  מכבי
 20:30 . 19:00 מנשה  הפועל - חנה רדספ  מכבי

 20:00 . 20:00 חדרה  מכבי - בנימינה  הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 17 זור מח ה שע 08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  חדרה  מכבי - תחופשי 
 20:00 . 20:30 נה בנימי עלהפו - מנשה להפוע 

 19:00 . 20:00 חנה פרדס מכבי - פוזת  יהודה  אבן ס.מ
 19:30 . 19:30 ה קיסרי מכבי - פרדסיה  ועלהפ

 20:30 . 19:30 הרואה  כפר  עח עלהפו - חפר בת חפר  הפועל
 19:30 . 19:30 מונד   תל מכבי - פולג  ניה נת . ע אליצור

 20:00 . 18:30 נילי  זיכרון מכבי - קדימה צורן מכבי
 שעה  28/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - נילי זיכרון מכבי
 18:30 . 19:30 קדימה צורן מכבי - מונד תל  מכבי

 19:30 . 20:30 פולג   נתניה.ע  צוראלי - ההרוא כפר  עח הפועל
 19:30 . 19:30 חפר   תב  חפר  הפועל - קיסריה ימכב
 19:30 . 19:00 פרדסיה  הפועל - חנה פרדס  מכבי

 20:00 . 20:00 תפוז  הודה י אבן  ס.מ - בנימינה  הפועל
 20:30 . 20:00 מנשה   הפועל - חדרה מכבי
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 שעה  07/03/21 ראשון וםי - 19 ר מחזו שעה  29/11/20 ראשון וםי - 6  מחזור 

  .  מנשה  הפועל - חופשית
 20:00 . 20:00 חדרה  מכבי - זתפו  יהודה  בןא ס.מ

 20:00 . 19:30 בנימינה  הפועל - יהפרדס   הפועל
 19:00 . 19:30 חנה  ספרד  מכבי - חפר בת חפר  הפועל
 19:30 . 19:30 קיסריה  מכבי - פולג  נתניה . ע אליצור

 20:30 . 18:30 הרואה  כפר  עח ועלהפ - ימהקד  ןצור  מכבי
 19:30 . 20:00 מונד  תל  בימכ - נילי זיכרון מכבי

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

  .  שית חופ - מונד תל  מכבי
 20:00 . 20:30 נילי  ןזיכרו  מכבי  - הרואה כפר  עח הפועל
 18:30 . 19:30 ה קדימ ורןצ  בימכ  - קיסריה מכבי
 19:30 . 19:00 פולג  נתניה.ע  אליצור - חנה פרדס  מכבי

 19:30 . 20:00 חפר  בת חפר  על הפו - בנימינה  הפועל
 19:30 . 20:00 סיה פרד  הפועל - חדרה מכבי

 20:00 . 20:30 תפוז   יהודה אבן ס.מ - המנש הפועל
 שעה  04/04/21 וןראש םיו - 21 מחזור  שעה  20/12/20 וןראש יום - 8  זור מח

  .  תפוז   יהודה  אבן ס.מ - חופשית
 20:30 . 19:30 שה מנ הפועל - פרדסיה  עלהפו

 20:00 . 19:30 חדרה  מכבי - פרח  בת חפר  הפועל
 20:00 . 19:30 ימינה בנ  הפועל  - פולג  נתניה . ע יצוראל

 19:00 . 18:30 חנה  פרדס  כבימ  - קדימה צורן מכבי
 19:30 . 20:00 קיסריה  ימכב - ליני ןזיכרו  מכבי
 20:30 . 19:30 רואה ה  כפר  עח הפועל - מונד לת   מכבי

 עה ש 11/04/21 ראשון יום - 22 מחזור  עה ש 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  שית חופ - הרואה כפר  עח פועלה
 19:30 . 19:30 מונד  תל   מכבי - קיסריה מכבי
 20:00 . 19:00 י ניל  זיכרון מכבי  - חנה פרדס  מכבי

 18:30 . 20:00 קדימה צורן מכבי - בנימינה  הפועל
 19:30 . 20:00 פולג  נתניה.ע  ראליצו - חדרה מכבי

 19:30 . 20:30 חפר   בת חפר  הפועל - מנשה עלפוה
 19:30 . 20:00 פרדסיה  הפועל - זתפו  יהודה  אבן ס.מ

 שעה  18/04/21 ןאשור  וםי - 23 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  יה פרדס   הפועל - חופשית
 20:00 . 19:30 פוזת  יהודה  אבן ס.מ - פרח  בת חפר  הפועל
 20:30 . 19:30 מנשה הפועל  - פולג  יה נתנ. ע אליצור

 20:00 . 18:30 ה חדר מכבי - קדימה צורן ימכב
 20:00 . 20:00 בנימינה להפוע  - נילי זיכרון מכבי
 19:00 . 19:30 חנה  פרדס  בימכ - מונד תל  מכבי

 19:30 . 20:30 קיסריה  מכבי  - הרואה רכפ   עח הפועל
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 שעה  25/04/21 ראשון יום - 24 חזור מ שעה  10/01/21 אשוןר  יום - 11 זור מח

  .  חופשית  - קיסריה ימכב
 20:30 . 19:00 הרואה  כפר  עח הפועל - חנה פרדס  מכבי

 19:30 . 20:00 מונד  תל מכבי - בנימינה  הפועל
 20:00 . 20:00 לי ני   זיכרון מכבי - חדרה מכבי

 18:30 . 20:30 ימה קד צורן  מכבי - מנשה הפועל
 19:30 . 20:00 פולג   נתניה. ע אליצור  - תפוז  היהוד  אבן ס.מ

 19:30 . 19:30 חפר  בת  חפר  עלהפו - פרדסיה  הפועל
 שעה  02/05/21 וןראש יום - 25 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון יום - 12 מחזור 

  .  חפר  תב  חפר  הפועל - חופשית
 19:30 . 19:30 יה פרדס ועל הפ  - פולג  יה נתנ. ע אליצור

 20:00 . 18:30 תפוז  יהודה  אבן ס.מ - מהקדי צורן מכבי
 20:30 . 20:00 מנשה  להפוע  - נילי זיכרון מכבי
 20:00 . 19:30 חדרה  ימכב - מונד תל  מכבי

 20:00 . 20:30 נימינה ב  ועלהפ - אההרו כפר  עח הפועל
 19:00 . 19:30 חנה  פרדס  מכבי - ריהקיס מכבי

 שעה  09/05/21 ראשון יום - 26 מחזור  שעה  24/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - חנה פרדס  כבימ
 19:30 . 20:00 קיסריה  מכבי - בנימינה  להפוע 

 20:30 . 20:00 הרואה  כפר עח  הפועל - חדרה כבימ
 19:30 . 20:30 מונד  תל  מכבי - מנשה הפועל

 20:00 . 20:00 נילי   רוןזיכ מכבי - זתפו  יהודה  אבן ס.מ
 18:30 . 19:30 קדימה צורן בימכ - פרדסיה  הפועל

 19:30 . 19:30 פולג   ניהנת.ע  אליצור - חפר בת פרח   עלהפו
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 ן שרו  מחוזית'א ריםנע 164 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 14 מחזור  ה שע 18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 19:30 . 19:00 הרעננ   אליצור - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 חבצלת   סבא רכפ הפועל - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 טייבה  פועלה - ןמת  מכבי
 20:30 . 20:30 אות עצמ תקוה פתח מכבי - מכבים תקוה. פ  מכבי

 20:30 . 19:30 איצקוביץ   עננהר  מכבי - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 19:00 ברק  ההרצלי  בני  - להב  שומרון אליצור
 19:30 . 20:30 אגוז  וןשר ה הוד מכבי - אדר  סבא כפר   הפועל

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 15 ור מחז שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 19:30 . 19:30 אגוז  השרון  הוד מכבי - עננהר  אליצור
 20:30 . 20:30 אדר  סבא כפר הפועל - ברק יההרצל  בני

 18:00 . 20:30 להב   ומרוןש  אליצור - איצקוביץ רעננה  מכבי
 19:30 . 20:30 יר יא  כוכב  אליצור - עצמאות תקוה תח פ  מכבי

 20:30 . 20:30 מכבים  תקוה.פ  מכבי - טייבה הפועל
 20:30 . 18:30 מתן   מכבי - חבצלת סבא כפר   הפועל

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי  - קאסם כפר   ועלהפ
 שעה  14/02/21 ןראשו יום - 16 מחזור  עה ש 01/11/20 ןראשו יום - 3  מחזור 

 20:30 . 20:30 רעננה  אליצור - אורנית יכבמ
 18:00 . 20:30 קאסם  כפר הפועל - מתן מכבי
 18:30 . 20:30 צלת חב סבא כפר הפועל  - מכבים תקוה. פ  מכבי

 20:30 . 19:30 טייבה   הפועל - ריאי בכוכ  צוראלי
 20:30 . 19:00 עצמאות   תקוה פתח  בי מכ - להב  שומרון אליצור
 20:30 . 20:30 איצקוביץ  רעננה   מכבי - אדר  סבא כפר   הפועל
 20:30 . 19:30 ברק   הרצליה ניב  - אגוז השרון הוד   מכבי

 שעה  21/02/21 ןראשו יום - 17 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 20:30 . 19:30 ברק  ליההרצ  בני - רעננה  אליצור
 19:30 . 20:30 אגוז  רוןהש הוד מכבי  - איצקוביץ רעננה  מכבי
  סבא כפר לפועה  - עצמאות תקוה פתח   מכבי
 אדר 

20:30 . 20:30 

 18:00 . 20:30 להב  שומרון אליצור - טייבה הפועל
 19:30 . 18:30 ר יאי   וכבכ  אליצור - חבצלת סבא ר כפ  הפועל
 20:30 . 18:00 מכבים תקוה. פ כבי מ - קאסם כפר   הפועל

 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - אורנית ימכב
 ה שע 28/02/21 ראשון יום - 18 ר חזומ שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  ר מחזו

 19:30 . 20:30 רעננה  אליצור - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - ביםמכ תקוה. פ  מכבי

 18:00 . 19:30 סםקא כפר  הפועל - יאיר כוכב ליצורא
 18:30 . 19:00 חבצלת  סבא כפר  הפועל - להב  שומרון ראליצו 

 20:30 . 20:30 טייבה  הפועל  - אדר  סבא כפר   עלפוה
  תקוה פתח  מכבי - גוזא  השרון הוד   מכבי

 עצמאות 
19:30 . 20:30 

 20:30 . 20:30 ץ איצקובי   רעננה   מכבי - ברק הרצליה בני
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 20:30 . 19:30 יצקוביץ א רעננה   מכבי - ננהרע  אליצור
 20:30 . 20:30 ברק הרצליה  בני - עצמאות תקוה תח פ  מכבי

 19:30 . 20:30 אגוז   שרוןה  הוד מכבי - טייבה הפועל
 20:30 . 18:30 אדר  סבא כפר עלהפו - לתחבצ סבא כפר   הפועל
 18:00 . 18:30 להב  שומרון אליצור - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 יאיר  ב כוכ אליצור - רניתאו מכבי
 20:30 . 20:30 מכבים  תקוה.פ  כבימ - מתן מכבי

 שעה  14/03/21 וןראש יום - 20 זור מח שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 19:30 . 20:30 רעננה  אליצור  - מכבים והתק. פ  מכבי
 20:30 . 19:30 מתן  ימכב  - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 ת אורני  מכבי  - להב  שומרון אליצור
 18:00 . 20:30 קאסם  כפר ועל הפ  - אדר  סבא כפר   הפועל
 18:30 . 19:30 חבצלת  סבא כפר  הפועל - אגוז השרון הוד   מכבי

 20:30 . 20:30 טייבה  עלהפו - ברק הרצליה בני
 20:30 . 20:30 עצמאו  תקוה פתח מכבי  - צקוביץאי רעננה  מכבי

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  ה שע 20/12/20 ראשון םיו - 8  מחזור 

 20:30 . 19:30 עצמאות  תקוה   פתח  מכבי - רעננה  אליצור
 20:30 . 20:30 צקוביץ אי רעננה   מכבי - טייבה הפועל
 20:30 . 18:30 ברק  הרצליה בני - חבצלת אסב פר כ  להפוע 

 19:30 . 18:00 גוז א השרון  הוד מכבי  - םקאס כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 אדר   סבא כפר הפועל - אורנית מכבי
 18:00 . 20:30 ב לה שומרון אליצור - מתן מכבי
 19:30 . 20:30 יאיר  כוכב צור אלי - מכבים תקוה. פ  מכבי

 שעה  11/04/21 שוןרא יום - 22 מחזור  שעה  27/12/20 אשוןר  םיו - 9  מחזור 

 19:30 . 19:30 רעננה  אליצור - יאיר כוכב ראליצו 
 20:30 . 18:00 מכבים  תקוה. פ מכבי  - להב  וןמר שו  אליצור
 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - אדר  סבא כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 נית אור  מכבי - אגוז השרון הוד   מכבי

 18:00 . 20:30 קאסם כפר הפועל - ברק ליההרצ בני
  סבא כפר   הפועל - איצקוביץ רעננה  מכבי
 ת חבצל

20:30 . 18:30 

 20:30 . 20:30 טייבה  הפועל - מאותעצ תקוה פתח   מכבי
 ה שע 18/04/21 ראשון יום - 23 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 ור מחז

 20:30 . 19:30 טייבה  הפועל - רעננה  אליצור
  תקוה  פתח  מכבי - חבצלת סבא כפר   הפועל

 עצמאות 
18:30 . 20:30 

 20:30 . 18:00 ביץ איצקו רעננה  י מכב - סםקא כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 ברק הרצליה בני - אורנית מכבי
 19:30 . 20:30 אגוז השרון הוד מכבי - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 אדר  סבא כפר הפועל  - מכבים התקו. פ  מכבי

 19:00 . 19:30 להב   שומרון אליצור - יאיר כוכב יצוראל
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 שעה  25/04/21 ראשון יום - 24 ר מחזו שעה  10/01/21 אשוןר  יום - 11 ר מחזו

 19:30 . 19:00 רעננה   ראליצו - להב  שומרון אליצור
 19:30 . 20:30 יאיר   כוכב אליצור  - אדר  סבא כפר   הפועל
 20:30 . 19:30 ם מכבי קוהת. פ  מכבי - אגוז השרון הוד   מכבי

 20:30 . 20:30 מתן  מכבי - קבר הרצליה בני
 20:30 . 20:30 ורנית א מכבי  - קוביץאיצ עננהר  מכבי
 18:00 . 20:30 סם קא פרכ  להפוע - עצמאות תקוה פתח   מכבי

 18:30 . 20:30 חבצלת   סבא  כפר הפועל - טייבה הפועל
 שעה  02/05/21 ראשון וםי - 25 ר מחזו שעה  17/01/21 ראשון וםי - 12 מחזור 

 19:00 . 19:30 בצלת ח סבא  כפר הפועל - רעננה  אליצור
 20:30 . 18:00 טייבה הפועל - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 20:30 עצמאות   ה תקו  חפת  מכבי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 איצקוביץ  רעננה   מכבי - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 ברק  הרצליה בני - מכבים קוהת. פ  מכבי

 19:30 . 19:30 אגוז  השרון  הוד ימכב  - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 18:00 אדר  סבא כפר  הפועל - להב  וןשומר  צוראלי

 שעה  09/05/21 שוןרא יום - 26 מחזור  שעה  24/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

 19:30 . 20:30 רעננה  יצור אל  - אדר  סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:30 להב   שומרון  יצוראל  - גוזא  וןהשר  הוד   מכבי

 19:30 . 20:30 יאיר   כוכב ראליצו  - ברק הרצליה בני
 20:30 . 20:30 מכבים  תקוה. פ י כבמ  - איצקוביץ עננהר  מכבי

 20:30 . 20:30 ן מת  מכבי - עצמאות תקוה ח פת  בימכ
 20:30 . 20:30 ית אורנ  מכבי - טייבה הפועל
 18:00 . 18:30 קאסם  כפר ועלהפ - חבצלת סבא כפר   הפועל
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 דן  מחוזית  א נערים 165 ליגה
 שעה  31/01/21 ןשורא יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון וםי - 1  מחזור 

 18:30 . 19:30 רקפת   יהודה  אור ה. ל.ע  - יותאר גבעתיים הפועל
 19:00 . 20:30 עירוני  גן תרמ  מכבי - גש  גן  רמת  אליצור

 20:00 . 18:00 אפעל  רמת.  ס.מ - ריעז אל הנו/א" ת  ביתר
 18:30 . 18:00 תר מי תקווה  גני מכבי - אביב תל   יהודה  יבנ

 20:30 . 20:30 עומר  השרון  רמת .  ס.א - יסמין  חולון להפוע 
 20:30 . 20:30 תקווה   גני מכבי  - דור אונו קרית יעירונ 

 20:00 . 20:30 יב אב  תל  מכבי - רוקי  אביב תל  הפועל
 שעה  07/02/21 ראשון וםי - 15 מחזור  שעה  25/10/20 אשוןר  יום - 2  ר מחזו

 20:00 . 18:30 ב אבי תל  מכבי - רקפת  ודהיה   אור ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 ק ירו אביב תל הפועל  - תקווה  גני  בימכ
 20:30 . 20:30 דור  אונו קרית   עירוני - עומר  רוןהש  רמת. ס.א

 20:30 . 18:30 ן סמי י  וןחול  הפועל - מיתר תקווה  גני  מכבי
 18:00 . 20:00 אביב  תל   יהודה  יבנ  - אפעל רמת. ס.מ

 18:00 . 19:00 אליעזר  נוה/ א" ת  ביתר - עירוני גן  רמת   מכבי
 20:30 . 19:30 גש  גן רמת  וראליצ  - תאריו גבעתיים הפועל

 שעה  14/02/21 שוןרא יום - 16 חזור מ שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:30 . 20:30 רקפת   יהודה אור ה. ל.ע - גש  גן  מתר  וראליצ
 19:30 . 18:00 אריות  םגבעתיי להפוע  - ליעזרא  נוה/א" ת  ביתר

 19:00 . 18:00 עירוני  גן  רמת מכבי - אביב תל   היהוד  בני
 20:00 . 20:30 אפעל  רמת.  ס.מ - ןיסמי   חולון הפועל
 18:30 . 20:30 מיתר  תקווה  גני מכבי  - דור אונו קרית עירוני
 20:30 . 20:30 עומר   השרון רמת. ס.א - ירוק  אביב תל  הפועל
 20:30 . 20:00 תקווה   גני כבימ - אביב  תל  מכבי

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 17 זור מח שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  ר זומח

 20:30 . 18:30 וה תקו   גני מכבי - רקפת  יהודה  אור ה.ל.ע
 20:00 . 20:30 יב אב תל בימכ - עומר  השרון  רמת. ס.א

 20:30 . 18:30 ירוק  אביב תל  הפועל - מיתר וה תקו גני  מכבי
 20:30 . 20:00 דור  נו או קרית עירוני  - אפעל רמת. ס.מ

 20:30 . 19:00 יסמין   חולון הפועל - יעירונ גן  רמת   מכבי
 18:00 . 19:30 אביב  תל  יהודה בני  - אריות גבעתיים הפועל
 18:00 . 20:30 אליעזר  נוה/א " ת  תרבי  - גש  גן  תרמ  אליצור

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  ה שע 22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:30 . 18:00 ת רקפ  ההודי  אור ה.ל. ע - אליעזר נוה/א" ת  תרבי
 20:30 . 18:00 גש  גן רמת  אליצור - אביב תל   ודהיה   בני

 19:30 . 20:30 יות אר  םגבעתיי הפועל - יסמין  ןחולו הפועל
 19:00 . 20:30 עירוני  גן רמת מכבי  - רדו אונו קרית עירוני
 20:00 . 20:30 אפעל  רמת.  ס.מ - ירוק  אביב תל  הפועל
 18:30 . 20:00 מיתר   קווהת  גני בימכ - אביב  תל  מכבי
 20:30 . 20:30 עומר  השרון רמת. ס.א - תקווה  גני  מכבי
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  ה שע 29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 20:30 . 18:30 עומר  ן השרו רמת. ס.א - רקפת  יהודה  אור ה.ל.ע
 20:30 . 18:30 תקווה   גני מכבי  - מיתר ווה תק  גני  מכבי

 20:00 . 20:00 אביב תל   ימכב - אפעל רמת. ס.מ
 20:30 . 19:00 ירוק  ביבא  תל   הפועל - וניעיר גן  רמת   מכבי

 20:30 . 19:30 ור ד  אונו קרית עירוני  - אריות ייםגבעת  ועלהפ
 20:30 . 20:30 יסמין  חולון  הפועל  - גש  גן  רמת  ראליצו 
 18:00 . 18:00 ב אבי תל  יהודה  בני - אליעזר נוה/א" ת  ביתר

 שעה  14/03/21 שוןרא יום - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 18:30 . 18:00 רקפת  ודהיה  ורא ה. ל.ע  - אביב תל   יהודה  בני
 18:00 . 20:30 אליעזר  נוה/א" ת  ביתר - יסמין  חולון הפועל
 20:30 . 20:30 גש  גן רמת  וריצ אל - דור אונו ריתק עירוני

 19:30 . 20:30 אריות  יםגבעתי  הפועל - ירוק  אביב תל  לפוע ה
 19:00 . 20:00 י עירונ  גן רמת כבימ - אביב  תל  מכבי
 20:00 . 20:30 אפעל  רמת. ס.מ - וה תקו גני  מכבי

 18:30 . 20:30 מיתר  תקווה  גני בימכ - עומר  השרון  רמת. ס.א
 שעה  04/04/21 וןראש יום - 21 מחזור  שעה  20/12/20 וןראש יום - 8  חזור מ

 18:30 . 18:30 מיתר  תקווה  גני מכבי - רקפת  הודהי  אור ה.ל.ע
 20:30 . 20:00 עומר  השרון   רמת.  ס.א - אפעל רמת. ס.מ

 20:30 . 19:00 תקווה  גני כבי מ  - עירוני גן  רמת   מכבי
 20:00 . 19:30 אביב  לת  מכבי - אריות גבעתיים הפועל
 20:30 . 20:30 רוקי  ביבא  לת  הפועל  - גש  גן  רמת  אליצור

 20:30 . 18:00 דור   אונו קרית עירוני  - אליעזר נוה/א" ת  ביתר
 20:30 . 18:00 ן יסמי   לוןחו להפוע  - אביב תל   יהודה  יבנ

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 22 זור מח שעה  27/12/20 ראשון םיו - 9  מחזור 

 18:30 . 20:30 רקפת   יהודה  אור ה.ל. ע - יסמין  חולון פועלה
 18:00 . 20:30 אביב  תל יהודה   ניב  - דור אונו קרית ירוניע

 18:00 . 20:30 אליעזר  נוה/א"ת  ר בית - ירוק  אביב תל  הפועל
 20:30 . 20:00 גש  גן רמת אליצור  - אביב  תל  בימכ

 19:30 . 20:30 אריות  יםגבעתי  על הפו - תקווה  גני  מכבי
 19:00 . 20:30 ני עירו  גן רמת מכבי - עומר  השרון  תרמ. ס.א

 20:00 . 18:30 אפעל  רמת. ס.מ - מיתר ה תקוו גני  מכבי
 שעה  18/04/21 וןראש םיו - 23 מחזור  שעה  03/01/21 וןראש יום - 10 זור מח

 20:00 . 18:30 אפעל  רמת.  ס.מ - רקפת  דהיהו  אור ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 יתר מ  תקווה גני מכבי  - עירוני גן  רמת   מכבי

 20:30 . 19:30 עומר  השרון  רמת. ס.א - תאריו ייםגבעת  הפועל
 20:30 . 20:30 תקווה   גני מכבי - גש  גן  רמת  אליצור

 20:00 . 18:00 אביב  תל  ימכב - זראליע נוה/א" ת  ביתר
 20:30 . 18:00 ירוק  אביב  תל  הפועל  - אביב תל   הודהי  בני

 20:30 . 20:30 דור  אונו   קרית יעירונ  - יסמין  לוןחו הפועל
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 שעה  25/04/21 ראשון יום - 24 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 ר מחזו

 18:30 . 20:30 קפ ר  דהיהו  אור  ה .ל. ע - דור נואו קרית עירוני
 20:30 . 20:30 יסמין  חולון הפועל - ירוק  אביב תל  הפועל

 18:00 . 20:00 אביב  תל היהוד  בני - ביב א תל  כבימ
 18:00 . 20:30 ליעזר א  נוה/א " ת  ביתר - תקווה  גני  מכבי

 20:30 . 20:30 גש  גן רמת  אליצור  - עומר  השרון  רמת. ס.א
 19:30 . 18:30 יות אר  יםעתי גב  להפוע - מיתר תקווה  גני  מכבי

 19:00 . 20:00 עירוני   גן  רמת  מכבי - עלאפ רמת. ס.מ
 ה שע 02/05/21 ראשון יום - 25 ור חזמ שעה  17/01/21 וןראש יום - 12 ר מחזו

 19:00 . 18:30 עירוני  גן רמת  מכבי - רקפת  יהודה  אור ה.ל.ע
 20:00 . 19:30 אפעל  רמת. ס.מ  - אריות יםגבעתי הפועל

 18:30 . 20:30 מיתר  תקווה  גני מכבי - גש  גן  רמת  ריצו אל
 20:30 . 18:00 עומר   השרון תרמ .  ס.א - אליעזר נוה/א" ת  ביתר

 20:30 . 18:00 תקווה   גני מכבי - אביב תל   הודהי  בני
 20:00 . 20:30 אביב  תל  מכבי - יןיסמ  חולון הפועל
 20:30 . 20:30 ירוק  אביב תל   הפועל - דור אונו קרית עירוני

 עה ש 09/05/21 ןראשו יום - 26 מחזור  שעה  24/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

 18:30 . 20:30 רקפת  ה יהוד אור ה.ל. ע - ירוק  אביב תל  להפוע 
 20:30 . 20:00 דור  אונו קרית רוניעי  - ביב א תל  מכבי
 20:30 . 20:30 יסמין  חולון הפועל  - תקווה  גני  מכבי

 18:00 . 20:30 אביב  תל דהיהו  יבנ  - מר עו השרון  רמת. ס.א
 18:00 . 18:30 זר אליע נוה/א"ת  ביתר - מיתר תקווה  גני  מכבי

 20:30 . 20:00 גש  גן רמת ראליצו  - אפעל רמת .ס.מ
 19:30 . 19:00 אריות  גבעתיים  הפועל - עירוני גן  ת רמ  מכבי
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 מרכז  מחוזית' א נערים 166 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

  .  פשית חו  - רווה גן הפועל
 20:00 . 18:30 הבילויים  דרה ג  מכבי - סירני נצר ועלהפ

 18:00 . 19:00 לוד    הפועל - אזור הפועל
 18:30 . 20:30 מכבים  מודיעין  מכבי  - ניםניצ   שהם מכבי

 18:00 . 19:00 נחשון   מודיעין  הפועל - מודיעין אליצור
 18:30 . 20:30 חשמונאים  ב" מ  וראליצ - רמלה  דוד נווה אליצור

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון וםי - 2  ר מחזו

  .  חשמונאים ב" מ  וראליצ - תחופשי 
 20:30 . 18:00 רמל   דוד נווה אליצור  - נחשון   מודיעין  ועלהפ

 19:00 . 20:30 ן ודיעימ ר ליצוא - מכבים מודיעין מכבי
 20:30 . 18:00 ניצנים   שהם מכבי - לוד   הפועל
 19:00 . 20:00 אזור  הפועל - ילוייםהב  גדרה  מכבי

 18:30 . 18:30 י ירנ ס נצר הפועל - רווה גן הפועל
 שעה  14/02/21 שוןרא יום - 14 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

  .  פשית חו  - סירני נצר הפועל
 18:30 . 19:00 רווה  גן הפועל - אזור ועלהפ

 20:00 . 20:30 יים הבילו   רהגד  מכבי  - יםניצנ  שהם מכבי
 18:00 . 19:00 לוד    הפועל - יןמודיע אליצור

 20:30 . 20:30 מכבים יעיןמוד מכבי - רמלה  דוד ווהנ  צוראלי
 18:00 . 18:30 נחשון  ודיעיןמ  הפועל - ונאיםחשמ ב" מ  אליצור

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 זור מח שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  חזור מ

  .  נחשון   מודיעין  פועלה  - פשיתחו
 18:30 . 18:30 איםחשמונ ב"מ אליצור  - מכבים יעיןוד מ  מכבי

 20:30 . 18:00 רמלה   דוד נווה אליצור - לוד   הפועל
 19:00 . 20:00 מודיעין  אליצור - הבילויים גדרה  ימכב
 20:30 . 18:30 ניצנים  שהם מכבי - רווה גן ועלהפ

 19:00 . 18:30 אזור  ועלהפ - סירני רנצ  הפועל
 שעה  28/02/21 ראשון וםי - 16 מחזור  שעה  22/11/20 שוןרא יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - וראז הפועל
 18:30 . 20:30 סירני   נצר  הפועל - ניצנים  שהם מכבי

 18:30 . 19:00 רווה  ןג  ועלהפ - יןמודיע אליצור
 20:00 . 20:30 הבילויים  הגדר מכבי - רמלה  דוד ווהנ  אליצור
 18:00 . 18:30 לוד   עלהפו - חשמונאים ב" מ  אליצור
 20:30 . 18:00 יםמכב  מודיעין מכבי - חשון נ  עיןודימ   הפועל

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 ר מחזו שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  מכבים מודיעין מכבי - שיתחופ
 18:00 . 18:00 נחשון  יעיןמוד   הפועל - לוד   הפועל
 18:30 . 20:00 חשמונאים ב"מ  וראליצ - הבילויים הגדר   מכבי
 20:30 . 18:30 רמלה   דוד נווה אליצור - רווה גן עלהפו

 19:00 . 18:30 מודיעין  ליצורא - סירני נצר הפועל
 20:30 . 19:00 ניצנים   שהם ימכב - ראזו  הפועל
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 שעה  14/03/21 ראשון וםי - 18 ר מחזו שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  ור מחז

  .  חופשית  - יצניםנ  שהם מכבי
 19:00 . 19:00 אזור  הפועל - יןדיעמו אליצור
 18:30 . 20:30 י סירנ נצר הפועל - רמלה  דוד נווה אליצור
 18:30 . 18:30 וה רו גן  עלהפו - חשמונאים ב" מ  אליצור
 20:00 . 18:00 ילויים הב  גדרה מכבי - נחשון   יןמודיע  הפועל
 18:00 . 20:30 ודל   הפועל  - מכבים מודיעין מכבי

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  20/12/20 אשוןר  םיו - 8  מחזור 

  .  לוד    הפועל - חופשית
 18:30 . 20:00 כביםמ  ןדיעימו מכבי - הבילויים דרהג  מכבי

 18:00 . 18:30 נחשון  מודיעין  הפועל - רווה גן הפועל
 18:30 . 18:30 חשמונאים  ב" מ  יצוראל  - סירני נצר הפועל
 20:30 . 19:00 רמלה   דוד הנוו  ריצו אל  - אזור הפועל
 19:00 . 20:30 מודיעין  אליצור - ניצנים  שהם מכבי

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 20 מחזור  עה ש 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - מודיעין אליצור
 20:30 . 20:30 ניצנים  שהם מכבי - רמלה  דדו נווה אליצור
 19:00 . 18:30 ור אז  עלהפו - חשמונאים ב" מ  אליצור
 18:30 . 18:00 סירני  נצר הפועל  - נחשון   מודיעין  הפועל
 18:30 . 18:30 ה רוו  גן  הפועל  - מכבים דיעיןמו מכבי

 20:00 . 18:00 הבילויים ה גדר מכבי - לוד   הפועל
 שעה  18/04/21 אשוןר  יום - 21 מחזור  עה ש 03/01/21 שוןרא יום - 10 מחזור 

  .  הבילויים  גדרה  כבימ  - חופשית
 18:00 . 18:30 לוד    הפועל - רווה גן הפועל
 18:30 . 18:30 מכבים   מודיעין מכבי - סירני נצר הפועל
 18:00 . 19:00 נחשון   מודיעין  הפועל - אזור להפוע 
 18:30 . 20:30 חשמונאים   ב" מ  יצוראל - ניצנים  שהם מכבי

 20:30 . 19:00 רמלה  דוד  נווה אליצור - ודיעיןמ  אליצור
 שעה  25/04/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 מחזור 

  .  ת ופשי ח - רמלה  דוד נווה יצוראל
 19:00 . 18:30 דיעין מו  אליצור - חשמונאים ב" מ  ליצורא

 20:30 . 18:00 ים ניצנ  שהם מכבי - נחשון   מודיעין  ועלהפ
 19:00 . 20:30 ראזו  הפועל  - מכבים מודיעין כבימ

 18:30 . 18:00 סירני  נצר פועלה  - לוד   הפועל
 18:30 . 20:00 רווה   גן הפועל - הבילויים גדרה  מכבי
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 ם-י מחוזית' א נערים 167 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 19:30 . 19:30 זאב .פ  ירושלים  הפועל - ששמ בית  אליצור
 20:30 . 20:30 הדסה  צור. י.מ  הפועל - קריה חברון  הר אליצור

 20:30 . 19:30 אדומים  ב .מ יצוראל  - ירושלים  ר" ת בי
 19:00 . 19:00 אדר  רה ם-י  הפועל - ירושלים  הראל ועלהפ
 20:30 . 18:30 ירושלים ל הפוע - םירושלי  זיו אאס

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 11 ור מחז שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 20:30 . 19:30 ירושלים  הפועל  - זאב.פ   ירושלים  הפועל
 18:30 . 19:00 ים ושליר   וזי  אסא - אדר הר ם-י  עלהפו

 19:00 . 20:30 ירושלים  הראל  הפועל - םאדומי  ב .מ אליצור
 19:30 . 20:30 ירושלים   ר" בית  - הדסה צור. י. מ הפועל
 20:30 . 19:30 קריה  חברון הר  יצוראל - שמש בית  אליצור

 שעה  14/02/21 אשוןר  יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 19:30 . 20:30 זא .פ  ירושלים  הפועל - קריה חברון  הר צוראלי
 19:30 . 20:00 שמש בית אליצור - ליםירוש  ר" בית 

 20:30 . 19:00 הדסה  צור. י.מ  הפועל - םליירוש  הראל הפועל
 20:30 . 18:30 אדומים    ב.מ צור אלי - ירושלים  זיו אסא

 19:00 . 20:30 אדר   הר ם-י הפועל - שליםירו  הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  ור מחז

 19:00 . 19:30 אדר  הר ם-י  הפועל  - זאב.פ   רושליםי  הפועל
 20:30 . 20:30 שלים ירו   לפועה  - אדומים  ב .מ אליצור

 18:30 . 20:30 ירושלים  זיו אסא - הדסה צור. י. מ עלהפו
 20:00 . 19:30 לים ירוש הראל   הפועל - שמש בית  אליצור
 19:30 . 20:30 ירושלים   ר" בית  - הקרי  חברון  הר אליצור

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  זור מח

 19:30 . 19:30 אב ז.פ  ירושלים  הפועל - יםירושל   ר" בית 
 20:30 . 19:00 ריה ק חברון  הר  ליצורא - ירושלים  הראל הפועל

 19:30 . 20:00 שמש בית אליצור  - ושליםיר   זיו אסא
 20:30 . 20:30 דסה ה צור . י .מ להפוע  - ירושלים  הפועל

 20:30 . 19:00 אדומים   ב . מ צורליא  - אדר הר ם-י  עלהפו
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 עה ש 07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  זור מח

 20:30 . 19:30 מים אדו  ב.מ  אליצור  - זאב.פ   םירושלי  הפועל
 19:00 . 20:30 אדר  הר ם-י  הפועל - הדסה צור. י. מ הפועל
 20:30 . 19:30 ירושלים  הפועל - שמש ית ב  אליצור
 18:30 . 20:30 רושלים י זיו  סאא - קריה חברון  הר אליצור

 19:00 . 19:30 ירושלים   הראל הפועל - ירושלים  ר" ית ב
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 זור מח שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 19:30 . 19:00 זאב .פ   ירושלים  להפוע  - ירושלים  הראל ועלהפ
 19:30 . 18:30 ירושלים ר"יתב - ירושלים  זיו אאס
 20:30 . 20:30 יה קר  חברון הר אליצור - יםירושל   עלהפו

 19:30 . 20:00 שמש בית  צוראלי - אדר הר ם-י  הפועל
 20:30 . 20:30 הדסה   צור. י .מ  ועלהפ - מיםאדו  ב .מ אליצור

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  ה שע 20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 20:30 . 19:30 ה הדס רצו .י.מ  הפועל  - זאב.פ   ירושלים  לוע הפ
 20:30 . 19:30 אדומים    ב.מ  אליצור - שמש בית  אליצור
 19:00 . 20:30 דר א הר ם-י  הפועל - קריה ברון ח הר אליצור

 20:30 . 19:30 ירושלים  להפוע  - ירושלים  ר" בית 
 18:30 . 19:00 שליםירו  זיו אסא - ירושלים  הראל הפועל

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 זור מח עה ש 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 19:30 . 18:30 זאב .פ  םירושלי  הפועל  - ירושלים  זיו אסא
 19:00 . 20:30 ירושלים   הראל ועלהפ  - ירושלים  הפועל
 19:30 . 19:00 לים ירוש   ר" בית  - אדר הר ם-י  הפועל

 20:30 . 20:30 קריה  וןבר ח הר אליצור - מיםאדו  ב .מ ליצורא
 19:30 . 20:30 שמש  בית  אליצור - הדסה צור. י. מ הפועל
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 דרום וזיתמח' א נערים 168 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 חזור מ ה שע 18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:30 . 20:30 אלון  ה יבנ   אליצור - אשדוד יתרב
 19:00 . 18:30 םני ניצ צ" נ  הפועל - ןנע /גזר הפועל
 19:00 . 20:30 אביב  ברנר פועלה - ליוב ה אשדוד  מכבי

 20:00 . 19:00 רחובות   יעירונ  מכבי - יבנה.ח /יבנה. ק אליצור
 20:00 . 19:00 ות רחוב צוראלי - יבנה  גן  מכבי

 שעה  07/02/21 ראשון םיו - 11 חזור מ שעה  25/10/20 ראשון וםי - 2  מחזור 

 20:00 . 18:30 רחובות   אליצור - אלון יבנה   אליצור
 19:00 . 20:00 בנה י גן מכבי - רחובות  רוניעי בימכ

 19:00 . 19:00 ה יבנ.ח/יבנה.ק צור אלי - אביב ברנר הפועל
 20:30 . 19:00 היובל   אשדוד מכבי - צניםני צ" נ  הפועל
 18:30 . 20:30 נען /גזר הפועל - אשדוד ביתר

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:30 . 18:30 אלון  יבנה    ראליצו  - נען/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 דאשדו  ביתר  - יובלה אשדוד  מכבי
 19:00 . 19:00 ניצנים  צ" נ  הפועל - בנהי.ח /היבנ. ק ראליצו 
 19:00 . 19:00 ביבא ברנר הפועל - יבנה  גן  מכבי

 20:00 . 20:00 רחובות   ירוניע מכבי - רחובות  צוראלי
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  ה שע 08/11/20 ראשון יום - 4  ר חזומ

 20:00 . 18:30 רחובות   עירוני מכבי - אלון יבנה   צוראלי
 20:00 . 19:00 ות רחוב אליצור  - אביב ברנר הפועל
 19:00 . 19:00 יבנה   ןג  מכבי - ניצנים צ" נ  הפועל
 19:00 . 20:30 יבנה . ח /יבנה. ק אליצור - דאשדו ביתר

 20:30 . 18:30 היובל  שדוד א מכבי - נען/גזר הפועל
 שעה  28/02/21 וןראש יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:30 . 20:30 אלון  יבנה  אליצור - היובל אשדוד  מכבי
 18:30 . 19:00 נען /זרג  הפועל - יבנה.ח /יבנה. ק אליצור

 20:30 . 19:00 אשדוד  ביתר  - יבנה  גן  מכבי
 19:00 . 20:00 ניצנים  צ" נ  הפועל - רחובות  אליצור

 19:00 . 20:00 אביב  ברנר  עלהפו  - רחובות  וניעיר  מכבי
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  ה שע 29/11/20 ראשון יום - 6  זור מח

 19:00 . 18:30 אביב  ברנר   הפועל - אלון יבנה   אליצור
 20:00 . 19:00 רחובות   ירוניע  כבימ - ניצנים צ" נ  הפועל
 20:00 . 20:30 רחובות   אליצור - אשדוד ביתר

 19:00 . 18:30 יבנה   גן  מכבי - נען/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 יבנה .ח/בנהי .ק אליצור - היובל אשדוד  מכבי

 שעה  14/03/21 אשוןר  יום - 16 מחזור  עה ש 06/12/20 שוןרא יום - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 אלון  יבנה   אליצור - נהיב .ח /בנהי. ק אליצור
 20:30 . 19:00 היובל  אשדוד מכבי - יבנה  גן  מכבי

 18:30 . 20:00 ן נע/זרג  להפוע - רחובות  אליצור
 20:30 . 20:00 אשדוד  ביתר  - חובותר  עירוני מכבי

 19:00 . 19:00 ניצנים  צ" נ  הפועל - אביב רברנ  פועלה
 שעה  04/04/21 וןראש יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 19:00 . 18:30 ניצנים   צ" נ  עלהפו - אלון יבנה   אליצור
 19:00 . 20:30 אביב נרבר עלהפו - דאשדו ביתר

 20:00 . 18:30 ובות רח  עירוני מכבי - נען/זרג הפועל
 20:00 . 20:30 ת רחובו אליצור - בלהיו אשדוד  מכבי

 19:00 . 19:00 יבנה   גן מכבי - בנהי.ח /יבנה. ק אליצור
 שעה  11/04/21 אשוןר  יום - 18 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:30 . 19:00 אלון  יבנה  אליצור - נהיב  גן  ימכב
 19:00 . 20:00 יבנה .ח/ יבנה. ק וראליצ  - רחובות  אליצור

 20:30 . 20:00 היובל  אשדוד מכבי - רחובות  עירוני בימכ
 18:30 . 19:00 נען / גזר הפועל - אביב ברנר הפועל
 20:30 . 19:00 אשדוד  תרבי - ניצנים צ" נ  הפועל
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 נגב   זיתמחו' א םנערי 169 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - נגב  רמת  הפועל
 20:30 . 20:00 שפיר  יצוראל - יתוא אשקלון  אליצור
 17:30 . 20:30 הנגב   שער הפועל  - חברון  הר אליצור

 20:00 . 20:00 ת ג  יתקרי עירוני מכבי - רוחםי  מכבי
 18:30 . 19:00 יתר מ הפועל - דימונה   מכבי

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 11 ר מחזו שעה  25/10/20 אשוןר  יום - 2  ר מחזו

 18:30 . 18:30 יתר מ  להפוע  - ערבה הפועל
 19:00 . 20:00 דימונה   מכבי - גת קריית ניעירו מכבי

 20:00 . 17:30 ירוחם  מכבי - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 חברון  הר אליצור  - שפיר  ליצורא

 20:00 . 19:00 איתו  לוןאשק אליצור - נגב  רמת  הפועל
 שעה  14/02/21 ראשון וםי - 12 מחזור  שעה  01/11/20 שוןרא יום - 3  מחזור 

 18:30 . 18:30 ערבה הפועל - איתו שקלון א אליצור
 19:00 . 20:30 נגב רמת הפועל  - חברון  הר ליצורא

 20:30 . 20:00 שפיר  אליצור - ירוחם  מכבי
 17:30 . 19:00 הנגב  שער עלהפו - דימונה   מכבי

 20:00 . 18:30 גת  רייתק עירוני מכבי - יתרמ  הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 ור מחז שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 18:30 . 18:30 גת  קריית עירוני  מכבי - בהער הפועל
 18:30 . 17:30 מיתר  הפועל - הנגב שער לפוע ה

 19:00 . 20:30 דימונה  מכבי - שפיר  אליצור
 20:00 . 19:00 ירוחם  מכבי  - בנג  רמת  הפועל
 20:30 . 20:00 חברון  הר ראליצו - איתו אשקלון  אליצור

 שעה  28/02/21 ןראשו יום - 14 ור מחז שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל  - ון חבר  הר אליצור
 20:00 . 20:00 איתו  אשקלון אליצור - ירוחם  מכבי
 19:00 . 19:00 נגב  רמת הפועל - דימונה   מכבי

 20:30 . 18:30 יר שפ  אליצור - מיתר הפועל
 17:30 . 20:00 הנגב  שער  הפועל - גת קריית יעירונ  מכבי
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 15 ר חזומ עה ש 29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 17:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - ערבה להפוע 
 20:00 . 20:30 גת  קריית עירוני  מכבי - שפיר  וראליצ

 18:30 . 19:00 תר מי  עלהפו  - נגב  רמת  הפועל
 19:00 . 20:00 דימונה  מכבי  - איתו אשקלון  ראליצו 

 20:00 . 20:30 ירוחם  מכבי - ון חבר  הר אליצור
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  ור מחז

 18:30 . 18:30 בה ער  הפועל - וחםיר   מכבי
 20:30 . 19:00 חברון  הר אליצור  - דימונה   כבימ

 20:00 . 18:30 איתו  אשקלון צוראלי - מיתר הפועל
 19:00 . 20:00 נגב  רמת  ועלהפ - גת קריית ניעירו מכבי

 20:30 . 17:30 שפיר  אליצור - הנגב ערש ועלהפ
 שעה  04/04/21 אשוןר  יום - 17 זור מח שעה  20/12/20 אשוןר  יום - 8  מחזור 

 18:30 . 18:30 שפיר  אליצור - ערבה הפועל
 17:30 . 19:00 הנגב  שער להפוע - נגב  רמת  הפועל
 20:00 . 20:00 גת  קריית ניעירו  מכבי  - איתו אשקלון  אליצור

 18:30 . 20:30 מיתר  הפועל  - חברון  הר יצוראל
 19:00 . 20:00 דימונה   ימכב  - ירוחם  מכבי

 ה שע 11/04/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - דימונה   מכבי
 20:00 . 18:30 וחם יר   מכבי - מיתר הפועל
 20:30 . 20:00 חברון  רה  צוראלי - תג  קריית עירוני מכבי

 20:00 . 17:30 איתו  אשקלון אליצור - הנגב ערש הפועל
 19:00 . 20:30 נגב  רמת הפועל  - שפיר  אליצור
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 צפון  מיתלאו' ב םנערי 201 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

  .  ית חופש - יזרעאל  עמק פועלה
 19:00 . 18:30 נהריה  הפועל - מגידו להפוע 

 20:30 . 20:30 יפה ח  מכבי - נותמעיי /גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 אתא  קרית  רצואלי - כרמל חיפה ימכב
 20:00 . 20:00 מגדל   יזרעאל  הפועל - שרא מטה עלהפו

 20:30 . 19:00 צפת  עליון  גליל  הפועל  - מוצקין  קרית מכבי
 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  25/10/20 ןראשו יום - 2  מחזור 

  .  צפת  וןעלי  גליל הפועל - שיתחופ
 19:00 . 20:00 מוצקין  קרית מכבי  - מגדל  יזרעאל  ועלהפ

 20:00 . 20:00 אשר מטה  הפועל - אתא קרית  ראליצו 
 20:30 . 20:30 כרמל   חיפה מכבי - חיפה מכבי

 18:30 . 19:00 ינות מעי/עלבוג  עלהפו - נהריה הפועל
 18:30 . 20:00 מגידו  הפועל - יזרעאל  עמק הפועל

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 14 ר מחזו שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ידומג  עלהפו
 20:00 . 20:30 יזרעאל  עמק הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
 19:00 . 20:30 נהריה  הפועל - כרמל פהחי מכבי

 20:30 . 20:00 חיפה  מכבי - אשר מטה הפועל
 20:00 . 19:00 אתא  תקרי  יצוראל - מוצקין  קרית מכבי

 20:00 . 20:30 מגדל   יזרעאל הפועל - צפת ליוןע  גליל הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  גדל מ  יזרעאל  הפועל - פשיתחו
 20:30 . 20:00 צפת  ןעליו  גליל הפועל - אתא קרית  צוראלי
 19:00 . 20:30 מוצקין   קרית בימכ - חיפה בימכ

 20:00 . 19:00 אשר מטה  הפועל - יהנהר  הפועל
 20:30 . 20:00 כרמל  חיפה מכבי - יזרעאל  עמק הפועל
 18:30 . 18:30 מעיינות /גלבוע הפועל - מגידו הפועל

 שעה  28/02/21 אשוןר  יום - 16 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון וםי - 5  מחזור 

  .  פשית חו  - נותמעיי /גלבוע להפוע 
 18:30 . 20:30 מגידו  להפוע - כרמל חיפה מכבי

 20:00 . 20:00 יזרעאל   עמק הפועל - שרא המט  הפועל
 19:00 . 19:00 נהריה הפועל  - מוצקין  קרית מכבי

 20:30 . 20:30 פה חי  מכבי - צפת עליון גליל פועלה
 20:00 . 20:00 אתא  קרית אליצור - למגד  יזרעאל  הפועל

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  אתא  קרית  אליצור - יתופשח
 20:00 . 20:30 מגדל    יזרעאל הפועל - חיפה בימכ

 20:30 . 19:00 צפת  עליון  גליל הפועל - נהריה הפועל
 19:00 . 20:00 מוצקין  יתקר  מכבי - יזרעאל  עמק הפועל
 20:00 . 18:30 אשר  מטה  להפוע  - ומגיד  הפועל
 20:30 . 18:30 כרמל  חיפה מכבי - מעיינות/בועגל הפועל
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 שעה  14/03/21 וןראש יום - 18 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון וםי - 7  מחזור 

  .  ית חופש  - כרמל חיפה מכבי
 20:30 . 20:00 ת מעיינו /גלבוע  הפועל - אשר מטה להפוע 
 18:30 . 19:00 גידו מ הפועל  - מוצקין  ריתק  מכבי

 20:00 . 20:30 יזרעאל  עמק הפועל - צפת יוןעל גליל הפועל
 19:00 . 20:00 נהריה   הפועל - מגדל  יזרעאל  הפועל
 20:30 . 20:00 ה חיפ  מכבי - אתא ת קרי אליצור

 שעה  21/03/21 ראשון םיו - 19 מחזור  שעה  20/12/20 שוןרא וםי - 8  מחזור 

  .  חיפה  מכבי - ופשיתח
 20:00 . 19:00 אאת  קרית אליצור - נהריה הפועל
 20:00 . 20:00 מגדל   יזרעאל עלהפו - אליזרע  עמק הפועל
 20:30 . 18:30 פת צ  עליון גליל הפועל - מגידו הפועל
 19:00 . 18:30 מוצקין  קרית בימכ - מעיינות/גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 אשר  מטה הפועל - כרמל החיפ  מכבי

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 20 ר זומח שעה  27/12/20 ןראשו יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - אשר מטה פועלה
 20:30 . 19:00 כרמל   חיפה מכבי - מוצקין  קרית כבימ

 20:30 . 20:30 יינות מע/לבוע ג  הפועל - צפת עליון ילגל הפועל
 18:30 . 20:00 מגידו  הפועל - מגדל  יזרעאל  הפועל

 20:00 . 20:00 יזרעאל  עמק  הפועל - אתא ית קר  ליצורא
 19:00 . 20:30 יה נהר הפועל - חיפה מכבי

 שעה  11/04/21 ןראשו יום - 21 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון םיו - 10 מחזור 

  .  נהריה  הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 חיפה מכבי - יזרעאל  קעמ עלהפו

 20:00 . 18:30 אתא קרית  צוראלי - מגידו הפועל
 20:00 . 18:30 מגדל   יזרעאל עלפוה - מעיינות/גלבוע הפועל

 20:30 . 20:30 צפת  ליוןע  גליל  הפועל - כרמל יפהח  כבימ
 19:00 . 20:00 מוצקין   קרית מכבי - אשר מטה הפועל

 שעה  18/04/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  10/01/21 וןראש םיו - 11 מחזור 

  .  שית חופ - ין מוצק קרית בימכ
 20:00 . 20:30 אשר  מטה  פועלה - צפת עליון גליל הפועל

 20:30 . 20:00 רמל כ  חיפה מכבי  - מגדל  עאליזר  לפוע ה
 20:30 . 20:00 מעיינות /גלבוע עלהפו - אתא קרית  אליצור

 18:30 . 20:30 מגידו  פועלה - יפהח  מכבי
 20:00 . 19:00 יזרעאל  עמק הפועל - יהנהר  הפועל
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 שרון  לאומית ב נערים 202 יגהל
 עה ש 31/01/21 ראשון יום - 12 ור מחז שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  ור מחז

  .  חופשית  - יעקב  זכרון מכבי
 19:30 . 20:00 השרון  הוד מכבי - עדה.ג בנימינה  הפועל
 19:30 . 19:00 מרכז   ניהנת .ע  אליצור - השרון לב.  ח.ל   להפוע 

 20:30 . 19:00 יורם  חדרה  מכבי  - טבעון קרית  הפועל
 18:00 . 20:00 חפר  עמק הפועל - יהודה  אבן. ס.מ

 19:00 . 20:30 הכרמל  חוף  הפועל - וןהשר  חוף.ח.ל  הפועל
 שעה  07/02/21 ראשון וםי - 13 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  ר מחזו

  .  הכרמל  חוף הפועל - חופשית
 20:30 . 18:00 השרון  ףחו.ח.ל  להפוע - חפר קעמ הפועל
 20:00 . 20:30 יהודה   אבן. ס.מ - יורם  החדר מכבי

 19:00 . 19:30 טבעון  קרית פועל ה - מרכז  נתניה . ע אליצור
 19:00 . 19:30 השרון  לב.  ח.ל  הפועל - השרון הוד   מכבי

 20:00 . 18:30 ה עד.ג בנימינה הפועל - יעקב  כרוןז  כבימ
 שעה  14/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  01/11/20 וןראש יום - 3  מחזור 

  .  ת חופשי  - עדה.ג בנימינה  הפועל
 18:30 . 19:00 יעקב  זכרון מכבי - שרוןה לב.  ח.ל   הפועל

 19:30 . 19:00 השרון   הוד מכבי  - טבעון קרית  ועלהפ
 19:30 . 20:00 רכז מ נתניה. ע אליצור - יהודה  אבן. ס.מ

 20:30 . 20:30 יורם   חדרה בימכ - רוןהש חוף.ח.ל  להפוע 
 18:00 . 19:00 חפר  עמק  הפועל - הכרמל חוף עלהפו

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  08/11/20 וןראש יום - 4  מחזור 

  .  חפר  עמק הפועל - תחופשי 
 19:00 . 20:30 הכרמל  חוף הפועל - ורםי   דרהח  ימכב

 20:30 . 19:30 השרון  חוף.ח.ל  הפועל  - רכז מ נתניה . ע אליצור
 20:00 . 19:30 יהודה  אבן. ס.מ  - וןשר ה הוד   מכבי

 19:00 . 18:30 טבעון   ריתק הפועל - יעקב  זכרון בימכ
 19:00 . 20:00 השרון  לב.  ח.ל   הפועל - עדה.ג בנימינה  הפועל

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 16 ור מחז שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  זור מח

  .  פשית חו  - השרון לב  .ח.ל   עלהפו
 20:00 . 19:00 עדה .ג  בנימינה הפועל - טבעון ת ריק הפועל

 18:30 . 20:00 יעקב  זכרון מכבי - יהודה  אבן. ס.מ
 19:30 . 20:30 השרון  הוד כבימ  - השרון חוף.ח.ל  הפועל
 19:30 . 19:00 כז מר  נתניה.ע אליצור - הכרמל חוף הפועל
 20:30 . 18:00 יורם  חדרה  כבי מ  - חפר עמק הפועל

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון וםי - 6  מחזור 

  .  יורם   חדרה מכבי - שיתחופ
 18:00 . 19:30 חפר  קעמ הפועל  - מרכז  נתניה . ע אליצור

 19:00 . 19:30 הכרמל  חוף הפועל - ןהשרו הוד   כבימ
 20:30 . 18:30 השרון  ףחו .ח.ל  הפועל - יעקב  זכרון מכבי

 20:00 . 20:00 יהודה  אבן. ס.מ - העד .ג בנימינה  הפועל
 19:00 . 19:00 טבעון  קרית   עלהפו - השרון לב.  ח.ל   עלהפו
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 שעה  14/03/21 וןראש יום - 18 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - טבעון קרית  הפועל
 19:00 . 20:00 השרון  בל .  ח.ל   הפועל - הודהי  אבן. ס.מ

 20:00 . 20:30 דה ע.ג  בנימינה  הפועל - השרון חוף.ח.ל  הפועל
 18:30 . 19:00 יעקב   זכרון מכבי - מלהכר חוף הפועל
 19:30 . 18:00 השרון  הוד מכבי  - חפר עמק להפוע 
 19:30 . 20:30 מרכז  נתניה. ע אליצור - יורם  החדר ימכב

 שעה  21/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  רכז מ ה נתני. ע אליצור - חופשית
 20:30 . 19:30 יורם חדרה בי מכ - השרון הוד   מכבי
 18:00 . 18:30 חפר  עמק הפועל - עקבי  זכרון מכבי
 19:00 . 20:00 הכרמל  חוף  הפועל - עדה.ג ינה נימ ב  עלהפו

 20:30 . 19:00 השרון  ף חו.ח.ל  להפוע  - השרון לב.  ח.ל   הפועל
 20:00 . 19:00 יהודה   אבן. ס.מ - טבעון ית קר  הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 20 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - יהודה  אבן. ס.מ
 19:00 . 20:30 טבעון  קרית   הפועל - השרון חוף.ח.ל  פועלה

 19:00 . 19:00 השרון  לב. ח .ל   הפועל - רמלהכ  חוף הפועל
 20:00 . 18:00 עדה .ג בנימינה הפועל - פרח  עמק הפועל
 18:30 . 20:30 יעקב  זכרון ימכב - יורם  חדרה מכבי

 19:30 . 19:30 השרון  ודה  מכבי - מרכז  יה נתנ. ע אליצור
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 זור מח

  .  השרון  הוד   מכבי - חופשית
 19:30 . 18:30 מרכז  נתניה. ע אליצור - יעקב  זכרון מכבי

 20:30 . 20:00 יורם   חדרה ימכב  - עדה.ג בנימינה  ועלהפ
 18:00 . 19:00 חפר  עמק  הפועל - השרון בל.  ח.ל   הפועל

 19:00 . 19:00 הכרמל  חוף  הפועל - טבעון קרית  עלהפו
 20:30 . 20:00 ון השר חוף.ח.ל  הפועל - יהודה  אבן. ס.מ

 שעה  25/04/21 וןראש םיו - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון םיו - 11 מחזור 

  .  חופשית  - השרון חוף.ח.ל  הפועל
 20:00 . 19:00 הודה י  אבן. ס.מ - רמלהכ  חוף הפועל

 19:00 . 18:00 טבעון   קרית הפועל - חפר עמק ועלהפ
 19:00 . 20:30 השרון  לב.  ח.ל   ועלהפ - יורם  חדרה מכבי

 20:00 . 19:30 עדה .ג  בנימינה הפועל  - כז מר נתניה . ע אליצור
 18:30 . 19:30 יעקב זכרון  מכבי  - השרון הוד   מכבי
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 דן  לאומית' ב נערים 203 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 וןראש יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ג"ר  בליך  מכבי
 18:00 . 19:00 הרצליה  בני - אריק השרון  מתר. ס.א

 20:00 . 18:00 ייםגבעת ג " ר   הפועל - רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 אביב  תל  הפועל - אוסישקין/א" ת  להפוע 

 18:30 . 19:30 תם יו   התקו פתח  מכבי - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:30 . 19:00 אונו  קרית עירוני  - ברוש סבא כפר   הפועל

 18:00 . 20:30 העין  שרא  עירוני - יב אב תל  בימכ
 שעה  07/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  העין  ראש עירוני - חופשית
 20:30 . 18:30 אביב תל  מכבי - נואו קרית עירוני

 20:30 . 18:30 ברוש  סבא כפר  הפועל  - יותם תקוה פתח   כבימ
 19:30 . 19:00 אלדד  ת "פ  ג" הד  ס.מ  - יבאב  תל  הפועל

 19:00 . 20:00 שקין וסיא/א"ת  הפועל - גבעתיים ג"ר   עלפוה
 18:00 . 18:00 רעננה   מכבי - יההרצל  בני

 19:00 . 19:00 אריק  השרון רמת. ס.א - ג"ר  בליך  מכבי
 שעה  14/02/21 ראשון יום - 16 ר מחזו שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  ור מחז

  .  ית חופש - אריק וןהשר   רמת .ס.א
 19:00 . 18:00 ג " ר  בליך מכבי - הרעננ  מכבי

 18:00 . 19:00 יה הרצל  בני - אוסישקין/א" ת  פועלה
 20:00 . 19:30 גבעתיים  ג" ר    ועלהפ - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ

 19:00 . 19:00 אביב  תל  הפועל - ברוש סבא כפר   הפועל
 18:30 . 20:30 יותם  תקוה  תחפ  מכבי - אביב  תל  מכבי

 18:30 . 18:00 אונו  קרית יעירונ - העין ראש עירוני
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 17 חזור מ שעה  08/11/20 ראשון וםי - 4  ר מחזו

  .  ונו א  קרית עירוני - חופשית
 18:00 . 18:30 העין  ראש  ניעירו - םיות תקוה פתח   מכבי
 20:30 . 19:00 יב אב  תל מכבי  - אביב תל  עלהפו
 20:30 . 20:00 ברוש  אסב כפר הפועל - יםגבעתי  ג"ר   ועלהפ
 19:30 . 18:00 אלדד  ת"פ  ג"הד  ס.מ - ההרצלי בני

 19:00 . 19:00 אוסישקין /א" ת  הפועל - ג"ר  בליך  מכבי
 18:00 . 19:00 ננה רע  מכבי - אריק השרון  רמת. ס.א

 שעה  28/02/21 שוןרא יום - 18 מחזור  שעה  22/11/20 אשוןר  יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 אריק  השרון מתר.  ס.א - אוסישקין/א" ת  הפועל

 19:00 . 19:30 ג " ר  בליך מכבי - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:00 . 19:00 הרצליה  בני - ברוש סבא כפר   הפועל
 20:00 . 20:30 גבעתיים  ג" ר   הפועל  - אביב  תל  מכבי

 19:00 . 18:00 אביב  תל ועלהפ  - עיןה ראש עירוני
 18:30 . 18:30 תם יו תקוה  פתח  מכבי - אונו קרית ניעירו
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 עה ש 07/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  תם יו תקוה פתח   מכבי - חופשית
 18:30 . 19:00 אונו  קרית  עירוני - אביב תל  הפועל

 18:00 . 20:00 העין  ראש ירוני ע - תייםגבע  ג"ר   ועלהפ
 20:30 . 18:00 אביב  תל  מכבי - הרצליה ניב

 20:30 . 19:00 ברוש  סבא כפר הפועל - ג"ר  בליך  מכבי
 19:30 . 19:00 אלדד  ת"פ  ג" הד  ס.מ - אריק וןהשר   רמת. ס.א

 19:00 . 18:00 אוסישקין /א" ת  הפועל - ננהרע  בימכ
 ה שע 14/03/21 ראשון םיו - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון םיו - 7  מחזור 

  .  ת חופשי  - אוסישקין/א" ת  הפועל
 18:00 . 19:30 רעננה   מכבי - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ

 19:00 . 19:00 אריק  ן השרו רמת.  ס.א - ברוש סבא כפר   הפועל
 19:00 . 20:30 ג " ר  בליך מכבי - אביב  תל  מכבי

 18:00 . 18:00 הרצליה  בני - העין ראש עירוני
 20:00 . 18:30 גבעתיים   ג" ר   הפועל - אונו קרית עירוני
 19:00 . 18:30 אביב  תל  הפועל  - יותם תקוה תח פ  מכבי

 עה ש 17/03/21  רביעי יום - 21 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  אביב  תל  הפועל - שיתחופ
 18:30 . 20:00 יותם   התקו פתח  מכבי - גבעתיים ג"ר   הפועל

 18:30 . 18:00 אונו  קרית עירוני - הרצליה בני
 18:00 . 19:00 העין  ראש  רוניעי  - ג"ר  בליך  מכבי

 20:30 . 19:00 אביב  תל  מכבי - אריק השרון  רמת. ס.א
 19:00 . 18:00 ברוש   סבא כפר  הפועל - רעננה  מכבי

 19:30 . 19:00 אלדד  ת" פ  ג"הד ס.מ - אוסישקין/א" ת  הפועל
 שעה  21/03/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  ור מחז

  .  חופשית  - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ
 19:00 . 19:00 אוסישקין /א" ת  הפועל - ברוש סבא כפר   עלהפו

 18:00 . 20:30 רעננה  מכבי - אביב  תל  מכבי
 19:00 . 18:00 אריק השרון רמת. ס.א - העין ראש עירוני
 19:00 . 18:30 ג"ר  בליך מכבי - אונו יתקר  עירוני

 18:00 . 18:30 הרצליה  בני   - יותם תקוה פתח   בימכ
 20:00 . 19:00 גבעתיים  ג" ר   הפועל - אביב תל  הפועל

 שעה  04/04/21 אשוןר  םיו - 23 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  גבעתיים  ג"ר   הפועל - חופשית
 19:00 . 18:00 אביב  תל   הפועל - צליההר בני

 18:30 . 19:00 יותם  תקוה  פתח  כבימ - ג"ר  בליך  מכבי
 18:30 . 19:00 אונו  קרית   יעירונ  - אריק השרון  רמת .ס.א

 18:00 . 18:00 העין  ראש עירוני - רעננה  מכבי
 20:30 . 19:00 אביב   תל  מכבי - שקיןוסיא /א" ת  הפועל

 19:00 . 19:30 רוש ב  סבא כפר עלהפו - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ
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 שעה  11/04/21 אשוןר  םיו - 24 מחזור  שעה  10/01/21 וןאשר  יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - ברוש סבא כפר   הפועל
 19:30 . 20:30 אלדד   ת"פ  ג" הד  ס.מ - אביב  תל  מכבי

 19:00 . 18:00 אוסישקין /א" ת  הפועל - יןהע  ראש עירוני
 18:00 . 18:30 רעננה   מכבי - אונו קרית עירוני
 19:00 . 18:30 אריק  השרון מתר . ס.א - יותם תקוה פתח   מכבי
 19:00 . 19:00 ג " ר  בליך  מכבי  - אביב תל  עלהפו

 18:00 . 20:00 רצליה ה  בני - גבעתיים ג"ר   הפועל
 שעה  18/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  שעה  17/01/21 שוןרא יום - 12 מחזור 

  .  הרצליה  בני - חופשית
 20:00 . 19:00 גבעתיים   ג" ר   הפועל - ג"ר  ךבלי  מכבי

 19:00 . 19:00 אביב  תל  פועלה  - אריק השרון  רמת. ס.א
 18:30 . 18:00 יותם  תקוה  פתח  מכבי - רעננה  מכבי

 18:30 . 19:00 נו או תקרי עירוני - אוסישקין/א" ת  הפועל
 18:00 . 19:30 העין  ראש עירוני  - אלדד ת " פ  ג"הד ס.מ

 20:30 . 20:30 אביב  תל  מכבי - ברוש אסב כפר   להפוע 
 שעה  25/04/21 ראשון יום - 26 מחזור  שעה  24/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - אביב  תל  מכבי
 19:00 . 18:00 ברוש  סבא כפר הפועל - העין ראש עירוני
 19:30 . 18:30 אלדד  ת"פ  ג " הד ס.מ - אונו קרית עירוני
 19:00 . 18:30 סישקין או/א" ת  הפועל  - יותם והתק פתח   מכבי

 18:00 . 19:00 רעננה  מכבי  - אביב תל  הפועל
 19:00 . 20:00 אריק  השרון רמת. ס.א - ייםגבעת ג"ר   הפועל

 19:00 . 18:00 ג "ר  בליך  בימכ - הרצליה בני
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 מרכז לאומית' ב נערים 204 גהלי
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 14 ור מחז שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  זור מח

  .  חופשית  - עיןדימו עצמה
 18:30 . 19:00 דרום   אביב  תל מכבי - ריאל גב יבנה   אליצור

 19:00 . 19:00 חרוב  ציונה נס הפועל  - אשדוד  מכבי
 18:30 . 18:30 צ " שלרא  קדש י מכב - ורד צ" ראשל   מכבי

 19:00 . 19:00 ביב א  ברנר הפועל - חצב יונהצ  נס הפועל
 19:30 . 19:00 ות רחוב שלומי  מכבי - תקווה  גני  כבימ

 18:30 . 19:00 יהודה אור ה. ל.ע - ן חולו רן  הפועל
 שעה  07/02/21 וןראש יום - 15 זור מח שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  יהודה   ראו ה.ל. ע - תחופשי 
 19:00 . 19:30 חולון   רן   הפועל  - רחובות  שלומי מכבי

 19:00 . 19:00 תקווה   ניג  מכבי - אביב ברנר ועלהפ
 19:00 . 18:30 חצב  ציונה  נס הפועל - צ" ראשל  שקד  מכבי
 18:30 . 19:00 ורד   צ" ראשל מכבי - חרוב ציונה נס עלהפו

 19:00 . 18:30 דוד אש  מכבי - דרום  אביב  לת   מכבי
 19:00 . 18:30 גבריאל  בנהי  אליצור - מודיעין עצמה

 שעה  14/02/21 אשוןר  יום - 16 מחזור  עה ש 01/11/20 שוןרא יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - בריאל ג ה יבנ  אליצור
 18:30 . 19:00 מודיעין  עצמה - וד אשד מכבי
 18:30 . 18:30 דרום   אביב תל מכבי  - ורד צ" של רא  מכבי

 19:00 . 19:00 חרוב  ציונה נס   הפועל - חצב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 צ " ראשל שקד מכבי - תקווה  גני  בימכ

 19:00 . 19:00 אביב  ברנר הפועל  - חולון  ןר  הפועל
 19:30 . 18:30 רחובות   שלומי כבי מ  - יהודה  אור ה.ל.ע

 שעה  21/02/21 ןאשור  וםי - 17 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  רחובות   שלומי מכבי - חופשית
 18:30 . 19:00 ודה יה  אור ה.ל .ע - אביב ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 חולון   רן הפועל - צ" ל ראש שקד  מכבי
 19:00 . 19:00 תקווה   גני מכבי - חרוב ציונה נס עלהפו

 19:00 . 18:30 חצב  ציונה נס  הפועל - דרום  אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 ורד  צ" ראשל  מכבי  - עיןמודי צמהע

 19:00 . 19:00 דוד אש  מכבי - אל גברי יבנה   אליצור
 שעה  28/02/21 שוןרא יום - 18 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  ור מחז

  .  חופשית  - אשדוד  מכבי
 19:00 . 18:30 גבריאל  ה יבנ   אליצור - ורד צ" ראשל   מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין  עצמה  - חצב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 דרום   אביב תל מכבי - תקווה  יגנ   מכבי

 19:00 . 19:00 חרוב  ה ציונ נס הפועל  - ן חולו רן  הפועל
 18:30 . 18:30 צ " ראשל שקד מכבי  - ודהיה   אור ה.ל.ע

 19:00 . 19:30 אביב  ברנר  הפועל  - רחובות  שלומי מכבי
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 שעה  07/03/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 וןראש יום - 6  מחזור 

  .  יב אב ברנר פועלה  - חופשית
 19:30 . 18:30 ות וברח  שלומי מכבי - צ" ראשל  שקד  מכבי

 18:30 . 19:00 יהודה  אור ה .ל.ע  - חרוב ונהצי נס הפועל
 19:00 . 18:30 חולון  רן   הפועל - דרום  אביב  תל  מכבי

 19:00 . 18:30 ה תקוו   גני כבי מ  - מודיעין עצמה
 19:00 . 19:00 חצב  ציונה נס  הפועל  - בריאל ג יבנה   אליצור

 18:30 . 19:00 ורד   צ" ראשל בימכ - אשדוד  כבימ
 שעה  14/03/21 אשוןר  יום - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ןראשו יום - 7  מחזור 

  .  שית חופ - ורד צ" ראשל   מכבי
 19:00 . 19:00 וד אשד מכבי  - חצב ציונה סנ הפועל
 19:00 . 19:00 גבריאל  יבנה  אליצור - תקווה  גני  מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין  עצמה - חולון  רן  הפועל
 18:30 . 18:30 רום ד  אביב תל מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע

 19:00 . 19:30 חרוב  ציונה  נס  הפועל  - חובותר  שלומי מכבי
 18:30 . 19:00 צ " ראשל  שקד מכבי - יבאב ברנר הפועל

 שעה  17/03/21  יעירב יום - 21 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  צ " ראשל  ד שק מכבי - פשיתחו
 19:00 . 19:00 ביב א  ברנר  הפועל - חרוב ציונה נס עלהפו

 19:30 . 18:30 רחובות  שלומי מכבי - דרום  אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 יהודה  אור  ה .ל.ע  - מודיעין עצמה

 19:00 . 19:00 לון חו  רן הפועל  - גבריאל  יבנה   יצוראל
 19:00 . 19:00 ווה תק  גני ימכב  - אשדוד  מכבי
 19:00 . 18:30 חצב  ציונה נס  הפועל - דור צ" ראשל   מכבי

 שעה  21/03/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - חצב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 ורד   צ" ראשל מכבי - קווה ת גני  בימכ

 19:00 . 19:00 אשדוד  מכבי - חולון  רן  הפועל
 19:00 . 18:30 גבריאל   יבנה  ראליצו - יהודה  אור ה.ל.ע

 18:30 . 19:30 מודיעין  עצמה  - רחובות  שלומי בימכ
 18:30 . 19:00 דרום   אביב תל מכבי - אביב ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 חרוב  ציונה  נס הפועל - צ" של רא שקד  מכבי

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 23 חזור מ שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  חרוב  ציונה נס  הפועל - תחופשי 
 18:30 . 18:30 צ " ל ראש שקד מכבי - דרום  יב אב תל  בימכ

 19:00 . 18:30 אביב ברנר  הפועל - מודיעין עצמה
 19:30 . 19:00 רחובות  שלומי מכבי - ל בריאג יבנה   אליצור

 18:30 . 19:00 הודה י  אור ה.ל .ע - אשדוד  כבימ
 19:00 . 18:30 ן חולו  רן  הפועל - דור צ" ראשל   מכבי

 19:00 . 19:00 תקווה   גני כבי מ  - בחצ ציונה נס הפועל
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 שעה  11/04/21 ראשון וםי - 24 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - ווה תק  ניג  ימכב
 19:00 . 19:00 חצב ציונה  נס הפועל  - ון חול  רן  הפועל

 18:30 . 18:30 ורד  צ"ראשל  מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:30 אשדוד  מכבי - רחובות  שלומי מכבי

 19:00 . 19:00 גבריאל  יבנה  אליצור  - אביב ברנר ועלהפ
 18:30 . 18:30 ין מודיע עצמה - צ" ראשל  קד ש מכבי

 18:30 . 19:00 דרום    אביב תל  בימכ - חרוב ציונה נס הפועל
 שעה  18/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון יום - 12 ור מחז

  .  דרום   אביב  תל  ימכב - יתחופש
 19:00 . 18:30 חרוב   ציונה נס  הפועל - מודיעין מהעצ

 18:30 . 19:00 צ " ראשל  שקד מכבי - גבריאל  בנה י  אליצור
 19:00 . 19:00 אביב רנרב הפועל  - אשדוד  מכבי
 19:30 . 18:30 ות רחוב   שלומי כבי מ  - ורד צ" ראשל   מכבי

 18:30 . 19:00 ודה יה  אור ה .ל. ע - חצב ציונה נס פועלה
 19:00 . 19:00 חולון  רן הפועל  - תקווה  גני  מכבי

 שעה  25/04/21 וןראש םיו - 26 מחזור  שעה  24/01/21 וןראש יום - 13 זור מח

  .  חופשית  - ן חולו רן  הפועל
 19:00 . 18:30 תקווה  גני כבי מ  - יהודה  ורא  ה.ל.ע

 19:00 . 19:30 חצב  ציונה  נס  הפועל  - חובותר  שלומי מכבי
 18:30 . 19:00 ורד  צ" ראשל  מכבי - אביב ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 דודאש מכבי - צ" ראשל  שקד  מכבי
 19:00 . 19:00 גבריאל  יבנה  אליצור - חרוב יונהצ  סנ עלהפו

 18:30 . 18:30 ן מודיעי ה עצמ - דרום  אביב  תל  מכבי
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 דרום  לאומית' ב ריםנע 205 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 וןראש םיו - 1  מחזור 

  .  ת חופשי - ירושלים אמנון  הפועל
 20:30 . 18:30 ירושלים  הרי  ה. ל.ע - ביםמכ מודיעין מכבי

 19:00 . 19:00 גדרה  מכבי - עומר/שבע באר ועלהפ
 19:00 . 19:00 רתמים  אשדוד מכבי - ברנר הפועל
 14:00 ( 15/01/21)                   .        17:00 פטקום  לתאי  עלהפו  - יבנה  גן הפועל

 19:00 . 18:00 יבנה  אהרון ראליצו  - אשקלון. ס.א
 20:30 . 19:00 ם מגיני מודיעין עצמה - יהודה  מטה פועלה

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  25/10/20 וןראש יום - 2  מחזור 

  .  ם מגיני יןמודיע   עצמה - חופשית
 19:00 . 19:00 יהודה  מטה הפועל - היבנ אהרון אליצור
 17:00 ( 22/10/20) 19:00 אשקלון . ס.א - פטקום אילת הפועל
 19:00 . 19:00 נה יב  גן  הפועל - רתמים אשדוד  מכבי
 19:00 . 19:00 ברנר  הפועל - גדרה  מכבי

 19:00 . 20:30 עומר /שבע באר  הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 מכבים מודיעין בימכ - ירושלים אמנון  ועלהפ

 שעה  14/02/21 ןאשור  וםי - 16 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - מכבים מודיעין מכבי
 19:00 . 19:00 ירושלים  מנוןא  הפועל  - עומר/שבע באר הפועל

 20:30 . 19:00 ירושלים  הרי  ה.ל .ע - ברנר עלהפו
 19:00 . 19:00 גדרה  בימכ - יבנה  גן הפועל

 19:00 . 18:00 רתמים   אשדוד ימכב  - אשקלון. ס.א
 18:00 . 17:00 פטקום  אילת עלהפו - דה יהו מטה הפועל

 19:00 . 20:30 בנה י  אהרון יצוראל - מגינים מודיעין צמהע
 שעה  21/02/21 שוןרא יום - 17 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  ור מחז

  .  יבנה  אהרון וראליצ - חופשית
 17:00 . 18:00 ם מגיני מודיעין מהעצ - פטקום אילת הפועל
 19:00 . 19:00 יהודה  מטה הפועל - תמיםר  ד אשדו מכבי
 18:00 . 19:00 לון אשק. ס.א - גדרה  מכבי

 19:00 . 20:30 נה יב  גן  הפועל - ליםירוש  הרי   ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 ברנר   הפועל  - שליםירו אמנון  הפועל
 19:00 . 18:30 עומר /שבע באר הפועל  - מכבים מודיעין מכבי

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  22/11/20 וןראש יום - 5  מחזור 

  .  ת חופשי  - עומר/שבע באר הפועל
 18:30 . 19:00 מכבים מודיעין בימכ - ברנר פועלה

 19:00 . 19:00 ירושלים  מנוןא  עלהפו  - יבנה  גן הפועל
 20:30 . 18:00 ירושלים  הרי  ה.ל .ע - אשקלון. ס.א

 19:00 . 19:00 רה גד מכבי - יהודה  מטה עלהפו
 19:00 . 20:30 רתמים   אשדוד בימכ - מגינים מודיעין עצמה
 18:00 . 17:00 פטקום  ילתא  הפועל - יבנה אהרון ראליצו 
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 שעה  07/03/21 אשוןר  יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 ןראשו יום - 6  מחזור 

  .  טקום פ  אילת הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 ה יבנ רוןאה אליצור - רתמים שדוד א מכבי
 20:30 . 19:00 מגינים ודיעיןמ  עצמה - גדרה  מכבי

 19:00 . 20:30 יהודה  טהמ  הפועל - שליםירו הרי   ה.ל.ע
 18:00 . 19:00 ון אשקל . ס.א - ירושלים אמנון  הפועל
 19:00 . 18:30 יבנה  גן  הפועל  - מכבים מודיעין מכבי

 19:00 . 19:00 ברנר   הפועל  - עומר/בעש באר הפועל
 שעה  14/03/21 שוןרא יום - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

  .  שית חופ - ברנר ועלהפ
 19:00 . 19:00 עומר /שבע באר  הפועל  - בנהי  גן הפועל

 18:30 . 18:00 מכבים ודיעיןמ  מכבי - אשקלון. ס.א
 19:00 . 19:00 ירושלים  ון אמנ  הפועל - ודה יה  מטה הפועל

 20:30 . 20:30 ים ירושל   הרי  ה.ל. ע - מגינים יעיןמוד  העצמ
 19:00 . 19:00 גדרה  מכבי  - יבנה אהרון ראליצו 

 19:00 . 18:00 רתמים   אשדוד מכבי - קוםפט אילת הפועל
 שעה  17/03/21  רביעי יום - 21 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  רתמים  אשדוד  מכבי - חופשית
 18:00 . 17:00 פטקום אילת  הפועל - רהגד  מכבי

 19:00 . 20:30 יבנה  אהרון אליצור - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 20:30 . 19:00 מגינים  מודיעין עצמה  - יםירושל אמנון  פועלה

 19:00 . 18:30 יהודה  מטה פועל ה - מכבים מודיעין מכבי
 18:00 . 19:00 אשקלון . ס.א - עומר/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:00 יבנה  גן הפועל - רנרב  להפוע 

 שעה  21/03/21 ראשון יום - 22 חזור מ שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - יבנה  ןג  הפועל
 19:00 . 18:00 ברנר  ועלהפ  - לוןאשק. ס.א

 19:00 . 19:00 עומר /שבע באר  הפועל - יהודה  מטה הפועל
 18:30 . 20:30 בים מכ  יןדיעמו  ימכב - מגינים מודיעין העצמ

 19:00 . 19:00 רושלים י  אמנון   הפועל - יבנה ןאהרו  אליצור
 17:00 ( 30/01/21) 18:30 רושלים י  הרי   ה.ל. ע - טקוםפ  אילת הפועל

 19:00 . 19:00 גדרה מכבי  - רתמים שדוד א כבימ
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 23 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  גדרה   מכבי - ופשיתח
 19:00 . 20:30 ים רתמ   אשדוד מכבי - רושליםי  הרי   ה.ל.ע

 18:00 . 17:00 טקום פ אילת  הפועל  - שליםירו אמנון  ועלהפ
 19:00 . 18:30 יבנה  אהרון אליצור  - םמכבי עיןמודי מכבי

 20:30 . 19:00 מגינים  מודיעין  עצמה - עומר/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:00 יהודה  טהמ ועלהפ  - נרבר הפועל
 18:00 . 19:00 אשקלון . ס.א - יבנה  גן הפועל
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 שעה  11/04/21 ראשון יום - 24 חזור מ שעה  10/01/21 אשוןר  יום - 11 זור מח

  .  חופשית  - אשקלון. ס.א
 19:00 . 19:00 יבנה  גן  הפועל - יהודה  מטה הפועל
 19:00 . 20:30 ר ברנ הפועל - מגינים עיןמודי עצמה

 19:00 . 19:00 עומר /שבע באר  הפועל - יבנה אהרון אליצור
 17:00 . 18:00 מכבים עיןמודי  מכבי - וםפטק אילת הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים  אמנון  להפוע - רתמים אשדוד  מכבי
 20:30 . 19:00 ירושלים  הרי  ה.ל. ע - גדרה  מכבי

 שעה  18/04/21 ראשון יום - 25 ר חזומ עה ש 17/01/21 ראשון יום - 12 מחזור 

  .  ירושלים  הרי   ה.ל. ע - יתחופש
 19:00 . 19:00 גדרה  מכבי - רושליםי  אמנון  הפועל
 19:00 . 18:30 ם רתמי  דודאש מכבי - מכבים מודיעין מכבי

 18:00 . 17:00 פטקום  אילת  הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:00 יבנה  אהרון אליצור - רברנ  הפועל
 20:30 . 19:00 מגינים  ןמודיעי  עצמה  - יבנה  גן הפועל

 19:00 . 18:00 יהודה  מטה הפועל - אשקלון. ס.א
 שעה  25/04/21 ראשון יום - 26 זור מח שעה  24/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

  .  חופשית  - יהודה  מטה הפועל
 18:00 . 20:30 אשקלון . ס.א - מגינים יעיןמוד  עצמה

 19:00 . 19:00 יבנה   גן  הפועל - יבנה רוןאה  ורליצא
 17:00 . 18:00 ברנר  הפועל - קוםפט אילת הפועל

 19:00 . 19:00 עומר /שבע באר ועלהפ - רתמים אשדוד  בימכ
 18:30 . 19:00 יםמכב מודיעין מכבי - גדרה  מכבי

 19:00 . 20:30 לים ירוש  אמנון  פועלה  - ירושלים הרי   ה.ל.ע
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 אליפות המדינה   -אומית ב' ל ריםנע

 05/05/21רביעי  יום 02/05/21יום ראשון : גמר רבע

 ןרולאומית ש 1מקום   –מאזן ראשון  2 מקום .1

 ןת צפוומילא 1מקום  –מאזן שני  2מקום  .2

 לאומית דרום  1קום מ –מאזן שלישי  2מקום  .3

 לאומית מרכז  1ם מקו  –לאומית דן  1מקום  .4

                                                    

  

 12/05/21עי יום רבי 09/05/21ראשון  יום חצי גמר: 

 2משחק מנצח   1משחק  מנצח . 5

 4מנצח משחק    3ק שח.  מנצח מ6

 

 23/05/21אשון יום ר 19/05/21ום רביעי י             גמר:

 14 מנצח משחק  13מנצח משחק  . 7

 

 

 וצא.סיד יהמפיטת שלב הגמר סל, ייערכו בשהמשחקים, ב

 

תארח את  ה בדירוג הליגהצה הבכיררשים( כשהקבוב משני המשחקים )עפ"י הפהמשחקים ייערכו בשיטת הטו
 . ניהמשחק הש

 שחק הראשון.ח הקבוצה מצד ימין את המ, תאררוגבמידה ושתי הקבוצות באותו די

 ת.חוזוזן הטוב ביותר מחמשת הממקום השני עם המאקבוצות מה 3ברבע הגמר תשחקנה 

 יקבע הפרש הסלים(.  במידה ומספר הנקודות שווה, –ות )נקוד

ייערכו  המש ו בשיטת מש חקים  וחוץ  המשחקים, תוכרז כמנצחת י  מנצחת, בסיכום שנהחקי בית 
 בסדרה.

היא  חת  מנצה המשחקים  שני  בסיכום  בסיכום  יותר  גבוה  בהפרש  ניצחה  אשר  שני הקבוצה 
 תשוחק הארכה במשחק השני בין שתי ם,  משחקיה  ההפרשים זהים בסיכום שני  המשחקים. היו

ק שחהארכה והמנצחת במ  תשוחקויון, לא  קים בשיויים אחד המשחהקבוצות עד להכרעה. הסת
 האחר תוכרז כמנצחת.
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 צפון  ב ריםנע 207 הליג                                                           
 שעה  03/01/21 וןראש יום - 10 ר מחזו שעה  18/10/20 ראשון וםי - 1  מחזור 

  .  ית חופש - שמשית יזרעאל  הפועל
 20:30 . 18:30 שקד    לבוע ג  הפועל  - צעירים עליון.ג  הפועל
 19:30 . 18:00 יה רטב/ הירדן . ע עלהפו - בהערא הפועל

 20:00 . 18:30 ל נהל  רעאליז.ע הפועל  - מזרח  גלבוע   פועלה
 19:00 . 18:00 רכז מ  גלבוע  הפועל - תבור  גליל הפועל

 שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 ור מחז שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  מרכז   גלבוע הפועל - חופשית
 18:00 . 20:00 תבור  לי גל הפועל - ללנה זרעאלי. ע הפועל
 18:30 . 19:30 מזרח  גלבוע   להפוע - טבריה/הירדן . ע הפועל

 18:00 . 20:30 אבהער   הפועל  - שקד   גלבוע ועלהפ
 18:30 . 20:00 ירים צע עליון.ג  הפועל - שמשית ליזרעא   הפועל

 שעה  17/01/21 ןראשו יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 וןראש יום - 3  מחזור 

  .  פשית חו - צעירים עליון.ג  ועלהפ
 20:00 . 18:00 שמשית   יזרעאל  הפועל - עראבה הפועל

 20:30 . 18:30 קד ש   בועגל  הפועל  - מזרח  גלבוע   ועלהפ
 19:30 . 18:00 טבריה /הירדן. ע הפועל - תבור  גליל הפועל
 20:00 . 19:00 נהלל  יזרעאל. ע הפועל - זמרכ  גלבוע הפועל

 ה שע 24/01/21 ראשון יום - 13 ור חזמ שעה  08/11/20 וןשרא יום - 4  ר מחזו

  .  נהלל  יזרעאל. ע הפועל - תחופשי 
 19:00 . 19:30 מרכז   גלבוע  הפועל - טבריה/הירדן . ע הפועל
 18:00 . 20:30 תבור  לגלי   פועלה  - שקד   גלבוע הפועל
 18:30 . 20:00 מזרח  ועגלב   הפועל - שמשית רעאליז  הפועל
 18:00 . 18:30 ראבה ע  הפועל  - צעירים וןיעל .ג  הפועל

 ה שע 31/01/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 שוןרא יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - עראבה להפוע 
 18:30 . 18:30 עירים צ עליון.ג הפועל  - מזרח  גלבוע   פועלה

 20:00 . 18:00 משית ש יזרעאל  הפועל - תבור  לגלי  הפועל
 20:30 . 19:00 שקד    גלבוע הפועל - רכזמ   עגלבו הפועל
 19:30 . 20:00 ה טברי/הירדן .ע  הפועל - ללנה זרעאלי. ע הפועל
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 שעה  07/02/21 ראשון יום - 15 חזור מ שעה  29/11/20 ןראשו וםי - 6  מחזור 

  .  טבריה /הירדן . ע הפועל - חופשית
 20:00 . 20:30 נהלל  עאליזר.ע  הפועל  - שקד   גלבוע הפועל
 19:00 . 20:00 מרכז   גלבוע  הפועל - תשי שמ יזרעאל  הפועל
 18:00 . 18:30 תבור  גליל הפועל  - צעירים עליון.ג  הפועל

 18:30 . 18:00 מזרח  עגלבו  הפועל - בהערא ועלהפ
 עה ש 14/02/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון וםי - 7  ר מחזו

  .  חופשית  - ח מזר לבועג   הפועל
 18:00 . 18:00 עראבה הפועל - תבור  גליל הפועל

 18:30 . 19:00 צעירים  ןעליו. ג הפועל - מרכז  ועגלב  פועלה
 20:00 . 20:00 שמשית  אליזרע הפועל - הללנ  זרעאלי. ע ועלהפ
 20:30 . 19:30 שקד    גלבוע  הפועל - טבריה/רדן הי . ע ועלהפ

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 17 ר מחזו שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  שקד    גלבוע הפועל - חופשית
 19:30 . 20:00 טבריה /הירדן .ע  הפועל - שמשית יזרעאל  הפועל
 20:00 . 18:30 נהלל  יזרעאל.ע  הפועל  - צעירים עליון.ג  להפוע 

 19:00 . 18:00 מרכז    גלבוע הפועל - עראבה הפועל
 18:00 . 18:30 בור ת גליל ועל הפ  - זרח מ גלבוע   ועלהפ

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  ר זומח

  .  שית חופ - תבור  גליל הפועל
 18:30 . 19:00 מזרח  גלבוע  פועלה  - מרכז  גלבוע הפועל

 18:00 . 20:00 ה עראב  הפועל - נהלל יזרעאל. ע ועלהפ
 18:30 . 19:30 ים רצעי  עליון.ג  להפוע - הטברי/הירדן . ע הפועל

 20:00 . 20:30 שמשית  אליזרע  הפועל  - שקד   גלבוע פועלה
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 207וב שלישי: ליגה נערים ב' צפון, סב                                      

   

 (5-1עליון )מקומות  בית
 

 4/03/211: יום ראשון 19מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 4/2104/0שון : יום רא 20ר מחזו 

 חופשית – 5מקום 
 4ם קומ – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 11/04/21שון : יום רא 21מחזור 
 ופשיתח – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 18/04/21ון : יום ראש22חזור מ

 תחופשי – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 25//2104 : יום ראשון 23ור מחז

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5קום מ

 2מקום  – 1מקום 
 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 21/14/03ראשון  : יום19 מחזור
 9מקום  – 6ם מקו

 8מקום  – 7מקום 
 

 04/04/21ראשון : יום 20מחזור 
 8מקום  – 9קום מ

 7ום מק – 6מקום 

 

 18/04/21: יום ראשון 21זור מח
 9מקום  – 7ם מקו
     6קום מ – 8ם מקו
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 פהחי' ב נערים 208 ליגה
 עה ש 31/01/21 ןראשו יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 אשוןר  יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - כרמל  אל ליתד  עלהפו
 20:30 . 19:30 בירם  חיפה  בימכ  - נשר הפועל
 20:00 . 19:30 אלון /אשר  מטה  הפועל - ורדים  כפר עצמה

 18:30 . 18:00 סוטה פ עלהפו - חיים קרית כבימ
 19:00 . 19:00 םריביכו חיפה מכבי - בק חיפה   הפועל
 19:00 . 20:00 עון טב מרנין ועלהפ - עמל נהריה הפועל

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  ה שע 25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  טבעון  מרנין להפוע  - תחופשי 
 20:00 . 19:00 ל עמ  ההרינ  הפועל - יכוריםב חיפה מכבי
 19:00 . 18:30 בק חיפה  על הפו - פסוטה   עלהפו

 18:00 . 20:00 חיים  תקרי  מכבי - אלון/אשר מטה הפועל
 19:30 . 20:30 ורדים  כפר  עצמה - בירם חיפה כבימ

 19:30 . 18:00 נשר הפועל  - כרמל  אל דלית הפועל
 שעה  14/02/21 שוןרא םיו - 14 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

  .  ית חופש - נשר ועלהפ
 18:00 . 19:30 כרמל  אל  דלית הפועל - דיםור  כפר עצמה
 20:30 . 18:00 בירם חיפה  ימכב - חיים קרית מכבי

 20:00 . 19:00 אלון /ראש  מטה הפועל - קב חיפה   הפועל
 18:30 . 20:00 פסוטה הפועל - עמל נהריה להפוע 

 19:00 . 19:00 כורים בי חיפה  מכבי - ןבעו ט  מרנין הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  08/11/20 וןראש יום - 4  חזור מ

  .  ביכורים  חיפה בימכ - חופשית
 19:00 . 18:30 טבעון  מרנין הפועל  - פסוטה   הפועל
 20:00 . 20:00 עמל   נהריה פועלה - אלון/אשר מטה הפועל
 19:00 . 20:30 בק חיפה   ועלהפ - בירם חיפה מכבי

 18:00 . 18:00 חיים  תריק מכבי - כרמל  אל דלית הפועל
 19:30 . 19:30 ורדים  כפר  העצמ - שרנ הפועל

 שעה  28/02/21 וןראש יום - 16 זור מח שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - ורדים  כפר עצמה
 19:30 . 18:00 נשר  פועלה  - חיים קרית מכבי

 18:00 . 19:00 מל כר אל  דלית ועלהפ  - בק חיפה   הפועל
 20:30 . 20:00 רם בי  חיפה  מכבי - עמל נהריה פועלה

 20:00 . 19:00 אלון /אשר מטה הפועל - בעוןט  יןמרנ  ועלהפ
 18:30 . 19:00 פסוטה  הפועל - יםביכור חיפה מכבי

 שעה  07/03/21 שוןרא יום - 17 מחזור  ה שע 29/11/20 ראשון יום - 6  זור מח

  .  פסוטה   הפועל - חופשית
 19:00 . 20:00 ביכורים חיפה מכבי - אלון/שרא מטה הפועל
 19:00 . 20:30 טבעון   מרנין ועלהפ - בירם החיפ  מכבי

 20:00 . 18:00 עמל   נהריה ל הפוע - כרמל  אל תדלי הפועל
 19:00 . 19:30 בק  חיפה  הפועל - שרנ הפועל
 18:00 . 19:30 ם חיי קרית כבימ - דיםור  כפר עצמה
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 שעה  14/03/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  06/12/20 וןראש יום - 7  חזור מ

  .  חופשית  - ייםח יתקר מכבי
 19:30 . 19:00 ורדים  כפר  עצמה - בק חיפה   הפועל
 19:30 . 20:00 שר נ הפועל - עמל נהריה הפועל
 18:00 . 19:00 רמל כ  אל יתדל הפועל - טבעון מרנין הפועל

 20:30 . 19:00 רם בי חיפה  מכבי - יםביכור חיפה כבימ
 20:00 . 18:30 אלון /אשר טהמ הפועל  - פסוטה   הפועל

 שעה  04/04/21 וןראש יום - 19 זור מח שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  אלון /אשר המט  הפועל - חופשית
 18:30 . 20:30 פסוטה הפועל - בירם חיפה מכבי

 19:00 . 18:00 ביכורים יפהח מכבי - כרמל  אל דלית הפועל
 19:00 . 19:30 טבעון  יןמרנ הפועל - נשר הפועל

 20:00 . 19:30 עמל  נהריה  הפועל - ורדים  רכפ  העצמ
 19:00 . 18:00 בק  חיפה  הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה  11/04/21 שוןרא יום - 20 מחזור  ה שע 27/12/20 ראשון יום - 9  זור מח

  .  שית חופ - בק חיפה   הפועל
 18:00 . 20:00 חיים   קרית מכבי - עמל הרינה הפועל
 19:30 . 19:00 ורדים   כפר  מהעצ - טבעון מרנין הפועל
 19:30 . 19:00 רנש   הפועל - כוריםבי  חיפה מכבי

 18:00 . 18:30 כרמל   אל דלית על הפו - טה פסו  הפועל
 20:30 . 20:00 ם ביר חיפה כבימ - לוןא /אשר מטה הפועל

 שעה  18/04/21 ןראשו יום - 21 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

  .  בירם  יפהח  בימכ - יתחופש
 20:00 . 18:00 אלון /אשר מטה  הפועל  - כרמל  אל דלית הפועל
 18:30 . 19:30 טה פסו פועלה  - נשר הפועל
 19:00 . 19:30 ריםיכוב  חיפה  מכבי - יםורד   כפר עצמה
 19:00 . 18:00 טבעון   מרנין ועלהפ - חיים קרית מכבי

 20:00 . 19:00 עמל  ריה נה  הפועל - בק חיפה   הפועל
 שעה  25/04/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 מחזור 

  .  שית חופ - מלע נהריה הפועל
 19:00 . 19:00 בק חיפה  פועלה  - טבעון מרנין הפועל
 18:00 . 19:00 חיים  ת קרי מכבי - ריםביכו  יפהח  מכבי

 19:30 . 18:30 יםורד  כפר עצמה - פסוטה   הפועל
 19:30 . 20:00 נשר הפועל - אלון/אשר מטה ועלהפ

 18:00 . 20:30 כרמל  אל  דלית הפועל - בירם פהחי מכבי
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 שומרון -ב נערים 209 יגהל
 שעה  31/01/21 אשוןר  יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 19:00 . 20:00 ים  רמות /ח" ע  הפועל - נימינהבי עדה.ג  הפועל
 19:30 . 19:00 יסריה ק  בימכ - קהב  מכבי
 18:30 . 20:30 ע יהוש.ב  השרון ועלהפ  - מזרח חדרה מכבי

 19:00 . 19:30 חנה  פרדס  מכבי - עקיבא אור הפועל
 18:00 . 19:00 תפוז   ודהיה  ןאב  ס.מ - מנשה הפועל
  נתניה. ע וראליצ - חפר בת חפר עמק הפועל
 דרום 

19:30 . 19:30 

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  עה ש 25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 19:30 . 19:00 דרום  נתניה. ע אליצור - ים רמות /ח" ע  ועלהפ
 19:30 . 18:00 חפר  בת חפר עמק הפועל - תפוז  יהודה  אבן ס.מ

 19:00 . 19:00 מנשה  הפועל - חנה פרדס  מכבי
 19:30 . 18:30 קיבא ע אור  הפועל  - יהושע . ב השרון לוע הפ

 20:30 . 19:30 מזרח חדרה מכבי - סריהקי מכבי
 19:00 . 20:00 בקה   מכבי  - בינימינה עדה.ג  הפועל

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  חזור מ

 19:00 . 19:00 ים  רמות/ח" ע  פועלה - בקה   מכבי
 20:00 . 20:30 ינימינה ב עדה.ג הפועל - מזרח חדרה כבימ

 19:30 . 19:30 קיסריה מכבי - עקיבא ראו להפוע 
 18:30 . 19:00 יהושע .ב השרון  הפועל - מנשה עלהפו

 19:00 . 19:30 ה חנ  פרדס מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל
 18:00 . 19:30 תפוז  יהודה  אבן ס.מ - םדרו נתניה . ע יצוראל

 שעה  21/02/21 וןראש יום - 15 מחזור  ה שע 08/11/20 ראשון יום - 4  ור חזמ

 18:00 . 19:00 תפוז   יהודה  אבן ס.מ - ים רמות /ח" ע  הפועל
 19:30 . 19:00 דרום  נתניה.ע  אליצור - חנה פרדס  מכבי

  בת חפר עמק  על הפו - יהושע . ב וןהשר הפועל
 חפר 

18:30 . 19:30 

 19:00 . 19:30 מנשה  הפועל - ריהקיס מכבי
 19:30 . 20:00 בא עקי אור  פועלה  - מינהביני עדה.ג  הפועל
 20:30 . 19:00 מזרח חדרה מכבי - בקה  מכבי

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 19:00 . 20:30 ים  רמות/ ח" ע  לפוע ה - מזרח חדרה בימכ
 19:00 . 19:30 ה בק   מכבי - עקיבא אור הפועל
 20:00 . 19:00 בינימינה  דהע .ג פועלה - מנשה הפועל
 19:30 . 19:30 קיסריה  מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל

 18:30 . 19:30 יהושע .ב השרון  הפועל - דרום נתניה . ע יצוראל
 19:00 . 18:00 נהח דספר מכבי - תפוז  הודהי  אבן ס.מ

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 חזור מ שעה  29/11/20 אשוןר  יום - 6  זור מח

 19:00 . 19:00 חנה רדספ  בי מכ - ים רמות /ח" ע  עלהפו
 18:00 . 18:30 תפוז  דהיהו אבן ס.מ - שע יהו. ב השרון הפועל

 19:30 . 19:30 דרום   נתניה. ע אליצור - קיסריה ימכב
  בת רחפ עמק  להפוע - ימינהבינ  עדה.ג  הפועל

 חפ
20:00 . 19:30 

 19:00 . 19:00 מנשה  הפועל - הבק  מכבי
 19:30 . 20:30 קיבא ע  אור להפוע  - מזרח חדרה כבימ
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 שעה  14/03/21 ראשון יום - 18 זור מח שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 19:00 . 19:30 ים  תרמו / ח" ע  הפועל - עקיבא אור פועלה
 20:30 . 19:00 מזרח חדרה בימכ - מנשה עלהפו

 19:00 . 19:30 בקה   מכבי - חפר בת פרח  עמק הפועל
 20:00 . 19:30 בינימינה  עדה. ג עלהפו - דרום נתניה . ע יצוראל
 19:30 . 18:00 קיסריה  בימכ - תפוז  יהודה  אבן ס.מ
 18:30 . 19:00 יהושע .ב  השרון  הפועל - חנה פרדס  כבימ

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 19 מחזור  עה ש 20/12/20 ראשון יום - 8  ר מחזו

 18:30 . 19:00 יהושע .ב השרון  להפוע - ים רמות /ח" ע  הפועל
 19:00 . 19:30 חנה  פרדס  מכבי - קיסריה מכבי

 18:00 . 20:00 וז תפ יהודה אבן ס.מ - ינימינהב  עדה.ג  הפועל
 19:30 . 19:00 דרום  נתניה.ע אליצור - בקה  מכבי
 19:30 . 20:30 חפר  בת חפר  עמק הפועל - מזרח החדר מכבי

 19:00 . 19:30 נשהמ הפועל - עקיבא אור הפועל
 שעה  11/04/21 וןראש יום - 20 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון וםי - 9  חזור מ

 19:00 . 19:00 ים  ות רמ /ח " ע הפועל - מנשה הפועל
 19:30 . 19:30 באעקי  אור הפועל - חפר בת חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:30 מזרח  חדרה מכבי - דרום נתניה . ע אליצור

 19:00 . 18:00 בקה  ימכב  - וזתפ   יהודה  אבן ס.מ
 20:00 . 19:00 בינימינה   עדה .ג  הפועל - חנה פרדס  כבימ

 19:30 . 18:30 יה קיסר מכבי - יהושע . ב השרון הפועל
 שעה  18/04/21 ראשון יום - 21 זור מח שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

 19:30 . 19:00 סריה קי מכבי  - ים רמות /ח" ע  הפועל
 18:30 . 20:00 שע יהו. ב השרון  הפועל - ינהבינימ  דהע.ג  הפועל
 19:00 . 19:00 חנה  פרדס  מכבי - בקה  מכבי
 18:00 . 20:30 תפוז  יהודה ןאב  ס.מ - מזרח חדרה מכבי

 19:30 . 19:30 דרום   ניהנת . ע אליצור - עקיבא אור הפועל
 19:30 . 19:00 פר ח בת חפר  עמק פועלה - מנשה הפועל

 שעה  25/04/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון םיו - 11 מחזור 

 19:00 . 19:30 ים   רמות/ח" ע  הפועל - חפר תב  חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:30 מנשה הפועל - דרום נתניה . ע ליצורא
 19:30 . 18:00 בא עקי אור הפועל - תפוז  ודהיה  אבן ס.מ

 20:30 . 19:00 מזרח חדרה  מכבי  - חנה פרדס  מכבי
 19:00 . 18:30 קהב   ימכב  - ע יהוש. ב השרון הפועל
 20:00 . 19:30 בינימינה  עדה.ג הפועל - קיסריה מכבי
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 שרון  ' ב נערים 210 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון םיו - 12 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:00 . 19:30 יונה   רכפ  ביתר - הדר   וןהשר  הוד   מכבי
 20:30 . 19:30 אגס סבא כפר הפועל - דבןדוב סבא כפר   הפועל
 19:30 . 18:00 מונד תל  מכבי - מנשה אלפי מכבי
 19:00 . 19:00 תאנה  ון השר לב  להפוע  - דקל רעננה  מכבי

 18:30 . 19:30 צורן  מה קדי מכבי - רדסיהפ  הפועל
 19:00 . 19:00 עוז  הרצליה בני - רעננה  וראליצ

 שעה  07/02/21 וןראש יום - 13 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:00 עוז  ליההרצ  בני - יונה  כפר ביתר
 19:00 . 19:00 ננהרע  ליצורא  - צורן קדימה  מכבי

 19:30 . 19:00 דסיה פר  הפועל - תאנה רוןהש לב  הפועל
 19:00 . 19:30 דקל   רעננה  ימכב - מונד תל  מכבי

 18:00 . 20:30 מנשה  אלפי כבימ - אגס סבא כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 דובדבן   סבא כפר הפועל - הדר   השרון הוד   בימכ

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:00 . 19:30 יונה  ר כפ  ביתר - בןדובד באס כפר   הפועל
 19:30 . 18:00 הדר   השרון  הוד בימכ - מנשה אלפי מכבי
 20:30 . 19:00 אגס סבא כפר  הפועל - דקל רעננה  מכבי

 19:30 . 19:30 מונד  תל  בימכ - פרדסיה  הפועל
 19:00 . 19:00 תאנה  השרון  לב  פועלה - רעננה  אליצור

 18:30 . 18:30 צורן  דימהק ימכב  - עוז הרצליה בני
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  ה שע 08/11/20 ראשון םיו - 4  מחזור 

 18:30 . 18:00 צורן  ימהקד י מכב - היונ  כפר ביתר
 18:30 . 19:00 עוז  הרצליה בני - אנהת השרון לב  הפועל
 19:00 . 19:30 רעננה   אליצור - מונד לת   מכבי

 19:30 . 20:30 פרדסיה  להפוע  - אגס סבא כפר   פועלה
 19:00 . 19:30 דקל   ננהרע מכבי - הדר   שרוןה הוד   מכבי

 18:00 . 19:30 מנשה  אלפי  ימכב - דובדבן סבא כפר   הפועל
 ה שע 28/02/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 18:00 יונה  כפר ביתר  - מנשה אלפי מכבי
 19:30 . 19:00 ובדבן ד סבא פר כ  הפועל - קלד נהרענ   מכבי

 19:30 . 19:30 הדר    השרון הוד  מכבי - יהפרדס   הפועל
 20:30 . 19:00 אגס סבא  פרכ  עלהפו - הרעננ   אליצור

 19:30 . 18:30 מונד   תל  מכבי - עוז הרצליה בני
 19:00 . 18:30 תאנה  השרון  לב  פועלה  - צורן קדימה  מכבי

 שעה  07/03/21 ןראשו יום - 17 מחזור  עה ש 29/11/20 ןראשו וםי - 6  מחזור 

 19:00 . 18:00 אנה ת  השרון לב  הפועל - יונה  כפר רית ב
 18:30 . 19:30 צורן  קדימה  מכבי - מונד תל  כבימ

 18:30 . 20:30 עוז   הרצליה יבנ  - אגס סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:30 רעננה   אליצור  - הדר   השרון וד ה  מכבי

 19:30 . 19:30 פרדסיה  הפועל - דובדבן סבא כפר   ועלהפ
 19:00 . 18:00 דקל   רעננה  מכבי - נשהמ  אלפי מכבי
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 שעה  14/03/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  06/12/20 אשוןר  יום - 7  מחזור 

 18:00 . 19:00 יונה  כפר ביתר - דקל ננהרע  מכבי
 18:00 . 19:30 מנשה אלפי מכבי - פרדסיה  הפועל

 19:30 . 19:00 דובדבן  סבא  רכפ הפועל - רעננה  צוראלי
 19:30 . 18:30 דר ה   השרון  הוד מכבי - עוז רצליהה  בני
 20:30 . 18:30 אגס סבא  כפר  הפועל - רןצו ה קדימ בימכ
 19:30 . 19:00 מונד  תל  מכבי - התאנ השרון לב  ועלהפ

 שעה  04/04/21 שוןרא יום - 19 מחזור  ה שע 20/12/20 ראשון יום - 8  זור מח

 19:30 . 18:00 מונד  תל מכבי  - יונה  פרכ  ביתר
 19:00 . 20:30 תאנה   וןהשר לב  להפוע  - אגס סבא כפר   הפועל
 18:30 . 19:30 צורן  קדימה מכבי - הדר   השרון הוד   מכבי
 18:30 . 19:30 עוז  צליההר בני - דובדבן סבא כפר   עלהפו

 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - מנשה אלפי מכבי
 19:30 . 19:00 סיהפרד הפועל - קלד רעננה  מכבי

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 20 ור מחז שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:00 . 19:30 יונה  כפר  ביתר - פרדסיה  הפועל
 19:00 . 19:00 דקל  רעננה  מכבי - רעננה  צוראלי
 18:00 . 18:30 מנשה אלפי מכבי - עוז הרצליה בני

 19:30 . 18:30 דובדבן  סבא  כפר  הפועל - צורן קדימה  מכבי
 19:30 . 19:00 הדר   וןהשר הוד  מכבי - תאנה השרון לב  הפועל
 20:30 . 19:30 אגס סבא  כפר  הפועל - מונד תל  מכבי

 שעה  18/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

 20:30 . 18:00 אגס סבא כפר  עלהפו  - יונה  כפר רבית 
 19:30 . 19:30 מונד  לת  מכבי - הדר   רוןהש הוד   מכבי

  ןהשרו לב  הפועל - דבןדוב סבא כפר   הפועל
 נה תא

19:30 . 19:00 

 18:30 . 18:00 צורן   קדימה מכבי - מנשה אלפי מכבי
 18:30 . 19:00 עוז   ליההרצ בני - דקל רעננה  מכבי

 19:00 . 19:30 ה עננ ר  אליצור - רדסיהפ  הפועל
 שעה  25/04/21 ראשון יום - 22 ר מחזו שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 מחזור 

 18:00 . 19:00 ה יונ  כפר  ביתר - עננהר  אליצור
 19:30 . 18:30 יהפרדס  הפועל - עוז הרצליה בני

 19:00 . 18:30 דקל   עננהר  מכבי - צורן קדימה  מכבי
 18:00 . 19:00 נשה מ יאלפ  מכבי - תאנה השרון לב  הפועל
 19:30 . 19:30 דובדבן  סבא  כפר  להפוע  - מונד תל  מכבי

 19:30 . 20:30 הדר    השרון הוד מכבי - סאג סבא כפר   הפועל
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 דן ' ב נערים 211 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:00 . 18:30 ות באר  מודיעין  הפועל - דרור  הרצליה בני
 19:30 . 20:00 בניה  ת"פ  אליצור - אביב השרון  מתר. ס.א

 20:30 . 18:00 ברנר  ת"פ  מכבי - ידויד   הרצליה בני
 19:00 . 19:30 אלון  השרון  רמת  ס.א - קאסם כפר   הפועל

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - אמיר ת" פ   ימכב
 20:30 . 18:30 ח  שמואל גבעת  ליצורא  - שבזי העין ראש עירוני

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  חזור מ

 20:30 . 18:00 ח  שמואל תגבע  אליצור - בארות יעיןמוד   ועלהפ
 20:30 . 20:30 בזיש  העין  ראש ירוני ע  - אורנית מכבי

 18:30 . 19:00 אמיר  ת"פ  מכבי - לוןא  השרון  רמת ס.א
 19:30 . 20:30 קאסם כפר ועלהפ  - נרבר ת" פ   מכבי

 20:00 . 19:30 דוידי   ליהרצ ה  בני - בניה ת"פ  אליצור
 19:00 . 18:30 יב אב ן השרו מת ר.  ס.א - רורד  הרצליה בני

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 14 ר מחזו שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:00 . 19:00 בארות  עיןמודי  הפועל - אביב השרון  רמת. ס.א
 18:30 . 18:00 ור דר  הרצליה בני - דוידי  הרצליה בני
 19:30 . 20:00 יה בנ  ת"פ  אליצור - קאסם כפר   פועלה

 20:30 . 18:30 ברנר  ת" פ  מכבי - אמיר ת" פ   בימכ
 19:00 . 18:30 אלון  השרון רמת  ס.א - שבזי העין אשר עירוני

 20:30 . 20:30 נית אור  מכבי - חן שמואל גבעת ליצורא
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 ר מחזו שעה  08/11/20 אשוןר  יום - 4  ר מחזו

 20:30 . 20:30 אורנית  בימכ  - רותבא  מודיעין  הפועל
 20:30 . 19:00 חן  שמואל גבעת אליצור - אלון השרון  רמת ס.א

 18:30 . 20:30 שבזי  העין ראש  עירוני - ברנר ת" פ   מכבי
 20:00 . 19:30 מיר א  ת" פ  מכבי  - בניה ת"פ  אליצור

 19:30 . 18:30 קאסם כפר  פועלה  - דרור  רצליהה  בני
 18:00 . 19:00 דוידי   רצליהה  בני - אביב השרון  רמת. ס.א

 שעה  28/02/21 וןראש יום - 16 זור מח שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 18:00 בארות   מודיעין  הפועל - דוידי  ההרצלי בני
 19:00 . 19:30 ב אבי שרון ה  רמת. ס.א - אסםק ר כפ  הפועל
 18:30 . 18:30 דרור   הרצליה בני  - אמיר ת" פ   מכבי

 19:30 . 20:00 בניה  ת"פ  יצוראל - זישב העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 ברנר  ת"פ  מכבי - חן אלשמו גבעת אליצור

 20:30 . 20:30 אלון   השרון רמת ס.א - אורנית מכבי
 שעה  07/03/21 וןראש יום - 17 ר מחזו שעה  29/11/20 וןראש יום - 6  מחזור 

 19:00 . 18:00 ון אל השרון רמת ס.א - בארות מודיעין  ועלהפ
 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - ברנר ת" פ   כבימ

 20:30 . 19:30 חן  שמואל גבעת   אליצור - בניה ת"פ  יצוראל
 18:30 . 18:30 שבזי  העין   ראש עירוני - דרור  הרצליה בני

 18:30 . 19:00 אמיר  ת" פ   מכבי - יבאב  השרון  רמת. ס.א
 19:30 . 18:00 קאסם כפר הפועל - דוידי  הרצליה בני
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 שעה  14/03/21 ראשון וםי - 18 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  זור מח

 18:00 . 18:00 בארות   יעיןמוד    ועלהפ - קאסם כפר   הפועל
 18:00 . 18:30 דוידי   ליההרצ  בני  - אמיר ת" פ   מכבי

 19:00 . 18:30 אביב  השרון תרמ .  ס.א - שבזי יןהע  ראש עירוני
 18:30 . 20:30 דרור  ליההרצ בני - חן שמואל גבעת צוראלי

 20:30 . 20:30 בניה  ת"פ  אליצור - אורנית מכבי
 20:30 . 19:00 ברנר  ת"פ  מכבי - ןאלו  השרון  רמת ס.א

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 20:30 . 18:00 ברנר  ת"פ  מכבי - בארות יןיעמוד   הפועל
 20:00 . 19:30 אלון  השרון רמת   ס.א - בניה ת"פ  אליצור

 20:30 . 20:30 ורנית א  מכבי - דרור  יההרצל  בני
 20:30 . 19:00 חן  שמואל גבעת  אליצור - אביב ןהשרו  רמת. ס.א
 18:30 . 18:00 שבזי  העין   שרא  ירוניע - דוידי  יההרצל  ניב

 18:30 . 19:30 אמיר  ת" פ  מכבי  - קאסם כפר   להפוע 
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 20 מחזור  שעה  27/12/20 אשוןר  יום - 9  מחזור 

 18:30 . 19:30 שבזי  העין   ראש עירוני - קאסם פר כ  הפועל
 18:00 . 18:30 ות באר  מודיעין  ועלהפ  - אמיר ת" פ   מכבי

 18:00 . 20:30 דוידי  הרצליה בני - חן שמואל עתגב  ליצורא
 20:30 . 20:30 אביב   שרוןה רמת.  ס.א - אורנית מכבי

 18:30 . 19:00 דרור  הרצליה בני - אלון השרון  רמת ס.א
 19:30 . 20:30 ניה ב ת " פ  אליצור - ברנר ת" פ   בימכ

 שעה  18/04/21 ראשון יום - 21 ר חזומ שעה  03/01/21 ןראשו יום - 10 מחזור 

 19:30 . 20:00 בניה  ת"פ  צורליא - בארות מודיעין  הפועל
 20:30 . 18:30 רנר ב  ת" פ   ימכב - דרור  ההרצלי ניב
 19:00 . 19:00 אלון  השרון רמת  ס.א - אביב השרון  רמת. ס.א

 20:30 . 20:30 אורנית  מכבי - דוידי  הרצליה בני
 20:30 . 19:30 חן  שמואל עתגב  ריצואל - קאסם כפר   עלהפו

 18:30 . 18:30 שבזי  העין  אשר עירוני - אמיר ת" פ   מכבי
 שעה  25/04/21 ראשון יום - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 ור מחז

 18:00 . 18:30 בארו  מודיעין   הפועל - שבזי העין ראש יעירונ 
 18:30 . 20:30 אמיר  ת"פ  מכבי - חן שמואל גבעת אליצור

 20:30 . 20:30 קאסם כפר להפוע  - תאורני  מכבי
 18:00 . 19:00 י דויד הרצליה בני - אלון השרון  מתר ס.א

 19:00 . 20:30 אביב  השרון רמת. ס.א - רנרב  ת" פ   ימכב
 20:00 . 19:30 דרור   הרצליה  ניב  - בניה ת"פ  צוראלי
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 אביב  תל   -ב נערים 212 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 ור מחז שעה  18/10/20 וןראש יום - 1  זור מח

 18:30 . 20:00 ר ליד  תקווה  גני מכבי - מערב  ביב א תל  מכבי
 20:30 . 18:30 אביב  אביב תל  הפועל - צפון  א" ת   ימכב

 18:30 . 19:00 אונו . ק עירוני - יהוד  ה.ל.ע
 20:00 . 19:00 סביון .ס.א - ן ג רמת   בימכ
 19:30 . 20:00 פיר כ  גבעתיים עלהפו - דעתי  אונו.ק ירוניע

 שעה  07/02/21 שוןרא יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  ור מחז

 19:30 . 18:30 כפיר  גבעתיים הפועל  - לידר  ה תקוו גני  בימכ
 20:00 . 20:00 עתיד  אונו.ק ירוני ע - סביון.ס.א
 19:00 . 18:30 גן  רמת מכבי - אונו. ק ירוניע

 19:00 . 20:30 ד יהו ה .ל. ע - אביב ביבא תל  עלהפו
 18:30 . 20:00 צפון   א"ת  מכבי - ב ערמ אביב  תל  מכבי

 ה שע 14/02/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  ור מחז

 18:30 . 18:30 לידר  תקווה  גני מכבי - ןצפו  א" ת   מכבי
 20:00 . 19:00 מערב אביב תל  מכבי - יהוד  ה.ל.ע

 20:30 . 19:00 אביב   אביב תל הפועל  - גן  רמת   בימכ
 18:30 . 20:00 אונו . ק עירוני  - עתיד אונו.ק יעירונ 

 20:00 . 19:30 סביון .ס.א - ירכפ   םגבעתיי הפועל
 שעה  21/02/21 וןראש יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 20:00 . 18:30 סביון .ס.א - לידר  תקווה  גני  מכבי
 19:30 . 18:30 כפיר   גבעתיים  הפועל  - אונו .ק עירוני
 20:00 . 20:30 תיד ע אונו . ק עירוני - אביב אביב תל  הפועל
 19:00 . 20:00 גן  רמת מכבי - מערב  אביב  תל  מכבי
 19:00 . 18:30 יהוד  ה .ל.ע  - ןצפו  א" ת   מכבי

 שעה  28/02/21 ןאשור  יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  ר מחזו

 18:30 . 19:00 לידר תקווה  גני  מכבי - ודיה   ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 צפון   א" ת  מכבי - גן  רמת   מכבי
 20:00 . 20:00 מערב  אביב תל   מכבי - עתיד אונו.ק יעירונ 

 20:30 . 19:30 יב אב אביב תל  הפועל  - כפיר  יםגבעתי הפועל
 18:30 . 20:00 אונו . ק עירוני  - סביון.ס.א
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 שעה  07/03/21 אשוןר  יום - 15 מחזור  עה ש 29/11/20 שוןרא יום - 6  מחזור 

 18:30 . 18:30 אונו .  ק עירוני - ר ליד קווה ת גני  מכבי
 20:00 . 20:30 ן סביו.ס.א - אביב אביב תל  הפועל
 19:30 . 20:00 כפיר  גבעתיים הפועל  - מערב  אביב  תל  מכבי
 20:00 . 18:30 תיד ע  נו או.ק עירוני - צפון  א" ת   מכבי

 19:00 . 19:00 גן  רמת   בימכ - יהוד  ה.ל.ע
 שעה  14/03/21 אשוןר  יום - 16 מחזור  עה ש 06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 לידר   ווהתק  גני מכבי - גן  רמת   מכבי
 19:00 . 20:00 יהוד   ה.ל. ע - עתיד אונו.ק עירוני
 18:30 . 19:30 פון צ  א"ת  מכבי - כפיר  תייםגבע הפועל

 20:00 . 20:00 מערב  אביב תל  ימכב  - סביון.ס.א
 20:30 . 18:30 אביב   אביב תל  פועלה  - אונו. ק עירוני

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 ר מחזו שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 20:30 . 18:30 אביב  אביב תל הפועל  - לידר  ווה תק  גני  מכבי
 18:30 . 20:00 אונו .  ק עירוני - ב מער ביב א תל  מכבי
 20:00 . 18:30 סביון .ס.א - צפון  א" ת   מכבי

 19:30 . 19:00 כפיר   גבעתיים פועלה  - יהוד  ה.ל.ע
 20:00 . 19:00 ידעת  אונו.ק עירוני - גן  רמת   מכבי

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 מחזור  ה שע 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:30 . 20:00 לידר   תקווה י גנ  מכבי - ידעת ואונ.ק עירוני
 19:00 . 19:30 גן  רמת מכבי - כפיר  יםגבעתי הפועל

 19:00 . 20:00 ד יהו   ה.ל. ע - סביון.ס.א
 18:30 . 18:30 צפון   א" ת  מכבי - אונו. ק עירוני
 20:00 . 20:30 מערב  ביבא תל  כבי מ  - אביב אביב תל  הפועל
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 רכז מ  ' ב נערים 213 יגהל
 שעה  31/01/21 ןשורא יום - 10 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון וםי - 1  מחזור 

 18:30 . 19:00 ניצן  צ" ראשל מכבי - רמלה  ודד  נווה אליצור
 19:00 . 20:30 יצנים נ שוהם מכבי  - הדס צ" ראשל   מכבי

 18:30 . 18:30 אגוז   חולון  עלהפו  - חולון דקל הפועל
 20:00 . 20:30 ירי המא  לוד  אליצור - שהם מכבי
 18:00 . 20:30 מודיעין  חבל הפועל  - ים-בת  מכבי

 שעה  07/02/21 שוןרא יום - 11 מחזור  ה שע 25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 18:00 . 18:30 מודיעין   בלח הפועל - ניצן צ" ראשל   מכבי
 20:30 . 20:00 ים-בת מכבי - י המאיר לוד  אליצור
 19:00 . 18:30 שהם  מכבי - אגוז לוןחו הפועל
 18:30 . 19:00 חולון   דקל עלהפו - ניצנים םשוה מכבי

 20:30 . 19:00 הדס צ" ראשל מכבי - רמלה  דוד נווה אליצור
 שעה  14/02/21 ןראשו יום - 12 ור מחז שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:30 . 20:30 ניצן   צ" ראשל מכבי  - הדס צ" ראשל   מכבי
 19:00 . 18:30 רמלה   דוד נווה  צוראלי - ןחולו דקל הפועל

 19:00 . 19:00 ניצנים   הםשו מכבי - שהם כבימ
 18:30 . 20:30 גוז א חולון פועלה  - ים-תב  מכבי

 20:00 . 20:30 מאירי ה לוד  אליצור - מודיעין חבל הפועל
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 20:00 . 20:30 ירי המא  לוד  אליצור - יצןנ  צ" אשל ר  מכבי
 18:00 . 18:30 מודיעין   חבל הפועל - וזאג חולון הפועל
 20:30 . 19:00 ים -בת ימכב  - יצניםנ  שוהם מכבי

 19:00 . 19:00 שהם מכבי - מלהר  דוד נווה אליצור
 18:30 . 20:30 חולון  דקל   ועלהפ  - הדס צ" ראשל   מכבי

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 14 זור מח שעה  22/11/20 שוןרא יום - 5  חזור מ

 18:30 . 18:30 ניצן  צ"ראשל  מכבי  - חולון לדק  הפועל
 20:30 . 19:00 הדס  צ" שלרא ימכב  - םשה מכבי
 19:00 . 20:30 ה רמל דוד  נווה  צוראלי - ים-בת  מכבי

 19:00 . 18:00 ניצנים  שוהם מכבי - מודיעין חבל הפועל
 20:30 . 20:00 אגוז  ןחולו  הפועל  - ירי המא לוד  אליצור
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 שעה  07/03/21 וןראש יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון םיו - 6  מחזור 

 18:30 . 18:30 אגוז  חולון  הפועל - ניצן צ" אשל ר  בימכ
 20:00 . 20:30 המאירי   לוד אליצור - יצניםנ  שוהם מכבי

 18:00 . 19:00 ן מודיעי  חבל  הפועל - רמלה  דוד נווה אליצור
 20:30 . 20:30 ים-תב מכבי  - הדס צ" ראשל   בימכ

 19:00 . 18:30 שהם  מכבי  - חולון דקל הפועל
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 שוןרא םיו - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 ניצן   צ" ראשל מכבי - שהם מכבי
 18:30 . 20:30 לון חו דקל  הפועל  - ים-בת  מכבי
 20:30 . 18:00 הדס  צ" ראשל  מכבי - ןמודיעי  חבל להפוע 
 20:30 . 20:00 רמלה  דוד  נווה  אליצור  - המאירי  לוד  וראליצ

 19:00 . 18:30 ניצנים  שוהם מכבי - אגוז ןחולו הפועל
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 19:00 . 18:30 ים ניצנ   הםשו מכבי  - ניצן צ" ראשל   מכבי
 18:30 . 19:00 אגוז  ןחולו  הפועל - רמלה  דוד נווה יצוראל

 20:00 . 20:30 המאירי  לוד   אליצור - הדס צ" ראשל   מכבי
 18:00 . 18:30 ודיעין מ  חבל הפועל - חולון דקל הפועל
 20:30 . 19:00 ם י-בת מכבי - שהם מכבי

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 ור מחז שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:30 . 20:30 ן יצ נ  צ" ראשל מכבי - םי-בת  מכבי
 19:00 . 18:00 שהם  מכבי - דיעיןמו חבל הפועל
 20:30 . 20:00 חולון  דקל  הפועל  - המאירי  לוד  אליצור

 20:30 . 18:30 הדס צ"ראשל   מכבי - אגוז חולון להפוע 
 19:00 . 19:00 לה רמ   דוד  נווה  אליצור - ניצנים שוהם מכבי
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 ירושלים ' ב נערים 214 יגהל
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 ור מחז שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 20:30 . 19:00 אדומים  מעלה מכבי - ירושלים הראל   הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת  וןעצי.ג  וראליצ - אורנים מודיעין פועלה

 18:30 . 18:00 רעות   עיןמודי בימכ - ם" י  זאב  סגתפ  הפועל
 19:30 . 19:00 שמש ת בי אליצור - דיעיןמו  אליצור
 19:30 . 20:30 מרכז  ירושלים פועלה - שליםירו  אליצור

 שעה  07/02/21 ראשון וםי - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 19:30 . 20:30 מרכז  ירושלים  הפועל - דומיםא  מעלה ימכב
 20:30 . 19:30 ירושלים   אליצור - שמש בית  וראליצ
 19:00 . 18:30 מודיעין   אליצור - ותרע  מודיעין מכבי

 20:30 . 20:30 ם " י  זאב פסגת להפוע  - אפרת עציון. ג צוראלי
 19:30 . 19:00 אורנים  מודיעין  להפוע  - ירושלים ל הרא  הפועל

 שעה  14/02/21 שוןרא יום - 12 מחזור  ה שע 01/11/20 ראשון יום - 3  זור מח

 20:30 . 19:30 ים אדומ מעלה מכבי - אורנים מודיעין הפועל
 19:00 . 18:00 ירושלים   הראל   הפועל - ם" י  ב זא פסגת  הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת   ציוןע.ג  אליצור - מודיעין  אליצור
 18:30 . 20:30 רעות  יעיןמוד מכבי - ירושלים  אליצור
 19:30 . 19:30 שמש  בית צור אלי - מרכז ירושלים  הפועל

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 19:30 . 20:30 שמש  בית יצוראל  - אדומים מעלה מכבי
 19:30 . 18:30 מרכז  ושליםיר   הפועל - רעות  מודיעין מכבי

 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - אפרת עציון. ג אליצור
 19:00 . 19:00 מודיעין    אליצור - ירושלים אל הר  ועלהפ

 18:00 . 19:30 ם " י  זאב פסגת הפועל - אורנים יעיןוד מ  הפועל
 שעה  28/02/21 וןראש יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון וםי - 5  חזור מ

 20:30 . 18:00 ומים אד  מעלה מכבי - ם" י  זאב  פסגת  הפועל
 19:30 . 19:00 ורנים א  יןדיעמו הפועל - דיעיןמו  אליצור
 19:00 . 20:30 שליםרוי  הראל  הפועל - םירושלי  אליצור
 20:30 . 20:30 אפרת  עציון. ג אליצור  - זמרכ שליםירו  הפועל
 18:30 . 19:30 רעות  דיעין מו  מכבי - שמש בית  אליצור
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 ה שע 07/03/21 אשוןר  יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון וםי - 6  מחזור 

 18:30 . 20:30 רעות   מודיעין מכבי - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 מש ש בית אליצור - אפרת עציון. ג רצו אלי
 19:30 . 19:00 מרכז  ירושלים  הפועל - רושליםי  אל הר  ועלהפ

 20:30 . 19:30 ירושלים  אליצור - אורנים מודיעין הפועל
 19:00 . 18:00 מודיעין    צוראלי - ם" י  זאב  פסגת  הפועל

 שעה  14/03/21 ראשון וםי - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 20:30 . 19:00 אדומים  מעלה   מכבי - מודיעין  אליצור
 18:00 . 20:30 ם " י אבז  פסגת הפועל - ירושלים  אליצור
 19:30 . 19:30 אורנים  ודיעיןמ  הפועל - מרכז ירושלים  הפועל

 19:00 . 19:30 ירושלים  הראל  עלהפו - שמש בית  ליצורא
 20:30 . 20:30 אפרת  עציון. ג רצו אלי - רעות  ודיעיןמ  מכבי

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ןראשו יום - 8  מחזור 

 20:30 . 20:30 אפרת  עציון. ג אליצור - אדומים מעלה כבימ
 18:30 . 19:00 רעות   מודיעין מכבי - ירושלים הראל   הפועל
 19:30 . 19:30 שמש  בית  אליצור - ורניםא ודיעיןמ  הפועל
 19:30 . 18:00 מרכז  יםירושל  עלהפו - ם" י  זאב  פסגת  הפועל
 20:30 . 19:00 ירושלים  אליצור - מודיעין  אליצור

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 20:30 . 20:30 אדומים מעלה בימכ - ירושלים  צוראלי
 19:00 . 19:30 ודיעין מ   אליצור  - מרכז יםירושל   הפועל
 18:00 . 19:30 ם " י זאב פסגת   הפועל - שמש בית  אליצור

 19:30 . 18:30 אורנים  ודיעיןמ  הפועל - רעות  מודיעין מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים   הראל  הפועל - אפרת ןעציו. ג אליצור
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 דרום '  ב יםנער 215 ליגה
 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:00 . 20:00 ביה טו  באר  הפועל - ובותרח  ליצורא
 19:00 . 20:30 סביון  יבנה  גן הפועל - שעלבים/גזר הפועל
 18:00 . 19:00 שורק נחל אליצור - רחובות  מכבי

 18:30 . 20:00 סירני  נצר   עלהפו  - בתיה מזכרת  הפועל
 19:30 . 19:00 כוכ   ציונה נס הפועל  - רימון   נהציו  נס הפועל

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  זור מח

 19:30 . 18:00 כוכב    ציונה נס ועל הפ  - טוביה  באר להפוע 
 19:00 . 18:30 רימון  ונהצי נס הפועל - סירני נצר   הפועל
 20:00 . 18:00 יה בת  מזכרת הפועל - שורק נחל אליצור

 19:00 . 19:00 בות רחו  מכבי  - סביון יבנה  גן פועלה
 20:30 . 20:00 שעלבים /גזר  הפועל - תחובור  ליצורא

 שעה  14/02/21 ראשון וםי - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  ר מחזו

 18:00 . 20:30 ביה טו באר הפועל - םשעלבי/גזר הפועל
 20:00 . 19:00 חובות ר אליצור - בותרחו  מכבי

 19:00 . 20:00 יון סב  יבנה  גן הפועל - בתיה מזכרת  הפועל
 18:00 . 19:00 שורק  נחל אליצור  - רימון   ציונה נס להפוע 

 18:30 . 19:30 סירני  רנצ   הפועל - כוכב   ציונה נס הפועל
 שעה  21/02/21 אשוןר  יום - 13 ר מחזו עה ש 08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 18:30 . 18:00 סירני   נצר   ל ועהפ  - טוביה  באר עלהפו
 19:30 . 18:00 כוכב   יונהצ  נס עלהפו - שורק לנח  ליצורא

 19:00 . 19:00 רימון  נהציו  נס  הפועל - ןסביו יבנה  גן הפועל
 20:00 . 20:00 בתיה   מזכרת הפועל - בותרחו  יצוראל

 19:00 . 20:30 בות רחו  מכבי - םעלביש/רגז  הפועל
 שעה  28/02/21 שוןרא יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  ור מחז

 18:00 . 19:00 טוביה  באר הפועל - ותרחוב   בימכ
 20:30 . 20:00 שעלבים /גזר הפועל - בתיה כרת מז הפועל
 20:00 . 19:00 רחובות  אליצור  - רימון   ציונה סנ הפועל

 19:00 . 19:30 סביון  יבנה  גן  הפועל - כוכב   ציונה נס לפוע ה
 18:00 . 18:30 רק שו  נחל אליצור - סירני נצר   עלפוה
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 עה ש 07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 18:00 . 18:00 ורק ש  נחל  ור אליצ - טוביה  באר הפועל
 18:30 . 19:00 ירני ס צרנ   הפועל - סביון נהיב  גן הפועל
 19:30 . 20:00 וכב כ  ציונה  נס  הפועל - רחובות  אליצור
 19:00 . 20:30 ון רימ ונהצי  נס  הפועל - שעלבים/גזר הפועל
 20:00 . 19:00 בתיה  מזכרת הפועל - רחובות  מכבי

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 18:00 . 20:00 טוביה  ארב הפועל - יהבת  ת זכרמ הפועל
 19:00 . 19:00 רחובות  מכבי - מון רי  ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:30 שעלבים /גזר להפוע  - כוכב   ציונה נס להפוע 

 20:00 . 18:30 ובות רח  אליצור - ירניס  נצר   הפועל
 19:00 . 18:00 סביון  יבנה גן הפועל - קשור נחל אליצור

 עה ש 04/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 19:00 . 18:00 ון סבי  יבנה גן  הפועל  - טוביה  באר הפועל
 18:00 . 20:00 שורק נחל  אליצור - רחובות  רליצו א

 18:30 . 20:30 סירני  נצר   הפועל - יםשעלב/גזר הפועל
 19:30 . 19:00 כוכב    הציונ  נס הפועל - רחובות  מכבי

 19:00 . 20:00 רימון  ציונה נס  פועלה  - בתיה מזכרת  הפועל
 שעה  11/04/21 ראשון םיו - 18 חזור מ שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:00 . 19:00 טוביה  באר הפועל  - רימון   ציונה נס הפועל
 20:00 . 19:30 בתיה   מזכרת ועלהפ - וכבכ   ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:30 רחובות   מכבי - סירני נצר   הפועל
 20:30 . 18:00 לבים שע/ גזר  הפועל - שורק נחל אליצור
 20:00 . 19:00 רחובות   אליצור - וןסבי  יבנה  גן הפועל
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 נגב  ב נערים 216 ליגה
 שעה  31/01/21 וןראש יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 וןראש יום - 1  זור מח

  .  חופשית  - אמונים טוביה. ב הפועל
 20:00 . 18:00 שבע  באר/ומרע הפועל  - אשכול  פועלה

 18:00 . 18:00 כוכב   אשקלון ס.א - לכיש  להפוע 
 20:00 . 19:30 גת   קרית עירוני  מכבי - םמרחבי/םמבועי הפועל
 18:30 . 18:30 ערבה  פועל ה - אשדוד  מטאור הפועל

 19:00 . 19:30 להבים  הפועל - דאשדו יתרב
 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  25/10/20 וןראש יום - 2  מחזור 

  .  להבים  הפועל - יתחופש
 18:30 . 18:30 אשדוד  ביתר - הערב הפועל

 19:00 . 20:00 אשדוד  מטאור הפועל  - גת  קרית  עירוני כבימ
 19:30 . 18:00 ם מרחבי/יםמבוע  הפועל - כוכב אשקלון  ס.א

 18:00 . 20:00 ישלכ   הפועל  - שבע רבא/ עומר הפועל
 18:00 . 18:00 אשכול   הפועל - אמונים וביהט. ב פועלה

 שעה  14/02/21 וןראש יום - 14 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - אשכול  הפועל
 18:00 . 18:00 אמונים טוביה.ב הפועל - לכיש  הפועל
 20:00 . 19:30 שבע  באר/עומר  הפועל  - מרחבים/מבועים הפועל
 18:00 . 19:00 כוכב  ן אשקלו ס.א - וד אשד טאורמ הפועל
 18:30 . 19:30 גת  רית ק עירוני מכבי - אשדוד ביתר

 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל  - יםלהב   הפועל
 שעה  21/02/21 שוןרא יום - 15 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  ערבה  הפועל - חופשית
 19:00 . 20:00 בים לה הפועל  - ת ג ית קר  עירוני מכבי

 19:30 . 18:00 אשדוד  תרבי - כוכב אשקלון  ס.א
 19:00 . 20:00 שדוד א מטאור  הפועל  - שבע באר/ ומרע  הפועל
 19:30 . 18:00 ים מרחב /מבועים   פועלה - אמונים טוביה. ב הפועל
 18:00 . 18:00 לכיש  ועל הפ  - כול אש הפועל

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - לכיש  הפועל
 18:00 . 19:30 אשכול  על הפו - יםמרחב /מבועים הפועל
 18:00 . 19:00 ם אמוני טוביה.ב  הפועל  - אשדוד  מטאור הפועל
 20:00 . 19:30 שבע אר ב/ עומר הפועל - אשדוד ביתר

 18:00 . 19:00 כוכב אשקלון ס.א - להבים  הפועל
 18:30 . 18:30 גת  ת קרי  עירוני  כבימ  - ערבה הפועל

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 זור מח שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  גת  קרית  עירוני מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - וכבכ אשקלון  ס.א

 19:00 . 20:00 להבים   הפועל  - שבע באר/ עומר ועלהפ
 19:30 . 18:00 אשדוד  ביתר - םאמוני טוביה. ב עלהפו

 19:00 . 18:00 אשדוד  מטאור הפועל  - ול אשכ  הפועל
 19:30 . 18:00 מרחבים/םבועימ הפועל - לכיש  פועלה
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 שעה  14/03/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון וםי - 7  מחזור 

  .  ופשית ח - מרחבים/מבועים הפועל
 18:00 . 19:00 לכיש  ל הפוע - אשדוד  אורמט הפועל
 18:00 . 19:30 אשכול  להפוע  - אשדוד ביתר

 18:00 . 19:00 אמונים   טוביה.ב ועל הפ  - ביםלה  הפועל
 18:30 . 18:30 בעש באר /עומר  הפועל - ערבה הפועל
 18:00 . 20:00 כוכב  אשקלון ס.א - גת  קרית  עירוני מכבי

 ה שע 04/04/21 וןראש יום - 19 מחזור  ה שע 20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  כוכב  לון שקא ס.א - חופשית
 20:00 . 20:00 גת  ית קר  עירוני בימכ - שבע באר/ עומר הפועל
 18:30 . 18:30 רבה ע  הפועל - אמונים טוביה. ב הפועל
 19:00 . 18:00 ים להב הפועל  - אשכול  הפועל
 19:30 . 18:00 דוד אש  ביתר - לכיש  הפועל
 19:00 . 19:30 ד אשדו  מטאור ועל הפ  - ביםמרח/מבועים להפוע 

 שעה  11/04/21 שוןרא יום - 20 מחזור  עה ש 27/12/20 ראשון יום - 9  זור מח

  .  חופשית  - אשדוד  מטאור הפועל
 19:30 . 19:30 מרחבים /מבועים להפוע  - אשדוד יתרב

 18:00 . 19:00 לכיש  הפועל  - להבים  עלהפו
 18:00 . 18:30 אשכול  עלהפו - הערב הפועל
 18:00 . 20:00 אמונים  טוביה. ב הפועל  - גת  קרית  יעירונ  מכבי

 18:30 . 18:00 שבע  רבא/ ר עומ ועלהפ - כוכב ון אשקל ס.א
 שעה  18/04/21 ראשון יום - 21 חזור מ שעה  03/01/21 ןראשו יום - 10 מחזור 

  .  שבע באר/ עומר הפועל - חופשית
 18:00 . 18:00 כוכב  ן אשקלו ס.א - וניםאמ  טוביה. ב הפועל
 20:00 . 18:00 גת  קרית עירוני  ימכב  - אשכול  הפועל
 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - כישל  הפועל
 19:00 . 19:30 ים להב  הפועל  - מרחבים/מבועים הפועל
 19:30 . 19:00 אשדוד  ביתר - אשדוד  מטאור הפועל

 שעה  25/04/21 שוןרא יום - 22 חזור מ ה שע 10/01/21 אשוןר  יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - אשדוד ביתר
 19:00 . 19:00 שדוד א  מטאור הפועל  - להבים  הפועל
 18:30 . 18:30 מרחבים /מבועים הפועל - רבהע  הפועל

 18:00 . 20:00 לכיש  הפועל  - גת  קרית  עירוני ימכב
 18:00 . 18:00 אשכול  הפועל - כוכב שקלון א ס.א

 18:00 . 20:00 אמונים הטובי.ב  להפוע  - שבע רבא/ רעומ הפועל
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 צפון  לאומית' א ילדים 251 גהלי
   שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ור מחז

  .  חופשית  - חולתא  גליל הפועל
  . 18:00 גורן  יזרעאל ועלהפ - גליל  משגב  הפועל
  . 18:00 ב כזי אשר מטה הפועל - עירוני יאל כרמ   מכבי
  . 19:00 ג  חיספין ילגל  הפועל - טבריה  דן היר. ע להפוע 

  . 19:00 תבור  גליל הפועל - מעיינות  ועגלב  הפועל
  . 18:30 טבעון  רנין מ  עלהפו - העפול  הפועל

   שעה  29/10/20 יחמיש יום - 2  מחזור 

  .  ון טבע מרנין הפועל - חופשית
  . 18:30 עפולה  הפועל - תבור  גליל הפועל
  . 17:30 מעיינו   וע גלב  פועלה  - גו  יספיןח  ילגל הפועל
  . 18:00 טבריה   הירדן .ע  הפועל - כזיב ראש מטה הפועל
  . 17:30 עירוני  כרמיאל מכבי - ןגור  עאליזר  הפועל
  . 18:30 גליל   שגבמ הפועל - חולתא  גליל הפועל

   שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  ית חופש - גליל  שגב מ הפועל
  . 18:00 חולתא   גליל  הפועל - עירוני כרמיאל   מכבי

  . 19:00 גורן  עאל יזר  הפועל - טבריה  הירדן . ע עלפוה
  . 19:00 כזיב  אשר מטה  הפועל - מעיינות  בועגל פועלה

  . 18:30 גו  חיספין גליל  פועלה  - עפולה  הפועל
  . 18:30 ר תבו  גליל  הפועל - טבעון מרנין להפוע 

   עה ש 19/11/20 חמישי יום - 4  ר מחזו

  .  תבור   גליל הפועל - חופשית
  . 17:30 טבעון  מרנין עלהפו  - גו  חיספין גליל הפועל

  . 18:00 עפולה    הפועל - כזיב אשר מטה ועלהפ
  . 17:30 מעיינות   גלבוע הפועל - גורן יזרעאל  ועלהפ
  . 18:30 טבריה   דןהיר.ע הפועל - חולתא  גליל פועלה

  . 18:00 עירוני  כרמיאל  מכבי - לגלי   משגב  עלהפו
   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - עירוני יאל כרמ   מכבי
  . 19:00 ל גלי   משגב  הפועל - טבריה  הירדן . ע הפועל
  . 19:00 תא חול   לילג  הפועל - מעיינות  גלבוע להפוע 

  . 18:30 גורן  יזרעאל  ועלהפ  - עפולה  הפועל
  . 18:30 כזיב  שרא מטה הפועל - טבעון יןמרנ  הפועל

  . 18:30 גו  יספיןח  גליל הפועל - תבור  גליל פועלה
   שעה  03/12/20 חמישי וםי - 6  חזור מ

  .  גו   חיספין גליל הפועל - חופשית
  . 18:00 תבור   לגלי   פועלה  - כזיב אשר מטה הפועל
  . 17:30 ן טבעו  יןמרנ  הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
  . 18:30 עפולה   ועלהפ - חולתא  ילגל הפועל
  . 18:00 ינות מעי   בועגל הפועל - גליל  משגב  הפועל
  . 18:00 טבריה    הירדן. ע  הפועל - עירוני יאל כרמ   מכבי
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   שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - טבריה  הירדן . ע הפועל
  . 19:00 עירוני  כרמיאל  מכבי - תינו מעי  גלבוע הפועל
  . 18:30 גליל   בשגמ הפועל - עפולה  הפועל
  . 18:30 חולתא   גליל  הפועל - טבעון מרנין הפועל
  . 18:30 ן גור  יזרעאל  הפועל - תבור  גליל הפועל
  . 17:30 זיב כ אשר טהמ  הפועל - גו  חיספין גליל להפוע 

   ה שע 24/12/20 מישיח  יום - 8  מחזור 

  .  כזיב  אשר מטה הפועל - פשיתחו
  . 17:30 גו  חיספין גליל  ועלהפ  - גורן יזרעאל  עלהפו

  . 18:30 תבור  לילג  הפועל - חולתא  ילגל הפועל
  . 18:00 טבעון  מרנין הפועל - גליל  משגב  הפועל
  . 18:00 עפולה    הפועל - עירוני כרמיאל   מכבי

  . 19:00 עיינו מ  עלבוג  הפועל - טבריה  הירדן . ע הפועל
   שעה  31/12/20 שיחמי יום - 9  ר מחזו

  .  חופשית  - מעיינות  גלבוע הפועל
  . 18:30 טבריה   רדןהי .ע  הפועל - עפולה  ועלהפ

  . 18:30 וני עיר כרמיאל  מכבי - טבעון מרנין הפועל
  . 18:30 גליל   משגב  ועלהפ - בורת  גליל הפועל
  . 17:30 חולתא   גליל  פועלה  - גו  חיספין גליל הפועל
  . 18:00 גורן  עאלזרי   הפועל - כזיב שרא מטה הפועל

   שעה  07/01/21 שיחמי יום - 10 מחזור 

  .  גורן  יזרעאל  הפועל - יתחופש
  . 18:30 כזיב  אשר המט  הפועל - חולתא  גליל הפועל
  . 18:00 גו  חיספין גליל  הפועל - לילג   משגב  הפועל
  . 18:00 תבור  לילג  הפועל - ניעירו  אל כרמי  מכבי
  . 19:00 טבעון  מרנין  הפועל - טבריה  הירדן . ע עלהפו

  . 19:00 פולה ע   להפוע  - מעיינות  בועגל הפועל
   שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - עפולה  להפוע 
  . 18:30 מעיינות   גלבוע הפועל - טבעון מרנין עלהפו

  . 18:30 טבריה   הירדן. ע הפועל - ורתב  לגלי  הפועל
  . 17:30 עירוני  כרמיאל מכבי  - גו  יןחיספ  גליל הפועל

  . 18:00 גליל   משגב  להפוע  - כזיב אשר מטה ועלהפ
  . 17:30 ולתא ח  גליל  הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
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 חיפה לאומית' א ילדים 252 ליגה
   שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  ( 24/10/20) 19:00 גדל מ יזרעאל   פועלה  - בעוןט קרית  הפועל
  . 18:30 נופית   ןזבולו הפועל - נהריה הפועל

  . 19:00 אשר  מטה הפועל  - תי אי   חיפה בימכ
  . 17:30 חמו  בן וזהאח  ר" בית  - גבת ליזרעא   הפועל
  . 19:00 מוצקין   קרית מכבי - תאא קרית  ראליצו 

   שעה  29/10/20 ישיחמ יום - 2  מחזור 

  . 19:00 ין מוצק  קרית מכבי  - מגדל יזרעאל   להפוע 
  . 19:00 אתא  קרית ר אליצו - חמו  בן אחוזה ר" בית 
  . 17:00 גבת  יזרעאל  הפועל - אשר מטה ועלהפ

  . 17:00 איתי   חיפה  מכבי  - פיתנו  זבולון  הפועל
  ( 31/10/20) 19:00 נהריה   הפועל - טבעון קרית  ועלהפ

   שעה  05/11/20 ישיחמ יום - 3  חזור מ

  . 18:30 מגדל   יזרעאל   הפועל - נהריה ועלהפ
  . 19:00 טבעון   תקרי  הפועל  - איתי   פהחי מכבי

  ( 07/11/20) 17:30 ופית נ  זבולון הפועל - גבת יזרעאל  הפועל
  . 19:00 אשר ה מט  הפועל - אתא קרית  אליצור

  . 17:30 חמו  בן אחוזה ר"בית - ין מוצק קרית מכבי
   שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  חזור מ

  . 19:00 חמו  ן ב אחוזה ר"בית  - מגדל יזרעאל   עלהפו
  . 17:00 מוצקין   קרית מכבי - שרא מטה להפוע 

  . 17:00 אתא  קרית אליצור - נופית זבולון  הפועל
  ( 21/11/20) 19:00 גבת  יזרעאל  הפועל - ןטבעו רית ק הפועל
  . 18:30 איתי   חיפה  מכבי - יהנהר  הפועל

   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  . 19:00 מגדל  זרעאלי  הפועל  - איתי   חיפה מכבי
  ( 28/11/20) 17:30 נהריה  הפועל - גבת יזרעאל  ועלהפ

  . 19:00 טבעון  קרית הפועל - אתא רית ק אליצור
  . 17:30 נופית  ולוןזב הפועל  - מוצקין  קרית מכבי

  . 19:00 אשר  מטה פועל ה - חמו  בן אחוזה ר" ת בי
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   שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  ר מחזו

  . 19:00 אשר  המט להפוע - מגדל יזרעאל   הפועל
  . 17:00 חמו  בן אחוזה ר " בית  - נופית זבולון  הפועל
  ( 05/12/20) 19:00 מוצקין  קרית  מכבי  - טבעון קרית  הפועל
  . 18:30 אתא ריתק ורליצא - נהריה הפועל

  . 19:00 ת גב  יזרעאל הפועל  - איתי   חיפה בימכ
   שעה  10/12/20 יחמיש יום - 7  מחזור 

  ( 12/12/20) 17:30 מגדל  יזרעאל   הפועל - גבת עאליזר  ועלהפ
  . 19:00 איתי   חיפה מכבי - אתא קרית  אליצור

  . 17:30 נהריה הפועל  - מוצקין  קרית בימכ
  . 19:00 עון טב קרית הפועל  - חמו  בן החוזא ר" בית 

  . 17:00 נופית  זבולון  עלפוה  - אשר מטה הפועל
   שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ור מחז

  . 19:00 ית נופ  זבולון  הפועל - מגדל יזרעאל   הפועל
  ( 26/12/20) 19:00 אשר  מטה הפועל - טבעון קרית  עלהפו

  . 18:30 ו חמ  בן אחוזה ר" ית ב  - נהריה הפועל
  . 19:00 וצקין מ  קרית מכבי - איתי   פהחי מכבי

  . 17:30 תא א קרית אליצור - גבת יזרעאל  עלפוה
   שעה  31/12/20 שיחמי יום - 9  מחזור 

  . 19:00 מגדל  יזרעאל   עלהפו - אתא קרית  אליצור
  . 17:30 גבת  יזרעאל הפועל  - מוצקין  קרית מכבי
  . 19:00 איתי   יפהח ימכב  - חמו  בן וזהאח  ר" בית 

  . 17:00 נהריה ועלהפ - אשר מטה להפוע 
  . 17:00 ן טבעו ריתק  הפועל - נופית זבולון  הפועל
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 שומרון  לאומית ' א ילדים 253 גהלי
   שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - בקה  מכבי
  . 17:00 רור ד השרון  לב  הפועל - יעקב  זכרון ימכב
  . 17:30 השרון  חוף. ח.ל  עלהפו - חנה דספר   ימכב

  . 18:30 חפר  עמק הפועל - פינקי /נה בנימי הפועל
  . 19:00 נח  חדרה מכבי - יהודה  אבן. ס.מ

  . 19:00 יונה  כפר רבית  - עמוס נתניה . ע אליצור
   שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  יונה   כפר ביתר - חופשית
  . 19:00 עמוס  הנתני . ע ליצורא - נח   חדרה מכבי

  . 18:00 יהודה   בןא. ס.מ - חפר מקע הפועל
  . 17:30 ינק פ  / מינהבני  הפועל  - השרון  וףח. ח.ל  הפועל
  . 19:00 חנה  ספרד  מכבי - דרור השרון לב  הפועל
  ( 31/10/20) 17:30 קב יע   זכרון מכבי - בקה  מכבי

   ה שע 05/11/20 שיחמי יום - 3  מחזור 

  .  שית חופ - קביע  זכרון בימכ
  . 17:30 ה בק  מכבי  - חנה דספר   מכבי

  . 18:30 דרור  השרון לב להפוע  - נקיפי /בנימינה  הפועל
  . 19:00 ון השר חוף. ח.ל  הפועל - יהודה  אבן. ס.מ

  . 19:00 חפר  מקע  הפועל - עמוס נתניה . ע צוראלי
  . 19:00 נח   רה חד מכבי  - יונה  כפר ביתר

   שעה  19/11/20 מישיח  יום - 4  ר מחזו

  .  נח   חדרה מכבי - שיתחופ
  . 18:00 יונה כפר  ביתר - חפר עמק הפועל

  . 17:30 עמוס   נתניה.ע  אליצור  - השרון  חוף. ח.ל  פועלה
  . 19:00 יהודה  אבן. ס.מ - דרור השרון לב  הפועל

  ( 21/11/20) 17:30 פינקי   /בנימינה הפועל - בקה  בימכ
  . 17:00 חנה  פרדס מכבי  - ביעק  זכרון ימכב

   שעה  26/11/20 חמישי םיו - 5  מחזור 

  .  חופשית  - חנה פרדס  מכבי
  . 18:30 יעקב   זכרון מכבי - פינקי /ינה בנימ  להפוע 

  . 19:00 בקה   מכבי - יהודה  אבן. ס.מ
  . 19:00 דרור  השרון לב  הפועל - עמוס ניה נת . ע צוראלי

  . 19:00 שרון ה חוף. ח.ל  הפועל - היונ  כפר ביתר
  . 19:00 חפר  עמק ועלהפ - נח  חדרה כבימ

   שעה  03/12/20 ישיחמ יום - 6  מחזור 

  .  חפר  עמק הפועל - שיתחופ
  . 17:30 נח    דרהח  מכבי - השרון  ףחו . ח.ל  הפועל
  . 19:00 יונה   כפר  ביתר - רורד  השרון לב  הפועל

  . 17:30 עמוס ניהנת.ע וראליצ - בקה  בימכ
  . 17:00 ה יהוד  אבן. ס.מ - יעקב  זכרון כבימ

  . 17:30 פינקי  /בנימינה  עלהפו - חנה פרדס  מכבי
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   שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  חזור מ

  .  חופשית  - קיפינ /בנימינה  ועלהפ
  . 19:00 חנה פרדס  מכבי - יהודה  אבן. ס.מ

  . 19:00 יעקב   רוןזכ  י מכב - עמוס נתניה . ע אליצור
  . 19:00 בקה   מכבי  - יונה  כפר ביתר
  . 19:00 דרור  שרוןה לב  הפועל - נח  חדרה מכבי

  . 18:00 השרון  חוף.  ח.ל  הפועל - חפר מקע הפועל
   שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ר מחזו

  .  השרון  חוף. ח.ל  הפועל - חופשית
  . 19:00 חפר  עמק  הפועל - דרור השרון לב  הפועל

  ( 26/12/20) 17:30 נח    חדרה מכבי - בקה  כבימ
  . 17:00 יונה ר כפ  ביתר - יעקב  זכרון מכבי
  . 17:30 עמוס  נתניה.ע  אליצור - חנה פרדס  ימכב

  . 18:30 יהודה  אבן. ס.מ - פינקי /ימינה בנ הפועל
   שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  זור מח

  .  ת פשי חו - יהודה  אבן. ס.מ
  . 19:00 פינקי   /נהבנימי הפועל - וסעמ נתניה . ע אליצור

  . 19:00 חנה פרדס מכבי  - יונה  כפר ביתר
  . 19:00 יעקב   זכרון ימכב - נח  דרהח  מכבי

  . 18:00 בקה   מכבי  - חפר עמק הפועל
  . 17:30 דרור  השרון  לב  הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  הפועל

   שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  ר דרו  השרון לב  ועלהפ - שיתחופ
  ( 09/01/21) 17:30 השרון  חוף . ח.ל  הפועל - הבק  מכבי
  . 17:00 חפר   עמק פועלה  - קביע  רוןזכ מכבי
  . 17:30 נח  חדרה  מכבי  - חנה פרדס  מכבי

  . 18:30 יונה  כפר  תרבי  - נקיפי /בנימינה  הפועל
  . 19:00 עמוס  תניהנ. ע אליצור - הודהי  אבן. ס.מ

   שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 ר מחזו

  .  חופשית  - עמוס נתניה . ע אליצור
  . 19:00 דה יהו  בןא. ס.מ - יונה  כפר ביתר
  . 19:00 פינקי  /מינהבני הפועל - נח  חדרה מכבי

  . 18:00 החנ  פרדס מכבי  - חפר עמק הפועל
  . 17:30 קב יע   זכרון מכבי - השרון  חוף. ח.ל  הפועל

  . 19:00 בקה  מכבי - דרור רוןהש לב  עלהפו
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 רון ש לאומית' א ילדים 254 ליגה
   שעה  22/10/20 מישיח  יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - תות  השרון  רמת. ס.א
  . 19:00 רוני   הרצליה בני - התקו פתח  מכבי
  ( 24/10/20) 19:00 אגוז  סבא.כ  הפועל - השרון הוד   מכבי
  . 19:00 רעננה  מכבי  - תפוז ס" כפ   עלהפו
  . 19:00 עצמאות  ת" פ   מכבי - דרור  הרצליה בני
  . 18:30 העין  ראש ני עירו  - ידןע  הרצליה יבנ

   שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  העין  ראש עירוני - חופשית
  ( 31/10/20) 19:00 עידן  הרצליה  בני   - אותעצמ ת" פ   מכבי
  . 18:30 דרור   הרצליה בני - נהרענ   מכבי

  . 19:00 תפוז  ס"כפ להפוע  - אגוז סבא.כ   הפועל
  . 19:00 רון הש  הוד כבי מ  - רוני  ההרצלי בני

  . 19:00 תקוה  פתח   מכבי - תות  השרון  רמת. ס.א
   שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - תקוה פתח  מכבי
  ( 07/11/20) 19:00 תות  רוןהש  תרמ  . ס.א - השרון ד הו  מכבי

  . 19:00 רוני   יהצלהר  בני - תפוז ס" כפ   הפועל
  . 19:00 אגוז  סבא.כ   עלהפו - דרור  הרצליה בני
  . 18:30 רעננה   מכבי - עידן הרצליה בני

  . 19:00 עצמאות  ת"פ  מכבי - יןהע  ראש עירוני
   שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  ור מחז

  .  צמאות ע ת" פ   ימכב - חופשית
  . 18:30 עין ה ראש עירוני - הרעננ  כבימ
  . 19:00 ידן ע הרצליה בני - אגוז סבא.כ   עלפוה

  . 19:00 דרור   הרצליה  ניב  - נירו   צליההר בני
  . 19:00 תפוז   ס" כפ הפועל - תות  ןהשרו  רמת. ס.א

  . 19:00 השרון   הוד מכבי - תקוה חפת  מכבי
   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - שרוןה הוד   בימכ
  . 19:00 תקוה   פתח  מכבי  - זפות  ס" כפ   הפועל

  . 19:00 תות  השרון  רמת .  ס.א - דרור  הרצליה בני
  . 18:30 רוני  צליההר בני - עידן הרצליה בני

  . 19:00 אגוז  סבא.כ  להפוע  - העין ראש עירוני
  ( 28/11/20) 19:00 רעננה מכבי - עצמאות ת" פ   מכבי

   שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  חזור מ

  .  רעננה   מכבי - תשי חופ
  . 19:00 עצמאות   ת"פ  מכבי - אגוז סבא.כ   הפועל

  . 19:00 העין  ראש עירוני - רוני  הרצליה בני
  . 19:00 עידן   הרצליה בני - תות  השרון  מתר. ס.א

  . 19:00 דרור   יההרצל  בני - תקוה פתח  מכבי
  . 19:00 תפוז   ס" כפ   הפועל - השרון הוד   ימכב
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   שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  שית חופ - תפוז ס" כפ   פועלה
  . 19:00 השרון  הוד  מכבי - דרור  הרצליה בני
  . 18:30 תקוה  פתח    מכבי - עידן הרצליה בני

  . 19:00 תות  השרון רמת. ס.א - העין ראש עירוני
  ( 12/12/20) 19:00 י רונ צליה הר בני   - אותעצמ ת" פ   מכבי
  . 18:30 אגוז סבא.כ   הפועל - רעננה  מכבי

   שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  אגוז  סבא.כ   הפועל - חופשית
  . 19:00 רעננה  מכבי  - רוני  הרצליה יבנ
  . 19:00 עצמאות  ת"פ  מכבי - תות  ןהשרו  רמת. ס.א

  . 19:00 ן העי  ראש רוני עי  - והתק  פתח  מכבי
  ( 26/12/20) 19:00 ידן ע   הרצליה בני  - וןהשר  הוד   מכבי

  . 19:00 דרור   יההרצל  בני - תפוז ס" כפ   הפועל
   שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - רורד  הרצליה בני
  . 18:30 תפוז   ס" כפ הפועל - עידן יההרצל  בני

  . 19:00 השרון  דהו ימכב  - העין ראש ניעירו
  ( 02/01/21) 19:00 תקוה  פתח   מכבי - עצמאות ת" פ   בימכ

  . 18:30 תות   השרון  רמת.  ס.א - רעננה  מכבי
  . 19:00 רוני  הרצליה בני - אגוז סבא.כ   עלהפו

   שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  רוני   הרצליה בני - חופשית
  . 19:00 אגוז  באס.כ   עלהפו - תות  שרוןה  רמת. ס.א

  . 19:00 רעננה   כבימ - תקוה פתח  בימכ
  ( 09/01/21) 19:00 עצמאות   ת" פ  מכבי  - השרון הוד   מכבי

  . 19:00 העין   ראש עירוני - תפוז ס" פ כ  פועלה
  . 19:00 עידן   הרצליה בני - דרור  הרצליה ניב

   שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  ת ופשי ח - עידן הרצליה יבנ
  . 19:00 דרור  הרצליה בני - יןהע  ראש יעירונ 

  . 19:00 וז תפ  ס"כפ   הפועל  - עצמאות ת" פ   בימכ
  . 18:30 השרון  ד הו כבימ - ננהרע  מכבי

  . 19:00 תקוה  פתח   מכבי - אגוז סבא.כ   הפועל
  . 19:00 תות  השרון תרמ .  ס.א - רוני  הרצליה בני
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 א -ת  יתאומל' א ילדים 255 ליגה
   ה שע 22/10/20 מישיח  יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ודהיה   אור ה.ל.ע
  . 19:00 אביב  לת  מכבי - ןג  רמת  מכבי
  . 19:00 תקוה  גני  מכבי - א" ת  גאלי  מכבי
  . 17:00 גבעתיים   ג" ר  הפועל - אלון  צ'ראשל  מכבי

  . 18:30 אביב  תל   הפועל - אונו  קרית עירוני
  . 17:00 ורד   ציונה.נ  הפועל - ריהנ  ןולוח  הפועל

   שעה  29/10/20 שימיח  יום - 2  חזור מ

  .  ורד    נהציו.נ  פועלה  - חופשית
  . 17:30 נריה    חולון הפועל  - אביב  תל    להפוע 
  . 19:00 אונו   קרית עירוני - גבעתיים ג " ר  עלהפו

  . 19:00 אלון    צ'ראשל  מכבי - תקוה גני  מכבי
  . 19:00 א" ת   יגאל מכבי - יב אב תל  מכבי

  . 18:30 גן  תרמ   מכבי  - הודהי  אור ה.ל.ע
   שעה  05/11/20 מישיח  יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - גן רמת  מכבי
  . 19:00 יהודה  ורא  ה.ל. ע - א" ת  יגאל  מכבי
  . 17:00 ב אבי תל   ימכב - אלון  צ'ראשל  מכבי

  . 18:30 תקוה גני   מכבי - אונו  קרית עירוני
  . 17:00 תיים גבע ג"ר  הפועל - נריה  וןחול  הפועל

  . 19:00 אביב   תל   הפועל - ורד   ציונה.נ  ועלהפ
   שעה  19/11/20 שיחמי וםי - 4  מחזור 

  .  אביב  תל    הפועל - חופשית
  . 19:00 ורד    הציונ .נ הפועל - גבעתיים ג " ר  הפועל
  . 19:00 נריה    ולוןח הפועל - תקוה גני  מכבי
  . 19:00 אונו   קרית יעירונ - אביב  תל  מכבי

  . 18:30 אלון   צ 'ראשל מכבי  - יהודה  ראו ה.ל.ע
  . 19:00 א " ת   יגאל  מכבי - גן רמת  ימכב

   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - א" ת  יגאל  מכבי
  . 17:00 גן  רמת    מכבי - אלון  צ'ראשל  בימכ

  . 18:30 ודה יה   אור ה.ל. ע - ואונ   קרית עירוני
  . 17:00 אביב  תל מכבי  - נריה  ןחולו הפועל
  . 19:00 ה תקו גני   בימכ  - ורד   ציונה.נ  הפועל

  . 17:30 גבעתיים  ג" ר  הפועל  - אביב  תל    פועלה
   שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  גבעתיים  ג " ר  הפועל - חופשית
  . 19:00 יבאב לת   הפועל - תקוה יגנ   מכבי
  . 19:00 ורד    ציונה.נ הפועל  - אביב  תל  מכבי

  . 18:30 נריה    ולון ח  הפועל - יהודה  אור ה.ל.ע
  . 19:00 אונו   קרית עירוני - גן רמת  מכבי
  . 19:00 אלון    צ'שלרא  מכבי - א" ת  אליג  מכבי
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   שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  חזור מ

  .  ת ופשי ח - אלון  צ'ראשל  מכבי
  . 18:30 א " ת  יגאל  מכבי - אונו  קרית יעירונ 

  . 17:00 ן ג  רמת  מכבי  - נריה  חולון ועלהפ
  . 19:00 יהודה   אור ה.ל. ע - ורד   ציונה.נ  הפועל
  . 17:30 באבי  תל מכבי - יב אב תל    הפועל
  . 19:00 תקוה   גני בימכ - ייםגבעת ג " ר  הפועל

   עה ש 24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  תקוה  גני  מכבי - חופשית
  . 19:00 גבעתיים  ג" ר  ל ועהפ  - אביב  תל  בימכ
  . 18:30 אביב  תל  הפועל - יהודה  אור ה.ל.ע

  . 19:00 ורד    ציונה.נ הפועל - גן רמת  מכבי
  . 19:00 יה נר   חולון הפועל - א" ת  יגאל  מכבי
  . 17:00 אונו   קרית עירוני - אלון  צ'ראשל  מכבי

   שעה  31/12/20 חמישי וםי - 9  מחזור 

  .  חופשית  - וונ א   קרית עירוני
  . 17:00 אלון   צ' ראשל י מכב - נריה  חולון הפועל
  . 19:00 א " ת  יגאל  מכבי - ורד   ציונה.נ  הפועל
  . 17:30 גן  רמת  מכבי - אביב  תל    הפועל

  . 19:00 דה יהו  אור  ה.ל. ע - גבעתיים ג " ר  פועלה
  . 19:00 אביב  תל   מכבי - תקוה גני  כבימ

   שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  אביב  תל  מכבי - חופשית
  . 18:30 תקוה  גני בי מכ - היהוד  ורא  ה.ל.ע

  . 19:00 גבעתיים  ג" ר  פועלה - גן רמת  מכבי
  . 19:00 אביב תל   הפועל - א" ת  יגאל  מכבי
  . 17:00 ורד   נהציו .נ  הפועל - לוןא   צ'ראשל  מכבי

  . 18:30 נריה    חולון ועלהפ - אונו  קרית עירוני
   שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - הנרי  ןחולו עלהפו
  . 19:00 אונו   קרית ירוני ע  - ורד   ציונה.נ  הפועל
  . 17:30 אלון   צ'אשלר מכבי - אביב  תל    הפועל
  . 19:00 א " ת אל יג  מכבי - גבעתיים ג " ר  הפועל
  . 19:00 גן  מת ר   מכבי - תקוה יגנ   מכבי

  . 19:00 יהודה אור ה.ל .ע - אביב  תל  כבימ

 

 

 
  



518 
 

 שפלה  לאומית ' א דיםיל 256 ליגה
   שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - גפן   ציונה.נ  להפוע 
  . 19:00 שלמה   יבנה אליצור - חיים רחובות  מכבי
  . 18:30 דקל   ראשלצ בימכ - מכבים ןדיעימו מכבי

  . 18:30 ברנר   ועלהפ  - מודיעין עצמה
  . 17:00 הגדר  מכבי - שמשון   ה יבנ  אליצור

  . 19:00 אשדוד  מכבי - אורנים מודיעין פועלה
   שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  אשדוד  מכבי - חופשית
  . 19:00 ניםאור מודיעין עלהפו - גדרה  מכבי

  . 19:00 שון שמ    יבנה אליצור - ברנר הפועל
  . 19:00 מודיעין  עצמה  - דקל   ראשלצ  יכבמ
  . 17:00 מכבים מודיעין מכבי - שלמה   יבנה   ליצורא

  . 19:00 חיים  בותרחו  מכבי - גפן   ציונה.נ  הפועל
   שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  ת חופשי  - חיים תרחובו   מכבי
  . 18:30 גפן   ציונה.נ הפועל  - מכבים מודיעין מכבי

  . 18:30 שלמה  יבנה  אליצור - מודיעין הצמע
  . 17:00 דקל   ראשלצ  מכבי - שוןשמ   נה יב  אליצור
  . 19:00 ברנר  הפועל - אורנים ןמודיעי  הפועל
  . 17:30 גדרה  מכבי - אשדוד  מכבי

   עה ש 19/11/20 ישיחמ יום - 4  מחזור 

  .  גדרה   מכבי - ופשיתח
  . 19:00 אשדוד  מכבי - ברנר הפועל
  . 19:00 נים אור  ודיעיןמ  הפועל - דקל   ראשלצ  מכבי

  . 17:00 שמשון    יבנה אליצור  - שלמה   נה יב  צוראלי
  . 19:00 מודיעין  עצמה - גפן   ציונה.נ  הפועל

  . 19:00 ים מכב  מודיעין מכבי - חיים רחובות  ימכב
   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  ר חזומ

  .  שית ופח - מכבים דיעיןמו מכבי
  . 18:30 םחיי רחובות מכבי  - מודיעין עצמה
  . 17:00 גפן   ציונה. נ הפועל - שמשון   יבנה   ראליצו 

  . 19:00 שלמה   יבנה אליצור - אורנים מודיעין הפועל
  . 17:30 דקל   ראשלצ מכבי - אשדוד  מכבי
  . 19:00 ברנר  הפועל - רהגד  מכבי

   עה ש 03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  ברנר  הפועל - חופשית
  . 19:00 רה גד  מכבי  - דקל   לצראש  מכבי

  . 17:00 אשדוד  מכבי - שלמה   יבנה   אליצור
  . 19:00 ם אורני יןמודיע הפועל - גפן   ציונה.נ  הפועל
  . 19:00 ן משו ש   יבנה ליצורא - חיים רחובות  מכבי
  . 18:30 דיעין מו עצמה - מכבים מודיעין מכבי
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   שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  ופשית ח  - עיןמודי עצמה
  . 17:00 מכבים  ןמודיעי  מכבי - שמשון   יבנה   אליצור
  . 19:00 חיים  ותרחוב  כבימ - אורנים מודיעין הפועל
  . 17:30 גפן   ציונה.נ פועל ה - אשדוד  מכבי
  . 19:00 שלמה  יבנה ליצורא - גדרה  מכבי
  . 19:00 דקל   ראשלצ מכבי - ברנר להפוע 

   שעה  24/12/20 מישיח  יום - 8  מחזור 

  .  דקל    ראשלצ  מכבי - חופשית
  . 17:00 ברנר  הפועל  - ה שלמ  יבנה   אליצור

  . 19:00 גדרה   מכבי - גפן   יונהצ.נ  פועלה
  . 19:00 אשדוד בימכ - יםחי  רחובות  מכבי

  . 18:30 אורנים  יןמודיע  הפועל  - םמכבי מודיעין כבימ
  . 18:30 שון שמ   יבנה  אליצור - ןמודיעי עצמה

   שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - שוןשמ   יבנה   אליצור
  . 19:00 מודיעין  עצמה - רניםאו  דיעיןמו הפועל

  . 17:30 מכבים יןודיעמ  ימכב  - אשדוד  בימכ
  . 19:00 חיים  רחובות מכבי - גדרה  כבימ

  . 19:00 גפן   נהציו .נ הפועל - ברנר הפועל
  . 19:00 שלמה   יבנה  אליצור - דקל   צראשל  בימכ

   שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  שלמה   יבנה   צוראלי - חופשית
  . 19:00 קל ד  ראשלצ  מכבי - גפן   ציונה.נ  הפועל
  . 19:00 ברנר הפועל - יםחי  חובותר  מכבי
  . 18:30 גדרה מכבי - מכבים דיעיןמו מכבי

  . 18:30 דוד אש מכבי  - מודיעין עצמה
  . 17:00 אורנים  דיעיןמו  הפועל - שמשון   יבנה   אליצור

   שעה  14/01/21 יחמיש יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - אורנים מודיעין הפועל
  . 17:30 משון ש   יבנה אליצור  - וד אשד כבימ
  . 19:00 ודיעין מ  עצמה - גדרה  כבימ

  . 19:00 מכבים עיןמודי מכבי - ברנר הפועל
  . 19:00 חיים  רחובות מכבי  - דקל   ראשלצ  ימכב

  . 17:00 גפן   ציונה.נ הפועל  - שלמה   יבנה   אליצור

 

 

 
  



520 
 

 מרכז לאומית -א  ילדים 257 ליגה
   שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ציון .מ ירושלים  הפועל
  . 19:00 יבנה  גן  הפועל - ירושלים  אליצור

  . 19:00 מגינים  מודיעין  עצמה - עציון גוש וראליצ
  . 19:00 יהלום  שוהם מכבי - מרכז  ירושלים  הפועל

  . 17:30 יהודה  מטה  הפועל - ירושלים י הר  ה.ל.ע
  . 19:00 אפרת  יוןעצ. ג ור אליצ - עידן   ליםרושי  הפועל

   שעה  29/10/20 חמישי וםי - 2  מחזור 

  .  פרת א  עציון. ג אליצור - חופשית
  . 19:00 עידן   ירושלים הפועל - יהודה מטה  להפוע 
  . 18:30 ירושלים   הרי ה.ל. ע - יהלום  שוהם מכבי

  . 18:30 מרכז   רושליםי  הפועל - מגינים מודיעין עצמה
  . 19:00 עציון  גוש  יצוראל - בנהי  גן הפועל
  . 19:00 ירושלים  אליצור  - ציון .מ ושליםיר   הפועל

   שעה  05/11/20 מישיח  יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ירושלים  אליצור
  . 19:00 יון צ.מ ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
  . 19:00 יבנה  גן להפוע  - מרכז  ירושלים  הפועל

  . 17:30 ים מגינ מודיעין צמה ע - שליםירו הרי   ה.ל.ע
  . 19:00 הלום י שוהם מכבי - עידן   ירושלים  לוע הפ

  . 17:30 יהודה  מטה   הפועל - רתאפ יוןעצ. ג ראליצו 
   שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

  .  יהודה  מטה  ועלהפ - חופשית
  . 18:30 ת אפר עציון.  ג יצוראל  - יהלום  שוהם מכבי

  . 18:30 עידן   ירושלים  הפועל - מגינים מודיעין עצמה
  . 19:00 ם ירושלי  הרי ה. ל.ע  - יבנה  גן הפועל
  . 19:00 מרכז   ירושלים הפועל  - ציון .מ יםירושל   הפועל
  . 19:00 עציון   גוש אליצור  - יםירושל   אליצור

   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  זור מח

  .  חופשית  - וןעצי  גוש אליצור
  . 19:00 ירושלים  ליצורא - מרכז  רושליםי  הפועל

  . 17:30 ציון .מ םירושלי  ועלהפ - ירושלים הרי   ה.ל.ע
  . 19:00 יבנה   גן  הפועל  - עידן   ירושלים  להפוע 

  . 17:30 ינים מג מודיעין עצמה - אפרת יוןעצ. ג אליצור
  . 19:00 יהלום  והםש  מכבי - יהודה מטה  הפועל

   שעה  03/12/20 חמישי םיו - 6  חזור מ

  .  יהלום   םוהש  מכבי - חופשית
  . 18:30 דה יהו מטה  להפוע  - ניםמגי  מודיעין עצמה
  . 19:00 אפרת   עציון. ג  אליצור - יבנה  גן הפועל
  . 19:00 ן עיד   ליםירוש הפועל  - ציון .מ רושליםי  הפועל
  . 19:00 ירושלים   הרי ה.ל .ע - ירושלים  אליצור
  . 19:00 מרכז   ירושלים הפועל - עציון ושג  אליצור
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   שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - מרכז  ושליםיר   הפועל
  . 17:30 עציון  גוש  ראליצו - ירושלים הרי   ה.ל.ע

  . 19:00 ירושלים אליצור  - עידן   ירושלים  הפועל
  . 17:30 ציו .מ יםרושל י   להפוע  - אפרת וןעצי . ג אליצור

  . 19:00 יבנה  גן הפועל - יהודה מטה  פועלה
  . 18:30 מגינים  מודיעין מהעצ - יהלום  שוהם מכבי

   שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  מגינים  מודיעין  עצמה - חופשית
  . 19:00 יהלום  והםש מכבי - יבנה  גן הפועל
  . 19:00 יהודה  מטה   על הפו - ציון .מ םירושלי  הפועל

  . 19:00 ת פר א עציון . ג יצור אל  - ירושלים  צוראלי
  . 19:00 ן עיד   ושליםיר הפועל - עציון גוש אליצור

  . 19:00 ירושלים   הרי ה.ל. ע - מרכז  ירושלים  פועלה
   עה ש 31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - ירושלים הרי   ה.ל.ע
  . 19:00 מרכז   ירושלים פועל ה - ידן ע   ירושלים  ועלהפ

  . 17:30 עציון  גוש ליצורא - אפרת עציון. ג אליצור
  . 19:00 לים ירוש וראליצ - ודהיה מטה  עלהפו

  . 18:30 ציון .מ םירושלי הפועל - יהלום  שוהם מכבי
  . 18:30 יבנה  גן  פועלה  - מגינים מודיעין עצמה

   עה ש 07/01/21 ישיחמ יום - 10 מחזור 

  .  ה יבנ  גן להפוע  - ופשיתח
  . 19:00 מגינים  מודיעין הצמע - ציון .מ שליםירו  הפועל

  . 19:00 לום יה  שוהם מכבי - יםירושל   יצוראל
  . 19:00 יהודה   מטה  הפועל - עציון גוש אליצור
  . 19:00 אפרת  יוןעצ. ג  וראליצ - מרכז  ירושלים  הפועל

  . 17:30 עידן   ליםרושי  הפועל - שליםירו הרי   ה.ל.ע
   שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 ר מחזו

  .  חופשית  - עידן   ירושלים  הפועל
  . 17:30 ירושלים   הרי ה.ל. ע - אפרת עציון. ג ראליצו 

  . 19:00 מרכז   םירושלי הפועל - היהוד  מטה  הפועל
  . 18:30 עציון   גוש אליצור - יהלום  םשוה מכבי
  . 18:30 ירושלים  יצוראל - יםמגינ מודיעין העצמ

  . 19:00 ציון .מ  םירושלי  הפועל  - יבנה  גן הפועל
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 ום דר לאומית ' א ילדים 258 ליגה
   שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ר מחזו

  . 19:00 כוכב  לוןאשק . ס.א - בתיה מזכרת  הפועל
  . 19:00 יבנה  גן  מכבי - ומרע /שבע ארב הפועל

  . 18:00 שבע  רבא/עומר  פועל ה - נות כ טוביה  באר עלהפו
  ( 12/11/20) 18:00 אשדוד ר בית - יובל קלוןאש.  ס.א

  ( 12/11/20) 17:00 אילת  הפועל - יםרתמ אשדוד  מכבי
   שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  . 17:00 אילת  הפועל - כוכב אשקלון. ס.א
  . 19:00 רתמים  אשדוד  מכבי - אשדוד ביתר

  . 19:00 יובל  ן אשקלו.  ס.א - שבע ארב/ מרעו הפועל
  . 18:30 כנות  טוביה  באר פועלה - יבנה  גן  מכבי

  . 19:00 עומר /שבע ארב הפועל - בתיה רת מזכ  הפועל
   שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  . 19:00 כב כו  שקלון א . ס.א - עומר/שבע באר פועלה
  . 18:00 תיה ב תמזכר  הפועל  - ת כנו טוביה  באר הפועל

  . 18:00 יבנה  ןג  מכבי - יובל וןאשקל.  ס.א
  . 19:00 שבע  באר/עומר הפועל - רתמים אשדוד  מכבי

  . 18:00 אשדוד  יתר ב - לתאי פועלה
   שעה  19/11/20 שיחמי יום - 4  מחזור 

  . 18:00 אשדוד ביתר - כוכב אשקלון. ס.א
  . 17:00 אילת   ועלהפ   - שבע באר/ עומר הפועל

  . 18:30 רתמים   דודאש מכבי - יבנה  גן  בימכ
  . 19:00 יובל  אשקלון .  ס.א - תיהב מזכרת  הפועל
  . 19:00 כנות   טוביה ארב  פועלה  - ומרע /שבע באר הפועל

   שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  . 18:00 כוכב  אשקלון  .ס.א - ת כנו טוביה  באר הפועל
  . 18:00 עומר /שבע  באר  עלהפו - יובל לוןאשק.  ס.א
  . 19:00 ה תיב מזכרת  הפועל - רתמים אשדוד  כבימ

  . 18:00 יבנה   גן מכבי - אילת הפועל
  . 19:00 שבע באר / עומר פועלה  - ודאשד  יתרב
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   שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  . 18:00 שבע  באר/עומר   הפועל - כוכב אשקלון. ס.א
  . 18:30 ד אשדו  תר בי  - יבנה  גן  ימכב

  . 17:00 אילת  הפועל - בתיה כרת מז הפועל
  . 19:00 רתמים   דאשדו מכבי - עומר/שבע באר פועלה

  . 18:00 יובל   אשקלון.   ס.א - כנות  טוביה  באר ועלהפ
   שעה  10/12/20 שיחמי יום - 7  זור מח

  . 18:00 כוכב  אשקלון. ס.א - בליו שקלוןא.  ס.א
  . 19:00 כנות   הטובי באר ועלהפ - יםרתמ אשדוד  מכבי

  . 18:00 עומר / בעש באר  הפועל - ילתא  הפועל
  . 19:00 בתיה  כרת מז הפועל - אשדוד ביתר
  . 19:00 יבנה  גן  מכבי - שבע באר/ עומר להפוע 

   שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  . 18:00 יבנה גן  מכבי - כוכב אשקלון. ס.א
  . 19:00 שבע  באר/עומר עלהפו  - הבתי מזכרת  פועלה

  . 19:00 שדוד א  ביתר  - עומר/שבע באר הפועל
  . 17:00 אילת  פועל ה - כנות  ה טובי באר הפועל

  . 18:00 רתמים  אשדוד מכבי - יובל אשקלון.  ס.א
   שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  . 19:00 כוכב  אשקלון. ס.א - רתמים דוד אש  מכבי
  ( 22/10/20) 17:00 יובל  אשקלון .  ס.א - ילתא  הפועל
  . 19:00 כנות  טוביה באר לוע הפ - אשדוד ביתר

  . 19:00 עומר /שבע רבא  פועלה  - שבע ארב/ עומר ועלהפ
  . 18:30 בתיה  כרתמז הפועל - יבנה  גן  מכבי
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 עליון  בית –ית לאומ ליגה ילדים א'

 

 : תאריכי המשחקים

, יום  22/02/21ם שני יו, 18/02/21מישי , יום ח11/02/21 ום חמישי, י04/02/21 מישים ח, יו28/01/21י יום חמיש

 08/04/21, יום חמישי 18/03/21ישי יום חמ, 11/03/21חמישי  , יום04/03/21חמישי 

 

 הראשון.הסיבוב  "י מפתח גיאוגרפי, לאחר תוםץ המחוזות יהי עפ שיבו

 

 . 0-תחילו מוכולן י דות והתוצאותהנקואת ן גוררות עימן בבית העליון הקבוצות אינ •

 . בסיבוב אחדקבוצות  10מחוזות של  3-קבוצות שיחולקו ל  30העליון יעפילו לבית  •

הפרש   –וב ביותר )נקודות  וצות עם המאזן הטקב  6מחוזות( +    8קבוצות מכל מחוז )  3הן  בוצות  הק  30
 סלים(.  יחס –ים סל

בס המשחקים,  ומספר  הבמידה  בין  א',  ייצות  קבויבוב  שווה  הדיראינה  אחוזקבע  מאזן  ע"י  בין  וג  ים 
 שחקים. למנצחונות 

 

 י הגמר סל.למשחק , תעלנהבית העליוןכל מחוז, בהקבוצות הראשונות, מ 5 •
 

עליון תעלה  ( בבית ה הפרש סלים יחס סלים  –קודות  זן הטוב ביותר )נהקבוצה, ממקום השישי עם המא •
 גם למשחקי הגמר סל. 

 
 

 

 

  



525 
 

תון בית תח  –לאומית  ילדים א'ליגת                             

 

 ם סיבובי 2ליגה של   יון, בשיטתהעלנה הקבוצה שלא יעפילו לבית חקבכל בית תש •

, 11/03/21, 04/03/21, 22/02/21,  18/02/21,  11/02/21, 04/02/21, 28/01/21יכים: בתאר

18/03/21 ,22/04/21  ,29/04/21 ,06/05/21 . 

 

  תשארנה בכל בית,י מספר הקבוצות שאשון, לפ ום הסיבוב הרר סילאחהמשחקים יקבע   סדר •

 אחר העולות לבית העליון. ל

 

 והתוצאות מהסבוב הראשון של הליגה. דות קות כל הנ רות עימן א קבוצות גורכל ה •
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 לאומית  ילדים א' –מר סל ג

 

 6/04/212יום שני  22/04/21יום חמישי  21/19/04ני ש שמינית גמר: יום 

 16רג  ד – 1דרג  .1

 15ג  דר – 2דרג  .2

 14דרג   – 3 דרג .3

 13דרג   – 4דגר  .4

 12דרג   – 5דרג  .5

 11דרג   – 6דרג  .6

 10דרג   – 7דרג  .7

 9ג  דר – 8דרג  .8

 סלים. הפרש סלים, יחס  –המאזן והנקודות יון לפי לפי מיקום הקבוצות בבית העלהדרגים ייקבעו                                                  

 

  06/05/21מישי יום ח 03/05/21י יום שנ  129/04/2מישי חום : ירבע גמר

 8מנצח משחק  – 1צח משחק  מנ .1

 7נצח משחק מ – 2משחק  מנצח  .2

 6מנצח משחק  – 3שחק  מנצח מ .3

 5מנצח משחק  – 4מנצח משחק   .4

 

 20/05/21ם חמישי יו  /05/2113יום חמישי  10/05/21שני : יום חצי גמר

   12מנצח משחק    – 9מנצח משחק   .5

 11ח משחק מנצ – 10שחק  צח ממנ .6

 

 31/05/21יום שני  27/05/21י יש יום חמ 24/05/21שני גמר: יום 

 14שחק מנצח מ – 13נצח משחק  מ .7

 
 ירוג,  הקבוצה הבכירה בדים ייערכו בשיטת הטוב משלושה משחקים, כשהמשחק •

 י. ן והשלישתארח את המשחק הראשו

 

אשון והשלישי,  המשחק הרלה, תארח את  הרגיגה  אותו המקום בליבמידה ושתי הקבוצות יתפסו את  
 ויחס סלים( הפרש סלים )נקודות, ב ביותר בבית העליון טובוצה עם המאזן ההק
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 צפון -א  ילדים 259 הליג
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 גולן   גליל הפועל - גולן חספין  הפועל
 18:30 . 18:30 ברעם גליל ועלהפ - צפון  לגלי  פועלה

 18:30 . 18:30 עליון .ג/ עמיר הפועל - ילגל  צפת הפועל
 18:00 . 17:00 גליל   כרמיאל בימכ - אביטל גולן הפועל
 18:30 . 18:30 צעירים  צפון.ג הפועל - גליל תאחול  הפועל

 שעה  28/01/21 מישיח  יום - 11 חזור מ שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 17:00 צעירים  צפון.ג  הפועל - גולן לגלי  פועלה
 18:30 . 18:00 גליל  חולתא הפועל - גליל  כרמיאל   מכבי

 17:00 . 18:30 אביטל  גולן   הפועל - עליון.ג/ עמיר הפועל
 18:30 . 18:30 גליל   תצפ  הפועל - ברעם גליל הפועל
 18:30 . 18:30 צפון    גליל הפועל - גולן חספין  הפועל

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 לן גו לגלי  ועלהפ - צפון  לגלי  פועלה
 18:30 . 18:30 גולן   חספין הפועל - גליל צפת הפועל
 18:30 . 17:00 ברעם   גליל להפוע  - לאביט  גולן הפועל

 18:30 . 18:30 עליון .ג/מירע עלהפו - גליל חולתא עלהפו
 18:00 . 18:30 גליל    כרמיאל בימכ - צעירים צפון.ג  הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  עה ש 19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 18:00 . 17:00 גליל   כרמיאל מכבי  - גולן גליל ועלהפ
 18:30 . 18:30 צעירים  וןצפ.ג  הפועל - עליון.ג/ עמיר פועלה

 18:30 . 18:30 יל גל חולתא הפועל - ברעם גליל הפועל
 17:00 . 18:30 אביטל  גולן הפועל - גולן חספין  פועלה

 18:30 . 18:30 גליל  צפת הפועל - צפון  גליל הפועל
 שעה  18/02/21 ישיחמ יום - 14 מחזור  שעה  26/11/20 ישיחמ יום - 5  חזור מ

 17:00 . 18:30 ן גול  גליל  הפועל - ילגל  צפת הפועל
 18:30 . 17:00 צפון   גליל ועלהפ  - אביטל ולןג  הפועל
 18:30 . 18:30 גולן  ספיןח הפועל - גליל חולתא הפועל
 18:30 . 18:30 ברעם  גליל הפועל - צעירים צפון.ג  הפועל

 18:30 . 18:00 יון על.ג/מירע הפועל - גליל  כרמיאל   כבימ
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 שעה  04/03/21 מישיח  יום - 15 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 17:00 עליון . ג/עמיר  הפועל - ןולג  גליל הפועל
 18:00 . 18:30 גליל   כרמיאל  מכבי - ברעם גליל הפועל
 18:30 . 18:30 צעירים  צפון .ג הפועל - גולן חספין  הפועל
 18:30 . 18:30 גליל  חולתא הפועל - צפון  לילג  הפועל

 17:00 . 18:30 ביטל א  גולן  להפוע - גליל צפת פועלה
 שעה  11/03/21 מישיח  יום - 16 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי םיו - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 גולן   גליל הפועל - אביטל גולן להפוע 
 18:30 . 18:30 גליל  צפת  הפועל - גליל אחולת הפועל
 18:30 . 18:30 צפון   גליל עלהפו - צעירים צפון.ג  הפועל
 18:30 . 18:00 גולן  פיןחס  הפועל - לילג   רמיאל כ  מכבי

 18:30 . 18:30 ברעם  גליל  עלהפו - עליון.ג/ עמיר הפועל
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ור מחז

 18:30 . 17:00 ברעם  גליל  הפועל - גולן גליל הפועל
 18:30 . 18:30 עליון .ג/ רעמי  פועלה - גולן חספין  הפועל
 18:00 . 18:30 גליל   אל מיכר  מכבי - צפון  לגלי  הפועל
 18:30 . 18:30 יריםצע  צפון.ג  הפועל - לגלי צפת הפועל
 18:30 . 17:00 גליל  חולתא הפועל - אביטל גולן הפועל

 שעה  22/04/21 יחמיש יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 18:30 גולן  יל גל הפועל - גליל ולתאח  עלהפו
 17:00 . 18:30 אביטל  גולן הפועל - צעירים וןצפ.ג  הפועל
 18:30 . 18:00 גליל  צפת הפועל - לגלי   כרמיאל   מכבי

 18:30 . 18:30 צפון   גליל  פועלה  - עליון.ג/ עמיר הפועל
 18:30 . 18:30 ן גול  חספין הפועל - ברעם גליל עלהפו
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 יםעמק-  א םילדי 260 יגהל
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  ופשית ח  - צעירים .מ.ג  הפועל
 19:00 . 17:00 מזרח  ועגלב   הפועל - הירדן בקעת הפועל
 10:30 ( 06/02/21)                   .        18:00 אורטודוק  נצרת  להפוע - יאבנ תבור  גליל הפועל
 18:30 . 19:00 תבור   גליל ועלהפ - שקד גלבוע הפועל
 17:00 . 19:00 יזרעאל  עמק הפועל  - ישיבה   גלבוע   הפועל
 19:00 . 17:30 מרכז  גלבוע הפועל - יפיע  הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  רכז מ ועגלב  הפועל - שיתחופ
 17:30 ( 31/10/20) 17:00 יפיע הפועל - ליזרעא   מקע הפועל
 19:00 . 18:30 ישיבה  גלבוע  הפועל - תבור  גליל הפועל

 19:00 ( 31/10/20) 10:30 שקד  גלבוע הפועל  - אורטודוקס נצרת  ועלהפ
 18:00 . 19:00 אבני  תבור  לגלי  פועל ה - מזרח  גלבוע   הפועל

 17:00 . 19:00 הירדן  בקעת  ועלהפ   - צעירים. מ.ג  עלהפו
 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - דןהיר קעתב הפועל
 19:00 . 18:00 צעירים . מ.ג  להפוע - אבני תבור  גליל הפועל
 19:00 . 19:00 מזרח  גלבוע   עלהפו - קדש גלבוע הפועל
 17:00 . 19:00 טודוקסאור נצרת ועל הפ  - יבה יש  גלבוע   הפועל
 18:30 . 17:30 תבור   גליל להפוע  - יפיע  הפועל
 17:00 ( 20/02/21.                          ) 19:00 רעאל יז עמק הפועל - מרכז גלבוע להפוע 

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 ר מחזו שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  ר מחזו

  .  עאל יזר  עמק הפועל - חופשית
 19:00 . 18:30 מרכז  לבוע ג  הפועל - תבור  גליל עלהפו

 17:30 ( 21/11/20) 10:30 יע יפ  הפועל  - אורטודוקס נצרת  הפועל
 19:00 . 19:00 בה ישי  גלבוע  הפועל  - מזרח  גלבוע   הפועל
 19:00 . 19:00 שקד  גלבוע  להפוע  - צעירים. מ.ג  הפועל
 18:00 . 17:00 אבני  תבור  לילג  הפועל - הירדן בקעת הפועל

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  ה שע 26/11/20 חמישי םיו - 5  מחזור 

  .  חופשית  - יאבנ בורת  גליל הפועל
 17:00 . 19:00 הירדן  בקעת הפועל - שקד גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים . מ. ג הפועל  - ישיבה   גלבוע   הפועל
 19:00 . 17:30 זרחמ ועגלב   הפועל - יפיע  להפוע 

 10:30 ( 13/03/21)          .                 19:00 ודוקס רטאו  נצרת הפועל - זמרכ גלבוע פועלה
 18:30 ( 28/11/20) 17:00 תבור  גליל הפועל - יזרעאל  עמק עלהפו

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  תבור   לגלי  פועלה  - חופשית
 17:00 ( 20/03/21)   (        05/12/20) 10:30 יזרעאל  עמק הפועל  - אורטודוקס רת נצ  הפועל
 19:00 . 19:00 מרכז  גלבוע הפועל  - מזרח  עגלבו   הפועל
 17:30 . 19:00 יפיע   הפועל  - צעירים. מ.ג  להפוע 

 19:00 . 17:00 שיבה י  גלבוע   הפועל - הירדן עתבק הפועל
 19:00 . 18:00 ד שק גלבוע  הפועל - אבני תבור  ילגל להפוע 
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 שעה  22/04/21 שיחמי יום - 18 חזור מ ה שע 10/12/20 חמישי יום - 7  ור חזמ

  .  חופשית  - שקד גלבוע הפועל
 18:00 . 19:00 אבני  תבור  גליל הפועל  - ישיבה   גלבוע   להפוע 

 17:00 ( 22/03/21)                     .      17:30 הירדן  תבקע  הפועל - יפיע  הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים . מ .ג עלפוה - מרכז גלבוע הפועל

 19:00 ( 12/12/20) 17:00 מזרח  גלבוע  הפועל - יזרעאל  עמק ועלהפ
 10:30 ( 24/04/21)                     .      18:30 אורטודוקס  צרת נ הפועל - תבור  לגלי  הפועל

 שעה  26/04/21 ישנ יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 שיחמי יום - 8  מחזור 

  .  אורטודוקס נצרת  הפועל - חופשית
 18:30 . 19:00 תבור  לי גל  ועל הפ  - מזרח  גלבוע   ועלהפ

 17:00 ( 01/05/21)                   .        19:00 יזרעאל  עמק  ועלהפ   - צעירים. מ.ג  הפועל
 19:00 . 17:00 כז מר  עגלבו הפועל - הירדן תבקע  הפועל
 17:30 ( 18/05/21)   (        21/12/20) 18:00 יפיע   הפועל - אבני תבור  גליל הפועל
 19:00 . 19:00 ישיבה  גלבוע   הפועל - שקד עוגלב  הפועל

 שעה  06/05/21 מישיח  יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - ישיבה   בועגל   הפועל
 19:00 ( 15/03/21)   (        28/12/20) 17:30 שקד  בועגל הפועל - עיפי  פועלה

 18:00 . 19:00 ני אב רתבו  גליל  הפועל - מרכז עגלבו הפועל
 17:00 ( 02/01/21) 17:00 דן היר בקעת הפועל - יזרעאל  עמק הפועל
 19:00 . 18:30 צעירים.  מ. ג הפועל - תבור  גליל הפועל
 19:00 ( 17/12/20) 17:30 זרחמ גלבוע  ועל הפ  - וקסאורטוד  נצרת  הפועל

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 חזור מ שעה  07/01/21 חמישי םיו - 10 מחזור 

  .  מזרח  גלבוע   הפועל - חופשית
 10:30 ( 15/05/21)      (     07/12/20) 19:00 אורטודוקס  רתנצ  הפועל  - עיריםצ. מ.ג  הפועל
 18:30 . 17:00 תבור  גליל ועלהפ - הירדן בקעת הפועל
 17:00 ( 15/05/21)                        .   18:00 יזרעאל  מקע  הפועל - אבני תבור  גליל הפועל
 19:00 . 19:00 מרכז  גלבוע הפועל - שקד גלבוע הפועל
 17:30 ( 24/05/21)                        .   19:00 יפיע  הפועל  - ישיבה   גלבוע   הפועל

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  עה ש 14/01/21 חמישי יום - 11 ור מחז

  .  חופשית  - יפיע  הפועל
 19:00 . 19:00 ישיבה   גלבוע  הפועל - מרכז עגלבו הפועל
 19:00 ( 16/01/21) 17:00 ד שק גלבוע הפועל - יזרעאל  עמק הפועל
 18:00 . 18:30 אבני  תבור  גליל הפועל - תבור  ילגל הפועל

 17:00 ( 18/01/21) 17:00 הירדן  בקעת ל הפוע  - סאורטודוק צרת נ עלהפו
 19:00 . 19:00 ם צעירי. מ. ג הפועל  - מזרח  גלבוע   הפועל
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 מפרץ   א ילדים 261 ליגה
 ה שע 14/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  ה שע 22/10/20 מישיח  יום - 1  מחזור 

 17:00 . 19:00 ביאליק  קרית מכבי  - הושעיה זרעאלי  הפועל
 18:00 ( 16/01/21)                          . 17:00 שמשית  יזרעאל הפועל - טודואור/יןבלאע הפועל
 19:00 . 18:00 נופר  נהריה  הפועל - מעלות הפועל
 18:00 . 18:00 גליל  אשר מטה הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי

 17:30 . 19:00 ורדים   כפר עצמה - יוסף   מעלה הפועל
 שעה  28/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  עה ש 29/10/20 חמישי יום - 2  ור מחז

 17:30 . 17:00 ורדים   כפר  עצמה - אליקבי קרית מכבי
 19:00 . 18:00 יוסף   מעלה  הפועל - גליל אשר מטה ועלהפ

 18:00 . 19:00 מתנס ים  קרית מכבי - נופר הנהרי הפועל
 18:00 ( 31/10/20) 18:00 מעלות   הפועל - שמשית יזרעאל  ועלהפ
 17:00 . 19:00 ו וד אורט /אעבלין  הפועל - הושעיה רעאליז  ועלהפ

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  ה שע 05/11/20 חמישי וםי - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 ביאליק  יתקר מכבי - ורטודוא /אעבלין הפועל
 19:00 . 18:00 הושעיה  יזרעאל  הפועל - ותמעל פועלה

 18:00 ( 06/02/21)        .                   18:00 שמשית  זרעאלי הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי
 19:00 . 19:00 פר נו  הריהנ הפועל  - יוסף   מעלה הפועל
 18:00 . 17:30 גליל  אשר  מטה  הפועל - ורדים  כפר עצמה

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 חזור מ שעה  19/11/20 ישיחמ יום - 4  מחזור 

 18:00 . 17:00 גליל  אשר מטה לוע הפ  - ביאליק קרית כבימ
 17:30 . 19:00 ורדים   רכפ   עצמה - נופר יההר נ  הפועל
 19:00 ( 21/11/20) 18:00 יוסף   מעלה  הפועל - יתשמש עאליזר  הפועל
 18:00 . 19:00 מתנס  ים קרית מכבי  - שעיההו יזרעאל  הפועל
 18:00 . 17:00 מעלות   הפועל - אורטודו/אעבלין להפוע 

 שעה  18/02/21 מישיח  יום - 14 מחזור  שעה  26/11/20 ישיחמ יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:00 ביאליק יתקר מכבי - תמעלו  הפועל
 17:00 . 18:00 רטודו או/אעבלין הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי

 19:00 . 19:00 הושעיה  ליזרעא על הפו - יוסף   מעלה הפועל
 18:00 ( 20/02/21)                          . 17:30 שמשית  רעאליז  להפוע  - ורדים  כפר עצמה
 19:00 . 18:00 פר נו   נהריה  עלהפו - גליל ראש מטה הפועל
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 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 ר מחזו שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 19:00 . 17:00 נופר  הנהרי  הפועל - יאליקב  קרית מכבי
 18:00 ( 05/12/20) 18:00 גליל  ראש מטה  הפועל - תשמשי  יזרעאל  הפועל
 17:30 . 19:00 ורדים  כפר   עצמה  - הושעיה אלרעיז  הפועל
 19:00 . 17:00 יוסף   מעלה  הפועל - ורטודוא /עבליןא הפועל
 18:00 . 18:00 מתנס  ים  ריתק  מכבי - מעלות להפוע 

 שעה  11/03/21 שיחמי יום - 16 מחזור  שעה  10/12/20 ישיחמ יום - 7  מחזור 

 17:00 . 18:00 ביאליק  קרית מכבי - מתנס  םי קרית ימכב
 18:00 . 19:00 מעלות  על הפו - יוסף   המעל הפועל

 17:00 . 17:30 אורטודו /אעבלין הפועל - ורדים  כפר העצמ
 19:00 . 18:00 שעיה הו יזרעאל  הפועל - גליל אשר מטה הפועל
 18:00 ( 13/03/21)                  .          19:00 משית ש יזרעאל  הפועל - נופר נהריה הפועל

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ור מחז

 18:00 ( 20/03/21)                   .        17:00 ת שמשי  יזרעאל הפועל - ביאליק קרית מכבי
 19:00 . 19:00 נופר  נהריה  הפועל - הושעיה זרעאלי  הפועל
 18:00 . 17:00 גליל  אשר מטה  הפועל - טודואור/יןבלאע הפועל
 17:30 . 18:00 ורדים  רכפ   עצמה - ותמעל הפועל
 19:00 . 18:00 יוסף   מעלה הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי

 שעה  22/04/21 חמישי םיו - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי םיו - 9  מחזור 

 17:00 . 19:00 ליק ביא  קרית מכבי - יוסף   מעלה הפועל
 18:00 . 17:30 נס מת ים קרית מכבי - ורדים  כפר צמהע
 18:00 . 18:00 מעלות   עלהפו - גליל אשר מטה פועלה

 17:00 . 19:00 ודו אורט/אעבלין הפועל - נופר נהריה הפועל
 19:00 ( 02/01/21) 18:00 הושעיה  אל יזרע  ועלהפ  - שמשית יזרעאל  הפועל
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 חיפה -' א לדיםי 262 ליגה
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ור חזמ

 17:30 . 19:00 םחתולי  ן מוצקי כבימ - חיפה בימכ
 19:00 . 19:00 מירב     הכרמל  הפועל - יקנעם  הפועל
 19:00 . 18:00 יובל   נשר  הפועל - עספיא הפועל
 19:00 . 19:00 ן תמ     אחוזה ר" בית  - חיים קרית מכבי

 19:00 . 17:30 אתא.ק שלום אליצור - יפהח  פועלה
 שעה  28/01/21 מישיח  יום - 11 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 19:00 . 17:30 אתא .ק שלום וראליצ  - חתולים מוצקין מכבי
 17:30 . 19:00 חיפה פועלה - תמן    אחוזה ר" בית 

 19:00 . 19:00 ייםח יתקר ימכב - יובל נשר הפועל
 18:00 . 19:00 א עספי  הפועל - מירב    הכרמל  פועלה

 19:00 . 19:00 יקנעם ועלהפ  - חיפה בימכ
 שעה  04/02/21 חמישי וםי - 12 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  זור מח

 17:30 . 19:00 תולים ח מוצקין מכבי - יקנעם  הפועל
 19:00 . 18:00 חיפה  מכבי  - עספיא הפועל
 19:00 . 19:00 מירב    הכרמל  הפועל - םחיי יתקר מכבי

 19:00 . 17:30 יובל   נשר  הפועל - חיפה הפועל
 19:00 . 19:00 תמן    אחוזה ר"בית - אתא.ק שלום אליצור

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 17:30 תמן     חוזהא ר " בית  - חתולים מוצקין מכבי
 19:00 . 19:00 אתא.ק  שלום אליצור - יובל נשר הפועל
 17:30 . 19:00 פה חי  הפועל - מירב    מלהכר  הפועל
 19:00 . 19:00 חיים  קרית מכבי - חיפה מכבי

 18:00 . 19:00 עספיא  הפועל - קנעםי  הפועל
 עה ש 18/02/21 יחמיש יום - 14 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 17:30 . 18:00 חתולים  מוצקין מכבי  - עספיא להפוע 
 19:00 . 19:00 יקנעם  פועלה  - חיים ריתק  מכבי

 19:00 . 17:30 חיפה  מכבי - חיפה פועלה
 19:00 . 19:00 מירב    הכרמל  על הפו - אתא.ק שלום אליצור

 19:00 . 19:00 יובל  נשר הפועל - תמן    אחוזה ר" ת בי
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 שעה  04/03/21 שיחמי יום - 15 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי םיו - 6  חזור מ

 19:00 . 17:30 ל יוב נשר  להפוע  - וליםחת  מוצקין בימכ
 19:00 . 19:00 תמן    אחוזה  ר" בית  - מירב    הכרמל  הפועל
 19:00 . 19:00 אתא.ק וםשל  אליצור - חיפה מכבי

 17:30 . 19:00 חיפה  הפועל - יקנעם  הפועל
 19:00 . 18:00 חיים  קרית י מכב - יאעספ הפועל

 שעה  11/03/21 חמישי וםי - 16 חזור מ שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  ר מחזו

 17:30 . 19:00 חתולים   מוצקין מכבי - חיים קרית מכבי
 18:00 . 17:30 עספיא   הפועל - חיפה ועלהפ

 19:00 . 19:00 יקנעם הפועל  - אתא.ק שלום אליצור
 19:00 . 19:00 חיפה בימכ - ןתמ     אחוזה ר" ת בי

 19:00 . 19:00 מירב    מלהכר  הפועל - יובל רנש  הפועל
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 19:00 . 17:30 ב מיר   מלהכר  הפועל - חתולים מוצקין מכבי
 19:00 . 19:00 יובל  נשר  הפועל - חיפה מכבי

 19:00 . 19:00 תמן     אחוזה ר" בית  - נעםיק  הפועל
 19:00 . 18:00 תאא. ק שלום צוראלי - עספיא הפועל

 17:30 . 19:00 חיפה  הפועל - חיים קרית בימכ
 שעה  22/04/21 שיחמי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 17:30 . 17:30 חתולים מוצקין מכבי - חיפה פועלה
 19:00 . 19:00 חיים  קרית מכבי - אתא.ק וםשל אליצור

 18:00 . 19:00 יא עספ הפועל - תמן    אחוזה ר" בית 
 19:00 . 19:00 יקנעם   הפועל - יובל נשר ועלהפ

 19:00 . 19:00 חיפה  ימכב  - מירב    רמלהכ  הפועל

 

 

 
  



535 
 

 שומרון  ' א ילדים 263 ליגה
 שעה  04/02/21 חמישי םיו - 12 חזור מ עה ש 22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ןקי וית  חפר עמק הפועל
 17:30 . 19:00 י ריאד   בקה  מכבי - כזמר   חדרה כבימ

 17:30 . 18:30 קיסריה  מכבי - זיכרון מכבי
 18:30 . 19:00 נילי  זיכרון  מכבי - הכרמל חוף הפועל

 19:00 ( 24/10/20) 19:00 ה בינימינ  עדה. ג הפועל - חפר בת/ח" ע  עלהפו
 18:00 . 19:00 ת ' ג  מכבי - מנשה ועלהפ

 שעה  11/02/21 יחמיש וםי - 13 ור מחז שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  ת 'ג  מכבי - חופשית
 19:00 . 19:00 מנשה   הפועל - בינימינה עדה.ג  להפוע 
 19:00 ( 13/02/21)                    .        18:30 חפר  בת/ח" ע  הפועל - יניל  זיכרון מכבי
 19:00 . 17:30 הכרמל  ףחו  הפועל - קיסריה מכבי
 18:30 . 17:30 ון זיכר מכבי - ריאדי  הבק  מכבי

 19:00 . 18:00 מרכז   חדרה  מכבי - ויתקין  חפר עמק הפועל
 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - כזמר   חדרה מכבי
 18:00 . 18:30 ויתקין   חפר עמק הפועל - זיכרון ימכב
 17:30 . 19:00 ריאדי   ה בק  מכבי - הכרמל חוף עלהפו

 17:30 . 19:00 קיסריה  מכבי - חפר בת/ח" ע  הפועל
 18:30 . 19:00 נילי  זיכרון  מכבי - מנשה הפועל
 19:00 . 18:00 בינימינה  עדה .ג  הפועל - ת'ג   מכבי

 שעה  04/03/21 יישחמ יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי וםי - 4  מחזור 

  .  ימינהבינ  עדה.ג  להפוע  - ופשיתח
 18:00 . 18:30 ת 'ג  מכבי - נילי זיכרון מכבי
 19:00 . 17:30 נשה מ הפועל - קיסריה מכבי
 19:00 . 17:30 חפר  בת/ ח" ע  הפועל - יריאד   קהב  מכבי

 19:00 . 18:00 ל הכרמ  ףחו הפועל  - קיןוית  חפר עמק הפועל
 18:30 . 19:00 זיכרון  מכבי - זמרכ  חדרה מכבי

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  ית חופש - זיכרון בימכ
 19:00 . 19:00 מרכז   ה חדר מכבי - הכרמל חוף הפועל
 18:00 ( 28/11/20) 19:00 ויתקין   פרח מקע עלהפו - חפר בת/ח" ע  הפועל
 17:30 . 19:00 ריאדי   בקה   מכבי - מנשה הפועל

 17:30 . 18:00 קיסריה  בימכ - ת'ג  ימכב
 18:30 . 19:00 נילי  זיכרון מכבי  - בינימינה עדה.ג  הפועל

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  נילי  זיכרון כבימ  - חופשית
 19:00 . 17:30 בינימינה  עדה.ג הפועל - קיסריה ימכב
 18:00 . 17:30 ת 'ג   מכבי - יריאד   בקה  ימכב

 19:00 . 18:00 מנשה  הפועל  - ויתקין  חפר עמק הפועל
 19:00 ( 20/03/21)                         .  19:00 חפר  בת/ ח" ע הפועל  - מרכז  חדרה מכבי

 19:00 . 18:30 הכרמל  ףחו  הפועל - ןיכרו ז  בימכ
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 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  עה ש 10/12/20 חמישי וםי - 7  מחזור 

  .  חופשית  - הכרמל חוף פועלה
 18:30 ( 12/12/20) 19:00 זיכרון  מכבי - רחפ  בת/ח" ע  הפועל

 19:00 . 19:00 מרכז  רהחד  מכבי - מנשה ועלהפ
 18:00 ( 25/03/21.                          ) 18:00 ן ויתקי חפר  מקע  עלהפו - ת'ג  מכבי

 17:30 . 19:00 די ריא   בקה   מכבי  - ינהבינימ  עדה.ג  הפועל
 17:30 . 18:30 קיסריה  מכבי - נילי זיכרון מכבי

 שעה  26/04/21 שני םיו - 19 ור מחז שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ור מחז

  .  ה יסריק  מכבי - חופשית
 18:30 . 17:30 נילי   זיכרון מכבי - ריאדי  בקה  מכבי

 19:00 . 18:00 מינ ביני  עדה.ג הפועל  - תקיןוי   חפר עמק הפועל
 18:00 ( 22/03/21)                    .       19:00 ת ' ג  מכבי - מרכז  חדרה מכבי
 19:00 . 18:30 שה מנ הפועל - זיכרון מכבי

 19:00 . 19:00 חפר  בת/ח " ע עלהפו - הכרמל חוף הפועל
 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - רחפ  בת/ח" ע  הפועל
 19:00 . 19:00 הכרמל  חוף  הפועל - מנשה הפועל
 18:30 ( 27/05/21)                       .    18:00 זיכרון  מכבי - ת'ג  מכבי
 19:00 . 19:00 מרכז   חדרה י כבמ  - בינימינה עדה.ג  להפוע 
 18:00 . 18:30 ויתקין   חפר עמק הפועל - נילי וןזיכר מכבי
 17:30 . 17:30 ריאדי   בקה   מכבי - קיסריה מכבי

 שעה  13/05/21 שיחמי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  ריאדי   בקה  מכבי - ופשיתח
 17:30 . 18:00 ה קיסרי  בימכ  - ויתקין  חפר עמק הפועל
 18:30 . 19:00 י ניל  זיכרון מכבי - זמרכ  חדרה מכבי
 19:00 . 18:30 בינימינה  עדה.ג פועלה  - יכרוןז  מכבי

 18:00 ( 24/05/21)   .                        19:00 ת ' ג  מכבי - הכרמל חוף הפועל
 19:00 ( 09/01/21) 19:00 מנשה הפועל - חפר בת/ח" ע  הפועל

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 ור מחז שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - מנשה הפועל
 19:00 ( 22/05/21)                 .          18:00 חפר  בת/ח" ע  הפועל - ת'ג  כבימ

 19:00 . 19:00 הכרמל  חוף  ועלהפ - ימינהבינ  עדה.ג  הפועל
 18:30 . 18:30 ון כרזי מכבי - ליני ןיכרו ז  מכבי
 19:00 . 17:30 מרכז  רהחד  מכבי - קיסריה מכבי
 18:00 . 17:30 ויתקין   חפר  עמק הפועל - ריאדי  בקה   מכבי

 

 

 
  



537 
 

 א  שרון-א  ילדים 264 ליגה
 שעה  14/01/21 שיחמי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 18:30 זתפו  יהודה  בןא ס.מ - תות  השרון הוד   מכבי
 19:00 . 18:30 אריות  השרון.ח להפוע  - צורן קדימה  מכבי

 19:00 ( 16/01/21).                           19:00 חצב אסב  כפר  הפועל - הפרדסי  הפועל
 17:30 . 18:00 ייבהט  הפועל - נתניה עירוני צוראלי

 19:00 . 19:00 ח " ע צחקי  בית  הפועל  - תפוח השרון לב  הפועל
 שעה  28/01/21 חמישי יום - 11 ר זומח שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 ח " ע  יצחק בית להפוע  - תפוז  הודהי  אבן ס.מ
 19:00 ( 31/10/20) 17:30 פוח ת השרון  לב הפועל - טייבה הפועל
 18:00 . 19:00 נתניה  עירוני  אליצור - בחצ סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 פרדסיה   ועלהפ - תיו אר  השרון.ח להפוע 
 18:30 . 18:30 צורן  קדימה ימכב - תות  השרון ד הו  מכבי

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  ר מחזו

 19:00 . 18:30 תפוז  ודהיה  אבן ס.מ - צורן קדימה  בימכ
 18:30 . 19:00 תות   השרון הוד  מכבי - פרדסיה  הפועל

 19:00 . 18:00 ות ארי השרון. ח הפועל - נתניה ירוניע  יצוראל
 19:00 ( 06/02/21)           .                 19:00 חצב  באס כפר   ועלהפ   - תפוח ןהשרו  לב  פועלה

 17:30 ( 06/02/21)                       .    19:00 טייבה  הפועל  - ח" ע  יצחק בית  הפועל
 עה ש 11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  ה שע 19/11/20 חמישי וםי - 4  ר מחזו

 17:30 ( 13/02/21)                     .      19:00 טייבה  להפוע  - תפוז  יהודה  אבן ס.מ
 19:00 ( 21/11/20) 19:00 ח " ע יצחק  תבי הפועל - חצב אסב כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 תפוח  השרון  לב  הפועל - אריות שרוןה.ח הפועל
 18:00 . 18:30 נתניה  עירוני  אליצור - תות  השרון ד הו  מכבי
 19:00 . 18:30 פרדסיה   עלהפו - צורן ה קדימ מכבי

 שעה  18/02/21 חמישי וםי - 14 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  זור מח

 19:00 . 19:00 תפוז  ה יהוד  אבן ס.מ - פרדסיה  הפועל
 18:30 . 18:00 צורן  הקדימ כבימ - נתניה עירוני אליצור
 18:30 . 19:00 תות  השרון דהו מכבי - תפוח השרון לב  הפועל
 19:00 . 19:00 אריות  רוןהש.ח על הפו - ח" ע  יצחק בית  להפוע 

 19:00 ( 20/02/21)     (      28/11/20) 17:30 חצב  סבא  כפר הפועל - טייבה הפועל
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 שעה  04/03/21 ימישח  יום - 15 ור מחז שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 19:00 ( 06/03/21)                  .          19:00 ב חצ סבא כפר לוע הפ  - תפוז  יהודה  אבן ס.מ
 17:30 ( 06/03/21)                .           19:00 טייבה   הפועל - אריות השרון.ח הפועל
 19:00 . 18:30 ח " ע  יצחק בית הפועל - תות  השרון הוד   מכבי
 19:00 . 18:30 תפוח  השרון  לב  הפועל - צורן ימה קד מכבי

 18:00 . 19:00 ה נתני  יעירונ  אליצור - יהפרדס   הפועל
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  ר מחזו

 19:00 . 18:00 תפוז   היהוד  אבן ס.מ - נתניה עירוני אליצור
 19:00 . 19:00 פרדסיה   להפוע  - חתפו השרון לב  הפועל
 18:30 . 19:00 צורן  מהדיק מכבי - ח" ע  יצחק בית  הפועל
 18:30 ( 12/12/20) 17:30 תות   וןהשר  הוד מכבי - טייבה הפועל
 19:00 ( 12/12/20) 19:00 יות אר  השרון.ח  הפועל - חצב סבא כפר   הפועל

 שעה  18/03/21 ישיחמ יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 19:00 . 19:00 אריות  השרון. ח הפועל - תפוז  ודהיה  אבן ס.מ
 19:00 ( 20/03/21.                          ) 18:30 צב ח סבא כפר  פועלה  - ותת  השרון הוד   מכבי
 17:30 ( 20/03/21)                         .   18:30 טייבה  הפועל - רןצו קדימה  מכבי

 19:00 . 19:00 ח " ע קיצח  בית  להפוע  - הפרדסי  הפועל
 19:00 . 18:00 תפוח  ןהשרו   לב  פועלה  - נתניה עירוני אליצור

 ה שע 22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  חזור מ

 19:00 . 19:00 ז תפו יהודה אבן ס.מ  - תפוח ןהשרו  לב  הפועל
 18:00 . 19:00 תניה נ  עירוני  אליצור  - ח" ע  יצחק בית  הפועל
 19:00 ( 02/01/21) 17:30 פרדסיה  הפועל - יבהטי הפועל

 18:30 ( 02/01/21) 19:00 צורן  קדימה מכבי - חצב סבא כפר   ועלהפ
 18:30 . 19:00 תות   השרון הוד  מכבי - אריות השרון.ח הפועל

 

 

 
  



539 
 

 ב   שרון   א דיםיל 265 ליגה
 ה שע 14/01/21 חמישי וםי - 10 ר מחזו שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 19:00 ודי א  הרצליה  בני - דרור  ש" רמה . ס.א
 18:30 ( 24/10/20) 19:00 בים כוכ רון הש רמת ס.א - הרעננ   יעירונ  מכבי

 19:00 . 18:30 חוזהא   רעננה מכבי - יאיר כוכב אליצור
 18:30 . 19:00 אפרסק השרון. ה מכבי - תות  סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 ה רעננ  צור אלי - סביון  סבא כפר   הפועל

 עה ש 28/01/21 ישיחמ יום - 11 מחזור  שעה  29/10/20 מישיח  יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 רעננה  אליצור - אודי הרצליה בני
 18:30 ( 30/01/21)                        .    18:30 סביון  סבא כפר   הפועל - קאפרס השרון.ה  כבימ

 19:00 . 19:00 תות  אסב כפר לפוע ה - אחוזה  נהרענ   מכבי
 18:30 . 18:30 יאיר  כוכב ליצור א  - כוכבים ןרו הש  רמת ס.א
 19:00 ( 30/01/21)            .               19:00 רעננה   עירוני  מכבי - ור דר  ש" מה ר. ס.א

 עה ש 04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי וםי - 3  מחזור 

 19:00 ( 07/11/20) 19:00 אודי  הרצליה  בני - העננ ר  עירוני מכבי
 19:00 . 18:30 ור דר  ש" ה רמ. ס.א - יאיר כבכו אליצור

 18:30 . 19:00 כוכבים  השרון רמת ס.א - תות  סבא כפר   עלהפו
 19:00 ( 06/02/21)  (         07/11/20) 18:30 אחוזה   רעננה מכבי - סביון  סבא פר כ  הפועל

 19:00 . 19:00 פרסק א  השרון. ה מכבי - ננהרע  רליצו א
 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי םיו - 4  מחזור 

 18:30 . 19:00 אפרסק השרון. ה מכבי - אודי הרצליה בני
 19:00 . 19:00 רעננה  אליצור - אחוזה  נהרענ   מכבי

 18:30 ( 13/02/21)                          .  18:30 יון סב סבא כפר הפועל  - כוכבים השרון  רמת ס.א
 19:00 . 19:00 תות  סבא  כפר הפועל  - ור דר  ש" מה ר .ס.א

 18:30 . 19:00 יאיר  כוכב  אליצור - רעננה  עירוני מכבי
 שעה  18/02/21 יחמיש יום - 14 מחזור  שעה  26/11/20 יחמיש יום - 5  ור מחז

 19:00 . 18:30 י אוד  הרצליה  בני  - יאיר כוכב אליצור
 19:00 . 19:00 רעננה  עירוני  מכבי - תות  סבא פר כ  הפועל
 19:00 ( 28/11/20) 18:30 ר דרו  ש" רמה. ס.א - ון י סב סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 כוכבים  רון הש רמת ס.א - רעננה  אליצור

 19:00 ( 20/02/21)   .                        18:30 אחוזה   רעננה  ימכב - סקאפר השרון.ה  מכבי
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 ה עש 04/03/21 חמישי יום - 15 זור מח שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  ור מחז

 19:00 ( 06/03/21)  .                         19:00 אחוזה   רעננה מכבי - אודי הרצליה בני
 18:30 . 18:30 אפרסק  השרון.ה  מכבי - כוכבים השרון  רמת ס.א
 19:00 . 19:00 עננהר  וראליצ  - דרור  ש" רמה . ס.א

 18:30 ( 06/03/21)     (      05/12/20) 19:00 סביון  באס  כפר הפועל - רעננה  עירוני מכבי
 19:00 . 18:30 תות  סבא כפר  הפועל - יאיר כוכב וראליצ

 שעה  11/03/21 חמישי וםי - 16 ר מחזו שעה  10/12/20 חמישי וםי - 7  מחזור 

 19:00 . 19:00 אודי  הצליהר יבנ  - תות  סבא כפר   הפועל
 18:30 . 18:30 יאיר  בוכ כ  אליצור  - סביון  סבא כפר   הפועל

 19:00 . 19:00 רעננה  עירוני מכבי - רעננה  צוראלי
 19:00 . 18:30 דרור  ש" רמה.  ס.א - אפרסק השרון.ה  מכבי
 18:30 ( 12/12/20) 19:00 כוכבים  השרון  רמת ס.א - אחוזה  רעננה  מכבי

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 זור מח שעה  24/12/20 מישיח  וםי - 8  מחזור 

 18:30 . 19:00 כוכבים  וןהשר רמת ס.א - אודי הרצליה יבנ
 19:00 ( 20/03/21)                       .    19:00 אחוזה   רעננה  מכבי - דרור  ש" רמה . ס.א
 18:30 ( 26/12/20) 19:00 אפרסק השרון. ה מכבי - רעננה  ניעירו כבימ

 19:00 . 19:00 רעננה  אליצור - יאיר כוכב אליצור
 18:30 . 19:00 סביון  סבא כפר הפועל  - תות  סבא פר כ  עלהפו

 ה שע 22/04/21 מישיח  יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 19:00 ( 02/01/21) 18:30 אודי  ההרצלי ניב - סביון  סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 תות  סבא  פרכ  עלהפו - רעננה  אליצור

 18:30 . 18:30 יאיר  וכבכ  וראליצ  - אפרסק השרון.ה  מכבי
 19:00 (24/04/21)     (      02/01/21) 19:00 רעננה   יעירונ ימכב  - אחוזה  רעננה  ימכב

 19:00 . 18:30 דרור  ש" רמה.  ס.א - כוכבים השרון  רמת ס.א
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 תקוה פתח' א ילדים 266 ליגה
 שעה  14/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  זור חמ

 19:00 . 19:00 טל  ת" פ   ליצורא  - אלירז ת " פ  ג"הד ס.מ
 19:00 . 19:00 אורנית  מכבי  - שי העין ראש עירוני

 18:30 . 19:00 ם קאס כפר  הפועל - מערב וןשומר  אליצור
 19:00 . 19:00 קנה  שומרון אליצור - מתן מכבי
 19:00 . 17:00 איציק   ת"פ  כבימ - אריאל עלהפו

 שעה  28/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 19:00 ( 27/01/21)                       .    18:30 איציק  ת"פ  מכבי - טל ת"פ  אליצור
 18:30 . 19:00 אריאל הפועל - קנה מרוןשו  ליצורא

 19:00 . 18:00 מתן  מכבי  - אסםק ר פכ  הפועל
 19:00 . 19:00 מערב  וןמרשו אליצור - אורנית מכבי

 19:00 ( 27/01/21.                          ) 18:30 שי  ן העי ראש עירוני - אלירז ת " פ  ג"הד ס.מ
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 ר מחזו שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  ר מחזו

 18:30 . 19:00 טל  ת"פ  ליצורא  - שי ןהעי  ראש עירוני
 18:30 . 19:00 אלירז  ת"פ ג " הד   ס.מ - מערב שומרון אליצור

 19:00 . 19:00 נית אור מכבי - מתן מכבי
 18:00 . 17:00 קאסם כפר הפועל - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 קנה  ןמרושו אליצור - איציק  ת" פ   מכבי

 שעה  11/02/21 שיחמי יום - 13 זור מח ה שע 19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 18:30 קנה  ומרוןש וראליצ - טל ת"פ  אליצור
 19:00 . 18:00 ק איצי   ת" פ  מכבי  - קאסם כפר   להפוע 
 19:00 . 19:00 אריאל  הפועל - אורנית מכבי

 19:00 . 18:30 ן מת  מכבי - אלירז ת " פ  ג"הד ס.מ
 19:00 . 18:30 רב עמ שומרון אליצור - שי העין ראש עירוני

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ר מחזו שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  חזור מ

 18:30 . 19:00 טל  ת" פ   ליצורא  - מערב שומרון יצוראל
 18:30 . 19:00 שי  עיןה ראש  עירוני - מתן מכבי

 18:30 . 19:00 לירזא  ת"פ  ג" הד  ס.מ - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 נית ר או מכבי  - איציק  ת" פ   מכבי

 18:30 . 19:00 קאסם כפר  הפועל - קנה ומרוןש אליצור
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 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 זור מח שעה  03/12/20 מישיח  יום - 6  מחזור 

 19:00 . 18:30 קאסם כפר ועלהפ  - טל ת"פ  אליצור
 19:00 . 19:00 קנה ומרוןש אליצור - אורנית מכבי

 19:00 . 18:30 איציק   ת"פ   ימכב - אלירז ת " פ  ג"הד ס.מ
 17:00 . 18:30 יאלאר להפוע - שי העין ראש עירוני

 19:00 . 19:00 מתן  מכבי  - מערב רוןשומ אליצור
 שעה  11/03/21 שיחמי יום - 16 זור מח שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 טל  ת " פ  אליצור - תןמ  מכבי
 19:00 . 18:30 רב מע ןמרו וש אליצור  - אריאל הפועל

 18:30 . 19:00 י ש  יןהע ראש עירוני - איציק  ת" פ   בימכ
 18:30 . 19:00 אלירז  ת"פ  ג" הד ס.מ - קנה ןשומרו יצוראל

 19:00 . 19:00 אורנית  מכבי  - קאסם כפר   הפועל
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 חזור מ שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  חזור מ

 19:00 . 19:00 אורנית  ימכב  - לט  ת"פ  אליצור
 19:00 . 18:30 קאסם  רכפ  להפוע  - אלירז ת " פ  ג"הד ס.מ

 19:00 . 18:30 קנה  שומרון אליצור - שי העין ראש עירוני
 19:00 . 19:00 איציק   ת"פ  י מכב - מערב שומרון אליצור

 17:00 . 19:00 אריאל  עלהפו - מתן מכבי
 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 ור מחז שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 18:30 . 19:00 טל   ת" פ  ר צואלי - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 מתן  מכבי  - איציק  ת" פ   מכבי

 19:00 . 19:00 רב מע שומרון אליצור - קנה שומרון אליצור
 18:30 . 18:00 שי  העין   ראש ניעירו - קאסם כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 רזאלי  ת" פ  ג " הד ס.מ - אורנית מכבי
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 דן -א  ילדים 267 יגהל
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  ה שע 22/10/20 חמישי םיו - 1  מחזור 

 18:30 . 19:00 צהלה  א" ת  מכבי - עמידר  ג"ר  מכבי
 18:00 . 19:00 ות באר  מודיעין   הפועל - ישקיןאוס א" ת  הפועל

 17:00 ( 24/10/20) 19:00 זרחמ אביב תל  מכבי - נרקיס  יהודה. א ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 שמואל  תבעג  אליצור  - לידר  תקווה  גני  מכבי

 18:30 . 18:00 שהם  מכבי - יהוד  ה.ל.ע
 19:00 . 17:00 דור  אונו קרית  עירוני - תאנה   חולון הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 חזור מ שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  חזור מ

 19:00 . 18:30 דור  ו אונ קרית וניעיר - ה לצה א" ת   מכבי
 17:00 . 18:30 תאנה  וןול ח  הפועל  - שהם מכבי

 18:00 . 19:00 יהוד ה. ל.ע  - שמואל גבעת אליצור
 19:00 . 17:00 לידר  ווהתק  גני  מכבי - מזרח אביב  תל  מכבי

 19:00 . 18:00 נרקיס   יהודה.א  ה.ל. ע - ותבאר מודיעין  הפועל
 19:00 . 19:00 קין אוסיש  א" ת  עלהפו - רד עמי  ג"ר  מכבי

 שעה  18/02/21 ישיחמ יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 שיחמי יום - 3  מחזור 

 18:30 . 19:00 צהלה  א"ת   מכבי - אוסישקין א" ת  ועלהפ
 19:00 ( 07/11/20) 19:00 עמידר   ג " ר  מכבי - נרקיס  יהודה. א ה.ל.ע

 18:00 . 19:00 ות באר  מודיעין  הפועל  - לידר  תקווה  גני  מכבי
 17:00 . 18:00 מזרח אביב תל  מכבי - יהוד  ה.ל.ע

 19:00 . 17:00 שמואל  גבעת צור אלי - תאנה   חולון הפועל
 18:30 . 19:00 שהם מכבי  - דור אונו קרית עירוני

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 זור מח שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 18:30 שהם  מכבי - צהלה  א" ת   מכבי
 19:00 . 19:00 ר דו אונו קרית עירוני - שמואל בעתג אליצור

 17:00 . 17:00 נה תא  חולון הפועל - זרחמ אביב  תל  מכבי
 18:00 . 18:00 יהוד   ה.ל. ע - בארות מודיעין  הפועל
 19:00 . 19:00 ידר ל  תקווה  גני מכבי - עמידר  ג"ר  מכבי

 19:00 ( 06/03/21)                    .       19:00 נרקיס  הודהי . א ה.ל. ע - אוסישקין א" ת  הפועל
 שעה  11/03/21 ישיחמ יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 18:30 ( 28/11/20) 19:00 צהלה  א"ת  מכבי - נרקיס  יהודה. א ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 אוסישקין  א"ת  הפועל  - ידר ל  תקווה  גני  מכבי

 19:00 . 18:00 ידר עמ   ג"ר  מכבי - דיהו  ה.ל.ע
 18:00 . 17:00 בארות  מודיעין  על פוה - תאנה   חולון הפועל
 17:00 . 19:00 מזרח  אביב  תל מכבי  - דור אונו קרית עירוני
 19:00 . 18:30 ל שמוא  גבעת  אליצור - שהם מכבי

 ה שע 18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 ישיחמ יום - 6  מחזור 

 19:00 . 18:30 שמואל   גבעת ר אליצו - צהלה  א" ת   כבימ
 18:30 . 17:00 שהם מכבי - מזרח אביב  תל  יכבמ

 19:00 . 18:00 דו   אונו קרית עירוני  - רותבא  יעיןמוד   הפועל
 17:00 . 19:00 תאנה   חולון פועלה - עמידר  ג"ר  ימכב
 18:00 . 19:00 יהוד   ה.ל. ע - אוסישקין א" ת  עלהפו

 19:00 ( 05/12/20) 19:00 לידר  תקווה  יגנ  מכבי - נרקיס  הודהי. א ה.ל.ע
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 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 צהלה  א " ת  כבימ - לידר  תקווה  גני  מכבי
 19:00 ( 24/04/21.                          ) 18:00 נרקיס  הודהי. א ה.ל. ע - יהוד  ה.ל.ע

 19:00 . 17:00 אוסישקין  א " ת  הפועל  - תאנה   חולון עלהפו
 19:00 . 19:00 עמידר   ג" ר  מכבי  - דור אונו תקרי עירוני
 18:00 . 18:30 בארות  מודיעין   הפועל  - שהם מכבי

 17:00 . 19:00 מזרח  ביבא  תל מכבי - שמואל גבעת אליצור
 שעה  26/04/21 שני יום - 19 זור מח ה שע 24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 17:00 . 18:30 מזרח  יבאב  לת  מכבי - צהלה  א" ת   מכבי
 19:00 . 18:00 שמואל  תגבע  צוראלי - בארות מודיעין  הפועל
 18:30 . 19:00 שהם  ימכב  - עמידר  ג"ר  מכבי

 19:00 . 19:00 דור  אונו ריתק עירוני - אוסישקין א" ת  הפועל
 17:00 ( 26/12/20) 19:00 ה תאנ  חולון על הפו - סינרק   יהודה. א ה.ל.ע

 18:00 . 19:00 יהוד ה.ל .ע - לידר  ה וותק  גני  מכבי
 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 מישיח  יום - 9  מחזור 

 18:30 . 18:00 צהלה  א" ת   כבימ  - יהוד  ה.ל.ע
 19:00 . 17:00 לידר   תקווה  גני מכבי - תאנה   חולון הפועל

 19:00 ( 08/05/21)                       .     19:00 נרקיס  יהודה.א ה .ל. ע - דור אונו קרית יירונ ע
 19:00 . 18:30 אוסישקין  א" ת   ועלהפ   - שהם מכבי

 19:00 . 19:00 עמידר   ג " ר  מכבי - שמואל גבעת אליצור
 18:00 . 17:00 בארות  מודיעין  הפועל - מזרח יב אב תל  מכבי

 ה שע 13/05/21 חמישי יום - 21 חזור מ שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

 18:00 . 18:30 בארות  יןמודיע   ועל הפ  - צהלה  א" ת   מכבי
 17:00 . 19:00 מזרח  אביב תל  מכבי - עמידר  ג"ר  ימכב

 19:00 . 19:00 ואל שמ גבעת אליצור - סישקיןאו א" ת  הפועל
 18:30 ( 09/01/21) 19:00 שהם מכבי - נרקיס  יהודה. א ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 ר דו אונו קרית עירוני - לידר  קווה ת גני  בימכ
 17:00 . 18:00 תאנה   חולון פועלה  - יהוד  ה.ל.ע

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 18:30 . 17:00 צהלה  א" ת  בימכ - אנה ת  ןחולו הפועל
 18:00 . 19:00 יהוד ה .ל. ע - רוד  אונו קרית עירוני
 19:00 . 18:30 דרלי תקווה  גני מכבי - שהם מכבי

 19:00 . 19:00 נרקיס  יהודה.א ה. ל.ע  - מואלש גבעת צוראלי
 19:00 . 17:00 אוסישקין  א" ת   הפועל - מזרח אביב  תל  מכבי

 19:00 . 18:00 עמידר   ג"ר  בימכ  - רותבא  מודיעין  הפועל
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 אביב-תל  -' א יםדיל 268 ליגה
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ור מחז

  .  שית חופ - מערב  אביב  תל  מכבי
 19:00 . 17:00 חולון  ניר  הפועל - ג"ר  גבעתיים הפועל
 19:00 . 19:00 רעופ   חולון הפועל - דגן תבי   מכבי
 18:30 . 19:00 עתיד אונו. ק עירוני  - ים  בת  מכבי

 19:00 . 18:00 אליעזר  נוה/א"ת  ר"בית - אביב  תל   יהודה  בני
 19:00 ( 24/10/20) 17:00 סביון  ס.א - צהלה אביב תל  הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  שית חופ - וןחול ניר  הפועל
 17:00 . 19:00 מערב  אביב תל  מכבי - סביון ס.א

 17:00 ( 13/02/21)                           . 19:00 צהלה  אביב תל  הפועל  - זר אליע נוה/א" ת   ר" בית 
 18:00 . 18:30 אביב  תל   יהודה  בני - עתיד  אונו. ק עירוני

 19:00 . 19:00 ים   בת  מכבי - עופר חולון ועלהפ
 19:00 . 17:00 דגן   בית מכבי - ג"ר  בעתייםג  הפועל

 עה ש 18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  ה שע 05/11/20 חמישי וםי - 3  ר מחזו

  .  יון סב  ס.א - חופשית
 19:00 . 19:00 ון חול ניר  הפועל - דגן בית  כבימ

 17:00 . 19:00 ג " ר   גבעתיים הפועל - ים  בת  מכבי
 19:00 . 18:00 עופר  וןחול פועל ה - אביב  תל   יהודה  בני

 18:30 ( 07/11/20) 17:00 עתיד  אונו .ק  ירונ יע  - צהלה אביב תל  הפועל
 19:00 . 17:00 יעזר אל  נוה/א" ת   ר" בית  - רבמע  אביב  תל  מכבי

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 ישיחמ יום - 4  מחזור 

  .  חופשית  - אליעזר  נוה/א" ת   ר" בית 
 19:00 . 19:00 סביון  ס.א - חולון יר נ  הפועל
 17:00 . 18:30 ערב מ  אביב תל  מכבי - ידעת   ואונ .ק עירוני
 17:00 ( 06/03/21)        .                   19:00 צהלה  אביב תל  הפועל - פרעו  ןחולו הפועל
 18:00 . 17:00 אביב  תל  הודהי  בני - ג"ר  גבעתיים הפועל
 19:00 . 19:00 ים   תב  מכבי - גןד בית  מכבי

 שעה  11/03/21 יחמיש יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  עתיד   אונו. ק ניעירו - חופשית
 19:00 . 19:00 חולון  ניר הפועל - ים  בת  בימכ
 19:00 . 18:00 דגן   בית מכבי - אביב  תל   יהודה  בני

 17:00 ( 28/11/20) 17:00 ג " ר  יםעתיגב  הפועל - צהלה אביב תל  הפועל
 19:00 . 17:00 עופר  וןחול   ועלפ ה - מערב  אביב  תל  מכבי

 19:00 . 19:00 זריע אל  נוה/ א" ת  ר" בית  - סביון ס.א
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 ר מחזו עה ש 03/12/20 חמישי יום - 6  חזור מ

  .  חופשית  - ופרע  חולון הפועל
 19:00 . 19:00 אליעזר  נוה/ א" ת  ר" בית  - חולון ניר  הפועל
 19:00 . 18:30 ביון ס ס.א - עתיד  אונו. ק עירוני
 17:00 . 17:00 ב ערמ  אביב  תל  מכבי - ג"ר  גבעתיים להפוע 

 17:00 ( 20/03/21.                          ) 19:00 ה צהל  אביב תל  הפועל - דגן בית  בימכ
 18:00 . 19:00 אביב תל   יהודה  ניב - ים  בת  מכבי
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 שעה  22/04/21 מישיח  וםי - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  ג "ר  גבעתיים הפועל - ופשיתח
 19:00 . 18:00 חולון  ניר  הפועל  - אביב  תל   יהודה  יבנ

 19:00 . 17:00 ים  בת מכבי  - צהלה אביב תל  הפועל
 19:00 . 17:00 דגן  בית מכבי - מערב  אביב  תל  ימכב

 19:00 . 19:00 עופר  חולון הפועל - סביון ס.א
 18:30 . 19:00 עתיד  אונו. ק  רוניעי  - אליעזר  נוה/א" ת   ר" בית 

 ה שע 26/04/21 שני יום - 19 ור מחז שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ר מחזו

  .  חופשית  - דגן בית  מכבי
 18:30 . 19:00 עתיד   נואו . ק עירוני  - ןחולו  ניר  הפועל

 19:00 . 19:00 אליעזר  נוה/א" ת  ר " בית  - עופר חולון עלהפו
 19:00 . 17:00 סביון  ס.א - ג"ר  תייםגבע ועלפה

 17:00 . 19:00 מערב   אביב תל  בימכ - ים  בת  מכבי
 17:00 ( 01/05/21)   .                        18:00 צהלה  אביב תל  הפועל  - אביב  תל   יהודה  בני

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 שיחמי יום - 9  מחזור 

  .  ים   בת  מכבי - תחופשי 
 19:00 ( 02/01/21) 17:00 חולון  ניר  הפועל - צהלה אביב תל  הפועל
 18:00 . 17:00 ביב א תל  היהוד  בני - מערב  ביב א תל  מכבי

 19:00 . 19:00 דגן  בית  מכבי - סביון ס.א
 17:00 . 19:00 ג " ר  םגבעתיי  ל פועה - אליעזר  נוה/א" ת   ר" ית ב

 19:00 . 18:30 עופר  ןחולו  עלוהפ - עתיד  אונו. ק עירוני
 שעה  13/05/21 מישיח  יום - 21 מחזור  עה ש 07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  חופשית  - אביב  תל   יהודה  בני
 19:00 . 19:00 עופר  חולון הפועל - חולון ניר  הפועל
 18:30 . 17:00 עתיד  אונו   . ק ירוניע - ג"ר  גבעתיים הפועל
 19:00 . 19:00 אליעזר   הנו/א" ת   ר" בית  - דגן בית  מכבי
 19:00 . 19:00 סביון  ס.א - ים  בת  מכבי

 17:00 ( 09/01/21) 17:00 מערב   אביב תל מכבי  - צהלה ביבא תל  הפועל
 ה שע 20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  צהלה  אביב תל  הפועל - חופשית
 19:00 . 17:00 חולון  ירנ  עלהפו - מערב  אביב  תל  מכבי

 18:00 . 19:00 ב ביא  תל   יהודה  בני - סביון ס.א
 19:00 . 19:00 ם י בת מכבי - אליעזר  הנו/א" ת   ר" ת בי

 19:00 . 18:30 דגן   בית  מכבי - עתיד  אונו. ק עירוני
 17:00 . 19:00 ג " ר  בעתייםג  להפוע  - עופר חולון הפועל
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 ה לשפ -' א ילדים 269 ליגה
 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 ישיחמ יום - 1  חזור מ

 19:00 . 18:00 אשל  לציון   ראשון ימכב  - רוה גן הפועל
 19:00 ( 06/02/21)             .              18:30 אביב   ברנר הפועל - סירני נצר הפועל

 19:00 ( 06/02/21)                 .          19:00 ראשונים  צ" נ  הפועל - רחובות  ימכב
 17:30 . 19:00 רחובות  צורליא - יסמין  ציונה נס הפועל

 19:00 . 19:00 רחובות   וניעיר  כבימ  - רמלה דוד  נוה צוראלי
 19:00 . 17:00 לוד אליצור  - צ" ראשל   אתרוג מכבי

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 לוד   צור אלי - של א לציון אשוןר  בימכ
 17:00 . 19:00 צ " ראשל וגאתר  מכבי - רחובות  יונ יר ע  מכבי
 19:00 . 17:30 רמלה   דוד נוה   אליצור - תרחובו  ראליצו 

 19:00 ( 13/02/21)   (        31/10/20) 19:00 יסמין  ציונה  נס פועלה - ראשונים  צ" נ  הפועל
 19:00 ( 31/10/20) 19:00 רחובות  מכבי - באבי  ברנר הפועל
 18:30 . 18:00 סירני  נצר  להפוע - רוה גן הפועל

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  עה ש 05/11/20 חמישי יום - 3  ר מחזו

 19:00 . 18:30 אשל  לציון ראשון  מכבי - סירני נצר הפועל
 18:00 . 19:00 רוה  גן  הפועל - רחובות  בימכ
 19:00 ( 20/02/21)         (  07/11/20) 19:00 אביב  ברנר ועלהפ - יסמין  הציונ נס פועלה

 19:00 . 19:00 ם ראשוני צ"נ  הפועל - רמלה דוד  נוה אליצור
 17:30 . 17:00 רחובות  אליצור  - צ" ראשל   אתרוג מכבי

 19:00 . 19:00 בות רחו רוניעי מכבי - לוד  אליצור
 שעה  04/03/21 חמישי וםי - 15 מחזור  שעה  19/11/20 ישיחמ יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 רחובות   עירוני מכבי - של א לציון ראשון  מכבי
 19:00 . 17:30 לוד   ליצורא  - בותרחו  אליצור
 17:00 ( 21/11/20) 19:00 צ " ראשל אתרוג מכבי - ראשונים  צ" נ  הפועל
 19:00 . 19:00 רמלה   דוד  נוה אליצור  - אביב רנרב  הפועל

 19:00 ( 06/03/21)                        .    18:00 יסמין   נהציו נס  להפוע - רוה ןג  עלהפו
 19:00 . 18:30 רחובות   מכבי - סירני נצר ועלהפ

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 19:00 אשל  לציון   ראשון מכבי - ותרחוב   כבימ
 18:30 ( 28/11/20) 19:00 סירני  נצר פועלה  - יסמין  נהציו  נס להפוע 

 18:00 . 19:00 רוה  גן  הפועל - רמלה דוד  נוה יצוראל
 19:00 ( 13/03/21)                 .          17:00 אביב  ברנר הפועל - צ" ראשל   וגאתר  כבימ

 19:00 . 19:00 ראשונים  צ" נ  ועלהפ  - לוד  אליצור
 17:30 . 19:00 רחובות   ליצורא  - ובותרח  עירוני מכבי

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 19:00 רחובות   אליצור  - אשל  ציוןל ראשון  מכבי
 19:00 ( 05/12/20) 19:00 חובות ר עירוני מכבי - ראשונים  צ" נ  להפוע 

 19:00 . 19:00 ד לו אליצור  - אביב ברנר הפועל
 17:00 . 18:00 צ " ראשל אתרוג  מכבי - רוה גן הפועל

 19:00 . 18:30 מלה ר דוד נוה אליצור - יסירנ  נצר עלהפו
 19:00 ( 20/03/21)                 .           19:00 יסמין  ציונה נס הפועל - בותרחו  כבימ
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 עה ש 22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי וםי - 7  ר מחזו

 19:00 ( 12/12/20) 19:00 אש  ציוןל  ראשון  מכבי - סמיןי  ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:00 ות רחוב  מכבי - רמלה דוד  נוה אליצור

 18:30 . 17:00 ני סיר  נצר הפועל - צ" ראשל   אתרוג מכבי
 18:00 . 19:00 ה רו גן הפועל - לוד  אליצור

 19:00 ( 24/04/21)                          . 19:00 אביב  ברנר  הפועל  - רחובות  עירוני מכבי
 19:00 . 17:30 ראשונים   צ" נ  ועלהפ  - ובותרח  אליצור

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 מישיח  יום - 8  מחזור 

 19:00 ( 01/05/21.                          ) 19:00 שונים רא צ" נ  הפועל - אשל  לציון ןראשו   מכבי
 17:30 . 19:00 רחובות  אליצור  - אביב ברנר להפוע 

 19:00 . 18:00 רחובות   עירוני מכבי - והר  גן הפועל
 19:00 . 18:30 לוד  אליצור - סירני נצר הפועל
 17:00 . 19:00 צ " ראשל אתרוג ימכב  - רחובות  מכבי

 19:00 . 19:00 רמלה  דוד נוה אליצור - יסמין  נהציו  נס הפועל
 ה שע 06/05/21 חמישי יום - 20 חזור מ שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 19:00 . 19:00 אשל  לציון  אשוןר  מכבי - רמלה דוד  והנ  אליצור
 19:00 ( 08/05/21)                 .          17:00 יסמין  ציונה נס הפועל - צ" ראשל   אתרוג מכבי

 19:00 . 19:00 רחובות  מכבי - לוד  אליצור
 18:30 . 19:00 ירני ס נצר   עלהפו  - רחובות  וניעיר  מכבי

 18:00 . 17:30 רוה   גן  הפועל - ותרחוב   אליצור
 19:00 ( 08/05/21)  (         02/01/21) 19:00 אביב  ברנר הפועל - ראשונים  צ" נ  הפועל

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 ר מחזו שעה  07/01/21 חמישי וםי - 10 ר מחזו

 19:00 ( 15/05/21)                .           19:00 אביב  ברנר   הפועל - של א וןלצי ראשון  מכבי
 19:00 ( 15/05/21)                         .  18:00 ראשונים   צ" נ  הפועל - רוה גן הפועל

 17:30 . 18:30 רחובות  אליצור - סירני נצר פועלה
 19:00 . 19:00 רחובות  עירוני מכבי - רחובות  מכבי

 19:00 . 19:00 לוד  אליצור - יסמין  ציונה נס פועלה
 17:00 . 19:00 צ " ראשל   אתרוג מכבי - להרמ  דדו   נוה אליצור

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 19:00 . 17:00 ל אש  לציון  ראשון מכבי - צ" של רא  אתרוג מכבי
 19:00 . 19:00 רמלה  דוד נוה ליצורא - לוד  אליצור

 19:00 ( 22/05/21)     .                       19:00 ין יסמ  ציונה  נס  פועלה  - רחובות  וניעיר  מכבי
 19:00 . 17:30 רחובות  מכבי - רחובות  וראליצ

 18:30 ( 16/01/21) 19:00 סירני  נצר  פועלה - ראשונים  צ" נ  הפועל
 18:00 ( 16/01/21) 19:00 רוה גן  הפועל - אביב ברנר הפועל
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 יהודה מטה'  א ילדים 270 ליגה
 שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור  שעה  22/10/20 מישיח  וםי - 1  מחזור 

 17:30 . 18:30 אדומ  חשמונאים  אליצור - רעות  מודיעין מכבי
 19:00 . 18:30 ין מודיע  אליצור - שמש בית  צוראלי

 18:30 . 17:30 ים מונאחש ב" מ  אליצור - ירושלים נאות  אליצור
 19:00 . 18:30 שה נחו - י.מ  הפועל - נחלים מודיעין עוצמה

 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור  שעה  29/10/20 חמישי םיו - 2  מחזור 

 18:30 . 19:00 חשמונאים ב"מ  אליצור - שהנחו - י. מ הפועל
 17:30 . 19:00 ירושלים  נאות  אליצור - יעיןמוד  יצוראל
 18:30 . 18:30 שמש ית ב אליצור  - אדומ נאיםחשמו  צוראלי

 18:30 . 18:30 רעות  מודיעין מכבי  - חליםנ יןיעמוד  עוצמה
 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי וםי - 3  מחזור 

 19:00 . 18:30 נחושה  - י. מ הפועל - רעות  ןמודיעי ימכב
 18:30 . 18:30 לים נח  ןמודיעי עוצמה - שמש בית  אליצור
 17:30 . 17:30 אדומ  םחשמונאי אליצור - ירושלים נאות  ראליצו 

 19:00 . 18:30 מודיעין   אליצור - חשמונאים ב" מ  אליצור
 שעה  14/01/21 שיחמי יום - 11 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 מודיעין  אליצור - נחושה - י. מ פועלה
 18:30 . 17:30 חשמונאים  ב" מ ליצור א  - אדומ איםשמונח וראליצ

 17:30 . 18:30 ושלים יר   נאות  אליצור - נחלים יןודיעמ  עוצמה
 18:30 . 18:30 שמש בית  אליצור - רעות  ודיעיןמ  מכבי

 שעה  04/02/21 מישיח  יום - 12 מחזור  שעה  26/11/20 מישיח  יום - 5  מחזור 

 19:00 . 18:30 חושה נ  - י.מ  הפועל - משש בית  אליצור
 18:30 . 17:30 ות רע  מודיעין מכבי  - םירושלי נאות  וראליצ

 18:30 . 18:30 לים נח  יעיןמוד   עוצמה - חשמונאים ב" מ  אליצור
 17:30 . 19:00 אדומ  שמונאיםח אליצור - מודיעין אליצור

 שעה  11/02/21 יחמיש יום - 13 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 19:00 אדומ  חשמונאים  אליצור - נחושה - י. מ ועלהפ
 19:00 . 18:30 יעין מוד אליצור - נחלים ודיעיןמ  מהוצע

 18:30 . 18:30 חשמונאים  ב " מ  אליצור - רעות  דיעיןמו מכבי
 18:30 . 18:30 ירושלים  נאות  צוראלי - משש בית  אליצור

 שעה  18/02/21 חמישי םיו - 14 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 19:00 . 17:30 חושה נ - י.מ  הפועל - ירושלים נאות  אליצור
 18:30 . 18:30 שמש  בית  צוראלי - חשמונאים ב" מ  ראליצו 

 18:30 . 19:00 רעות   דיעיןמו מכבי - מודיעין אליצור
 18:30 . 17:30 נחלים  מודיעין וצמה ע  - אדומ חשמונאים אליצור
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 270ה, מטה יהודגה ילדים א' : לילישי סבוב ש

   
 

 04//2103חמישי : יום 15ור מחז
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5קום מ – 4מקום 

 8מקום  – 1קום מ
 

 11/03/21: יום חמישי 16מחזור 
 5מקום  – 8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 4מקום  – 6קום מ
 

 18/03/21מישי : יום ח17מחזור 
 8מקום  – 2 מקום
 1ם מקו – 3 מקום
 7קום מ – 4מקום 
 6 וםמק – 5מקום 

 
 21/22/04: יום חמישי 18מחזור 
 6מקום  – 8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 /2106/05י : יום חמיש 19זור מח

 8מקום  – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 5/2113/0ם חמישי : יו 20ם מקו 
 7מקום  – 8ם מקו

 6מקום  – 1קום מ
 5מקום  – 2 וםמק

 4מקום  – 3מקום 
 

 120/05/2: יום חמישי 21מחזור 
 8מקום  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2קום מ – 6מקום 
  1קום מ – 7מקום 
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 ירושלים  ' א ילדים 271 ליגה
 שעה  24/12/20 שיחמי םיו - 8  מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 18:00 . 17:30 ם ליושיר  פסגה  הפועל - דסהה צור י-מ עלהפו
 19:00 . 17:30 ם ירושלי גמנסיה  הפועל - ציוןע. ג אליצור

 18:30 . 19:00 ירושלים   ותרמ   הפועל - אדומים מעלה מכבי
 18:30 . 18:30 ירושלים זיו  אסא - ירושלים  הפועל

 שעה  31/12/20 מישיח  יום - 9  מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:30 ירושלים  רמות   הפועל  - םליירוש  זיו אסא
 19:00 . 19:00 אדומים מעלה  מכבי - שליםירו סיה גמנ הפועל
 17:30 . 18:00 עציון .ג  ליצור א - ירושלים  פסגה  הפועל
 17:30 . 18:30 הדסה   צור י-מ הפועל - ירושלים  הפועל

 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  ור מחז

 18:30 . 17:30 ירושלים   זיו אסא - הדסה צור י-מ הפועל
 18:30 . 17:30 ירושלים   הפועל - עציון. ג אליצור

 18:00 . 19:00 ם ירושלי פסגה  הפועל - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 18:30 לים ירוש  גמנסיה הפועל  - ירושלים  רמות   הפועל

 שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 ור מחז שעה  19/11/20 שיחמי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 18:30 ירושלים  מנסיהג הפועל  - ירושלים  זיו אסא
 18:30 . 18:00 ים ירושל רמות   הפועל - יםירושל   פסגה  הפועל

 19:00 . 18:30 אדומים  מעלה מכבי - ליםירוש  ועלהפ
 17:30 . 17:30 עציון . ג  אליצור - דסהה צור י-מ הפועל

 עה ש 04/02/21 חמישי וםי - 12 מחזור  שעה  26/11/20 יישחמ יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:30 ירושלים   זיו אסא - עציון. ג צוראלי
 17:30 . 19:00 הדסה  צור י -מ עלהפו - אדומים מעלה מכבי

 18:30 . 18:30 ירושלים  ל הפוע - ירושלים  רמות   הפועל
 18:00 . 19:00 ירושלים  גהפס  הפועל - םירושלי ה גמנסי הפועל

 שעה  11/02/21 מישיח  יום - 13 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 18:00 . 18:30 ירושלים  גה פס הפועל  - ירושלים  זיו אסא
 19:00 . 18:30 ירושלים  נסיהגמ הפועל - ירושלים  הפועל

 18:30 . 17:30 לים ירוש  רמות  להפוע - סההד צור י-מ פועלה
 19:00 . 17:30 אדומים  להמע י מכב - עציון. ג ליצורא

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  זור מח

 18:30 . 19:00 ירושלים זיו סאא - אדומים מעלה מכבי
 17:30 . 18:30 יון עצ.ג  אליצור  - ירושלים  רמות   להפוע 

 17:30 . 19:00 הדסה  צור  י-מ  ועלהפ - ליםירוש  גמנסיה  הפועל
 18:30 . 18:00 שלים ירו הפועל - ירושלים  פסגה  עלפוה
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 271בוב שלישי: ליגה ילדים א' ירושלים, ס

   

 
 21/04/03 : יום חמישי15ור מחז

 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 3/2111/0ם חמישי : יו 61ור מחז
 5מקום  – 8ם מקו

 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1 וםמק

 4מקום  – 6מקום 
 

 /2118/03 : יום חמישי17מחזור 
 8מקום  – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7קום מ – 4מקום 
 6קום מ – 5מקום 

 
 122/04/2 : יום חמישי18מחזור 
 6מקום  – 8מקום 
 5ום מק – 7מקום 
 4קום מ – 1מקום 

 3מקום  – 2ם מקו
 

 06/05/21י : יום חמיש 19מחזור 
 8ם קומ – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7קום מ – 6מקום 

 
 13/05/21: יום חמישי 20מקום 
 7מקום  – 8מקום 

 6מקום  – 1קום מ
 5מקום  – 2קום מ

 4ום מק – 3מקום 
 

 20/05/21חמישי : יום 21זור מח
 8מקום  – 4ום מק

 3קום מ – 5קום מ
 2מקום  – 6מקום 
  1קום מ – 7מקום 
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 א דרום -' א יםלדי 272 ליגה
 שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור  ה שע 22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 19:00 בל היו  אשדוד מכבי - גת  קרית  עירוני מכבי
 19:00 . 17:30 איתו  אשקלון אליצור - דןיר גדרה  מכבי
 18:00 . 19:00 שורק  נחל צוראלי - יבנה.ח /יבנה. ק וראליצ

 19:00 . 17:30 מלאכי  קריית הפועל  - יה ובט באר הפועל
 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור  שעה  29/10/20 מישיח  יום - 2  מחזור 

 18:00 . 19:00 שורק נחל אליצור - לאכימ  יתקרי הפועל
 19:00 . 19:00 נה יב.ח/יבנה. ק אליצור - איתו אשקלון  אליצור

 17:30 . 19:00 ירדן  גדרה  מכבי - היובל וד אשד מכבי
 19:00 . 17:30 גת  קרית   עירוני  ימכב  - טוביה  באר הפועל

 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 19:00 מלאכי  קריית הפועל  - גת  קרית  עירוני מכבי
 17:30 . 17:30 יה טוב באר  פועלה - דןיר הגדר   מכבי

 19:00 . 19:00 היובל  אשדוד מכבי - יבנה.ח /יבנה. ק אליצור
 19:00 . 18:00 איתו  אשקלון וראליצ - שורק נחל אליצור

 ה שע 14/01/21 חמישי יום - 11 זור מח ה שע 19/11/20 מישיח  יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 איתו  אשקלון  וראליצ - מלאכי קריית הפועל
 18:00 . 19:00 שורק  נחל  אליצור - היובל וד אשד מכבי

 19:00 . 17:30 יבנה .ח/בנהי.ק אליצור  - טוביה  באר הפועל
 17:30 . 19:00 ירדן  גדרה מכבי - גת  קרית  עירוני מכבי

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 חזור מ שעה  26/11/20 חמישי םיו - 5  מחזור 

 19:00 . 17:30 מלאכי   תקריי  להפוע  - ירדן גדרה  כבימ
 19:00 . 19:00 גת  קרית  רוניעי  מכבי - יבנה.ח /יבנה. ק אליצור

 17:30 . 18:00 טוביה   ר בא פועלה  - שורק נחל ליצורא
 19:00 . 19:00 היובל   אשדוד בי מכ - איתו אשקלון  אליצור

 שעה  11/02/21 חמישי םיו - 13 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי וםי - 6  מחזור 

 19:00 . 19:00 בל היו  אשדוד מכבי - ימלאכ  קריית להפוע 
 19:00 . 17:30 תו אי  אשקלון אליצור  - טוביה  באר עלהפו

 18:00 . 19:00 שורק  נחל אליצור  - גת  קרית  רוניעי מכבי
 19:00 . 17:30 יבנה .ח/יבנה .ק צוראלי - ירדן גדרה  מכבי

 שעה  18/02/21 מישיח  יום - 14 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 19:00 . 19:00 מלאכי  יתקרי  הפועל - יבנה.ח /נהיב. ק ליצורא
 17:30 . 18:00 ירדן  רה גד מכבי - שורק נחל אליצור
 19:00 . 19:00 גת  קרית  ניעירו  מכבי  - איתו אשקלון  אליצור

 17:30 . 19:00 טוביה  באר  הפועל - היובל אשדוד  מכבי
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 272 א' דרום א', ילדים ליגה סבוב שלישי: 

   
 

 04/03/21יום חמישי  :15מחזור 
 7מקום  – 2ם קומ

 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 8מקום  – 1ום מק
 

 11/03/21: יום חמישי 16מחזור 
 5מקום  – 8מקום 
 3 מקום – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 4ום מק – 6ם מקו
 

 8/03/211: יום חמישי 17מחזור 
 8ם מקו – 2מקום 

 1מקום  – 3ום מק
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 22/04/21: יום חמישי 18ר מחזו 

 6מקום  – 8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 06/05/21ם חמישי : יו 19מחזור 

 8מקום  – 3ם מקו
 2מקום  – 4מקום 

 1מקום  – 5קום מ
 7ם מקו – 6מקום 

 
 05/21/13ישי ם חמ: יו 20מקום 
 7 מקום – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5ם מקו – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 20/05/21יום חמישי : 21מחזור 
 8מקום  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
  1מקום  – 7 מקום
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 ' ב  דרום' א ילדים 273 היגל
 שעה  24/12/20 ישיחמ יום - 8  מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  חזור מ

 19:00 . 18:30 שפיר  ראליצו  - נגב שדות מכבי
 19:00 . 17:00 חמזר  לכיש  הפועל - צפית יואב  עלפוה

 18:30 . 18:30 ניצן  אשקלון  ס.א - מרחבים/בועיםמ הפועל
 19:00 . 17:30 אופקים ועלהפ  - הנגב שער פועלה

 שעה  31/12/20 שיחמי יום - 9  מחזור  עה ש 29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 19:00 ניצן  אשקלון ס.א - ים אופק ועלהפ
 18:30 . 19:00 מרחבים /ועיםמב  הפועל - מזרח לכיש  הפועל
 17:00 . 19:00 צפית  יואב הפועל  - שפיר  אליצור
 18:30 . 17:30 נגב   שדות  מכבי - הנגב שער הפועל

 שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  ור מחז

 19:00 . 18:30 אופקים  הפועל - נגב ותשד מכבי
 17:30 . 17:00 הנגב   ערש הפועל - צפית יואב  הפועל

 19:00 . 18:30 שפיר  אליצור  - מרחבים/מבועים פועלה
 19:00 . 18:30 מזרח  לכיש  הפועל - ניצן אשקלון  ס.א

 עה ש 14/01/21 יחמיש וםי - 11 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 מזרח לכיש הפועל  - אופקים  להפוע 
 18:30 . 19:00 ניצן  קלוןאש ס.א - שפיר  אליצור
 18:30 . 17:30 מרחבים /מבועים הפועל - הנגב שער הפועל
 17:00 . 18:30 צפית  יואב הפועל - בנג  שדות מכבי

 שעה  04/02/21 מישיח  יום - 12 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 17:00 אופקים הפועל - צפית ביוא  פועלה
 18:30 . 18:30 ב נג  שדות  מכבי - יםמרחב /מבועים הפועל

 17:30 . 18:30 הנגב  שער  הפועל - ניצן אשקלון  ס.א
 19:00 . 19:00 שפיר אליצור - מזרח כישל  הפועל

 שעה  11/02/21 חמישי םיו - 13 זור מח שעה  03/12/20 יחמיש יום - 6  מחזור 

 19:00 . 19:00 שפיר  אליצור  - אופקים  הפועל
 19:00 . 17:30 מזרח  לכיש פועלה - הנגב שער הפועל
 18:30 . 18:30 ניצן  אשקלון ס.א - נגב שדות מכבי

 18:30 . 17:00 ם מרחבי/מבועים הפועל - פיתצ  יואב  הפועל
 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ור מחז שעה  10/12/20 מישיח  יום - 7  מחזור 

 19:00 . 18:30 אופקים ל הפוע  - מרחבים/מבועים עלהפו
 17:00 . 18:30 ית צפ יואב  הפועל - ניצן לון אשק ס.א

 18:30 . 19:00 גב נ שדות  מכבי - מזרח לכיש  הפועל
 17:30 . 19:00 הנגב  שער הפועל  - שפיר  אליצור
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 273ם ב', דרו שי: ליגה ילדים א'סבוב שלי

   
 

 4/03/210חמישי  : יום15 מחזור
 7מקום  – 2מקום 

 6מקום  – 3קום מ
 5מקום  – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 11/03/21: יום חמישי 16 מחזור
 5מקום  – 8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 18/03/21: יום חמישי 17מחזור 
 8מקום  – 2 מקום
 1מקום  – 3מקום 
 7ם מקו – 4מקום 
 6ם מקו – 5 מקום

 
 22/04/21י : יום חמיש 18מחזור 
 6מקום  – 8מקום 
 5מקום  – 7 מקום
 4ם מקו – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 /2106/05: יום חמישי 19מחזור 
 8 מקום – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 21/13/05: יום חמישי 20מקום 
 7מקום  – 8מקום 

 6ום מק – 1ם מקו
 5מקום  – 2ם מקו

 4ם קומ – 3מקום 
 

 5/2120/0: יום חמישי 21מחזור 
 8ם מקו – 4מקום 

 3מקום  – 5ם מקו
 2מקום  – 6מקום 
  1מקום  – 7מקום 
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 נגב -' א ילדים 274 ליגה
 ה שע 04/02/21 שיחמי וםי - 12 ר מחזו שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - תרמי פועלה
 17:00 . 17:00 נגב רמת הפועל  - ן חברו הר אליצור

 18:30 . 19:00 ערד  הפועל - ירוחם  מכבי
 18:30 . 18:30 שבע  באר עלהפו - ערבה להפוע 
 17:00 . 18:30 רור ד  חברון הר אליצור  - ונה דימ   מכבי

 17:00 . 18:00 רהט   הפועל - ילותא חבל הפועל
 שעה  11/02/21 מישיח  יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 יישחמ וםי - 2  מחזור 

  .  רהט   הפועל - חופשית
 18:00 . 17:00 אילות  חבל  ועל הפ  - דרור  חברון  הר אליצור
 18:30 . 19:00 ונה דימ   מכבי - שבע באר הפועל
 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - ערד להפוע 

 19:00 . 17:00 רוחם י  מכבי  - נגב  תרמ  הפועל
 17:00 . 17:30 חברון  הר  אליצור - יתרמ  עלהפו

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - חברון  הר אליצור
 17:30 . 19:00 מיתר  פועלה - רוחםי  מכבי

 18:30 . 18:30 נגב   רמת  הפועל - ערבה הפועל
 18:30 . 18:30 ערד  הפועל - ימונה ד  מכבי

 17:00 . 18:00 בעש  באר הפועל - אילות חבל הפועל
 17:00 . 17:00 דרור   חברון  הר אליצור - רהט  הפועל

 שעה  04/03/21 חמישי םיו - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  זור מח

  .  דרור  חברון  הר אליצור - חופשית
 17:00 . 19:00 ט רה  הפועל - שבע באר להפוע 
 18:00 . 17:00 אילות  חבל לוע הפ - רדע  עלהפו
 18:30 . 17:00 דימונה  מכבי  - נגב  רמת  ועלהפ

 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - מיתר הפועל
 19:00 . 17:00 ירוחם  מכבי - חברון  הר אליצור

 שעה  11/03/21 מישיח  יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - וחםיר   כבימ
 18:30 . 18:30 חברון  הר אליצור - הרבע  הפועל
 17:30 . 18:30 מיתר  הפועל - דימונה   מכבי

 17:00 . 18:00 גב נ מת ר  להפוע  - אילות חבל הפועל
 18:30 . 17:00 ד ער הפועל - רהט  הפועל
 19:00 . 17:00 שבע  באר  הפועל  - דרור  ן חברו הר אליצור

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 זור מח ה שע 03/12/20 שיחמי וםי - 6  ר מחזו

  .  שבע  באר הפועל - תחופשי 
 17:00 . 18:30 דרור  חברון הר אליצור - ערד הפועל
 17:00 . 17:00 רהט   הפועל - נגב  רמת  להפוע 

 18:00 . 17:00 אילות  חבל הפועל - רמית  פועלה
 18:30 . 17:00 דימונה  מכבי - חברון  הר אליצור

 18:30 . 18:30 ה ערב להפוע  - ירוחם  מכבי
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 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי וםי - 7  מחזור 

  .  ת ופשי ח  - ערבה הפועל
 19:00 . 18:30 ירוחם  מכבי - דימונה   מכבי

 17:00 . 18:00 חברון   הר וראליצ  - אילות חבל הפועל
 17:30 . 17:00 מיתר  עלהפו - רהט  עלהפו

 17:00 . 17:00 נגב   רמת  הפועל  - ור דר  ן חברו הר ראליצו 
 18:30 . 19:00 ערד  הפועל - שבע באר הפועל

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  ערד  הפועל - חופשית
 19:00 . 17:00 שבע באר הפועל - נגב  מתר  הפועל
 17:00 . 17:30 ר דרו   חברון הר  ראליצו  - מיתר להפוע 

 17:00 . 17:00 הט ר הפועל  - חברון  הר אליצור
 18:00 . 17:00 אילות  חבל הפועל - ירוחם  מכבי

 18:30 . 18:30 דימונה   מכבי - הערב הפועל
 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 יחמיש יום - 9  מחזור 

  .  ופשית ח - דימונה   ימכב
 17:00 . 18:30 בהער עלהפו - אילות חבל עלהפו

 19:00 . 17:00 ירוחם   ימכב - רהט  הפועל
 17:00 . 17:00 חברון  הר  אליצור  - דרור  חברון  הר אליצור
 17:30 . 19:00 מיתר  הפועל - שבע באר הפועל

 17:00 . 18:30 נגב   רמת  הפועל - ערד ועלהפ
 עה ש 13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  נגב   רמת  הפועל - חופשית
 18:30 . 17:30 ערד  הפועל - מיתר הפועל
 19:00 . 17:00 בעש  באר הפועל  - חברון  הר אליצור

 17:00 . 19:00 דרור   ןחברו הר  אליצור - ירוחם  כבימ
 18:30 . 18:30 רהט   הפועל - הערב הפועל

 18:00 . 17:00 ות איל  בלח הפועל - דימונה   כבימ
 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 ר מחזו שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - אילות חבל הפועל
 18:30 . 17:00 דימונה   בימכ  - הטר  הפועל
 18:30 . 18:30 ערבה   הפועל  - דרור  ון חבר  הר אליצור
 19:00 . 19:00 ם ירוח  מכבי - שבע באר הפועל

 17:00 . 18:30 ברון ח הר אליצור - ערד עלהפו
 17:30 . 17:00 מיתר  הפועל - נגב  רמת  הפועל
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 צפון  -' ב ילדים 351 ליגה
 שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ור מחז שעה  22/10/20 שיחמי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:00 עליון  גליל  עלהפו  - הירדן.ע/טבריה ועלהפ
 18:00 . 19:00 עפולה   פועלה  - יריםצע. מ.ג  פועלה

 19:00 . 17:00 מרכז  גלבוע  הפועל - תבור  גליל לוע הפ
 18:00 . 18:30 טבריה /הירדן. ע  הפועל  - הגומא    גליל הפועל

 שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  ור מחז

 19:00 . 18:00 מרכז  ועגלב   הפועל - טבריה/הירדן.ע   עלהפו
 17:00 . 18:00 ורתב   גליל  ועלהפ  - עפולה  עלהפו

 19:00 . 18:30 צעירים . מ.ג הפועל - יוןעל גליל הפועל
 18:00 . 18:30 רדן הי .ע /יהטבר הפועל  - הגומא    גליל הפועל

 שעה  07/01/21 מישיח  יום - 10 מחזור  שעה  05/11/20 יחמיש יום - 3  מחזור 

 18:00 . 18:00 טבריה /הירדן .ע   פועלה  - הירדן.ע/טבריה הפועל
 18:30 . 19:00 מא הגו  גליל   הפועל  - צעירים. מ.ג  לוע הפ

 18:30 . 17:00 עליון   גליל הפועל - תבור  גליל הפועל
 18:00 . 19:00 עפולה   הפועל - מרכז גלבוע   עלהפו

 שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 18:00 . 18:00 לה עפו    הפועל - טבריה/הירדן.ע   פועלה
 19:00 . 18:30 מרכז  גלבוע   פועלה - עליון גליל הפועל
 17:00 . 18:30 תבור  גליל הפועל  - הגומא    גליל הפועל
 19:00 . 18:00 ם צעירי. מ.ג  הפועל - הירדן.ע/טבריה להפוע 

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 זור מח שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 18:00 . 19:00 טבריה /הירדן. ע  הפועל  - םצעירי. מ.ג  הפועל
 18:00 . 17:00 הירדן .ע/טבריה הפועל - תבור  גליל הפועל
 18:30 . 19:00 הגומא   לילג  הפועל - כזמר עלבוג   הפועל
 18:30 . 18:00 עליון   גליל  הפועל - פולהע   הפועל

 עה ש 11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 18:00 עליון  גליל  להפוע - טבריה/הירדן.ע   הפועל
 18:00 . 18:30 עפולה   הפועל  - הגומא    גליל הפועל
 19:00 . 18:00 כז מר  גלבוע   הפועל - הירדן.ע/טבריה הפועל
 17:00 . 19:00 תבור  גליל   הפועל  - יריםצע. מ.ג  הפועל

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 זור מח ה שע 10/12/20 שיחמי וםי - 7  ר מחזו

 18:00 . 17:00 טבריה /הירדן .ע   הפועל - תבור  גליל הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים . מ . ג ועלהפ - מרכז גלבוע   הפועל
 18:00 . 18:00 הירדן .ע /טבריה  להפוע - העפול  הפועל
 18:30 . 18:30 מא הגו   גליל עלהפו - עליון גליל הפועל
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 351לדים ב' צפון, י  גה י: לישלישסבוב 

   
 

 04/03/21: יום חמישי 51מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 8מקום  – 1קום מ
 

 /2111/03: יום חמישי 16מחזור 
 5מקום  – 8מקום 
 3ם מקו – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4קום מ – 6מקום 

 
 18/03/21 חמישי : יום17 מחזור
 8 מקום – 2 מקום

 1מקום  – 3קום מ
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 22/04/21: יום חמישי 18מחזור 
 6מקום  – 8מקום 
 5ום מק – 7 מקום
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 06/05/21: יום חמישי 19מחזור 

 8מקום  – 3ום מק
 2מקום  – 4מקום 
 1ם מקו – 5מקום 
 7קום מ – 6 מקום

 
 3/05/211 שים חמי: יו 20מקום 
 7מקום  – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 15/220/0חמישי : יום 21מחזור 

 8מקום  – 4ום מק
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
  1מקום  – 7מקום 
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 יזרעאל ' ב ילדים 352 גהלי
 שעה    14/01/21 מישיח  יום - 10 חזור מ עה ש 24/10/20 שבת  יום - 1  מחזור 

 17:30 . 18:30 הגליל  נוף   פועלה  - טבעון  מרנין  הפועל
 17:30 ( 16/01/21)                          . 18:30 גבת  יזרעאל הפועל - גורן יזרעאל  הפועל

 17:30 ( 16/01/21)               .            17:00 נהלל  יזרעאל  הפועל  - טבעון  קרית  עלהפו
 19:00 . 18:00 מגידו   הפועל - אליזרע  תשמשי  הפועל

 19:00 ( 22/10/20) 19:00 הושעיה  יזרעאל הפועל  - יפעת  יזרעאל  פועלה
 שעה  21/01/21 מישיח  יום - 11 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  ר מחזו

 19:00 . 17:30 הושעיה  יזרעאל הפועל - לילהג  נוף הפועל
 19:00 . 19:00 פעת י  יזרעאל  פועלה  - דומגי פועלה

 18:00 ( 23/01/21)   (        31/10/20) 17:30 יזרעאל   שמשית ל הפוע - נהלל  יזרעאל  הפועל
 17:00 ( 23/01/21)           (31/10/20) 17:30 טבעון   יתקר  עלהפו - בתג לזרעא י  הפועל
 18:30 ( 23/01/21)            (31/10/20) 18:30 גורן  ליזרעא  הפועל - טבעון  מרנין  הפועל

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  חזור מ

 17:30 ( 07/11/20) 18:30 יל ל הג  ףנו הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 18:30 ( 06/02/21) (           07/11/20) 17:00 טבעון  ין מרנ  ועלהפ   - עוןטב  קרית  הפועל

 17:30 ( 06/02/21)      (     07/11/20) 18:00 גבת  עאל יזר  הפועל - יזרעאל  שמשית עלהפו
 17:30 ( 06/02/21)                   .        19:00 נהלל   יזרעאל הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 19:00 . 19:00 מגידו   הפועל - ושעיהה יזרעאל  הפועל

 עה ש 11/02/21 מישיח  וםי - 13 ר מחזו שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 17:30 מגידו  הפועל - הגליל  ףנו הפועל
 19:00 . 17:30 הושעיה  יזרעאל הפועל  - נהלל  יזרעאל  הפועל

 19:00 ( 21/11/20) 17:30 יפעת  זרעאלי הפועל - גבת אליזרע  פועלה
 18:00 ( 13/02/21)    (        21/11/20) 18:30 יזרעאל   שמשית הפועל - טבעון  מרנין  הפועל
 17:00 ( 13/02/21)  (         21/11/20) 18:30 טבעון   קרית הפועל - גורן אליזרע  הפועל

 שעה  18/02/21 יחמיש יום - 14 ור מחז שעה  26/11/20 שיחמי יום - 5  מחזור 

 17:30 ( 28/11/20) 17:00 הגליל  נוף   הפועל  - טבעון  קרית  הפועל
 18:30 (20/02/21)     (       28/11/20) 18:00 גורן  אל יזרע  לוע הפ  - יזרעאל  שמשית ועלהפ

 18:30 (20/02/21)                 .           19:00 טבעון  מרנין  הפועל  - יפעת  רעאליז  הפועל
 17:30 . 19:00 גבת  רעאל יז  פועלה  - הושעיה יזרעאל  להפוע 

 17:30 ( 20/02/21)                 .          19:00 נהלל  ליזרעא   הפועל - מגידו הפועל

 

 

  



562 
 

 שעה    04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  ה שע 03/12/20 חמישי יום - 6  ור חזמ

 17:30 ( 06/03/21)                     .      17:30 הלל נ אליזרע הפועל - לילהג  נוף הפועל
 19:00 ( 05/12/20) 17:30 מגידו  הפועל - גבת יזרעאל  הפועל
 19:00 . 18:30 שעיה הו ליזרעא  הפועל - טבעון  מרנין  הפועל
 19:00 ( 05/12/20) 18:30 יפעת  יזרעאל הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 18:00 ( 06/03/21)  (         05/12/20) 17:00 יזרעאל   שיתשמ  להפוע  - טבעון  ית קר  הפועל

 שעה  11/03/21 חמישי םיו - 16 מחזור  ה שע 10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 17:30 ( 12/12/20) 18:00 הגליל  ףנו  הפועל - ליזרעא   שמשית הפועל
 17:00 ( 13/03/21)                           . 19:00 טבעון    קרית הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 18:30 . 19:00 גורן  עאל יזר  פועלה  - הושעיה יזרעאל  הפועל
 18:30 ( 13/03/21)                         .  19:00 עון טב   מרנין  הפועל - מגידו הפועל
 17:30 ( 13/03/21)(           12/12/20) 17:30 גבת  זרעאלי הפועל  - נהלל  יזרעאל  הפועל

 ה שע 18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  ה שע 24/12/20 ימישח  וםי - 8  מחזור 

 17:30 ( 20/03/21)                  .          17:30 גבת  יזרעאל הפועל - הגליל  נוף הפועל
 17:30 ( 20/03/21)     (      26/12/20) 18:30 נהלל  יזרעאל  הפועל - ןעו טב  מרנין  עלהפו

 19:00 ( 26/12/20) 18:30 דו מגי  הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 19:00 . 17:00 הושעיה  זרעאלי  הפועל  - טבעון  קרית  הפועל
 19:00 ( 26/12/20) 18:00 ת יפע יזרעאל   לוע הפ  - יזרעאל  שמשית הפועל

 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי םיו - 9  חזור מ

 17:30 . 19:00 הגליל  נוף הפועל  - יפעת  ליזרעא   הפועל
 18:00 . 19:00 עאל יזר  שמשית  הפועל - יההושע  ליזרעא   הפועל
 17:00 ( 24/04/21)                          .  19:00 טבעון   קרית  עלהפו - מגידו הפועל

 18:30 ( 24/04/21)    (       02/01/21) 17:30 גורן  יזרעאל הפועל  - נהלל  אליזרע  ועלהפ
 18:30 ( 24/04/21) (           02/01/21) 17:30 טבעון  ין מרנ  הפועל - גבת יזרעאל  הפועל
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 מפרץ -'  ב ילדים 353 ליגה
 שעה    04/02/21 חמישי יום - 12 ר מחזו שעה  22/10/20 שיחמי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ורדים  כפר עצמה
 17:30 . 17:00 משגב  ליל ג  הפועל - נופית זבולון  הפועל
 18:00 . 17:00 מתנס   םי קרית    כבימ - רמן ג  אשר מטה הפועל
 18:30 . 18:00 אורן  נהריה  הפועל - אילון אשר מטה הפועל

 18:00 . 17:30 משגב הפועל - זית נהריה ועלהפ
 18:30 . 19:00 עכו  פועל ה  - נמרים צקיןמו מכבי

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

  .  עכו  פועלה  - שיתחופ
 19:00 . 18:00 נמרים מוצקין  מכבי - משגב  הפועל
 17:30 . 18:30 זית  נהריה הפועל  - אורן  הריהנ  הפועל

 18:00 . 18:00 אילון  שרא טהמ  הפועל - מתנס  ים  קרית  בימכ
 17:00 . 17:30 גרמן  אשר מטה  הפועל - משגב גליל הפועל
 17:00 . 17:30 ת נופי  זבולון  הפועל - ורדים  כפר עצמה

 שעה  18/02/21 יחמיש יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - תנופי בולון ז הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים  פר כ  מהעצ - גרמן  אשר מטה להפוע 

 17:30 . 18:00 משגב  גליל  הפועל - ילוןא  אשר מטה הפועל
 18:00 . 17:30 ס מתנ  ים  קרית  מכבי - זית נהריה הפועל
 18:30 . 19:00 אורן  הנהרי ועל הפ   - נמרים מוצקין מכבי

 18:00 . 18:30 ב משג הפועל - עכו הפועל
 שעה  04/03/21 חמישי וםי - 15 זור מח ה שע 19/11/20 חמישי םיו - 4  מחזור 

  .  משגב  הפועל - חופשית
 18:30 . 18:30 עכו  הפועל  - אורן  יהנהר  הפועל
 19:00 . 18:00 נמרים  מוצקין בימכ - מתנס  ים  יתקר  מכבי
 17:30 . 17:30 זית  נהריה הפועל - משגב גליל עלהפו

 18:00 . 17:30 אילון  אשר  מטה  ועלהפ - ורדים  רכפ  עצמה
 17:00 . 17:00 מן גר אשר מטה הפועל - נופית ולון זב  הפועל

 שעה  11/03/21 יחמיש יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  ת חופשי  - גרמן  אשר מטה הפועל
 17:00 . 18:00 נופית   זבולון  הפועל - אילון אשר מטה פועלה

 17:30 . 17:30 ורדים   כפר  עצמה - זית הנהרי הפועל
 17:30 . 19:00 שגב מ גליל  הפועל   - נמרים מוצקין יכבמ

 18:00 . 18:30 מתנס  ים  קרית  מכבי  - עכו הפועל
 18:30 . 18:00 אורן  ריה נה  הפועל  - גב מש פועלה

 שעה  18/03/21 יחמיש יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  זור מח

  .  אורן  נהריה הפועל - חופשית
 18:00 . 18:00 משגב  הפועל - תנסמ  ים  קרית  בימכ

 18:30 . 17:30 כו ע הפועל - משגב גליל הפועל
 19:00 . 17:30 נמרים   קיןמוצ מכבי - ורדים  כפר עצמה
 17:30 . 17:00 זית  נהריה  להפוע - תנופי זבולון  הפועל
 18:00 . 17:00 ון איל  אשר מטה  הפועל  - מן גר אשר מטה הפועל
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 יישחמ יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - אילון אשר טהמ הפועל
 17:00 . 17:30 גרמן  ראש  מטה הפועל - תזי  הנהרי הפועל
 17:00 . 19:00 ופית נ  זבולון הפועל   - נמרים מוצקין מכבי
 17:30 . 18:30 דים ור   כפר עצמה - עכו עלהפו

 17:30 . 18:00 משגב ללי ג הפועל  - גב מש הפועל
 18:00 . 18:30 ס מתנ  ים קרית   מכבי - אורן  הריהנ  הפועל

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  מתנס   ים  קרית  מכבי - חופשית
 18:30 . 17:30 אורן  ריהנה  הפועל - משגב גליל הפועל
 18:00 . 17:30 משגב  ועלהפ - ורדים  כפר עצמה
 18:30 . 17:00 עכו  הפועל - פיתנו  זבולון  הפועל
 19:00 . 17:00 ים נמר  מוצקין  מכבי - גרמן  אשר מטה הפועל

 17:30 . 18:00 ת זי  נהריה  הפועל - אילון אשר מטה ועלהפ
 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 זור מח שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  פשית חו  - זית הנהרי הפועל
 18:00 . 19:00 אילון  אשר מטה הפועל   - נמרים מוצקין מכבי

 17:00 . 18:30 גרמן   אשר מטה הפועל - עכו הפועל
 17:00 . 18:00 נופית  זבולון הפועל  - משגב  הפועל
 17:30 . 18:30 ורדים   כפר עצמה - רן או  נהריה הפועל
 17:30 . 18:00 גב מש גליל הפועל - תנסמ  ים  יתקר  מכבי

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  ב משג  גליל הפועל - חופשית
 18:00 . 17:30 מתנס   ים קרית  מכבי - םורדי  כפר עצמה
 18:30 . 17:00 אורן  נהריה  הפועל - תנופי זבולון  הפועל
 18:00 . 17:00 משגב  הפועל  - רמן ג  אשר טהמ הפועל

 18:30 . 18:00 ו עכ  הפועל - אילון אשר מטה פועלה
 19:00 . 17:30 נמרים   מוצקין מכבי - יתז נהריה הפועל

 שעה  20/05/21 יחמיש יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 יחמיש יום - 11 ור מחז

  .  חופשית  - נמרים וצקיןמ  מכבי
 17:30 . 18:30 ית ז  נהריה  הפועל - עכו הפועל

 18:00 . 18:00 אילון  אשר מטה ועל הפ  - משגב  פועלה
 17:00 . 18:30 גרמן  אשר טה מ הפועל  - אורן  נהריה הפועל
 17:00 . 18:00 נופית  ולון זב הפועל - נסמת   ים  קרית  מכבי

 17:30 . 17:30 ים ורד כפר  עצמה - משגב ילגל הפועל
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 חיפה -' ב ילדים 354 ליגה
 שעה    04/02/21 חמישי יום - 14 זור מח שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ור מחז

 19:00 . 17:30 בורגרסל    וזהאח  ביתר - צעירים  נשר הפועל
 19:00 . 17:30 וני ירע אתא  אליצור - םיקנע  הפועל
 17:30 . 17:00 אתא  קרית שלום אליצור - וריםביכ חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 ל כרמ  חיפה מכבי - אמיר חיפה מכבי

 19:00 . 17:30 חיים   קרית מכבי - אאת קרית  יצוראל
 17:30 . 19:00 נשר  הפועל  - מוצקין  קרית מכבי
 19:00 . 17:00 חיפה  יריםצע מכבי  - עמינדב  אחוזה ביתר

 שעה  11/02/21 חמישי וםי - 15 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 חיפה  צעירים ימכב - סלבורגר   חוזהא ביתר
 17:00 . 17:30 עמינדב אחוזה ביתר - נשר לוע הפ

 19:00 . 19:00 מוצקין  קרית ימכב - חיים קרית מכבי
 17:30 . 17:00 אתא  ית קר אליצור - לכרמ יפהח  מכבי
 17:00 . 17:30 ר אמי חיפה  מכבי - אתא קרית  שלום וראליצ

 17:00 . 19:00 כורים בי  חיפה מכבי  - ירוניע אתא אליצור
 17:30 . 17:30 יקנעם הפועל  - ירים צע נשר ועלהפ

 ה שע 18/02/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 17:30 בורגרסל    אחוזה יתרב  - יקנעם  הפועל
 17:30 ( 07/11/20) 11:00 צעירים  נשר  פועלה  - ביכורים חיפה מכבי

 19:00 . 17:00 ני עירו  אתא אליצור - אמיר חיפה כבימ
 17:30 . 17:30 אתא  קרית  שלום צוראלי - אתא קרית  אליצור

 17:00 . 19:00 כרמל   חיפה מכבי - מוצקין  קרית מכבי
 19:00 . 17:00 יים ח קרית מכבי  - עמינדב  וזהאח ביתר
 17:30 . 19:00 נשר   הפועל - יפהח צעירים מכבי

 שעה  22/02/21 ישנ יום - 17 ור מחז שעה  19/11/20 שיחמי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 19:00 נשר   הפועל - בורגרסל   אחוזה ביתר
 19:00 . 19:00 ה חיפ  צעירים מכבי - חיים קרית מכבי
 17:00 . 17:00 מינדב ע  אחוזה ביתר - כרמל חיפה ימכב

 19:00 . 17:30 וצקין מ קרית   מכבי - אתא קרית  שלום אליצור
 17:30 . 19:00 אתא  ריתק  וראליצ  - עירוני אתא ראליצו 

 17:00 . 17:30 אמיר  חיפה  מכבי - צעירים  נשר הפועל
 17:00 . 17:30 ביכורים חיפה  מכבי - יקנעם  הפועל

 עה ש 04/03/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 17:00 רסל בורג   אחוזה ביתר - ביכורים חיפה מכבי
 17:30 . 17:00 יקנעם  עלהפו - יראמ החיפ  מכבי

 17:30 . 17:30 צעירים  נשר  הפועל - אתא קרית  אליצור
 19:00 . 19:00 ירוני ע א את ראליצו - מוצקין  קרית מכבי
 17:30 . 17:00 אתא  קרית שלום אליצור - עמינדב  אחוזה ביתר
 17:00 . 19:00 כרמל  חיפה  מכבי  - חיפה צעירים מכבי

 19:00 . 17:30 ם חיי קרית כבימ - נשר הפועל
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 שעה    11/03/21 חמישי יום - 19 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 19:00 . 19:00 חיים  יתקר ימכב - בורגרסל   חוזהא ביתר
 17:30 . 17:00 נשר   הפועל - כרמל פהחי מכבי

 19:00 . 17:30 ה חיפ יריםצע  מכבי - תאא ית קר  שלום אליצור
 17:00 . 19:00 עמינדב  אחוזה ביתר - יונעיר אתא יצוראל

 19:00 . 17:30 מוצקין  ית קר  מכבי - צעירים  נשר הפועל
 17:30 . 17:30 אאת  קרית  ליצורא - נעםיק  הפועל
 17:00 ( 05/12/20) 11:00 אמיר  חיפה  מכבי - ביכורים חיפה מכבי

 שעה  18/03/21 מישיח  יום - 20 מחזור  עה ש 10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 19:00 . 17:00 בורגרסל    וזהאח ביתר  - אמיר חיפה מכבי
 17:00 . 17:30 ביכורים   חיפה מכבי - אתא קרית  ראליצו 
 17:30 . 19:00 יקנעם הפועל  - וצקין מ  יתקר מכבי
 17:30 . 17:00 צעירים  נשר  פועלה  - עמינדב  אחוזה ביתר
 19:00 . 19:00 י עירונ  אתא אליצור - חיפה ריםצעי מכבי

 17:30 . 17:30 אתא  ית קר  שלום אליצור - נשר הפועל
 17:00 . 19:00 כרמל  חיפה  מכבי - יםחי  קרית מכבי

 שעה  22/04/21 שיחמי יום - 21 מחזור  שעה  24/12/20 שיחמי יום - 8  זור מח

 17:00 . 19:00 ל כרמ   חיפה  מכבי - בורגרסל   האחוז ביתר
 19:00 . 17:30 םייח קרית   ימכב - אתא קרית  שלום צוראלי

 17:30 . 19:00 נשר   הפועל - ירוניע אתא אליצור
 19:00 . 17:30 ה חיפ צעירים מכבי - צעירים  נשר פועלה

 17:00 . 17:30 דב עמינ אחוזה ביתר - קנעםי  עלהפו
 19:00 ( 26/12/20) 11:00 מוצקין  קרית  מכבי - םביכורי חיפה מכבי

 17:30 . 17:00 אתא  ריתק וראליצ - אמיר חיפה בימכ
 שעה  26/04/21 ניש  יום - 22 מחזור  שעה  31/12/20 מישיח  יום - 9  מחזור 

 19:00 . 17:30 סל בורגר   אחוזה  תרבי - אתא קרית  אליצור
 17:00 . 19:00 אמיר   חיפה מכבי - מוצקין  תקרי  מכבי
 17:00 . 17:00 כורים בי חיפה מכבי  - בעמינד  אחוזה ביתר
 17:30 . 19:00 יקנעם  פועלה  - חיפה םעיריצ מכבי
 17:30 . 17:30 צעירים  נשר הפועל - נשר עלהפו

 19:00 . 19:00 י רונ עי  אאת אליצור - חיים קרית מכבי
 17:30 . 17:00 אתא  ריתק שלום  ראליצו - כרמל חיפה מכבי

 שעה  06/05/21 מישיח  יום - 23 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 ור מחז

 17:30 . 19:00 את  קרית שלום אליצור  - ורגרסלב   אחוזה ביתר
 17:00 . 19:00 כרמל   חיפה מכבי  - עירוני אתא אליצור

 19:00 . 17:30 חיים  ית קר  ימכב  - צעירים  נשר ועלהפ
 17:30 . 17:30 נשר  הפועל - קנעםי  הפועל
 19:00 ( 09/01/21) 11:00 יפה ח צעירים כבימ  - ביכורים חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 עמינדב   אחוזה ביתר  - רמי א חיפה ימכב

 19:00 . 17:30 מוצקין   תקרי  מכבי - אתא קרית  אליצור
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 שעה    13/05/21 ישיחמ יום - 24 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי וםי - 11 מחזור 

 19:00 . 19:00 בורגרסל    אחוזה  ביתר - מוצקין  קרית מכבי
 17:30 . 17:00 אתא  יתקר ראליצו - עמינדב  חוזהא ביתר
 17:00 . 19:00 אמיר  חיפה  מכבי  - חיפה צעירים מכבי
 11:00 ( 15/05/21)                        .   17:30 ביכורים חיפה  מכבי - נשר להפוע 
 17:30 . 19:00 יקנעם  הפועל - חיים תקרי  מכבי
 17:30 . 17:00 יריםצע  נשר  הפועל - כרמל חיפה מכבי

 19:00 . 17:30 עירוני  אתא אליצור - אאת קרית  שלום אליצור
 עה ש 20/05/21 חמישי יום - 25 מחזור  שעה  21/01/21 חמישי יום - 12 מחזור 

 19:00 . 19:00 ני עירו  אתא אליצור  - סלבורגר   אחוזה ביתר
 17:30 . 17:30 אתא  קרית  שלום אליצור  - צעירים  נשר הפועל
 17:00 . 17:30 ל כרמ חיפה  מכבי - נעםיק  הפועל
 19:00 ( 23/01/21) 11:00 חיים  רית ק מכבי - ביכורים חיפה מכבי
 17:30 . 17:00 נשר  הפועל - אמיר חיפה ימכב

 19:00 . 17:30 חיפה  צעירים מכבי - אתא קרית  אליצור
 17:00 . 19:00 עמינדב  אחוזה  ביתר - מוצקין  קרית מכבי

 שעה  27/05/21 מישיח  יום - 26 זור מח שעה  28/01/21 ישיחמ יום - 13 מחזור 

 19:00 . 17:00 בורגרסל    אחוזה ביתר - עמינדב  אחוזה ביתר
 19:00 . 19:00 מוצקין   ריתק בי מכ - חיפה צעירים מכבי

 17:30 . 17:30 אתא  קרית וראליצ - נשר הפועל
 17:00 . 19:00 אמיר  חיפה  מכבי - חיים קרית מכבי
 11:00 ( 29/05/21.                          ) 17:00 וריםביכ  חיפה מכבי - כרמל פהחי מכבי

 17:30 . 17:30 יקנעם הפועל - אאת קרית  שלום אליצור
 17:30 . 19:00 צעירים  נשר   הפועל - עירוני אתא וראליצ
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 א  שומרון-ב ילדים 355 ליגה
 עה ש   04/02/21 חמישי יום - 12 זור מח שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 17:00 מנשה הפועל - מזרח   דרהח  מכבי
 18:30 . 19:00 עדה .ג/הבנימינ   הפועל - חנה פרדס  מכבי

 18:30 . 18:00 נילי  יעקב  וןזכר מכבי - באעקי אור הפועל
 17:30 . 18:30 מל הכר חוף  הפועל - חרש יעקב יכרווז  מכבי

 17:00 . 19:00 זכרון   גןמע הפועל - מגל מנשה הפועל
 17:30 ( 24/10/20) 17:30 איזורי   מנשה  הפועל - הבק  מכבי

 שעה  11/02/21 יחמיש יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 17:30 . 19:00 יזורי א  מנשה הפועל - שהמנ הפועל
 17:30 ( 13/02/21)                        .    17:00 בקה   מכבי - זכרון  מעגן הפועל

 19:00 . 17:30 מגל  מנשה הפועל - רמלהכ  חוף ועלהפ
 18:30 . 18:30 חר  יעקב  רווזיכ  מכבי - נילי  יעקב  זכרון מכבי

 18:00 . 18:30 עקיבא  ראו  הפועל - עדה.ג/מינה בני ועלהפ
 19:00 . 17:00 חנה פרדס  מכבי - מזרח   חדרה ימכב

 שעה  18/02/21 ישיחמ םיו - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 19:00 מנשה  הפועל - חנה פרדס  מכבי
 17:00 . 18:00 מזרח    חדרה מכבי - עקיבא אור הפועל

 18:30 . 18:30 עדה .ג/ בנימינה  פועלה  - חרש יעקב זיכרוו ימכב
 18:30 . 19:00 נילי  יעקב  זכרון מכבי - מגל מנשה הפועל
 17:30 . 17:30 הכרמל  חוף הפועל - בקה  מכבי

 17:00 . 17:30 זכרון   מעגן הפועל - איזורי  מנשה ועלהפ
 שעה  04/03/21 ישיחמ יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 19:00 ן זכרו  גןמע הפועל - מנשה עלהפו
 17:30 . 17:30 איזורי   מנשה הפועל - מלהכר חוף הפועל
 17:30 ( 06/03/21).                           18:30 בקה  מכבי - נילי  יעקב  זכרון מכבי

 19:00 . 18:30 מגל  מנשה  הפועל - עדה.ג/בנימינה  הפועל
 18:30 . 17:00 חרש  יעקב  יכרווז  מכבי - מזרח   חדרה כבימ

 18:00 . 19:00 עקיבא  אור הפועל - חנה פרדס  מכבי
 שעה  11/03/21 יחמיש יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  זור מח

 19:00 . 18:00 מנשה הפועל - עקיבא אור הפועל
 19:00 . 18:30 חנה  פרדס  מכבי - חרש יעקב ווזיכר מכבי

 17:00 . 19:00 ח מזר   חדרה מכבי - מגל מנשה הפועל
 18:30 ( 28/11/20) 17:30 עדה .ג/ מינהבני הפועל - בקה  מכבי

 18:30 . 17:30 לי ני  יעקב  כרוןז  מכבי - איזורי  שהמנ הפועל
 17:30 . 17:00 הכרמל   חוף הפועל - כרוןז   מעגן הפועל

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 זור מח שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 19:00 הכרמל  חוף  פועלה - מנשה הפועל
 17:00 . 18:30 זכרון   מעגן הפועל - נילי  יעקב  זכרון מכבי

 17:30 . 18:30 איזורי   מנשה  הפועל - העד .ג/ינה בנימ  הפועל
 17:30 ( 20/03/21)  .                         17:00 בקה   מכבי - מזרח   חדרה מכבי
 19:00 . 19:00 מגל   מנשה הפועל - חנה ספרד  מכבי

 18:30 . 18:00 חרש  יעקב  זיכרוו מכבי - עקיבא אור הפועל
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 זור מח שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  ור מחז

 19:00 . 18:30 מנשה   הפועל - חרש יעקב זיכרוו מכבי
 18:00 . 19:00 עקיבא   אור ועלהפ  - גלמ מנשה הפועל
 19:00 ( 12/12/20) 17:30 חנה  רדספ  מכבי - בקה  מכבי

 17:00 . 17:30 מזרח    חדרה בימכ  - איזורי  מנשה הפועל
 18:30 . 17:00 עדה .ג/ בנימינה  פועלה  - זכרון  עגןמ הפועל
 18:30 . 17:30 ילי נ  יעקב  זכרון מכבי - הכרמל חוף הפועל

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 ר מחזו שעה  24/12/20 חמישי וםי - 8  מחזור 

 18:30 . 19:00 נילי   ביעק  זכרון מכבי - מנשה הפועל
 17:30 . 18:30 הכרמל  חוף  הפועל - עדה.ג/נה בנימי פועלה

 17:00 . 17:00 זכרון   ןמעג הפועל - מזרח   חדרה מכבי
 17:30 . 19:00 איזורי   מנשה הפועל - חנה פרדס  מכבי

 17:30 . 18:00 בקה    מכבי - באעקי אור הפועל
 19:00 . 18:30 ל מג  מנשה  הפועל - חרש יעקב זיכרוו מכבי

 שעה  06/05/21 חמישי םיו - 20 מחזור  שעה  31/12/20 מישיח  יום - 9  ר מחזו

 19:00 . 19:00 מנשה הפועל - מגל מנשה הפועל
 18:30 ( 02/01/21) 17:30 חרש יעקב זיכרוו בימכ - בקה  מכבי
 18:00 . 17:30 עקיבא  אור הפועל - זוריאי  מנשה להפוע 

 19:00 . 17:00 חנה  פרדס מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 17:00 . 17:30 ח מזר   חדרה  מכבי - הכרמל חוף ועלהפ

 18:30 . 18:30 עדה .ג/בנימינה  הפועל - נילי  יעקב  זכרון מכבי
 שעה  13/05/21 ישיחמ יום - 21 ר חזומ עה ש 07/01/21 חמישי יום - 10 ר מחזו

 18:30 . 19:00 עדה .ג /בנימינה עלהפו - שהמנ הפועל
 18:30 . 17:00 נילי  ביעק זכרון  בימכ - מזרח   חדרה מכבי
 17:30 . 19:00 הכרמל  חוף עלפוה  - חנה פרדס  מכבי

 17:00 . 18:00 זכרון   מעגן  הפועל - עקיבא אור פועלה
 17:30 . 18:30 זורי אי  מנשה  פועלה  - חרש יעקב זיכרוו מכבי

 17:30 ( 15/05/21)              .             19:00 בקה   מכבי - מגל מנשה הפועל
 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  ה שע 14/01/21 חמישי יום - 11 חזור מ

 19:00 ( 16/01/21) 17:30 מנשה  הפועל - בקה  בימכ
 19:00 . 17:30 מגל  שהמנ  פועלה  - איזורי  מנשה הפועל

 18:30 . 17:00 חרש  יעקב  זיכרוו מכבי - זכרון  מעגן פועלה
 18:00 . 17:30 עקיבא   אור להפוע  - הכרמל חוף פועלה

 19:00 . 18:30 חנה  פרדס יכב מ  - נילי  עקבי  זכרון מכבי
 17:00 . 18:30 מזרח     חדרה מכבי - עדה.ג/בנימינה  עלהפו
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 ב  ומרוןש-ב דיםיל 356 ליגה
 שעה   04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  עה ש 22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  שית חופ - מרכז   חדרה בימכ
 19:00 . 17:00 םדרו נתניה . ע אליצור - נהיו  כפר רבית 

 19:00 ( 06/02/21)    .                       19:00 חפר  בת/ח" ע  הפועל - יצחק בית  הפועל
 19:00 . 19:00 מערב   דרהח  מכבי - צורן מה קדי מכבי

 19:00 . 18:00 חיים.ג /חפר עמק  הפועל - השרון חוף.ח.ל  ועלהפ
 17:00 . 17:00 יהודה  אבן . ס.מ  - נסמת  יאיר. כ  ראליצו 

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 חזור מ שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  ר מחזו

  .  השרון  חוף.ח.ל  הפועל - חופשית
 17:00 . 19:00 יהודה  אבן . ס.מ - דרום נתניה . ע צוראלי

 17:00 . 19:00 מתנס  אירי.  כ אליצור - חיים.ג/ חפר עמק פועלה
 19:00 . 19:00 מרכז    חדרה  מכבי - מערב החדר מכבי

 19:00 ( 31/10/20) 19:00 צורן  קדימה מכבי - חפר בת/ח" ע  הפועל
 19:00 . 17:00 יצחק בית הפועל - נהיו  כפר ביתר

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ור מחז שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - מתנס  יאיר .כ  אליצור
 19:00 . 19:00 ום דר נתניה.ע אליצור - יצחק ית ב  הפועל
 17:00 . 19:00 יונה  רכפ ביתר - צורן קדימה  מכבי
 19:00 ( 20/02/21)                        .   19:00 חפר  בת/ח " ע הפועל - מרכז   חדרה מכבי
 19:00 . 18:00 מערב  חדרה מכבי - השרון ףחו .ח.ל  להפוע 

 19:00 . 17:00 חיים.ג /חפר קעמ הפועל - היהוד  אבן. ס.מ
 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי םיו - 4  ור מחז

  .  יהודה   אבן. ס.מ - חופשית
 19:00 . 19:00 חיים .ג/חפר עמק הפועל - םדרו ניה נת . ע אליצור

 17:00 . 19:00 מתנס  יאיר.  כ  אליצור - מערב רהחד מכבי
 18:00 ( 21/11/20) 19:00 השרון  חוף.ח. ל פועלה - חפר תב /ח" ע  הפועל
 19:00 . 17:00 מרכז    חדרה  מכבי  - יונה  כפר ביתר

 19:00 . 19:00 צורן   קדימה ימכב  - יצחק בית  הפועל
 שעה  11/03/21 שיחמי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 שיחמי יום - 5  זור מח

  .  חופשית  - חיים.ג/ חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 דרום  נתניה. ע צוראלי - רןצו קדימה  כבימ
 19:00 . 19:00 צחקי בית  הפועל - מרכז   חדרה כבימ

 17:00 . 18:00 יונה   כפר  ביתר - השרון חוף.ח.ל  הפועל
 19:00 . 17:00 חפר  בת/ח"ע  הפועל  - נסמת  יאיר. כ  ורליצא
 19:00 . 17:00 ב מער  חדרה מכבי - יהודה  אבן. ס.מ

 שעה  18/03/21 חמישי וםי - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  ור מחז

  .  חופשית  - רוםד נתניה . ע אליצור
 19:00 . 19:00 חיים.ג /חפר עמק  הפועל - מערב חדרה מכבי
 17:00 ( 05/12/20) 19:00 יהודה   אבן. ס.מ - חפר בת/ח" ע  עלהפו

 17:00 . 17:00 מתנס   יאיר  .כ  אליצור - יונה  כפר ביתר
 18:00 . 19:00 רון הש חוף.ח.ל  הפועל - יצחק בית  הפועל
 19:00 . 19:00 מרכז    דרהח  מכבי - צורן קדימה  מכבי
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 ור מחז שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  ערב מ  חדרה ימכב - חופשית
 19:00 . 19:00 דרום  נתניה.ע אליצור - מרכז   חדרה מכבי

 19:00 . 18:00 צורן  ימהקד מכבי - השרון חוף.ח.ל  ועלהפ
 19:00 . 17:00 יצחק  בית  הפועל  - מתנס  יאיר. כ  אליצור

 17:00 . 17:00 יונה   כפר ביתר - הודהי  אבן. ס.מ
 19:00 . 19:00 חפר  תב /ח" ע הפועל  - חיים.ג/ חפר קעמ הפועל

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  ת חופשי  - חפר בת/ח" ע  הפועל
 19:00 . 19:00 מערב  חדרה בימכ  - דרום נתניה . ע אליצור

 19:00 . 17:00 חיים .ג/חפר עמק הפועל - יונה  כפר ביתר
 17:00 . 19:00 יהודה  אבן. ס.מ - יצחק ית ב  הפועל
 17:00 . 19:00 מתנס אירי. כ  אליצור - צורן קדימה  מכבי
 18:00 . 19:00 ן השרו  חוף.ח .ל הפועל - כזמר    דרהח  מכבי

 עה ש 06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  נה יו  כפר ביתר - חופשית
 19:00 . 18:00 רום ד  נתניה.ע  צוראלי - השרון ףחו .ח.ל  הפועל
 19:00 . 17:00 מרכז    חדרה בימכ - מתנס  יאיר. כ  אליצור

 19:00 . 17:00 ן צור  קדימה  מכבי - יהודה  אבן. ס.מ
 19:00 . 19:00 יצחק  בית  הפועל  - חיים.ג/ חפר עמק הפועל
 19:00 ( 08/05/21)                         .   19:00 חפר  בת/ ח" ע  הפועל - רבמע חדרה מכבי

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  חופשית  - יצחק בית  פועלה
 19:00 . 19:00 חפר  בת /ח" ע  הפועל - דרום ה נינת . ע צוראלי

 19:00 . 17:00 מערב  חדרה  מכבי  - יונה  כפר ביתר
 19:00 . 19:00 חיים .ג/פרח  עמק הפועל - רןצו ה קדימ מכבי

 17:00 . 19:00 יהודה  אבן. ס.מ - מרכז   חדרה כבימ
 17:00 . 18:00 מתנס  אירי. כ  צוראלי - ןהשרו חוף.ח.ל  הפועל

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 ר מחזו שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  צורן  קדימה  ימכב - חופשית
 19:00 . 17:00 ום דר   נתניה.ע   וראליצ  - מתנס  ריאי. כ  אליצור

 18:00 . 17:00 השרון  חוף.ח.ל  הפועל - יהודה  אבן. ס.מ
 19:00 . 19:00 מרכז    חדרה  כבימ - חיים.ג/ חפר עמק להפוע 

 19:00 . 19:00 יצחק  בית  הפועל - מערב חדרה בימכ
 17:00 ( 16/01/21) 19:00 יונה  כפר  ביתר  - חפר בת/ח" ע  הפועל
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 ניה נת -' ב ילדים 357 ליגה
 שעה    14/01/21 שיחמי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 ישיחמ יום - 1  מחזור 

 19:00 . 17:00 זרח מ נתניה.ע  אליצור - תפוז  ודהיה  בןא. ס.מ
 19:00 . 17:30 תפוח  סבא כפר   ועלהפ - ברוש השרון לב  הפועל

 18:30 . 19:00 ר יאי  כוכב אליצור - תות  יהודה  אבן ס.מ
 18:00 . 17:30 ד מונ תל    כבימ - מנשה אלפי ימכב

 18:00 ( 24/10/20) 19:00 ויתקין   חפר קעמ הפועל - ארז סבא כפר   הפועל
 שעה  28/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  ה שע 29/10/20 שיחמי יום - 2  מחזור 

 18:00 . 19:00 יתקין ו  חפר עמק הפועל - מזרח נתניה . ע אליצור
 19:00 ( 30/01/21)                    .       18:00 ארז סבא כפר  הפועל - מונד תל   כבימ

 17:30 . 18:30 נשהמ   אלפי מכבי - יאיר כוכב אליצור
 19:00 . 19:00 תות  יהודה ןאב  ס.מ  - חתפו סבא כפר   הפועל

 17:30 . 17:00 ברוש  השרון לב הפועל - תפוז  יהודה  אבן. ס.מ
 ה שע 04/02/21 חמישי םיו - 12 מחזור  ה שע 05/11/20 ימישח  וםי - 3  מחזור 

 19:00 . 17:30 מזרח   יהנתנ.ע  אליצור - ברוש השרון לב  הפועל
 17:00 . 19:00 פוז ת   דהיהו אבן. ס.מ - תות  יהודה  בןא ס.מ

 19:00 . 17:30 תפוח  סבא  כפר עלהפו - מנשה אלפי מכבי
 18:30 . 19:00 יאיר  כוכב  אליצור - ארז סבא כפר   הפועל
 18:00 . 18:00 מונד  לת   מכבי - ןויתקי   חפר עמק להפוע 

 שעה  11/02/21 ישיחמ וםי - 13 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 18:00 . 19:00 מונד  תל   כבימ - מזרח ה נתני. ע אליצור
 18:00 . 18:30 ויתקין   חפר  עמק  הפועל - יאיר כוכב ליצורא

 19:00 . 19:00 ארז  אסב כפר   הפועל  - חתפו סבא כפר   הפועל
 17:30 . 17:00 מנשה  אלפי מכבי - תפוז  היהוד  אבן. ס.מ

 19:00 . 17:30 תות  היהוד  אבן ס.מ - ברוש השרון לב  הפועל
 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי וםי - 5  זור מח

 19:00 . 19:00 מזרח  נתניה.ע אליצור - תות  יהודה  אבן ס.מ
 17:30 . 17:30 ברוש  ן השרו לב ועלהפ  - מנשה אלפי מכבי

 17:00 ( 28/11/20) 19:00 תפוז   יהודה אבן . ס.מ - ארז סבא כפר   הפועל
 19:00 . 18:00 תפוח  סבא כפר על הפו - יןויתק  חפר עמק הפועל
 18:30 . 18:00 יאיר  כוכב  אליצור - מונד תל  מכבי
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 שעה    04/03/21 מישיח  יום - 15 חזור מ שעה  03/12/20 יחמיש יום - 6  מחזור 

 18:30 . 19:00 ר יאי כוכב  אליצור - מזרח נתניה . ע אליצור
 18:00 . 19:00 מונד  תל   מכבי - חתפו סבא כפר   הפועל

 18:00 . 17:00 ויתקין   חפר מקע  הפועל - תפוז  יהודה  אבן. ס.מ
 19:00 ( 06/03/21)               .            17:30 ז אר סבא כפר   הפועל - שברו השרון לב  הפועל

 17:30 . 19:00 מנשה  אלפי  מכבי - תות  יהודה  אבן ס.מ
 שעה  11/03/21 חמישי םיו - 16 מחזור  שעה  10/12/20 מישיח  םיו - 7  ר מחזו

 19:00 . 17:30 מזרח  נתניה.ע אליצור - מנשה אלפי מכבי
 19:00 ( 12/12/20) 19:00 ת תו   היהוד  אבן ס.מ - ארז אסב כפר   הפועל
 17:30 . 18:00 ברוש  השרון לב פועל ה  - תקיןוי   חפר מקע הפועל
 17:00 . 18:00 תפוז  דה יהו  אבן. ס.מ  - מונד תל   מכבי

 19:00 . 18:30 תפוח  סבא כפר  ועלהפ  - יאיר כוכב אליצור
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 19:00 . 19:00 תפוח   סבא כפר הפועל - מזרח נתניה . ע יצוראל
 18:30 . 17:00 יאיר   בכוכ אליצור - תפוז  יהודה  אבן. ס.מ
 18:00 . 17:30 מונד  תל   מכבי - ברוש וןהשר  לב  לפוע ה
 18:00 . 19:00 ויתקין   חפר עמק עלהפו - תות  יהודה  אבן ס.מ

 19:00 ( 20/03/21)              .             17:30 ארז סבא  כפר הפועל - מנשה אלפי מכבי
 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  זור מח

 19:00 . 19:00 רח מז  נתניה.ע  ראליצו - ארז סבא כפר   הפועל
 17:30 . 18:00 מנשה  אלפי  מכבי - ויתקין  חפר עמק הפועל
 19:00 . 18:00 ות ת  דהיהו  אבן ס.מ  - מונד לת   מכבי

 17:30 . 18:30 ברוש  ן השרו לב  הפועל - ריאי כוכב אליצור
 17:00 . 19:00 תפוז  הודהי  אבן. ס.מ  - חתפו סבא כפר   הפועל
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 ן רוש -' ב םילדי 358 ליגה
 שעה    04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  ת חופשי - מיקי רצליהה  בני
 19:00 . 19:00 ה רעננ אליצור - צור/ןהשרו  לב  הפועל
 17:00 ( 06/02/21)                 .           18:30 אתרוג  השרון הוד  מכבי - רעננה  מכבי
 17:00 ( 24/10/20) 17:00 אחוזה   רעננה  מכבי - רעננה  ניעירו מכבי

 19:00 ( 06/02/21)                   .          17:00 ון לימ השרון  הוד מכבי - משה הרצליה בני
 17:30 . 17:00 אלון  השרון  לב  הפועל - ןהשרו  רמת שוהם. ס.א

 עה ש 11/02/21 יחמיש יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  זור מח

  .  ן אלו השרון לב  הפועל - חופשית
 17:00 ( 31/10/20) 19:00 השרון   רמת שוהם. ס.א - לימון  השרון הוד   מכבי
 17:00 . 17:00 שהמ הרצליה בני - חוזהא  רעננה  מכבי
 17:00 ( 13/02/21)       (    31/10/20) 17:00 נה רענ עירוני  מכבי  - אתרוג השרון הוד   מכבי

 19:00 . 19:00 רעננה  בימכ - רעננה  צוראלי
 19:00 ( 13/02/21)                     .      18:30 צור /השרון  לב  הפועל - מיקי רצליהה  בני

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ר מחזו שעה  05/11/20 שיחמי יום - 3  ר מחזו

  .  ופשית ח - צור/השרון לב  הפועל
 18:30 . 18:30 מיקי  הרצליה בני - הרעננ  כבימ

 19:00 . 19:00 רעננה  אליצור - רעננה  עירוני מכבי
 17:00 ( 20/02/21)                           .  17:00 אתרוג  השרון  ודה  מכבי - משה הרצליה בני

 17:00 . 17:00 אחוזה   רעננה  מכבי - השרון מתר שוהם. ס.א
 19:00 ( 20/02/21)                        .   17:30 לימון   השרון דהו  מכבי - אלון השרון לב  הפועל

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

  .  לימון   השרון וד ה  מכבי - פשיתחו
 17:30 . 17:00 אלון  השרון  לב  הפועל - וזהאח   עננהר  מכבי
 17:00 ( 21/11/20) 17:00 השרון  רמת שוהם. ס.א - וגאתר  וןהשר  הוד   מכבי

 19:00 . 19:00 שהמ הרצליה בני - רעננה  אליצור
 17:00 ( 06/03/21)                    .       18:30 רעננה   וניעיר מכבי - מיקי הרצליה בני

 18:30 ( 21/11/20) 19:00 רעננה   מכבי - ורצ/השרון לב  הפועל
 ה שע 11/03/21 שיחמי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 יחמיש םיו - 5  מחזור 

  .  חופשית  - רעננה  מכבי
 19:00 ( 13/03/21) (           28/11/20) 17:00 צור /השרון  לב הפועל - רעננה  עירוני כבימ

 18:30 . 17:00 קי מי  הרצליה  בני  - המש הרצליה בני
 19:00 . 19:00 רעננה  אליצור  - השרון רמת שוהם. ס.א

 17:00 ( 13/03/21) .                          17:30 אתרוג  שרוןה הוד מכבי - אלון ןהשרו  לב  הפועל
 17:00 ( 28/11/20) 19:00 אחוזה   רעננה  מכבי - לימון  השרון הוד   מכבי

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 ור מחז שעה  03/12/20 חמישי וםי - 6  ור מחז

  .  חוזה א  רעננה  מכבי - חופשית
 19:00 ( 20/03/21)  (         05/12/20) 17:00 מו לי  השרון הוד  מכבי  - אתרוג השרון הוד   כבימ

 19:00 . 19:00 אלון  השרון  לב  ועלהפ  - רעננה  אליצור
 17:00 . 18:30 השרון  רמת  והםש. ס.א - מיקי ליההרצ בני
 17:00 ( 05/12/20) 19:00 משה  צליההר בני - צור/השרון לב  פועלה

 17:00 ( 20/03/21)                   .        18:30 רעננה  עירוני כבימ - עננהר  מכבי
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - רעננה  ירוניע  מכבי
 18:30 . 17:00 רעננה  מכבי - משה יההרצל  בני

 19:00 ( 24/04/21)                  .          17:00 ור צ/השרון  לב  הפועל - ןרו הש  רמת שוהם. ס.א
 18:30 . 17:30 מיקי   הרצליה בני  - אלון השרון לב  הפועל
 19:00 . 19:00 רעננה   צוראלי - לימון  השרון הוד   מכבי
 17:00 ( 24/04/21)                     .      17:00 אתרוג  השרון  הוד מכבי - אחוזה  רעננה  מכבי

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 ור מחז שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  אתרוג השרון הוד   מכבי - ופשיתח
 19:00 . 19:00 אחוזה   רעננה  מכבי - רעננה  יצוראל
 19:00 ( 01/05/21)     .                       18:30 לימון  ןהשרו  הוד מכבי - מיקי רצליהה  בני
 17:30 ( 26/12/20) 19:00 אלון  השרון לב פועלה - צור/השרון לב  ועלהפ

 17:00 . 18:30 השרון   רמת והםש . ס.א - רעננה  מכבי
 17:00 ( 26/12/20) 17:00 משה הרצליה  בני - רעננה  רוניעי מכבי

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - משה הרצליה בני
 17:00 ( 08/05/21)   .                        17:00 רעננה  ני עירו מכבי - השרון רמת םשוה. ס.א

 18:30 . 17:30 רעננה  מכבי - אלון השרון לב  הפועל
 19:00 ( 08/05/21)  (         02/01/21) 19:00 צור /השרון לב פועלה - וןלימ  השרון הוד   בימכ

 18:30 . 17:00 מיקי  הרצליה בני - אחוזה  רעננה  מכבי
 19:00 . 19:00 רעננה  אליצור  - וגאתר  שרוןה וד ה  מכבי

 עה ש 13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  עננה ר  אליצור - שיתחופ
 17:00 ( 15/05/21)                          . 18:30 אתרוג  השרון הוד מכבי - מיקי הרצליה בני

 17:00 ( 09/01/21) 19:00 ה אחוז  נהרענ   מכבי - צור/השרון לב  הפועל
 19:00 ( 15/05/21.                          ) 18:30 לימון   השרון הוד  מכבי - רעננה  מכבי
 17:30 ( 09/01/21) 17:00 אלון  ןהשרו   לב הפועל - רעננה  וניר עי מכבי

 17:00 . 17:00 השרון  רמת  והםש. ס.א - משה הרצליה בני
 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  עה ש 14/01/21 ישיחמ יום - 11 מחזור 

  .  חופשית  - השרון רמת שוהם. ס.א
 17:00 . 17:30 משה   הצליהר יבנ   - אלון השרון לב  הפועל
 17:00 ( 22/05/21)      (      16/01/21) 19:00 רעננה   עירוני ימכב  - וןלימ  השרון הוד   מכבי
 18:30 . 17:00 רעננה מכבי - חוזהא  רעננה  מכבי
 19:00 ( 22/05/21)     (      16/01/21) 17:00 צור /השרון  לב  הפועל - אתרוג השרון הוד   מכבי

 18:30 . 19:00 י מיק  רצליהה ניב - ננהרע  אליצור
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 א התקו פתח' ב יםילד 359 ליגה
 שעה    04/02/21 חמישי יום - 12 זור מח שעה  22/10/20 יחמיש יום - 1  מחזור 

 17:30 . 17:00 דקל   תקוה  פתח מכבי - דו עי העין. ר ניעירו
 19:00 . 17:00 מתן  בימכ - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 גפן    ןומרו ש אליצור - אורנית מכבי

 19:00 . 17:30 תקווה  תחפ   הפועל - תפוח  שומרון אליצור
 17:30 . 18:30 כרם   שומרון  אליצור - תפוז  השרון הוד   מכבי

 19:00 . 19:00 רועי   ת" פ   ג" הד   ס.מ - שוןנח ת"פ  אליצור
 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  ר מחזו

 18:30 . 19:00 רועי   ת" פ  ג"הד  ס.מ - קלד תקוה תח פ  בימכ
 18:30 . 19:00 נחשון  ת"פ  אליצור - כרם  שומרון צוראלי

 17:00 ( 13/02/21)                        .   19:00 תפוז  השרון  וד ה  מכבי - תקווה  פתח  להפוע 
 17:30 . 18:30 תפוח  שומרון אליצור - גפן   שומרון אליצור

 19:00 . 19:00 אורנית  בימכ - מתן מכבי
 17:00 . 17:00 אריאל  ל הפוע - ו עיד העין. ר עירוני

 שעה  18/02/21 מישיח  יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:00 דקל  תקוה   פתח מכבי - אריאל להפוע 
 19:00 . 19:00 עידו  העין.ר י עירונ - אורנית מכבי

 19:00 . 17:30 ן מת כבימ - פוחת  שומרון אליצור
 17:30 . 18:30 ן גפ    שומרון  יצוראל  - פוזת  השרון הוד   מכבי

 19:00 . 18:30 ה תקוו פתח   ועלהפ - נחשון ת"פ  אליצור
 19:00 . 18:30 כרם  שומרון וריצ אל - ועיר  ת " פ  ג"הד ס.מ

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 18:30 כרם   שומרון  אליצור - דקל והתק פתח   בימכ
 18:30 . 19:00 רועי  ת"פ  ג"הד ס.מ - התקוו  פתח  הפועל

 18:30 . 19:00 נחשון  ת"פ  אליצור - גפן   שומרון ליצורא
 17:00 ( 06/03/21)                     .       19:00 תפוז  השרון הוד מכבי - מתן כבימ

 17:30 . 18:30 תפוח  שומרון ליצור א - ידו ע  העין. ר עירוני
 19:00 . 19:00 אורנית  מכבי - אריאל הפועל

 עה ש 11/03/21 חמישי וםי - 16 ר מחזו שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 19:00 דקל   תקוה   פתח  מכבי - תני אור  מכבי
 18:30 . 17:30 אריאל  הפועל - פוחת  שומרון אליצור

 19:00 ( 28/11/20) 17:00 עידו  העין . ר רוניעי - זתפו  רוןהש הוד   מכבי
 19:00 . 18:30 מתן  מכבי  - ןנחשו ת"פ  אליצור

 17:30 . 18:30 גפן   רוןשומ יצוראל - רועי ת " פ  ג"הד ס.מ
 19:00 . 17:30 תקווה  פתח  הפועל - כרם  מרוןשו  אליצור

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 19:00 . 17:30 קווה ת פתח הפועל - דקל תקוה פתח   מכבי
 18:30 . 18:30 כרם  שומרון ראליצו  - גפן   שומרון צוראלי

 18:30 . 19:00 עי רו  ת" פ   ג" הד  ס.מ - ןמת  מכבי
 18:30 . 19:00 נחשון   ת" פ  ור אליצ - עידו  העין. ר עירוני
 17:00 ( 20/03/21)                        .   17:00 תפוז   השרון הוד מכבי - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 תפוח   מרוןשו אליצור - ניתאור  מכבי
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 שעה    22/04/21 שיחמי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:30 דקל   תקוה פתח  מכבי - תפוח  שומרון אליצור
 19:00 . 19:00 אורנית  מכבי - תפוז  השרון הוד   מכבי
 19:00 . 18:30 אריאל  הפועל - נחשון ת"פ  וראליצ

 19:00 . 18:30 עידו  ןהעי.ר  עירוני - רועי ת " פ  ג"הד ס.מ
 19:00 . 17:30 מתן   מכבי - כרם  וןשומר  צוראלי

 17:30 . 19:00 גפן   וןשומר אליצור - תקווה  פתח  הפועל
 ה שע 26/04/21 ישנ יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  זור מח

 17:30 . 18:30 גפן    וןשומר   צוראלי - דקל תקוה פתח   מכבי
 19:00 . 19:00 תקווה  פתח הפועל - מתן מכבי

 17:30 . 18:30 כרם רוןשומ  אליצור  - עידו  העין. ר עירוני
 18:30 . 19:00 רועי   ת"פ  ג" הד  ס.מ - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 נחשון  ת"פ  אליצור - אורנית מכבי
 18:30 . 17:30 תפוז השרון הוד  מכבי - תפוח  רוןשומ ראליצו 

 שעה  06/05/21 יחמיש יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 17:30 ( 02/01/21) 17:00 דקל  תקוה פתח  יכבמ - תפוז  רוןהש הוד   מכבי
 19:00 . 18:30 תפוח  שומרון אליצור - ןנחשו ת"פ  אליצור

 19:00 . 19:00 אורנית  מכבי - רועי ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:30 . 17:30 יאלאר הפועל - כרם  וןשומר  צוראלי

 17:00 . 19:00 עידו  יןהע .ר עירוני - תקווה  פתח  להפוע 
 19:00 . 17:30 מתן  מכבי - פןג   ומרוןש וראליצ

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 זור מח

 19:00 . 17:30 מתן  מכבי - קלד תקוה ח פת  מכבי
 17:30 . 18:30 גפן   שומרון אליצור  - עידו  עיןה. ר רוניעי

 19:00 . 17:00 ה תקוו פתח הפועל - יאלאר  הפועל
 19:00 . 19:00 כרם  שומרון יצוראל  - ורניתא  בימכ

 18:30 . 19:00 רועי  ת"פ ג " הד ס.מ - תפוח  שומרון אליצור
 18:30 . 19:00 נחשון  ת"פ  וראליצ - זתפו  רוןהש הוד   מכבי

 שעה  20/05/21 ישיחמ יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 ור מחז

 19:00 . 18:30 קל ד  תקוה  פתח מכבי  - ןנחשו ת"פ  אליצור
 19:00 . 18:30 תפוז  השרון  הוד מכבי - רועי ת " פ  ג"הד ס.מ

 18:30 . 18:30 ח תפו שומרון אליצור - כרם  שומרון אליצור
 19:00 . 19:00 אורנית  מכבי - תקווה  פתח  עלהפו

 17:00 . 17:30 אריאל הפועל - גפן   מרוןשו  אליצור
 17:00 . 19:00 עידו  העין .ר  עירוני - מתן מכבי
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 ב תקוה פתח  ב ילדים 360 ליגה
 ה שע   04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  חזור מ

 17:00 . 17:00 הרצליה  בני - דור נואו קרית ניירוע
 18:00 . 17:00 יהוד   ה.ל. ע - תקוה גני  בימכ
 17:30 ( 06/02/21)                     .       18:00 מונוסון  נווה ס.א - םקאס כפר   ועלהפ
 18:30 . 17:30 נריה   שמואל.  ג אליצור - אורון ת " פ  ג"הד ס.מ

 19:00 . 18:00 ריה א  שומרון צוראלי - מודיעין חבל  הפועל
 17:00 . 17:30 אוריה  העין.ר  עירוני - צמאותע ת" פ   מכבי

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 ר מחזו שעה  29/10/20 שיחמי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 האורי  העין. ר עירוני - הרצליה יבנ
 17:30 . 19:00 עצמאות  ת"פ  מכבי - אריה  רוןשומ אליצור

 18:00 . 18:30 מודיעין  חבל   הפועל   - ריהנ  לשמוא . ג ורליצא
 17:30 . 17:30 ן אורו ת "פ  ג" הד  ס.מ - סון מונו נווה ס.א
 18:00 . 18:00 קאסם כפר  פועלה  - יהוד  ה.ל.ע
 17:00 . 17:00 קוה ת  גני מכבי  - דור אונו קרית נירועי

 עה ש 18/02/21 שיחמי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 ה הרצלי בני - תקוה גני  מכבי
 17:00 . 18:00 דור  אונו   קרית עירוני - קאסם כפר   הפועל

 18:00 . 17:30 דיהו   ה.ל. ע - אורון ת " פ  ג"הד ס.מ
 17:30 . 18:00 מונוסון   ווהנ  ס.א - מודיעין חבל  הפועל
 18:30 . 17:30 נריה   שמואל.  ג  אליצור - עצמאות ת" פ   מכבי
 19:00 . 17:00 ה ארי  רוןשומ אליצור  - אוריה העין. ר וניעיר 

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 זור מח שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  זור מח

 19:00 . 17:00 אריה   שומרון ראליצו - צליההר בני
 17:00 . 18:30 אוריה  העין.ר   יעירונ   - נריה שמואל. ג ליצורא
 17:30 ( 21/11/20) 17:30 מאות עצ  ת"פ  מכבי - ון ונוס מ  נווה ס.א
 18:00 . 18:00 מודיעין  חבל  הפועל - יהוד  ה.ל.ע

 17:30 . 17:00 אורון  ת"פ ג " הד   ס.מ - דור אונו קרית עירוני
 18:00 . 17:00 קאסם כפר  הפועל - תקוה יגנ   מכבי

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 ישיחמ יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:00 הרצליה   בני - קאסם ר כפ  הפועל
 17:00 . 17:30 תקוה   גני מכבי - אורון ת " פ  ג"הד ס.מ

 17:00 . 18:00 דור   אונו קרית ירוני ע  - יעיןמוד  חבל  ועלהפ
 18:00 . 17:30 ד יהו ה. ל.ע  - עצמאות ת" פ   מכבי

 17:30 ( 13/03/21)                        .     17:00 מונוסון   נווה ס.א - אוריה עיןה. ר עירוני
 18:30 . 19:00 נריה   מואלש. ג אליצור - אריה  שומרון אליצור

 שעה  18/03/21 שיחמי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 17:00 נריה  שמואל .ג  אליצור - הרצליה בני
 19:00 . 17:30 אריה   שומרון  אליצור  - מונוסון  נווה ס.א
 17:00 . 18:00 אוריה  העין. ר עירוני - יהוד  ה.ל.ע

 17:30 . 17:00 מאות עצ ת " פ  מכבי  - דור אונו קרית עירוני
 18:00 . 17:00 יעין מוד חבל  הפועל - והתק  גני  ימכב

 17:30 . 18:00 אורון  ת" פ   ג" הד  ס.מ - קאסם כפר   הפועל
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 שעה    22/04/21 שיחמי יום - 18 חזור מ שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:30 הרצליה בני - אורון ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:00 . 18:00 קאסם כפר עלהפו - עיןמודי חבל  הפועל
 17:00 . 17:30 תקוה   ניג מכבי - אותעצמ ת" פ   מכבי

 17:00 . 17:00 דור   ואונ קרית עירוני - אוריה העין. ר עירוני
 18:00 . 19:00 יהוד ה.ל .ע - יהאר  שומרון אליצור
 17:30 . 18:30 מונוסון  נווה  ס.א - נריה שמואל. ג אליצור

 ה שע 26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי וםי - 8  מחזור 

 17:30 ( 01/05/21.                          ) 17:00 מונוסון  נווה  ס.א - ליהרצה  בני
 18:30 . 18:00 נריה  אלשמו .ג  אליצור - יהוד  ה.ל.ע

 19:00 . 17:00 אריה   שומרון וראליצ  - רדו אונו קרית עירוני
 17:00 . 17:00 ה אורי העין.ר עירוני  - תקוה גני  מכבי

 17:30 . 18:00 עצמאות   ת" פ  מכבי  - קאסם כפר   הפועל
 18:00 . 17:30 דיעין מו חבל  הפועל - אורון ת " פ  ג"דה ס.מ

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 ור זמח שעה  31/12/20 ישיחמ יום - 9  מחזור 

 17:00 . 18:00 הרצליה יבנ  - מודיעין חבל  ועלהפ
 17:30 . 17:30 אורון  ת"פ  ג" הד  ס.מ  - עצמאות ת" פ   מכבי

 18:00 . 17:00 קאסם כפר הפועל - אוריה העין. ר עירוני
 17:00 . 19:00 תקוה   גני מכבי - אריה  שומרון אליצור

 17:00 . 18:30 דו   אונו קרית עירוני  - נריה שמואל . ג יצוראל
 18:00 ( 02/01/21) 17:30 יהוד  ה. ל.ע - מונוסון  נווה ס.א

 שעה  13/05/21 מישיח  יום - 21 זור מח שעה  07/01/21 ישיחמ יום - 10 מחזור 

 18:00 . 17:00 יהוד   ה.ל. ע - הרצליה בני
 17:30 ( 15/05/21)                .           17:00 ן מונוסו   נווה  ס.א - דור אונו קרית עירוני

 18:30 . 17:00 נריה  שמואל. ג אליצור - תקוה גני  כבימ
 19:00 . 18:00 אריה   שומרון ראליצו - קאסם כפר   ועלהפ
 17:00 . 17:30 אוריה  יןהע.ר  עירוני - אורון ת " פ  ג"הד ס.מ

 17:30 . 18:00 עצמאות  ת "פ  מכבי - מודיעין חבל  הפועל
 ה שע 20/05/21 חמישי יום - 22 ור מחז שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 17:00 . 17:30 הרצליה  י בנ  - עצמאות ת" פ   מכבי
 18:00 . 17:00 ין יע מוד חבל  ועלהפ  - אוריה העין. ר יעירונ 

 17:30 . 19:00 אורון  ת" פ  ג"הד  ס.מ - אריה  וןשומר  אליצור
 18:00 . 18:30 קאסם כפר   על הפו  - נריה שמואל. ג אליצור

 17:00 ( 16/01/21) 17:30 תקוה   גני מכבי - ן מונוסו נווה ס.א
 17:00 . 18:00 ורד  אונו קרית עירוני - יהוד  ה.ל.ע
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 ' א דן-'ב ילדים 361 ליגה
 שעה    04/02/21 שיחמי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 17:00 מזרח   ביבא לת   בימכ - עידן  ש" רמה.ס.א
 18:30 . 19:00 ערבה/צ" ראשל   כבימ - סביון. ס.א

 18:00 . 18:30 אפעל  רמת. ס.מ  - עופר שמואל .ג אליצור
 17:00 ( 24/10/20) 17:00 ילות אי תקווה. ג כבי מ  - צהלה א" ת  הפועל
 19:00 . 19:00 דגן  בית  מכבי - הדס  חולון הפועל
 18:30 . 17:00 כלנית  יהודה  ורא לה. ע - אונו קרית עירוני

 ה שע 11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי וםי - 2  מחזור 

 18:30 . 19:00 כלנית  יהודה  אור הל. ע - רחמז  אביב  תל  מכבי
 17:00 . 19:00 נו או קרית עירוני - דגן בית  מכבי
 19:00 . 17:00 הדס  חולון הפועל  - איילות תקווה .ג  מכבי

 17:00 ( 13/02/21)                      .     18:00 צהלה  א" ת  פועלה  - אפעל רמת. ס.מ
 18:30 . 18:30 עופר  שמואל. ג יצוראל  - בהער /צ" ראשל   מכבי

 19:00 . 17:00 סביון . ס.א - עידן  ש" הרמ.ס.א
 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ור מחז שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 19:00 מזרח  ב אבי תל   מכבי - וןסבי .ס.א
 17:00 . 18:30 דן עי  ש" רמה. ס.א - עופר ואל שמ .ג צוראלי

 18:30 ( 07/11/20) 17:00 ה ערב/צ"של רא מכבי  - להצה  א" ת  הפועל
 18:00 . 19:00 אפעל  רמת.  ס.מ - הדס  ולוןח  הפועל
 17:00 . 17:00 איילות  תקווה .ג  כבימ - אונו קרית עירוני

 19:00 . 18:30 דגן  בית מכבי - כלנית  יהודה  ורא  לה.ע
 שעה  04/03/21 ישיחמ יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 19:00 ן דג  תבי  מכבי  - מזרח  ביב א תל  כבימ
 18:30 . 17:00 כלנית   יהודה אור  לה .ע  - איילות תקווה .ג  מכבי

 17:00 . 18:00 ו אונ קרית עירוני  - אפעל רמת. ס.מ
 19:00 . 18:30 הדס  ןחולו  הפועל - ערבה/צ" ראשל   ימכב

 17:00 ( 06/03/21)                          .  17:00 צהלה  א" ת  הפועל - עידן  ש" רמה.ס.א
 18:30 . 19:00 עופר  שמואל .ג אליצור - וןסבי. ס.א

 עה ש 11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 18:30 מזרח   אביב תל  מכבי - עופר מואל ש.ג אליצור
 19:00 ( 28/11/20) 17:00 סביון . ס.א - צהלה א" ת  הפועל
 17:00 . 19:00 ן עיד   ש" רמה.ס.א - הדס  לוןחו הפועל
 18:30 . 17:00 ערבה /צ " ראשל  ימכב  - אונו קרית עירוני

 18:00 . 18:30 אפעל  רמת.  ס.מ - כלנית  יהודה  אור לה.ע
 17:00 . 19:00 ות אייל  תקווה .ג  מכבי - דגן תי ב  מכבי

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 זור מח שעה  03/12/20 חמישי םיו - 6  מחזור 

 17:00 . 19:00 איילות  תקווה. ג מכבי  - חמזר  אביב  תל  מכבי
 19:00 . 18:00 דגן  בית מכבי - אפעל רמת. ס.מ

 18:30 . 18:30 כלנית   ודהיה אור  לה. ע - ערבה/צ" ראשל   מכבי
 17:00 . 17:00 אונו   קרית יעירונ  - עידן  ש" רמה.ס.א
 19:00 . 19:00 דס ה  חולון הפועל - סביון. ס.א

 17:00 . 18:30 ה הלצ א" ת  עלהפו  - עופר שמואל .ג יצוראל
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 19:00 ( 12/12/20) 17:00 מזרח   יבאב  תל מכבי  - הלהצ א" ת  להפוע 
 18:30 . 19:00 עופר  שמואל.ג ראליצו  - הדס  חולון הפועל
 19:00 . 17:00 סביון . ס.א - אונו תקרי עירוני

 17:00 . 18:30 דן עי  ש" רמה.ס.א - כלנית  יהודה  ורא  לה.ע
 18:30 . 19:00 ערבה /צ" ראשל   מכבי - דגן בית  מכבי

 18:00 . 17:00 אפעל  רמת. ס.מ  - איילות ווה תק .ג  בימכ
 שעה  26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 18:00 . 19:00 אפעל  רמת. ס.מ - מזרח  ב אבי תל  ימכב
 17:00 . 18:30 איילות  תקווה.ג  מכבי - ערבה/צ" ראשל   מכבי

 19:00 . 17:00 דגן  בית  מכבי - עידן  ש" רמה.ס.א
 18:30 . 19:00 כלנית   יהודה  אור לה. ע - סביון. ס.א

 17:00 . 18:30 אונו  קרית עירוני - עופר שמואל .ג אליצור
 19:00 ( 26/12/20) 17:00 הדס  חולון  הפועל - צהלה א" ת  הפועל

 שעה  06/05/21 יחמיש יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 19:00 . 19:00 מזרח   אביב תל  מכבי - הדס  חולון הפועל
 17:00 ( 08/05/21)                      .     17:00 צהלה  א" ת  פועלה - אונו קרית עירוני

 18:30 . 18:30 ר ופע שמואל .ג  וראליצ - כלנית  יהודה  אור לה.ע
 19:00 . 19:00 סביון . ס.א - דגן בית  מכבי
 17:00 . 17:00 עידן  ש" רמה . ס.א - איילות תקווה .ג  מכבי

 18:30 . 18:00 ערבה /צ " ראשל   מכבי - אפעל מתר. ס.מ
 עה ש 13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 ישיחמ יום - 10 מחזור 

 18:30 . 19:00 ערבה /צ" לאשר מכבי  - זרחמ  אביב  תל  מכבי
 18:00 . 17:00 אפעל  רמת.  ס.מ - עידן  ש" מהר.ס.א
 17:00 . 19:00 ות אייל  תקווה .ג  מכבי - סביון. ס.א
 19:00 . 18:30 גן ד בית בימכ - עופר שמואל .ג ליצורא

 18:30 ( 09/01/21) 17:00 ית כלנ  היהוד  אור לה. ע - צהלה א" ת  הפועל
 17:00 . 19:00 אונו   ריתק עירוני  - הדס  חולון הפועל

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 ר מחזו שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

 19:00 . 17:00 מזרח   אביב תל  מכבי - אונו תקרי וניעיר 
 19:00 . 18:30 הדס  חולון  הפועל - כלנית  יהודה  אור לה.ע

 17:00 ( 22/05/21)                     .      19:00 צהלה א" ת  הפועל - דגן בית  ימכב
 18:30 . 17:00 עופר  שמואל. ג  אליצור - איילות תקווה .ג  מכבי

 19:00 . 18:00 סביון . ס.א - אפעל רמת. ס.מ
 17:00 . 18:30 עידן  ש" רמה .ס.א - ערבה/צ" ראשל   מכבי
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 ' ב דן-'ב ילדים 362 ליגה
 שעה    04/02/21 שיחמי יום - 14 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי םיו - 1  חזור מ

  .  חופשית  - עלומים ואונ.ק עירוני
 19:00 . 19:00 תמר  חולון  הפועל - ןג  רמת  אליצור

 19:00 . 19:00 ים  בת  אביאל בימכ - ג"ר  גבעתיים לפוע ה
 17:30 . 17:30 עירוני  גן  רמת מכבי  - גן  רמת  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 צפון  אביב תל  מכבי - םי  בת  מכבי

 19:00 . 17:00 ירוק   באבי תל   הפועל  - מערב  אביב  תל  בימכ
 19:00 ( 06/02/21)                        .   18:30 יהודה  אור ה. ל.ע - צהלה  אביב  תל  מכבי

 עה ש 11/02/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי וםי - 2  ר מחזו

  .  יהודה   ורא  ה.ל. ע - חופשית
 18:30 . 19:00 צהלה  אביב תל   מכבי - וקיר  אביב  תל    הפועל
 17:00 . 19:00 מערב  אביב תל מכבי  - צפון אביב  תל  מכבי
 19:00 . 17:30 ים  תב מכבי  - רוניעי  גן  ת רמ  מכבי
 17:30 . 19:00 גן   רמת עירוני   מכבי - ים בת  ביאלא מכבי

 19:00 . 19:00 ג " ר  עתייםגב הפועל  - ר תמ  חולון הפועל
 19:00 . 19:00 גן  רמת  אליצור - ומיםעל  אונו.ק רוניעי

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - גן  רמת  אליצור
 19:00 ( 20/02/21)       .                    19:00 עלומים אונו .ק עירוני - ג"ר  תייםגבע הפועל
 19:00 . 17:30 תמר   ןלוחו הפועל - ןג  רמת  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 ים  בת  אביאל מכבי - ים  בת  מכבי
 17:30 . 17:00 י רונעי  ןג  רמת מכבי - מערב  אביב  תל  מכבי

 19:00 . 18:30 צפון  יבאב  תל בימכ - צהלה  אביב  תל  כבימ
 19:00 ( 07/11/20) 19:00 ירוק  יבאב תל  הפועל - יהודה  אור ה.ל.ע

 שעה  22/02/21 ניש  יום - 17 מחזור  שעה  19/11/20 יחמיש יום - 4  מחזור 

  .  ירוק  אביב  תל    הפועל - חופשית
 19:00 ( 27/02/21)       .                    19:00 יהודה   אור  ה .ל. ע - ןצפו אביב  תל  מכבי
 18:30 . 17:30 לה צה  אביב תל מכבי  - עירוני ן ג רמת   מכבי

 17:00 . 19:00 ב ערמ אביב לת   בימכ - ים בת  אביאל בימכ
 19:00 . 19:00 ים  בת מכבי - תמר   חולון הפועל

 17:30 ( 21/11/20) 19:00 גן   רמת  עירוני  מכבי - עלומים אונו.ק וניעיר 
 19:00 . 19:00 ג " ר בעתיים ג  הפועל - גן  רמת  אליצור

 ה שע 04/03/21 חמישי םיו - 18 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  חזור מ

  .  חופשית  - ג"ר  יםתיגבע פועלה
 19:00 . 17:30 גן  רמת  אליצור - גן  רמת  וניעיר  מכבי
 19:00 . 19:00 םומיעל ואונ .ק עירוני  - ים  בת  מכבי

 19:00 . 17:00 תמר  ןחולו  ועל הפ  - מערב  אביב  תל  כבימ
 19:00 . 18:30 ים  ת ב לאביא מכבי - צהלה  אביב  לת   מכבי

 17:30 ( 28/11/20) 19:00 וני יר ע  גן רמת כבי מ  - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 פון צ  אביב תל   מכבי - ירוק אביב  תל    פועלה

 

 

  



583 
 

 שעה    11/03/21 חמישי יום - 19 מחזור  שעה  03/12/20 מישיח  םיו - 6  מחזור 

  .  צפון  אביב  תל  מכבי - חופשית
 19:00 . 17:30 ירוק  יבאב תל    להפוע - ירוניע גן  רמת   מכבי
 19:00 . 19:00 יהודה   אור ה.ל. ע - ים בת  אלאבי מכבי

 18:30 . 19:00 צהלה  אביב תל מכבי - תמר   חולון הפועל
 17:00 ( 05/12/20) 19:00 מערב  ביבא  תל  בימכ - עלומים ואונ.ק יעירונ 

 19:00 . 19:00 ים   בת מכבי  - גן  רמת  אליצור
 17:30 . 19:00 גן   רמת  עירוני מכבי - ג"ר  גבעתיים להפוע 

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  ר זומח

  .  חופשית  - גן  רמת  עירוני כבימ
 19:00 . 19:00 ג " ר   םגבעתיי הפועל - ים  בת  בימכ

 19:00 . 17:00 גן  רמת אליצור  - מערב  אביב  לת   מכבי
 19:00 ( 20/03/21)                          .  18:30 עלומים  ונו א. ק רוניעי  - צהלה  יב בא תל  מכבי

 19:00 ( 12/12/20) 19:00 תמר   חולון  הפועל - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 ים   בת יאלאב  מכבי - רוקי ב אבי תל    הפועל

 17:30 . 19:00 עירוני  גן  רמת מכבי  - צפון ביב א תל  כבימ
 שעה  22/04/21 ישיחמ םיו - 21 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  עירוני  גן  רמת   מכבי - חופשית
 19:00 . 19:00 צפון  אביב לת   מכבי - ים בת  אביאל מכבי
 19:00 . 19:00 ירוק  יבאב תל  הפועל  - תמר   ןולוח  עלהפו
 19:00 ( 24/04/21)          ( 26/12/20) 19:00 יהודה  אור  ה.ל. ע - עלומים אונו.ק ניעירו

 18:30 . 19:00 צהלה   יבאב תל מכבי  - ןג  רמת  אליצור
 17:00 . 19:00 מערב  אביב  תל  מכבי - ג"ר  גבעתיים הפועל
 19:00 . 17:30 ים  תב י מכב - גן  רמת  עירוני מכבי

 שעה  26/04/21 ישנ יום - 22 מחזור  שעה  31/12/20 יחמיש יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - ים  בת  מכבי
 17:30 . 17:00 גן  רמת רוני עי מכבי - מערב  אביב  תל  מכבי
 19:00 . 18:30 ג " ר  גבעתיים הפועל  - ה צהל אביב  תל  מכבי

 19:00 . 19:00 ן ג  רמת   אליצור - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:00 ( 01/05/21)               .            19:00 לומים ע אונו . ק עירוני - ירוק אביב  תל    עלהפו

 19:00 . 19:00 תמר   חולון הפועל - ןצפו אביב  תל  מכבי
 19:00 . 17:30 ים  בת  ביאלא מכבי  - עירוני גן  רמת   מכבי

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 23 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  ים  בת  לאביא  מכבי - חופשית
 17:30 . 19:00 עירוני  גן  רמת כבימ - תמר   חולון הפועל
 19:00 ( 09/01/21) 19:00 ן צפו אביב  תל  מכבי - ומיםעל  אונו.ק עירוני

 19:00 . 19:00 ירוק  אביב תל   הפועל - גן  רמת  אליצור
 19:00 ( 08/05/21)                     .       19:00 דה יהו  אור  ה.ל. ע - ג"ר  גבעתיים הפועל
 18:30 . 17:30 צהלה  אביב תל מכבי  - גן  רמת  עירוני מכבי
 17:00 . 19:00 מערב  אביב תל  בימכ - ים  בת  מכבי
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 שעה    13/05/21 חמישי יום - 24 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  שית חופ - מערב  אביב  תל  מכבי
 19:00 . 18:30 ים  בת  מכבי - לה צה ב אבי תל  מכבי

 17:30 ( 16/01/21) 19:00 גן  רמת  רוניעי  מכבי  - יהודה  אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 ג " ר  םעתייגב הפועל - ירוק ביב א תל    עלהפו

 19:00 . 19:00 גן  רמת  אליצור - צפון אביב  תל  מכבי
 19:00 ( 15/05/21)                   .        17:30 ם לומיע  אונו.ק עירוני - עירוני גן  רמת   ימכב
 19:00 . 19:00 תמר  חולון להפוע  - ים בת  אביאל מכבי

 שעה  20/05/21 יישחמ יום - 25 מחזור  שעה  21/01/21 חמישי וםי - 12 מחזור 

  .  תמר   חולון להפוע  - חופשית
 19:00 . 19:00 ים  בת  אביאל מכבי - מיםעלו אונו.ק עירוני

 17:30 . 19:00 עירוני  גן רמת י מכב - גן  רמת  יצוראל
 19:00 . 19:00 צפון  אביב  תל  מכבי - ג"ר  גבעתיים הפועל
 19:00 . 17:30 וקיר   אביב תל    הפועל - גן  רמת  עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 ודה יה  אור ה.ל. ע - ים  בת  מכבי
 18:30 . 17:00 צהלה  אביב  תל מכבי - רב מע אביב  תל  מכבי

 שעה  27/05/21 חמישי יום - 26 מחזור  שעה  28/01/21 יחמיש יום - 13 זור מח

  .  חופשית  - צהלה  אביב  לת   מכבי
 17:00 ( 30/01/21) 19:00 מערב  אביב תל י מכב - דהיהו  אור ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 ים  בת  כבימ - ירוק אביב  תל    הפועל
 17:30 . 19:00 גן  רמת עירוני מכבי  - צפון ביב א תל  מכבי
 19:00 . 17:30 ג " ר  גבעתיים  הפועל - עירוני גן  רמת   מכבי
 19:00 . 19:00 גן  רמת  אליצור - ים בת  אביאל מכבי

 19:00 ( 29/05/21)                          . 19:00 ים עלומ  אונו .ק עירוני - מר ת  חולון הפועל
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 אביב תל' ב ילדים 363 ליגה
 עה ש   04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 19:00 אביב תל  מכבי - אונו קרית ניעירו
 17:30 ( 06/02/21)          (  24/10/20) 19:00 אביב  תל  פועלה  - תמר  יונהצ  נס הפועל

 17:00 . 18:30 תמר  צ 'ראשל מכבי  - וןהשר   רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 דר עמי/ג" ר  מכבי  - מרדכי הרצליה בני
 19:00 ( 06/02/21)          .                 19:00 הדר  ונהצי  נס  הפועל - דרום  א" ת   יבמכ
 17:00 . 17:00 גבעתיים   רג על הפו - ושבר   חולון ועלהפ

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  ר זומח

 17:00 . 17:00 גבעתיים   רג הפועל  - אביב  תל  מכבי
 17:00 ( 31/10/20) 19:00 ברוש  וןחול הפועל - הדר ציונה נס להפוע 
 19:00 . 19:00 וםדר    א" ת  מכבי - עמידר /ג"ר  מכבי

 19:00 . 17:00 י מרדכ  ליה הרצ  בני  - תמר  צ'ראשל  בימכ
 18:30 ( 31/10/20) 17:30 השרון  רמת.  ס.א - אביב תל  הפועל
 19:00 ( 13/02/21)                         .  19:00 תמר  ונהצי סנ הפועל - אונו קרית עירוני

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ור מחז שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 17:00 ( 07/11/20) 19:00 אביב   תל מכבי - תמר  ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:30 ונו א  קרית עירוני - השרון  רמת. ס.א

 17:30 ( 20/02/21)   .                        19:00 אביב   תל   ועלהפ - מרדכי הרצליה בני
 17:00 . 19:00 תמר  צ 'ראשל  מכבי - דרום  א" ת   מכבי
 19:00 . 17:00 דר עמי/ג" ר  מכבי - ברוש  חולון להפוע 

 19:00 ( 20/02/21)               .            17:00 הדר  ציונה  נס  הפועל - גבעתיים רג  הפועל
 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  ור מחז

 19:00 ( 06/03/21)                          . 17:00 הדר  ציונה  נס הפועל  - ב אבי תל  מכבי
 17:00 . 19:00 גבעתיים   רג הפועל  - עמידר /ג"ר  מכבי
 17:00 . 17:00 ברוש  חולון ועלהפ  - תמר  צ'ראשל  מכבי

 19:00 ( 21/11/20) 17:30 רוםד   א" ת  מכבי  - ביבא תל  הפועל
 19:00 . 19:00 מרדכי  ההרצלי בני - אונו קרית יעירונ 

 18:30 ( 21/11/20) 19:00 השרון  מתר. ס.א - תמר  ציונה סנ הפועל
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 יבאב תל מכבי  - השרון  רמת. ס.א
 19:00 ( 13/03/21)                  .          19:00 ר תמ  ציונה נס  הפועל - מרדכי הרצליה יבנ

 19:00 . 19:00 אונו  קרית וניעיר  - וםדר  א" ת   מכבי
 17:30 ( 13/03/21)  .                         17:00 אביב  תל הפועל  - ברוש  חולון לוע הפ

 17:00 . 17:00 תמר  צ'ראשל  כבימ  - גבעתיים רג  הפועל
 19:00 ( 28/11/20) 19:00 עמידר / ג" ר  מכבי  - הדר נהציו  נס הפועל

 ה שע 18/03/21 שיחמי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי םיו - 6  מחזור 

 19:00 . 17:00 ידרעמ/ג" ר  מכבי - אביב  תל  מכבי
 19:00 ( 20/03/21)                       .     17:00 הדר  ציונה  נס  הפועל - תמר  צ'ראשל  מכבי

 17:00 ( 05/12/20) 17:30 גבעתיים  רג  הפועל - אביב תל  הפועל
 17:00 . 19:00 ברוש  חולון עלהפו - אונו תקרי וניעיר 
 19:00 ( 05/12/20) 19:00 דרום  א"ת  מכבי - תמר  נהיו צ  נס ועלהפ

 19:00 . 18:30 מרדכי   הרצליה  בני - וןהשר   רמת. ס.א
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 מישיח  יום - 7  זור מח

 17:00 . 19:00 אביב  תל מכבי  - מרדכי הרצליה בני
 18:30 . 19:00 שרון ה  מת ר.  ס.א - דרום  א" ת   מכבי

 19:00 ( 24/04/21)                   .        17:00 תמר   ציונה נס הפועל  - ברוש  חולון הפועל
 19:00 . 17:00 אונו  קרית ירוניע  - גבעתיים רג  לפוע ה

 17:30 ( 24/04/21)         (  12/12/20) 19:00 אביב  תל  להפוע - הדר ציונה נס הפועל
 17:00 . 19:00 תמר   צ'שלרא מכבי - דר עמי/ג"ר  מכבי

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 חזור מ שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 17:00 . 17:00 תמר  צ'ראשל מכבי - ב אבי תל  מכבי
 19:00 ( 26/12/20) 17:30 עמידר /ג" ר  מכבי  - אביב לת  הפועל

 19:00 ( 01/05/21)                    .        19:00 הדר  ציונה נס הפועל - ונוא  קרית וניעיר 
 17:00 ( 26/12/20) 19:00 ייםגבעת  רג  הפועל  - תמר  ציונה נס הפועל

 17:00 . 18:30 וש בר  חולון  פועלה  - רוןהש  רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 דרום    א" ת  מכבי  - מרדכי יההרצל  בני

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  ה שע 31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 19:00 אביב תל  מכבי - דרום  א" ת   בימכ
 19:00 . 17:00 מרדכי   הרצליה בני - ברוש  חולון הפועל
 18:30 . 17:00 השרון   רמת .  ס.א - עתייםגב רג  להפוע 

 19:00 ( 08/05/21)      (     02/01/21) 19:00 תמר  ציונה נס   הפועל - הדר ציונה נס פועלה
 19:00 . 19:00 ונו א  קרית וניעיר - עמידר /ג"ר  מכבי
 17:30 ( 08/05/21.                          ) 17:00 אביב   תל  הפועל - תמר  צ'ראשל  מכבי

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 חזור מ

 17:30 ( 15/05/21)                  .          17:00 אביב  תל ועל הפ  - אביב  תל  מכבי
 17:00 . 19:00 תמר   צ'ראשל  מכבי - אונו קרית יונ עיר 

 19:00 ( 09/01/21) 19:00 עמידר /ג " ר  מכבי - תמר  ציונה סנ הפועל
 19:00 ( 15/05/21)                        .   18:30 הדר  ציונה נס  הפועל - רוןהש  רמת .ס.א

 17:00 . 19:00 תיים גבע רג  להפוע - מרדכי הרצליה בני
 17:00 . 19:00 ברוש   חולון הפועל - םרוד   א" ת   ימכב

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 מישיח  יום - 11 מחזור 

 17:00 . 17:00 אביב  תל מכבי - ברוש  חולון להפוע 
 19:00 . 17:00 דרום    א" ת   מכבי - ייםגבעת  רג  הפועל

 19:00 ( 16/01/21) 19:00 מרדכי  הרצליה  ניב  - הדר ציונה נס ועלהפ
 18:30 . 19:00 השרון  רמת. ס.א - עמידר /ג"ר  מכבי
 19:00 ( 22/05/21)                        .   17:00 תמר  ציונה  נס  הפועל - תמר  צ'ראשל  מכבי

 19:00 ( 16/01/21) 17:30 אונו  קרית  עירוני - אביב תל  הפועל
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 ודיעין מ   ב דיםיל 364 ליגה
 שעה    14/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 מישיח  וםי - 1  מחזור 

 19:00 . 18:30 גמזו  מודיעין הפועל - שעלבים/גזר הפועל
 18:00 . 18:30 מודיעין  ליצורא  - םיהלו  שהם בימכ

 17:00 . 17:00 מגינים  מודיעין העוצמ  - סל מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 רעות   מודיעין  כבימ  - ירונע  מודיעין וראליצ

 17:00 . 17:00 נופים  דיעיןמו עוצמה - רמלה דוד  נוה ליצורא
 שעה  28/01/21 חמישי םיו - 11 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 19:00 נופים  מודיעין העוצמ - וגמז  מודיעין הפועל
 17:00 . 17:00 רמלה   דוד  נוה יצוראל - רעות  עיןמודי מכבי

 18:00 ( 27/01/21)  .                         17:00 עירו  מודיעין  אליצור - יםמגינ  עיןמודי עוצמה
 17:00 ( 27/01/21)                        .   18:00 סל  עיןמודי עצמה - מודיעין אליצור
 18:30 . 18:30 ם יהלו שהם  מכבי - שעלבים/גזר הפועל

 שעה  04/02/21 חמישי םיו - 12 חזור מ שעה  05/11/20 מישיח  יום - 3  מחזור 

 19:00 . 18:30 ו גמז  מודיעין הפועל - יהלום  שהם מכבי
 18:30 . 17:00 ים עלבש /זר ג הפועל - סל מודיעין עצמה

 18:00 . 18:00 מודיעין  אליצור - עירונ מודיעין אליצור
 17:00 . 17:00 ם מגיני ודיעיןמ  עוצמה - מלהר דוד  נוה אליצור
 17:00 . 17:00 רעות   מודיעין בימכ  - נופים עיןמודי עוצמה

 עה ש 11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 19:00 רעות   מודיעין מכבי - זוגמ יןמודיע עלהפו
 17:00 . 17:00 נופים  מודיעין  עוצמה  - מגינים מודיעין עוצמה

 17:00 . 18:00 לה רמ  דדו   נוה אליצור - עיןמודי צוראלי
 18:00 . 18:30 עירונ  מודיעין יצוראל - שעלבים/גזר הפועל
 17:00 . 18:30 סל  מודיעין עצמה - יהלום  שהם מכבי

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  עה ש 26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 19:00 . 17:00 ו גמז  מודיעין הפועל - סל יןמודיע  עצמה
 18:30 . 18:00 יהלום  שהם כבימ  - עירונ יעיןמוד  אליצור
 18:30 . 17:00 שעלבים /גזר עלהפו - רמלה דוד  נוה אליצור
 18:00 . 17:00 עין מודי אליצור - יםנופ  מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 מגינים  ןמודיעי עוצמה - ותרע  דיעיןמו מכבי
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 שעה    04/03/21 ישיחמ םיו - 15 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 19:00 מגינים  מודיעין עוצמה - גמזו מודיעין הפועל
 17:00 . 18:00 ת רעו  מודיעין מכבי - מודיעין אליצור
 17:00 . 18:30 נופים   מודיעין עוצמה - שעלבים/גזר הפועל
 17:00 . 18:30 רמלה   דוד נוה   וראליצ  - יהלום  שהם מכבי

 18:00 . 17:00 עירונ  ןמודיעי רליצו א - סל מודיעין עצמה
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 חזור מ שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 19:00 . 18:00 גמזו   מודיעין עלהפו - עירונ ןיעי מוד  אליצור
 17:00 . 17:00 סל  מודיעין עצמה  - רמלה דוד  נוה צוראלי
 18:30 . 17:00 יהלום  שהם כבימ - ופיםנ  מודיעין מהעוצ
 18:30 . 17:00 בים שעל/ גזר הפועל - רעות  מודיעין בימכ

 18:00 . 17:00 מודיעין   אליצור - מגינים דיעיןמו עוצמה
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי וםי - 8  זור מח

 18:00 . 19:00 ין מודיע ליצורא - גמזו מודיעין הפועל
 17:00 . 18:30 ינים מג מודיעין צמהעו - שעלבים/גזר ועלהפ

 17:00 . 18:30 רעות  מודיעין  מכבי  - יהלום  שהם מכבי
 17:00 . 17:00 ופים נ  ןדיעימו  עוצמה - סל מודיעין עצמה

 17:00 . 18:00 רמלה  דוד נוה  וראליצ  - נעירו מודיעין אליצור
 עה ש 22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 19:00 . 17:00 גמזו  מודיעין הפועל - רמלה דוד  נוה וראליצ
 18:00 . 17:00 עירונ  מודיעין אליצור - נופים מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 ל ס  מודיעין  עצמה - רעות  יעיןמוד  מכבי
 18:30 . 17:00 הלום י שהם מכבי - מגינים עיןמודי עוצמה

 18:30 . 18:00 בים שעל /גזר הפועל - עיןמודי צוראלי

 

 

 
  



589 
 

 א  רכזמ' ב ילדים 365 ליגה
 ה שע   14/01/21 חמישי יום - 10 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 19:00 . 17:00 לוד אליצור  - רחובות   שלמה מכבי
 17:00 . 17:00 הקרא צ'ראשל מכבי - שהם מכבי
 18:00 . 18:00 יעקב  באר עצמה - הבילויים גדרה  מכבי

 18:30 . 19:00 סרני   נצר  הפועל - אמיר ראזו  ועלהפ
 18:00 . 19:00 רוה   גן  פועל ה - סביון  צ" ראשל   מכבי

 עה ש 28/01/21 חמישי יום - 11 מחזור  עה ש 29/10/20 שיחמי יום - 2  מחזור 

 18:00 . 19:00 רוה  גן להפוע  - לוד  אליצור
 19:00 . 18:30 סביון  צ " ראשל  י מכב - סרני רנצ  הפועל

 19:00 . 18:00 אמיר   אזור  הפועל - קביע  באר צמהע
 18:00 . 17:00 הבילויים  גדרה בימכ - הקרא צ'ראשל  מכבי
 17:00 . 17:00 םה ש מכבי - בות רחו  למהש  מכבי

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 ר מחזו שעה  05/11/20 ישיחמ יום - 3  מחזור 

 19:00 . 17:00 לוד   יצוראל - שהם כבימ
 17:00 . 18:00 רחובות  שלמה מכבי - םייהבילו רהגד  ימכב

 17:00 . 19:00 הקרא צ' ראשל י מכב - אמיר אזור  הפועל
 18:00 . 19:00 יעקב  באר עצמה - ן ביוס צ" ראשל   מכבי

 18:30 . 18:00 סרני  נצר  הפועל - רוה גן הפועל
 עה ש 11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי םיו - 4  מחזור 

 18:30 . 19:00 סרני  נצר  הפועל - לוד  וראליצ
 18:00 . 18:00 רוה  גן הפועל - יעקב  באר עצמה
 19:00 . 17:00 ן ו סבי צ" ראשל ימכב  - אהקר צ'ראשל  מכבי
 19:00 . 17:00 אמיר  אזור  הפועל  - רחובות   שלמה מכבי
 18:00 . 17:00 הבילויים הגדר מכבי - שהם מכבי

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  26/11/20 ישיחמ םיו - 5  מחזור 

 19:00 . 18:00 לוד אליצור - יםהבילוי  גדרה  מכבי
 17:00 . 19:00 ם שה מכבי  - יראמ  אזור  הפועל
 17:00 . 19:00 רחובות  שלמה מכבי - סביון  צ" ראשל   מכבי

 17:00 . 18:00 הקרא  צ'ראשל מכבי - והר  גן הפועל
 18:00 . 18:30 יעקב  ארב עצמה - רניס נצר הפועל
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 שעה    04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  ר מחזו

 18:00 . 19:00 יעקב  רבא  עצמה - לוד  וראליצ
 18:30 . 17:00 סרני  נצר הפועל - הקרא צ'ראשל  מכבי
 18:00 . 17:00 רוה   גן  הפועל  - רחובות   שלמה מכבי
 19:00 . 17:00 סביון  צ" ראשל כבימ  - שהם מכבי
 19:00 . 18:00 אמיר  אזור  הפועל - הבילויים רהגד  מכבי

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 19:00 . 19:00 לוד   אליצור - אמיר אזור  הפועל
 18:00 . 19:00 ויים הביל דרהג  מכבי - יון סב צ" של רא  מכבי
 17:00 . 18:00 שהם  מכבי - הרו גן עלהפו
 17:00 . 18:30 רחובות  שלמה  מכבי  - סרני נצר עלהפו

 17:00 . 18:00 הקרא  צ 'ראשל  מכבי - יעקב  באר עצמה
 שעה  18/03/21 מישיח  יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 יחמיש יום - 8  מחזור 

 17:00 . 19:00 הקרא צ'ראשל מכבי - לוד  וראליצ
 18:00 . 17:00 יעקב  באר עצמה - רחובות   שלמה מכבי
 18:30 . 17:00 סרני  נצר  הפועל  - שהם מכבי
 18:00 . 18:00 רוה   גן הפועל - הבילויים גדרה  מכבי

 19:00 . 19:00 סביון  צ" ראשל  מכבי  - אמיר אזור  הפועל
 שעה  22/04/21 שיחמי יום - 18 מחזור  ה שע 31/12/20 חמישי יום - 9  זור מח

 19:00 . 19:00 לוד  אליצור  - ן יוסב צ" אשל ר  בימכ
 19:00 . 18:00 ראמי  אזור  הפועל - רוה גן הפועל
 18:00 . 18:30 הבילויים  דרהג בי מכ - סרני נצר הפועל
 17:00 . 18:00 הם ש מכבי - יעקב  באר עצמה
 17:00 . 17:00 רחובות  שלמה מכבי - הקרא צ'ראשל  מכבי
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 ' ב  מרכז' ב ילדים 366 ליגה
 ה שע   04/02/21 חמישי יום - 12 חזור מ שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  ר מחזו

  .  חופשית  - ברנר הפועל
 17:30 ( 06/02/21)                    .       19:00 רעות   ונהצי  נס  הפועל - וןצפ  ברנר הפועל
 18:30 . 17:30 עקרון  יתקר בימכ - רחובות  אליצור
 18:00 ( 24/10/20) 19:00 הדר ג מכבי - שקד ציונה נס הפועל

 17:00 . 18:30 עירוני  רחובות   מכבי - נען/גזר עלהפו
 19:00 . 17:00 בתיה  רת מזכ  ועלהפ - יבנה דוד  אליצור

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 מישיח  יום - 2  מחזור 

  .  בתיה  מזכרת  הפועל - שיתחופ
 17:00 . 17:00 יבנה  ד דו   אליצור - ניעירו  רחובות  מכבי
 18:30 . 18:00 נען / גזר הפועל - רהגד  מכבי
 19:00 ( 13/02/21)                 .          18:30 שקד  ציונה נס הפועל  - עקרון  קרית מכבי

 17:30 . 17:30 רחובות   ליצורא  - רעות   ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:00 צפון  רנרב הפועל - ברנר הפועל

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 ר מחזו שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - צפון ברנר ועלהפ
 19:00 . 17:30 ברנר   הפועל - בותרחו  אליצור
 17:30 ( 20/02/21)    (       07/11/20) 19:00 רעות   ציונה נס  הפועל - שקד יונהצ  נס הפועל
 18:30 . 18:30 קרון ע יתקר מכבי - נען/גזר להפוע 

 18:00 . 17:00 גדרה  כבימ - יבנה דוד  אליצור
 17:00 . 19:00 עירוני   רחובות מכבי  - בתיה מזכרת  להפוע 

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 זור מח שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

  .  עירוני  ותרחוב   מכבי - חופשית
 19:00 . 18:00 בתיה מזכרת עלהפו - רהגד  מכבי

 17:00 . 18:30 יבנה  דוד אליצור  - עקרון  קרית בימכ
 18:30 ( 21/11/20) 17:30 נען /גזר הפועל - רעות   נהציו  נס הפועל
 19:00 ( 06/03/21)                     .      19:00 שקד ציונה נס הפועל - נרבר הפועל
 17:30 . 19:00 חובות ר  אליצור - ןצפו ברנר להפוע 

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 שיחמי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - חובותר  אליצור
 19:00 ( 28/11/20) 19:00 צפון  ברנר  ועלהפ  - שקד ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:30 ברנר  הפועל - ןנע /גזר להפוע 

 17:30 . 17:00 עות ר  ציונה נס הפועל - נהיב  דוד  אליצור
 18:30 . 19:00 עקרון  קרית י כבמ  - בתיה כרת מז הפועל

 18:00 . 17:00 הגדר  מכבי - עירוני רחובות  כבימ
 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  מחזור 

  .  גדרה   מכבי - חופשית
 17:00 . 18:30 עירוני  בות רחו מכבי - עקרון  קרית ימכב

 19:00 ( 05/12/20) 17:30 יה בת  מזכרת   להפוע  - רעות   ציונה נס להפוע 
 17:00 . 19:00 יבנה   דוד אליצור - ברנר ועלהפ

 18:30 . 19:00 ען נ /זרג  הפועל - צפון ברנר הפועל
 19:00 . 17:30 קדש ציונה  נס  הפועל - רחובות  אליצור
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 שעה    22/04/21 ישיחמ יום - 18 מחזור  עה ש 10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - שקד הונצי נס עלהפו
 17:30 . 18:30 רחובות  אליצור - נען/גזר הפועל
 19:00 . 17:00 ון צפ  ברנר  הפועל - יבנה דוד  אליצור

 19:00 . 19:00 ר ברנ הפועל - בתיה מזכרת  ועלהפ
 17:30 ( 24/04/21)                    .        17:00 רעות   ציונה  נס  הפועל  - ירוניע רחובות  מכבי

 18:30 . 18:00 עקרון  קרית  מכבי - גדרה  בימכ
 ה שע 26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

  .  עקרון  קרית כבימ  - חופשית
 18:00 ( 26/12/20) 17:30 גדרה   מכבי - רעות   ציונה נס הפועל

 17:00 . 19:00 י עירונ ותרחוב  מכבי - ברנר ועלהפ
 19:00 . 19:00 בתיה  מזכרת הפועל - ןצפו ברנר ועלהפ

 17:00 . 17:30 יבנה דדו   אליצור - רחובות  אליצור
 18:30 ( 26/12/20) 19:00 נען /גזר  פועלה  - שקד ציונה נס הפועל

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  ה שע 31/12/20 חמישי יום - 9  זור מח

  .  חופשית  - נען/גזר הפועל
 19:00 . 17:00 שקד ציונה נס פועלה  - יבנה ד דו ראליצו 

 17:30 . 19:00 רחובות   אליצור - בתיה מזכרת  הפועל
 19:00 . 17:00 ן צפו ברנר  פועלה  - וניעיר רחובות  מכבי
 19:00 . 18:00 ברנר  הפועל - גדרה  מכבי

 17:30 ( 08/05/21)                    .       18:30 רעות   ציונה נס הפועל  - עקרון  קרית כבימ
 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  עות ר   הציונ נס  הפועל - חופשית
 18:30 . 19:00 עקרון  קרית  מכבי - רנרב  הפועל
 18:00 . 19:00 גדרה  כבי מ  - צפון ברנר הפועל
 17:00 . 17:30 עירוני  רחובות ימכב  - רחובות  אליצור
 19:00 ( 09/01/21) 19:00 בתיה   מזכרת הפועל - שקד יונהצ  נס הפועל
 17:00 . 18:30 יבנה  דוד אליצור - נען/זרג הפועל

 שעה  20/05/21 ישיחמ יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 ישיחמ יום - 11 ר חזומ

  .  חופשית  - יבנה דוד  וראליצ
 18:30 . 19:00 נען /גזר הפועל - בתיה מזכרת  הפועל
 19:00 ( 22/05/21)                   .        17:00 שקד  ציונה  נס  הפועל  - עירוני תבו רחו  מכבי
 17:30 . 18:00 בות רחו צוראלי - גדרה  מכבי
 19:00 . 18:30 צפון   ברנר ועל הפ  - עקרון  קרית מכבי

 19:00 ( 16/01/21) 17:30 ר ברנ  פועלה  - רעות   ציונה נס פועלה
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 ' א ליםושיר   ב יםילד 367 ליגה
 שעה    04/02/21 שיחמי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 17:30 . 19:00 זרכמ ירושלים  ועלהפ - יהגמנס  ירושלים  הפועל
 17:00 . 17:30 ריה ק  חברון הר אליצור - אפרת עציון. ג אליצור

 17:30 . 17:30 ירושלים  הראל ועלהפ - אדומים ב .מ וראליצ
 19:00 . 17:30 עציון   גוש אליצור - מבשרת שליםרוי  הפועל

 18:30 . 19:00 גנים  ירושלים   הפועל - ירושלים  ר" בית 
 18:30 . 18:30 תלפז    ירושלים  פועלה  - ירושלים קעה ב להפוע 

 שעה  11/02/21 ישיחמ יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 17:30 תלפז   םירושלי להפוע  - מרכז ירושלים  ועלהפ
 18:30 . 18:30 ירושלים  בקעה הפועל - גנים רושליםי   הפועל
 19:00 . 19:00 רושליםי  ר"בית - עציון גוש אליצור
 17:30 . 17:30 מבשרת  ירושלים  להפוע  - םירושלי  הראל הפועל
 17:30 . 17:00 אדומים  ב.מ  אליצור - קריה חברון  הר אליצור
 17:30 . 19:00 אפרת  עציון.ג אליצור  - הסיגמנ שליםירו  הפועל

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:30 מרכז םירושלי הפועל - אפרת ציוןע. ג אליצור
 19:00 . 17:30 ה גמנסי ירושלים  הפועל - אדומים ב .מ אליצור

  ןרו חב  הר וראליצ - מבשרת ירושלים  עלהפו
 קריה 

17:30 . 17:00 

 17:30 . 19:00 ירושלים   הראל הפועל - רושליםי  ר" בית 
 19:00 . 18:30 עציון  גוש צוראלי - ירושלים בקעה  הפועל
 18:30 . 18:30 גנים  ירושלים   על הפו - פזתל   ירושלים  הפועל

 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:30 גנים  םירושלי  הפועל - מרכז ירושלים  עלהפו
 18:30 . 19:00 תלפז   ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 18:30 . 17:30 ים ירושל  בקעה הפועל - ושליםיר   הראל הפועל
 19:00 . 17:00 ירושלים   ר" בית  - קריה ן חברו הר אליצור

  יםרושל י  הפועל - גמנסיה יםירושל   עלהפו
 מבשרת 

19:00 . 17:30 

 17:30 . 17:30 אדומים  ב.מ  אליצור - אפרת עציון. ג אליצור
 שעה  11/03/21 חמישי םיו - 16 מחזור  עה ש 26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 17:30 . 17:30 כז מר ירושלים  הפועל - דומיםא ב .מ וראליצ
 17:30 . 17:30 אפרת  עציון.ג ליצורא - מבשרת יםירושל   הפועל

 19:00 . 19:00 גמנסיה  ירושלים  הפועל - רושליםי  ר" בית 
 17:00 . 18:30 קריה  חברון  הר  אליצור - יםירושל בקעה  הפועל

 17:30 . 18:30 ירושלים   הראל  הפועל  - לפזת   ירושלים  פועלה
 19:00 . 18:30 עציון  גוש אליצור - ניםג ירושלים   הפועל

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  ור מחז

 19:00 . 17:30 ן עציו  גוש אליצור  - מרכז ירושלים  להפוע 
 18:30 . 17:30 ים גנ ירושלים   לפוע ה  - ירושלים  הראל הפועל
 18:30 . 17:00 פז תל  ירושלים  הפועל - קריה חברון  רה  אליצור
 18:30 . 19:00 ירושלים  עהבק  הפועל - גמנסיה יםירושל   הפועל
 19:00 . 17:30 ירושלים   ר" בית  - אפרת עציון. ג ראליצו 

 17:30 . 17:30 מבשרת  ירושלים  הפועל - אדומים ב .מ אליצור
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 שעה    22/04/21 חמישי םיו - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי םיו - 7  מחזור 

 17:30 . 17:30 מרכז  רושליםי על הפו - מבשרת ירושלים  ועלהפ
 17:30 . 19:00 אדומים  ב .מ אליצור - םירושלי  ר" בית 

 17:30 . 18:30 אפרת  עציון.ג  אליצור - ירושלים בקעה  הפועל
 19:00 . 18:30 ה מנסיג ירושלים ועל הפ  - פזתל   ירושלים  הפועל
 17:00 . 18:30 ריה ק  חברון הר אליצור - גנים םירושלי   הפועל

 17:30 . 19:00 ירושלים  להרא  פועלה - עציון ושג  וראליצ
 שעה  26/04/21 שני יום - 19 ור מחז שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 17:30 . 17:30 ים ירושל   הראל הפועל - מרכז ירושלים  להפוע 
 19:00 . 17:00 יון עצ גוש  ראליצו  - קריה חברון  הר יצוראל

 18:30 . 19:00 גנים  ליםירוש  הפועל - גמנסיה רושליםי  הפועל
 18:30 . 17:30 תלפז   רושליםי  הפועל - אפרת עציון. ג אליצור

 18:30 . 17:30 לים ירוש בקעה הפועל - אדומים ב .מ ליצורא
 19:00 . 17:30 ם ירושלי ר " בית  - תמבשר  ירושלים  הפועל

 ה שע 06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 ישיחמ יום - 9  מחזור 

 17:30 . 19:00 מרכז  ירושלים  הפועל - ירושלים  ר" ית ב
 17:30 . 18:30 מבשרת  םירושלי  הפועל - ירושלים בקעה  לוע הפ

 17:30 . 18:30 אדומים  ב.מ  אליצור  - תלפז  יםירושל   הפועל
 17:30 . 18:30 אפרת  ןעציו . ג אליצור - גנים םושלייר    הפועל
 19:00 . 19:00 נסיה גמ ירושלים הפועל - ציוןע גוש אליצור

 17:00 . 17:30 קריה  ן חברו הר  יצוראל  - ירושלים  הראל להפוע 
 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

 17:00 . 17:30 קריה  חברון הר אליצור  - מרכז יםרושל י  הפועל
 17:30 . 19:00 ירושלים   ראלה  הפועל - גמנסיה ירושלים  להפוע 

 19:00 . 17:30 עציון  גוש אליצור - אפרת וןעצי . ג אליצור
 18:30 . 17:30 גנים  רושליםי   הפועל - אדומים ב .מ אליצור
 18:30 . 17:30 זתלפ  ירושלים הפועל  - מבשרת רושליםי  הפועל

 18:30 . 19:00 ושלים יר  בקעה הפועל - רושליםי  ר" בית 
 שעה  20/05/21 שיחמי יום - 22 זור מח שעה  14/01/21 חמישי םיו - 11 מחזור 

 17:30 . 18:30 מרכז  ירושלים  עלפוה  - שליםירו בקעה  הפועל
 19:00 . 18:30 לים ירוש ר"בית - תלפז  ירושלים  הפועל
 17:30 . 18:30 שרת מב םירושלי  הפועל - םגני ירושלים   הפועל

 17:30 . 19:00 אדומים ב.מ אליצור - עציון גוש צוראלי
 17:30 . 17:30 אפרת  יוןעצ.ג  צוראלי - רושליםי  אלהר הפועל
 19:00 . 17:00 מנסי ג ירושלים  הפועל - קריה חברון  הר אליצור
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 ' ב ירושלים' ב ילדים 368 ליגה
 עה ש   14/01/21 חמישי יום - 10 ור מחז שעה  22/10/20 ישיחמ םיו - 1  מחזור 

 17:30 . 19:00 ירושלים  הרי  ה.ל. ע - הרים נס   י. מ הפועל
 17:30 . 19:00 ום השל אדומים.מ מכבי - ירושלים  אליצור
 19:00 . 19:00 שמש בית  אליצור  - יהודה  מטה הפועל

 18:00 . 18:30 אדר  הר ם-י  הפועל  - יםירושל   זיו אסא
 17:00 . 18:00 חברון  הר  אליצור - זאב.פ ירושלים  הפועל

 שעה  28/01/21 חמישי םיו - 11 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:30 ברון ח  הר ליצורא  - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 18:00 . 18:00 זאב .פ  ירושלים  הפועל - אדר הר ם-י   הפועל
 18:30 . 19:00 שלים ירו  זיו אסא - שמש בית  אליצור

 19:00 . 17:30 יהודה  מטה  הפועל - השלום אדומים.מ  מכבי
 19:00 . 19:00 ירושלים  וראליצ - הרים נס   י. מ ועלהפ

 שעה  04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  05/11/20 יחמיש יום - 3  מחזור 

 17:30 . 19:00 ירושלים   יהר ה.ל .ע - ירושלים  אליצור
 19:00 . 19:00 הרים נס   י .מ הפועל - דה יהו מטה הפועל

 17:30 . 18:30 ם השלו אדומים.מ מכבי - ירושלים  זיו אסא
 19:00 . 18:00 שמש  בית  אליצור - זאב.פ ושליםיר   הפועל
 18:00 . 17:00 אדר  הר ם-י  הפועל  - חברון  הר אליצור

 שעה  11/02/21 חמישי יום - 13 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 18:00 . 17:30 אדר  הר ם -י   הפועל - רושליםי  הרי   ה.ל.ע
 17:00 . 19:00 חברון  הר  אליצור - שמש בית  אליצור

 18:00 . 17:30 זאב .פ םושלייר   הפועל - השלום יםאדומ.מ  ימכב
 18:30 . 19:00 ירושלים  זיו אסא - יםהר  נס   י. מ הפועל
 19:00 . 19:00 ה יהוד  מטה הפועל - ירושלים  אליצור

 עה ש 18/02/21 חמישי יום - 14 ור מחז שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  ור מחז

 17:30 . 19:00 ים ירושל   הרי ה.ל .ע - יהודה  מטה הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים ר צואלי - יםרושל י  זיו אסא
 19:00 . 18:00 הרים   נס  י.מ  הפועל  - זאב.פ ירושלים  להפוע 

 17:30 . 17:00 ום השל  אדומים.מ כבימ - חברון  הר אליצור
 19:00 . 18:00 שמש  בית אליצור - ראד הר ם-י   הפועל
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 ה שע   04/03/21 חמישי יום - 15 חזור מ שעה  03/12/20 חמישי םיו - 6  מחזור 

 19:00 . 17:30 שמש בית  אליצור - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 18:00 . 17:30 אדר  הר ם-י  הפועל - השלום אדומים.מ  מכבי

 17:00 . 19:00 ון חבר  הר אליצור - יםהר  נס   י. מ הפועל
 18:00 . 19:00 זאב .פ ירושלים עלהפו - ירושלים  אליצור

 18:30 . 19:00 לים ירוש זיו  אסא - הודה י מטה עלהפו
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 17:30 . 18:30 רושלים י  יהר  ה. ל.ע - ירושלים  זיו אסא
 19:00 . 18:00 יהודה  מטה  עלהפו  - אבז.פ ירושלים  הפועל

 19:00 . 17:00 ירושלים אליצור  - חברון  הר יצוראל
 19:00 . 18:00 הרים  נס  י .מ  הפועל - ראד הר ם-י   הפועל
 17:30 . 19:00 השלום  אדומים.מ מכבי - שמש בית  ראליצו 

 ה שע 18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 17:30 . 17:30 שלום ה אדומים.מ מכבי  - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 שמש  בית יצוראל  - ריםה נס   י. מ עלהפו
 18:00 . 19:00 אדר  הר  ם-י  הפועל - ירושלים  רצו אלי

 17:00 . 19:00 חברון   הר ור אליצ - יהודה  מטה הפועל
 18:00 . 18:30 זאב .פ םירושלי  ל הפוע - רושליםי  וזי אאס

 שעה  22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  ור מחז

 17:30 . 18:00 ם ירושלי  יהר ה. ל.ע  - זאב.פ רושליםי  הפועל
 18:30 . 17:00 ירושלים   זיו אסא - ן חברו הר אליצור

 19:00 . 18:00 ודה יה  מטה הפועל - אדר הר ם-י   עלהפו
 19:00 . 19:00 שלים ירו  אליצור - שמש ת בי ליצורא

 19:00 . 17:30 הרים   נס  י.מ  הפועל - םהשלו אדומים.מ  מכבי
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 א  רוםד' ב ילדים 369 ליגה
 שעה    04/02/21 חמישי יום - 12 ור מחז שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:00 ד גלע  יבנה אליצור - שורק נחל אליצור
 18:30 . 18:00 גדרות  הפועל - אשדוד רבית 

 19:00 . 19:00 אריאל  דאשדו מכבי - רתמים  אשדוד  מכבי
 18:30 . 19:00 אשדוד  מטאור הפועל  - אשדוד  מכבי
 19:00 . 17:30 יבנה  חבל אליצור - יבנה  גן עלהפו

 18:30 . 19:00 יבנה  גן  מכבי  - מלאכי קרית  הפועל
 שעה  11/02/21 יחמיש יום - 13 ור מחז שעה  29/10/20 חמישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 17:00 יבנה  גן מכבי - גלעד יבנה   אליצור
 19:00 . 19:00 מלאכי   קרית הפועל - יבנה חבל אליצור

 17:30 . 18:30 בנה י גן  הפועל  - אשדוד  מטאור פועלה
 19:00 . 19:00 אשדוד  בימכ - אריאל אשדוד  מכבי
 19:00 . 18:30 רתמים    דאשדו  מכבי - תדרוג  עלהפו
 18:00 . 18:00 אשדוד  ביתר - שורק נחל יצוראל

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  עה ש 05/11/20 יחמיש יום - 3  מחזור 

 17:00 . 18:00 גלעד  יבנה  אליצור - אשדוד רית ב
 18:00 . 19:00 שורק  נחל  אליצור - רתמים  אשדוד  מכבי
 18:30 . 19:00 ת גדרו  הפועל  - דוד אש  ימכב

 19:00 . 17:30 אריאל  אשדוד כבימ  - יבנה  גן הפועל
 18:30 . 19:00 וד אשד  מטאור עלהפו - מלאכי קרית  פועלה

 19:00 . 18:30 יבנה  בל ח אליצור - בנהי  גן  מכבי
 שעה  04/03/21 חמישי וםי - 15 מחזור  שעה  19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 17:00 יבנה   חבל ראליצו  - גלעד בנה י  וראליצ
 18:30 . 18:30 יבנה  גן מכבי - אשדוד  אורמט הפועל
 19:00 . 19:00 כי מלא  קרית הפועל - ליאאר  אשדוד  מכבי

 17:30 . 18:30 יבנה   גן  פועלה  - גדרות פועלה
 19:00 . 18:00 אשדוד  מכבי - שורק נחל ליצורא

 19:00 . 18:00 ים רתמ  אשדוד  מכבי - אשדוד ביתר
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  ה שע 26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 19:00 גלעד  בנהי  אליצור - םרתמי  אשדוד  מכבי
 18:00 . 19:00 אשדוד  תרבי  - דוד אש  ימכב

 18:00 . 17:30 שורק נחל  אליצור - יבנה  ןג  הפועל
 18:30 . 19:00 רות גד  הפועל - מלאכי קרית  הפועל

 19:00 . 18:30 ריאלא  אשדוד מכבי - היבנ   גן  כבימ
 18:30 . 19:00 אשדוד  מטאור ועלהפ - יבנה חבל אליצור

 שעה  18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי יום - 6  זור מח

 18:30 . 17:00 אשדוד  מטאור הפועל - גלעד יבנה   צוראלי
 19:00 . 19:00 יבנה  חבל צוראלי - אריאל אשדוד  מכבי

 18:30 . 18:30 יבנה  גן  מכבי - גדרות הפועל
 19:00 . 18:00 י מלאכ   קרית הפועל - ורקש נחל אליצור

 17:30 . 18:00 יבנה   גן הפועל - אשדוד רבית 
 19:00 . 19:00 אשדוד  ימכב  - רתמים  אשדוד  מכבי
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 שעה    22/04/21 חמישי םיו - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי םיו - 7  מחזור 

 17:00 . 19:00 גלעד  היבנ יצור אל  - אשדוד  כבימ
 19:00 . 17:30 ים רתמ   אשדוד מכבי - היבנ  גן הפועל

 18:00 . 19:00 שדוד א תרבי  - מלאכי קרית  ועלהפ
 18:00 . 18:30 שורק נחל וראליצ - יבנה  גן  מכבי

 18:30 . 19:00 גדרות   הפועל - יבנה חבל אליצור
 19:00 . 18:30 אריאל  דודאש  מכבי - וד אשד מטאור ועלהפ

 שעה  26/04/21 ניש  יום - 19 מחזור  עה ש 24/12/20 חמישי יום - 8  מחזור 

 19:00 . 17:00 ל אריא  דוד אש ימכב - גלעד יבנה   צוראלי
 18:30 . 18:30 אשדוד  מטאור  הפועל - גדרות הפועל
 19:00 . 18:00 יבנה  חבל אליצור - שורק לנח  אליצור

 18:30 . 18:00 יבנה   גן  מכבי - אשדוד ביתר
 19:00 . 19:00 לאכי מ קרית הפועל  - רתמים  אשדוד  מכבי
 17:30 . 19:00 יבנה  גן  הפועל  - אשדוד  ימכב

 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 17:30 גלעד יבנה  אליצור - היבנ  גן הפועל
 19:00 . 19:00 אשדוד בי מכ - מלאכי ת קרי הפועל
 19:00 . 18:30 רתמים    אשדוד מכבי - יבנה  גן  מכבי

 18:00 . 19:00 אשדוד  ביתר - יבנה חבל צוראלי
 18:00 . 18:30 שורק  נחל אליצור  - אשדוד  רמטאו ועלהפ

 18:30 . 19:00 גדרות  הפועל - אריאל אשדוד  מכבי
 עה ש 13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  עה ש 07/01/21 שיחמי יום - 10 מחזור 

 18:30 . 17:00 גדרות  הפועל - גלעד יבנה   אליצור
 19:00 . 18:00 אריאל  אשדוד  מכבי - שורק נחל צוראלי

 18:30 . 18:00 אשדוד  מטאור הפועל - שדודא ביתר
 19:00 . 19:00 יבנה  חבל אליצור - רתמים  אשדוד  מכבי
 18:30 . 19:00 יבנה  גן מכבי - ד אשדו מכבי

 19:00 . 17:30 מלאכי  קרית ועלהפ   - בנהי  גן הפועל
 ה שע 20/05/21 חמישי יום - 22 חזור מ שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 ר מחזו

 17:00 . 19:00 גלעד  יבנה  אליצור - מלאכי רית ק הפועל
 17:30 . 18:30 ה יבנ גן הפועל - יבנה  גן  מכבי

 19:00 . 19:00 אשדוד  מכבי  - בנהי  בלח אליצור
 19:00 . 18:30 רתמים   אשדוד מכבי - אשדוד  רמטאו הפועל
 18:00 . 19:00 אשדוד  רבית  - אריאל אשדוד  מכבי

 18:00 . 18:30 ורקש  נחל  יצוראל - גדרות הפועל
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 ב  דרום  ב ילדים 370 ליגה
 ה שע   04/02/21 שיחמי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:30 ים מרחב/עיםמבו הפועל - אשקלון. ס.א
 18:00 . 19:00 ת ג  צפית יואב   הפועל - מזרח לכיש  הפועל

 18:00 . 17:30 לים עג מ נגב ותשד ימכב - ניצן אשקלון. ס.א
 19:00 . 17:00 איתו  אשקלון  אליצור - סעד נגב שדות מכבי

 19:00 . 17:00 גת   יתקר  יעירונ  מכבי - לכיש  הפועל
 18:30 . 17:00 וביה ט  באר עלהפו - צפית ביוא  הפועל

 שעה  11/02/21 יחמיש יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 מישיח  יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:30 טוביה  באר הפועל  - יםחב מר/בועיםמ עלהפו
 17:00 . 19:00 צפית  יואב הפועל  - גת  קרית  עירוני מכבי

 17:00 . 19:00 לכיש  הפועל - איתו ון אשקל  אליצור
 17:00 . 18:00 סעד  נגב  שדות  מכבי - מעגלים נגב דותש  מכבי

 17:30 . 18:00 ניצן  ן אשקלו. ס.א - תג  צפית יואב  הפועל
 19:00 . 18:30 מזרח לכיש הפועל - וןאשקל. ס.א

 ה שע 18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 18:30 . 19:00 מרחבים /עיםמבו  הפועל - רחמז לכיש  הפועל
 18:30 . 17:30 אשקלון . ס.א - ניצן אשקלון. ס.א
 18:00 . 17:00 גת  צפית יואב  פועלה  - סעד נגב ותשד כבימ

 18:00 . 17:00 גלים מע נגב  שדות מכבי - לכיש  הפועל
 19:00 . 17:00 איתו  אשקלון אליצור - צפית יואב  הפועל

 19:00 . 18:30 גת  קרית   עירוני  מכבי - טוביה  באר ועלהפ
 שעה  04/03/21 חמישי יום - 15 מחזור  ה שע 19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 18:30 גת   קרית ניעירו  כבימ - מרחבים/מבועים הפועל
 18:30 . 19:00 טוביה  באר הפועל - איתו אשקלון  ראליצו 
 17:00 . 18:00 צפית  יואב ל פועה  - מעגלים נגב שדות מכבי

 17:00 . 18:00 לכיש  הפועל - גת פיתצ  יואב  הפועל
 17:00 . 18:30 סעד בנג  שדות מכבי - וןאשקל. ס.א

 17:30 . 19:00 צן ני אשקלון .ס.א - מזרח לכיש  הפועל
 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:30 מרחבים /יםמבוע  הפועל - יצןנ  וןאשקל. ס.א
 19:00 . 17:00 מזרח  לכיש  הפועל - סעד נגב שדות כבימ

 18:30 . 17:00 ן אשקלו .ס.א - לכיש  הפועל
 18:00 . 17:00 גת  צפית  יואב  להפוע  - תצפי  יואב  הפועל

 18:00 . 18:30 מעגלים נגב  שדות מכבי - טוביה  באר פועלה
 19:00 . 19:00 איתו  ן אשקלו אליצור  - ת ג ית קר  עירוני מכבי

 עה ש 18/03/21 חמישי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי וםי - 6  ר מחזו

 19:00 . 18:30 ו אית אשקלון  אליצור  - ביםמרח/ועיםמב  ועלהפ
 19:00 . 18:00 גת   קרית עירוני  מכבי - מעגלים נגב שדות מכבי

 18:30 . 18:00 ה טובי באר הפועל - גת צפית אביו  הפועל
 17:00 . 18:30 צפית  יואב הפועל - אשקלון. ס.א

 17:00 . 19:00 לכיש  הפועל - מזרח לכיש  הפועל
 17:00 . 17:30 סעד  נגב שדות מכבי - ניצן וןאשקל. ס.א
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:00 מרחבים/ מבועים עלהפו  - סעד נגב שדות מכבי
 17:30 . 17:00 ניצן   אשקלון. ס.א - לכיש  הפועל
 19:00 . 17:00 מזרח  ישלכ   הפועל - צפית יואב  הפועל
 18:30 . 18:30 ן אשקלו . ס.א - טוביה  באר הפועל
 18:00 . 19:00 גת  צפית יואב הפועל  - גת  ית קר  עירוני מכבי
 18:00 . 19:00 מעגלים  גבנ תשדו  מכבי  - איתו אשקלון  וראליצ

 שעה  26/04/21 שני יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 חמישי יום - 8  ר מחזו

  נגב  דותש  מכבי - ביםמרח/ועיםמב  הפועל
 מעגלים

18:30 . 18:00 

 19:00 . 18:00 איתו  ון אשקל אליצור - גת צפית יואב  עלפוה
 19:00 . 18:30 גת  קרית  ניעירו מכבי - אשקלון. ס.א

 18:30 . 19:00 יה טוב  באר  הפועל - מזרח לכיש  ועלהפ
 17:00 . 17:30 צפית  יואב   הפועל - ניצן אשקלון. ס.א

 17:00 . 17:00 לכיש  עלהפו  - עדס גבנ שדות ימכב
 שעה  06/05/21 חמישי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

 18:30 . 17:00 מרחבים/מבועים עלהפו - לכיש  הפועל
 17:00 . 17:00 סעד  נגב ותשד מכבי - צפית ביוא  הפועל
 17:30 . 18:30 ניצן  אשקלון. ס.א - טוביה  באר הפועל

 19:00 . 19:00 זרח מ לכיש הפועל  - גת  ת קרי רוניעי ימכב
 18:30 . 19:00 אשקלון . ס.א - איתו אשקלון  אליצור

 18:00 . 18:00 גת  צפית יואב הפועל   - מעגלים נגב שדות מכבי
 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 מחזור  ה שע 07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

 18:00 . 18:30 גת  תצפי  יואב ועל הפ  - מרחבים/עיםמבו הפועל
 18:00 . 18:30 מעגלים  נגב  ותשד  מכבי - קלוןאש. ס.א

 19:00 . 19:00 איתו  אשקלון  אליצור - מזרח לכיש  הפועל
 19:00 . 17:30 גת  קרית   עירוני  ימכב - ןניצ אשקלון. ס.א

 18:30 . 17:00 טוביה  באר הפועל - עדס נגב ותשד מכבי
 17:00 . 17:00 פית צ יואב להפוע  - לכיש  ועלהפ

 שעה  20/05/21 חמישי יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 מישיח  וםי - 11 מחזור 

 18:30 . 17:00 רחבים מ/מבועים הפועל - צפית יואב  הפועל
 17:00 . 18:30 לכיש  ועל הפ  - טוביה  ארב להפוע 

 17:00 . 19:00 סעד  נגב שדות מכבי - גת  קרית  יעירונ  בימכ
 17:30 . 19:00 ניצן  קלוןאש. ס.א - תואי  שקלון א אליצור

 19:00 . 18:00 ח מזר לכיש הפועל   - מעגלים נגב תדו ש  מכבי
 18:30 . 18:00 לון אשק. ס.א - גת צפית יואב  הפועל
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 נגב 'ב ילדים 371 יגהל
 שעה    04/02/21 חמישי יום - 12 מחזור  שעה  22/10/20 חמישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - אילת הפועל
 19:00 . 17:00 ונה דימ מכבי - שבע באר/ עומר הפועל
 18:30 . 18:30 ערבה   הפועל - ש-ב  שבע באר הפועל
 18:00 . 17:30 וחם יר מכבי - להבים  הפועל
 19:00 . 17:30 עומר /שבע באר הפועל  - שכול א להפוע 

 17:00 . 17:00 סוף  ים אילת הפועל - מיתר הפועל
 ה שע 11/02/21 שיחמי יום - 13 מחזור  שעה  29/10/20 חמישי םיו - 2  מחזור 

  .  סוף  ים אילת הפועל - חופשית
 17:30 . 19:00 מיתר   הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 17:30 . 18:00 כול אש פועלה - ירוחם  מכבי

 18:30 . 18:30 הבים ל  הפועל - ערבה הפועל
 19:00 . 19:00 ש-ב   שבע  באר הפועל - דימונה   מכבי
 18:30 . 17:00 שבע  באר/עומר הפועל - אילת עלהפו

 שעה  18/02/21 חמישי יום - 14 מחזור  שעה  05/11/20 חמישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 18:30 ש-ב  שבע באר  הפועל - ילתא  הפועל
  .  ית חופש  - עשב באר/ עומר הפועל
 19:00 . 17:30 דימונה  מכבי - להבים  הפועל
 18:30 . 18:30 בה ער הפועל  - אשכול  הפועל
 18:00 . 17:30 ירוחם   בימכ - מיתר הפועל
 17:30 . 17:00 עומר /שבע באר הפועל - וףס  ים אילת הפועל

 ה שע 04/03/21 חמישי יום - 15 חזור מ ה שע 19/11/20 חמישי יום - 4  מחזור 

  .  עומר/שבע באר להפוע  - תחופשי 
 17:00 . 17:00 סוף ים ילת א הפועל - ירוחם  מכבי

 18:30 . 18:30 מיתר  הפועל - רבהע  הפועל
 17:30 . 19:00 אשכול  הפועל - דימונה   כבימ

 17:00 . 17:00 להבים  הפועל - אילת הפועל
 19:00 . 17:00 ש -ב  שבע באר  ועלהפ   - בעש באר/ עומר הפועל

 שעה  11/03/21 חמישי יום - 16 מחזור  שעה  26/11/20 חמישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - ש-ב  בעש באר הפועל
 17:00 . 17:30 שבע  באר/עומר על הפו - יםלהב   הפועל
 17:00 . 17:00 אילת  הפועל  - אשכול  הפועל
 19:00 . 17:30 דימונה   מכבי - תרמי הפועל
 18:30 . 18:30 ערבה הפועל - סוף ים ילתא  הפועל
 18:00 . 19:00 ירוחם מכבי - עומר/שבע באר הפועל

 שעה  18/03/21 שיחמי יום - 17 מחזור  שעה  03/12/20 חמישי םיו - 6  חזור מ

  .  ירוחם   מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 עומר /שבע  באר הפועל - ערבה הפועל
 17:00 . 17:00 וף ס  ים  אילת ועלהפ  - נה דימו  מכבי

 17:00 . 17:00 מיתר  עלהפו - לתאי הפועל
 17:30 . 17:00 ול אשכ  הפועל  - עשב באר/ עומר הפועל

 17:30 . 19:00 להבים   להפוע  - ש-ב  שבע באר ועלהפ
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 שעה    22/04/21 חמישי יום - 18 מחזור  שעה  10/12/20 חמישי וםי - 7  מחזור 

  .  ופשית ח - ביםלה  הפועל
 19:00 . 17:30 ש-ב  שבע רבא הפועל  - אשכול  ועלהפ

 17:00 . 17:30 עשב  באר/עומר הפועל - מיתר הפועל
 17:00 . 17:00 אילת  הפועל - סוף ים אילת הפועל

 19:00 . 19:00 נה דימו מכבי - עומר/שבע באר פועלה
 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - ירוחם  מכבי

 ה שע 26/04/21 ניש  יום - 19 מחזור  שעה  24/12/20 ישיחמ יום - 8  מחזור 

  .  ערבה  הפועל - חופשית
 18:00 . 19:00 ירוחם  מכבי - דימונה   מכבי

 17:00 . 17:00 ומר ע/ בעש באר  הפועל - אילת הפועל
 17:00 . 17:00 סוף  ים אילת  הפועל  - שבע באר/ עומר הפועל
 17:30 . 19:00 מיתר   הפועל - ש-ב  שבע באר הפועל
 17:30 . 17:30 אשכול  הפועל  - להבים  הפועל

 שעה  06/05/21 שיחמי יום - 20 מחזור  שעה  31/12/20 חמישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - אשכול  עלהפו
 17:30 . 17:30 להבים  הפועל - תרמי הפועל
 17:00 . 17:00 ש -ב  שבע באר הפועל - סוף ים אילת הפועל
 17:00 . 19:00 שבע  באר/ עומר  הפועל  - מרעו/עשב באר הפועל

 17:00 . 17:30 אילת  הפועל - ירוחם  ימכב
 18:30 . 18:30 דימונה   כבימ  - ערבה הפועל

 שעה  13/05/21 חמישי יום - 21 ר זומח שעה  07/01/21 חמישי יום - 10 מחזור 

  .  דימונה   מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 ה ערב הפועל - אילת הפועל
 18:00 . 17:00 ירוחם מכבי - שבע באר/ ומרע  להפוע 

 19:00 . 19:00 עומר /שבע באר  הפועל - ש-ב  שבע ארב הפועל
 17:00 . 17:00 סוף   ים  אילת על הפו - להבים  הפועל

 17:30 . 17:30 מיתר  הפועל  - ול אשכ  פועלה
 שעה  20/05/21 מישיח  יום - 22 מחזור  שעה  14/01/21 חמישי יום - 11 מחזור 

  .  ת חופשי  - מיתר ועלהפ
 17:00 . 17:00 שכול א הפועל - סוף ים אילת הפועל
 17:30 . 19:00 להבים   פועלה  - עומר/שבע באר הפועל
 19:00 . 18:00 ש-ב   בעש באר  הפועל - ירוחם  מכבי

 18:30 . 18:30 שבע באר /ומר ע  הפועל - ערבה הפועל
 17:00 . 17:30 ת איל הפועל - דימונה   מכבי
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 צפון  על  א נערות 451 גהלי
 עה ש   31/01/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:00 . 19:00 שפרעם  אעבלין  בימכ - סוכאורתוד נצרת  הפועל
 20:00 . 20:30 פחם  אל אום מכבי - מעיינות/גלבוע ועלהפ

 18:30 . 19:00 פת צ  עליון גליל הפועל - חיפה מכבי
 18:30 . 19:00 כאוכב   הפועל - וינגייט  ייתקדמא

 20:00 . 19:30 יזרעאל   מגדל הפועל - עירוני נתניה אליצור
 שעה  07/02/21 ראשון םיו - 11 מחזור  שעה  25/10/20 וןאשר  יום - 2  ר מחזו

 20:00 . 18:00 יזרעאל   מגדל  הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 19:30 . 18:30 ני עירו נתניה יצוראל  - כאוכב  הפועל

 19:00 . 18:30 יט וינגי  יתקדמי א - צפת עליון גליל ועלהפ
 19:00 . 20:00 ה חיפ מכבי - פחם אל  אום מכבי
 20:30 . 19:00 מעיינות /בועגל הפועל  - ורתודוכסא נצרת  להפוע 

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 אשוןר  יום - 3  מחזור 

 18:00 . 20:30 שפרעם  אעבלין מכבי - תיינו מע /גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 אורתודוכס  נצרת פועלה - חיפה כבימ

 20:00 . 19:00 םפח  אל  אום מכבי - ינגייטו  אקדמיית
 18:30 . 19:30 צפת  עליון גליל הפועל - עירוני תניהנ  אליצור
 18:30 . 20:00 כאוכב   הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 שוןרא םיו - 4  מחזור 

 18:30 . 18:00 כאוכב   הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 20:00 . 18:30 יזרעאל   מגדל  פועלה - פתצ עליון גליל להפוע 

 19:30 . 20:00 עירוני  נתניה אליצור - פחם אל  אום כבימ
 19:00 . 19:00 וינגייט  תאקדמיי  - אורתודוכס נצרת  הפועל
 19:00 . 20:30 חיפה  מכבי - מעיינות/עגלבו הפועל

 שעה  28/02/21 אשוןר  יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 19:00 שפרעם ליןאעב  מכבי - חיפה כבימ
 20:30 . 19:00 מעיינות / גלבוע הפועל - וינגייט  אקדמיית

 19:00 . 19:30 וכס תודאור  נצרת הפועל - ניעירו נתניה אליצור
 20:00 . 20:00 פחם  אל אום  מכבי - ליזרעא מגדל  הפועל
 18:30 . 18:30 צפת  עליון  לילג  הפועל - כאוכב  הפועל
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 שעה    07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ןראשו יום - 6  מחזור 

 18:30 . 18:00 צפת  עליון גליל  הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 18:30 . 20:00 כאוכב הפועל - פחם אל  אום בימכ

 20:00 . 19:00 יזרעאל  מגדל  הפועל  - אורתודוכס צרת נ הפועל
 19:30 . 20:30 עירוני  נתניה יצוראל  - נותמעיי /גלבוע להפוע 
 19:00 . 19:00 וינגייט  אקדמיית  - חיפה מכבי

 שעה  14/03/21 ןראשו יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 18:00 . 19:00 שפרעם   ןאעבלי מכבי - וינגייט  ייתאקדמ
 19:00 . 19:30 חיפה מכבי - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 20:00 נות מעיי /גלבוע הפועל - רעאליז ל מגד הפועל
 19:00 . 18:30 אורתודוכס  נצרת הפועל - כאוכב  הפועל
 20:00 . 18:30 ם פח אל אום כבימ - צפת עליון גליל הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 ור מחז שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  ור מחז

 20:00 . 18:00 חם פ אל אום כבימ  - רעםשפ אעבלין מכבי
 18:30 (21/03/21(                )09/12/20) 19:00 צפ  עליון גליל הפועל  - רתודוכסאו ת נצר הפועל
 18:30 . 20:30 וכב כא להפוע  - עיינותמ/גלבוע הפועל
 20:00 . 19:00 יזרעאל   למגד  הפועל - חיפה מכבי

 19:30 . 19:00 ירוני ע  נתניה  אליצור - וינגייט  אקדמיית
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 ור מחז שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  זור מח

 18:00 . 19:30 שפרעם  אעבלין מכבי - עירוני נתניה אליצור
 19:00 . 20:00 גייט וינ   אקדמיית - אליזרע מגדל  הפועל
 19:00 . 18:30 חיפה  מכבי - כאוכב  להפוע 

 20:30 . 18:30 ות מעיינ /גלבוע  הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 ( 13/12/20) 20:00 אורתודוכס  נצרת עלהפו - חםפ אל  אום מכבי
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 דרום  על  א נערות 452 ליגה
 שעה   31/01/21 ראשון יום - 10 מחזור  ה שע 18/10/20 ראשון וםי - 1  מחזור 

 18:30 . 19:00 מנשה  הפועל - השרון  רמת. ס.א
 18:30 . 19:30 שרה  יבנה  ראליצו  - רעננה  מכבי

 19:00 . 19:30 לציון  ןראשו   ועלהפ  - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 ירושלים  מלהש - יההרצל  בני

 19:30 . 18:30 ך ליל  השרון ודה  מכבי - סבא כפר   הפועל
 שעה  07/02/21 ראשון יום - 11 ור מחז שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  ור מחז

 19:30 . 18:30 לילך  השרון   דהו כבימ - מנשה  הפועל
 18:30 . 19:00 סבא רכפ   הפועל  - םירושלי מלהש
 19:00 . 19:00 הרצליה  בני - לציון ן ראשו  הפועל
 19:30 . 18:30 חולון  ליצורא  - שרה יבנה   אליצור

 19:30 . 19:00 רעננה  מכבי  - השרון  רמת. ס.א
 ה שע 14/02/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:30 . 19:30 ה מנש  הפועל - רעננה  מכבי
 19:00 . 19:30 השרון  תרמ .  ס.א - חולון אליצור

 18:30 . 19:00 שרה  יבנה   אליצור - הרצליה בני
 19:00 . 18:30 לציון   ראשון להפוע  - סבא פר כ  להפוע 
 19:00 . 19:30 ירושלים   מלהש - לילך  השרון הוד   מכבי

 שעה  21/02/21 שוןרא םיו - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  זור מח

 19:00 . 18:30 ושלים יר מלהש - מנשה  הפועל
 19:30 . 19:00 לילך  השרון   הוד מכבי - לציון ראשון   הפועל
 18:30 . 18:30 סבא  כפר  הפועל - שרה יבנה   אליצור

 19:00 . 19:00 הרצליה   בני - השרון  רמת. ס.א
 19:30 . 19:30 חולון  אליצור - נהרענ   בימכ

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 וןראש יום - 5  מחזור 

 18:30 . 19:30 מנשה   הפועל - חולון אליצור
 19:30 . 19:00 רעננה   מכבי - הרצליה  בני

 19:00 . 18:30 השרון  רמת .ס.א - אבס כפר   הפועל
 18:30 . 19:30 שרה  יבנה ר אליצו - לילך  השרון הוד   מכבי

 19:00 . 19:00 לציון   ןראשו   ועלהפ   - ירושלים מלהש
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 שעה    07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  ר מחזו

 19:00 . 18:30 לציון   ראשון הפועל - מנשה  להפוע 
 19:00 . 18:30 ירושלים  מלהש - שרה יבנה   אליצור

 19:30 . 19:00 לך יל  השרון הוד מכבי  - שרוןה  רמת. ס.א
 18:30 . 19:30 סבא  כפר  ועלהפ - רעננה  כבימ

 19:00 . 19:30 הרצליה  בני  - חולון יצוראל
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 חזור מ ה שע 06/12/20 וןראש יום - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 מנשה   הפועל - צליהרה  בני
 19:30 . 18:30 ון חול אליצור - סבא כפר   הפועל

 19:30 . 19:30 רעננה  ימכב  - לילך  השרון הוד   ביכמ
 19:00 . 19:00 השרון  רמת. ס.א - ירושלים מלהש
 18:30 . 19:00 שרה  בנהי  אליצור - לציון ראשון   הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 18:30 . 18:30 שרה יבנה אליצור - מנשה  הפועל
 19:00 . 19:00 ן יולצ ראשון   ועלהפ - השרון  רמת. ס.א

 19:00 . 19:30 ירושלים  מלהש - רעננה  מכבי
 19:30 . 19:30 לילך  ן השרו הוד מכבי  - חולון אליצור

 18:30 . 19:00 סבא  כפר  הפועל - יההרצל  בני
 עה ש 11/04/21 ןראשו יום - 18 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:30 . 18:30 מנשה   הפועל - סבא כפר   לע הפו
 19:00 . 19:30 הרצליה  ניב - לילך  השרון הוד   מכבי

 19:30 . 19:00 חולון  אליצור - ירושלים מלהש
 19:30 . 19:00 רעננה   מכבי - לציון ראשון   עלהפו

 19:00 . 18:30 השרון  רמת .  ס.א - שרה יבנה   אליצור
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 'ת אהמדינה לנערואליפות  

 

 25/04/21אשון ר יום 4/2118/0ראשון יום    י גמר: חצ

 דרום 1מקום  –צפון  2. מקום 1

 צפון 1מקום  –דרום  2. מקום 2

    

 /2105/12יום רביעי  09/05/21 יום ראשון  21/05/02ן ראשו יום         :גמר

 1ת מנצח - 2ת צחמנ. 3

 

 גמר חצי

 ת המשחק השני. ארח אה תבליגה הרגיל בוה יותרהקבוצה שתתפוס מקום ג •
 

 יכום שני המשחקים תוכרז כמנצחת           יטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסבשייערכו  חקיםהמש •
 בסדרה         

 
 כום שני יותר בסיוה בוצה אשר ניצחה בהפרש גבמשחקים היא הקי הם שנהמנצחת בסיכו •

 במשחק השני בין     ארכה ק ההמשחקים תשוחכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסי       

 שחקים בשוויון לא תשוחק הארכה והמנצחת  וצות עד להכרעה. הסתיים אחד המקבשתי ה       

 ת. חר תוכרז כמנצחבמשחק הא       

 

 ר גמ 

 חק הראשון ואת המשחק  רח את המשרגילה תאה הוס מקום גבוה יותר, בליג הקבוצה שתתפ •
 ך. יהיה צורהשלישי, במידה ו
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 צפון -א נערות 453 הליג
 שעה    31/01/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:00 . 18:00 בנות  נחף  הפועל - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - כרום דל 'מג  הפועל
 18:00 . 19:30 חנא  דיר הפועל - מכר דידה' ג להפוע 

 19:00 . 18:00 ני ו עיר  כרמיאל  מכבי - טובא הפועל
 18:00 . 18:30 ין חנ ס הפועל - בהערא הפועל
 18:00 . 18:00 מאהל  עין מכבי - יפיע  הפועל

 שעה  07/02/21 ראשון יום - 13 זור מח שעה  25/10/20 וןראש יום - 2  מחזור 

 18:00 . 18:00 מאהל  עין מכבי - ת בנו נחף הפועל
 18:00 . 18:00 יפיע   ועלהפ   - סחנין הפועל
 18:30 . 19:00 העראב הפועל - עירוני יאל כרמ   מכבי

 18:00 . 18:00 טובא  הפועל - חנא דיר  הפועל
 19:30 . 18:00 ר מכ דידה'ג הפועל - אכסאל הפועל

 18:00 . 18:00 כרום  דל' מג  הפועל - לבוןעי  גלילה
 שעה  14/02/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:00 . 18:00 בנות  נחף  הפועל - כרום ל ד'מג  עלוהפ
 18:00 . 19:30 עילבון  להגלי  - מכר דידה' ג הפועל
 18:00 . 18:00 אכסאל  הפועל - טובא הפועל

 18:00 . 18:30 חנא  דיר  הפועל - הראבע  עלהפו
 19:00 . 18:00 עירוני   כרמיאל  כבימ - יפיע  הפועל
 18:00 . 18:00 סחנין  להפוע  - מאהל עין מכבי

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  08/11/20 אשוןר  יום - 4  מחזור 

 18:00 . 18:00 סחנין  הפועל  - בנות  נחף הפועל
 18:00 . 19:00 ל מאה  עין מכבי  - יירונע כרמיאל   מכבי

 18:00 . 18:00 יפיע   פועלה  - חנא דיר  ועלהפ
 18:30 . 18:00 עראבה  ועלהפ - אכסאל הפועל
 18:00 . 18:00 טובא  הפועל - ילבוןע  הגליל
 19:30 . 18:00 מכר  דידה' ג הפועל - כרום דל 'מג  הפועל

 שעה  28/02/21 אשוןר  םיו - 16 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 19:30 בנות  נחף  פועלה  - מכר דידה' ג הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל 'מג  הפועל - טובא הפועל
 18:00 . 18:30 ן עילבו  הגליל - עראבה הפועל
 18:00 . 18:00 אכסאל  הפועל - יפיע  הפועל
 18:00 . 18:00 חנא  דיר הפועל - מאהל עין מכבי

 19:00 . 18:00 רוני עי כרמיאל כבימ  - ניןסח הפועל
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  29/11/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 19:00 . 18:00 עירוני  כרמיאל  כבימ - בנות  נחף הפועל
 18:00 . 18:00 סחנין  הפועל - חנא דיר  הפועל
 18:00 . 18:00 מאהל  עין  מכבי - אכסאל הפועל
 18:00 . 18:00 יפיע   ועלהפ - וןעילב הגליל
 18:30 . 18:00 עראבה עלהפו - וםכר  דל 'גמ   הפועל
 18:00 . 19:30 טובא הפועל - מכר דידה' ג הפועל
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 שעה    14/03/21 ראשון יום - 18 מחזור  עה ש 06/12/20 ןראשו יום - 7  מחזור 

 18:00 . 18:00 בנות  נחף הפועל - טובא הפועל
 19:30 . 18:30 מכר   דידה' ג פועלה  - עראבה הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל 'מג  ועלהפ - יפיע  הפועל
 18:00 . 18:00 עילבון  להגלי  - מאהל עין מכבי

 18:00 . 18:00 אכסאל  הפועל  - סחנין הפועל
 18:00 . 19:00 חנא דיר   הפועל - עירוני כרמיאל   מכבי

 שעה  04/04/21 שוןרא יום - 19 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 18:00 . 18:00 אחנ דיר ל הפוע - בנות  נחף הפועל
 19:00 . 18:00 עירוני  כרמיאל  מכבי - אכסאל הפועל

 18:00 . 18:00 סחנין  הפועל - לבוןעי  גלילה
 18:00 . 18:00 מאהל  עין מכבי - כרום דל 'מג  הפועל
 18:00 . 19:30 יפיע   הפועל - מכר דידה' ג הפועל

 18:30 . 18:00 אבה ער הפועל - באטו פועלה
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 20 מחזור  שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  זור מח

 18:00 . 18:30 בנות  נחף הפועל - עראבה הפועל
 18:00 ( 28/12/20) 18:00 טובא  הפועל - יעיפ   הפועל
 19:30 . 18:00 מכר   דידה'ג הפועל - מאהל עין מכבי

 18:00 . 18:00 רוםכ  דל'מג  פועלה  - ניןסח הפועל
 18:00 . 19:00 עילבון   הגליל - וניעיר מיאל כר  בימכ

 18:00 . 18:00 אכסאל  עלהפו - חנא דיר  הפועל
 שעה  18/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  שעה  03/01/21 ןראשו יום - 10 מחזור 

 18:00 . 18:00 אכסאל  הפועל  - בנות  נחף הפועל
 18:00 . 18:00 חנא  דיר לפוע ה  - עילבון הגליל
 19:00 . 18:00 עירוני  כרמיאל  בימכ  - רוםכ דל 'מג  הפועל
 18:00 . 19:30 סחנין  ועלהפ - מכר הדיד' ג הפועל
 18:00 . 18:00 מאהל  עין כבימ - טובא הפועל
 18:00 ( 21/03/21).                           18:30 יפיע   פועלה  - עראבה הפועל

 שעה  25/04/21 וןראש םיו - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון םיו - 11 מחזור 

 18:00 ( 29/03/21)                  .          18:00 בנות  נחף  הפועל - יפיע  הפועל
 18:30 . 18:00 עראבה  ועלהפ  - מאהל עין מכבי
 18:00 . 18:00 טובא   הפועל  - סחנין להפוע 
 19:30 . 19:00 כר מ דהדי 'ג  הפועל - וניעיר כרמיאל   מכבי

 18:00 . 18:00 ם כרו  דל' גמ  עלהפו - חנא דיר  הפועל
 18:00 . 18:00 עילבון  הגליל - אכסאל הפועל
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 חיפה-א נערות 454 גהיל
 שעה    31/01/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  18/10/20 וןראש יום - 1  מחזור 

 19:00 . 18:00 כאבול  הפועל  - מנדא כאוכב  הפועל
 19:00 . 18:30 בלאדי  שפרעם מכבי - פסוטה   עלהפו

 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני  הפועל - אשר טהמ הפועל
 19:00 . 18:00 שיחא תר הפועל - בליןאע ירוניע

 18:30 . 19:30 עוספיא  הכרמל  ועלהפ  - שפרעם   להפוע 
 19:00 . 18:00 סנאן  אבו  הפועל - נחף הפועל

 עה ש 07/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 19:00 . 19:00 סנאן  אבו הפועל - אבולכ  הפועל
 18:00 . 18:30 חףנ  הפועל  - יאעוספ  רמלהכ הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם    הפועל - יחאתרש   הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני  - אעבלין רוניעי הפועל
 18:00 . 19:00 ר אש מטה הפועל - בלאדי  שפרעם מכבי

 18:30 . 18:00 פסוטה על הפו - מנדא כאוכב  הפועל
 שעה  14/02/21 וןראש יום - 14 ור מחז שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 19:00 . 18:30 אבול כ הפועל  - סוטה פ  הפועל
 18:00 . 18:00 מנדא  כאוכב הפועל - אשר מטה הפועל
 19:00 . 18:00 לאדי ב  שפרעם מכבי - אעבלין עירוני
 18:00 . 19:30 ן אעבלי   ניירוע  הפועל - שפרעם   הפועל
 19:00 . 18:00 תרשיחא  הפועל - נחף הפועל
 18:30 . 19:00 עוספיא  הכרמל  הפועל - נאןס ואב  הפועל

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 18:30 . 19:00 פיא עוס הכרמל הפועל - כאבול  הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן ואב הפועל - תרשיחא  הפועל
 18:00 . 18:00 נחף הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 19:30 . 19:00 ם שפרע    הפועל - לאדיב  רעםשפ מכבי

 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני - מנדא כאוכב  הפועל
 18:00 . 18:30 אשר מטה הפועל  - פסוטה   הפועל

 שעה  28/02/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  זור מח

 19:00 . 18:00 כאבול  הפועל - אשר מטה הפועל
 18:30 . 18:00 פסוטה  פועלה - ןבלי אע עירוני
 18:00 . 19:30 מנדא   כאוכב  הפועל - שפרעם   הפועל
 19:00 . 18:00 בלאדי  שפרעם מכבי - נחף הפועל
 18:00 . 19:00 עבלין א  עירוני  פועלה - נאןס אבו הפועל

 19:00 . 18:30 תרשיחא   הפועל  - וספיאע  הכרמל ועלהפ
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 17 ור מחז ה שע 29/11/20 שוןרא יום - 6  מחזור 

 19:00 . 19:00 תרשיחא  הפועל - כאבול  פועלה
 18:30 . 18:00 עוספיא  הכרמל הפועל - אעבלין עירוני הפועל

 19:00 . 19:00 סנאן  אבו הפועל - בלאדי  פרעםש  ימכב
 18:00 . 18:00 נחף הפועל  - מנדא כאוכב  להפוע 

 19:30 . 18:30 עם שפר   הפועל  - פסוטה   הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין  יעירונ  - אשר מטה הפועל
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 שעה    14/03/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  ור מחז

 19:00 . 18:00 כאבול  עלהפו - אעבלין וניעיר 
 18:00 . 19:30 אשר  מטה  הפועל - רעםשפ   ועלפה

 18:30 . 18:00 פסוטה  הפועל - נחף הפועל
 18:00 . 19:00 א נדמ  כאוכב פועלה - סנאן אבו הפועל
 19:00 . 18:30 בלאדי  שפרעם מכבי - עוספיא הכרמל הפועל
 18:00 . 19:00 ן בלי אע  יעירונ  הפועל - תרשיחא  הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 18:00 . 19:00 ין אעבל עירוני  הפועל - בולכא  הפועל
 19:00 ( 06/04/21)                  .          19:00 תרשיחא   הפועל - בלאדי  עםשפר מכבי

 18:30 . 18:00 יא עוספ  הכרמל הפועל  - מנדא כאוכב  הפועל
 19:00 . 18:30 סנאן  אבו הפועל  - פסוטה   הפועל
 18:00 . 18:00 נחף  הפועל - אשר מטה הפועל
 19:30 . 18:00 שפרעם    לפוע ה - ןאעבלי  עירוני

 שעה  11/04/21 ראשון יום - 20 ור מחז שעה  27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 19:00 . 19:30 אבול כ  הפועל - שפרעם   הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני - נחף הפועל
 18:00 . 19:00 אשר מטה הפועל - סנאן אבו הפועל
 18:30 . 18:30 וטה פס  על הפו - עוספיא הכרמל הפועל

 18:00 . 19:00 מנדא   כאוכב  ועלהפ  - רשיחאת  עלהפו
 19:00 . 18:00 בלאדי  שפרעם מכבי - אעבלין עירוני הפועל

 ה שע 18/04/21 ראשון יום - 21 מחזור  ה שע 03/01/21 ןאשור  וםי - 10 מחזור 

 19:00 . 19:00 בלאדי  שפרעם מכבי - כאבול  הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני  ועל הפ  - מנדא כאוכב  להפוע 

 19:00 . 18:30 תרשיחא  הפועל  - פסוטה   עלפוה
 18:30 . 18:00 עוספיא  הכרמל הפועל - אשר מטה הפועל
 19:00 . 18:00 נאן ס אבו  הפועל - יןאעבל עירוני
 18:00 . 19:30 נחף   הפועל - שפרעם   הפועל

 ה שע 25/04/21 ראשון םיו - 22 מחזור  שעה  10/01/21 ראשון יום - 11 מחזור 

 19:00 . 18:00 כאבול  הפועל - נחף פועלה
 19:30 . 19:00 שפרעם   הפועל - סנאן אבו פועלה

 18:00 . 18:30 עבלין א  יירונע - עוספיא להכרמ  הפועל
 18:00 . 19:00 שרא  מטה  עלוהפ  - תרשיחא  הפועל
 18:30 . 18:00 סוטה פ  הפועל - אעבלין עירוני הפועל

 18:00 . 19:00 מנדא  בכאוכ  הפועל - בלאדי  פרעםש  ימכב
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 מרכז -' א ותנער 455 ליגה
 שעה    31/01/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:30 . 20:00 צעירות  סבא כפר  הפועל - העין-ראש יעירונ 
 19:30 . 18:00 מעגן / זכרון הפועל - יהודה  אבן ס.מ
 19:00 . 20:30 טייבה  הפועל - תקוה גני  כבימ

 19:30 . 19:30 שמיר  חולון אליצור  - אביב  תל   יהודה  בני
 19:30 . 19:30 גן  רמת  עירוני מכבי  - חפר עמק הפועל
 19:30 . 19:30 כוכבות  רעננה  מכבי - קוהת  פתח  הפועל
 18:00 . 19:30 קאסם   כפר  הפועל  - תקוה  פתח  אליצור

 שעה  07/02/21 ןשורא יום - 15 מחזור  שעה  25/10/20 ןראשו וםי - 2  מחזור 

 18:00 . 18:30 קאסם  כפר הפועל - צעירות סבא כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 ה תקו פתח אליצור - כוכבות רעננה  מכבי
 19:30 . 19:30 תקוה  פתח  ועלפה  - גן  רמת  עירוני מכבי

 19:30 . 19:30 ר חפ קעמ  הפועל  - שמיר חולון אליצור
 19:30 . 19:00 אביב  לת   היהוד  בני - טייבה עלוהפ

 20:30 . 19:30 תקוה   גני מכבי - מעגן/ זכרון הפועל
 18:00 . 20:00 יהודה  אבן ס.מ - העין-ראש עירוני

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 16 חזור מ שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:30 . 18:00 צעירות  סבא כפר  הפועל - יהודה  אבן ס.מ
 20:00 . 20:30 העין -שרא ירוני ע  - תקוה גני  מכבי

 19:30 . 19:30 מעגן / זכרון הפועל  - אביב  תל   יהודה  בני
 19:00 . 19:30 ה טייב הפועל - רחפ עמק הפועל
 19:30 . 19:30 ר שמי לון וח  אליצור - תקוה  פתח  הפועל
 19:30 . 19:30 גן   תרמ עירוני  מכבי - תקוה  פתח  אליצור

 19:30 . 18:00 כוכבות  עננה ר מכבי  - קאסם כפר   לע הפו
 שעה  17/02/21  רביעי יום - 17 מחזור  שעה  08/11/20 אשוןר  יום - 4  מחזור 

 19:30 . 18:30 כוכבות  רעננה   מכבי - ותצעיר סבא כפר   להפוע 
 18:00 . 19:30 קאסם כפר  הפועל - גן  רמת  עירוני מכבי

 19:30 . 19:30 ה ותק פתח  אליצור - מירש וןחול  אליצור
 19:30 . 19:00 תקוה  פתח ועלהפ  - טייבה ועלהפ
 19:30 . 19:30 חפר  עמק  הפועל - מעגן/ זכרון פועלה

 19:30 . 20:00 אביב  תל  ההודי  ניב  - העין-שרא עירוני
 20:30 . 18:00 תקוה  גני   מכבי - יהודה  אבן ס.מ

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:30 . 20:30 צעירות  סבא כפר  הפועל - והתק  גני  ימכב
 18:00 . 19:30 יהודה  אבן  ס.מ - אביב  תל   יהודה  בני

 20:00 . 19:30 העין -ראש עירוני - פרח  מקע הפועל
 19:30 . 19:30 מעגן / זכרון  הפועל   - תקוה  תחפ  הפועל
 19:00 . 19:30 טייבה  הפועל  - והתק  פתח  אליצור
 19:30 . 18:00 שמיר  ולון ח  אליצור - אסםק כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 גן  רמת עירוני מכבי - כוכבות רעננה  מכבי
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 עה ש   28/02/21 ראשון יום - 19 מחזור  שעה  29/11/20 שוןרא םיו - 6  ור מחז

 19:30 . 18:30 גן  רמת עירוני  מכבי - צעירות סבא כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 ות כוכב רעננה  מכבי - שמיר חולון וראליצ

 18:00 . 19:00 קאסם פרכ  הפועל - טייבה הפועל
 19:30 . 19:30 תקוה  פתח  אליצור - מעגן/ זכרון הפועל
 19:30 . 20:00 תקוה   פתח  הפועל - יןהע -ראש עירוני

 19:30 . 18:00 חפר עמק הפועל - יהודה  אבן ס.מ
 19:30 . 20:30 אביב   ל ת   יהודה  בני - תקוה יגנ   מכבי

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 20 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 7  מחזור 

 18:30 . 19:30 ירות צע סבא רכפ  הפועל  - אביב  תל   יהודה  בני
 20:30 . 19:30 קוהת גני מכבי  - חפר עמק הפועל
 18:00 . 19:30 יהודה   אבן ס.מ  - תקוה  פתח  הפועל
 20:00 . 19:30 העין -ראש  עירוני - תקוה  תחפ  אליצור
 19:30 . 18:00 מעגן / זכרון  הפועל - קאסם כפר   הפועל
 19:00 . 19:30 טייבה הפועל - כוכבות רעננה  מכבי
 19:30 . 19:30 שמיר  חולון אליצור - גן  רמת  ירוניע  ימכב

 שעה  14/03/21 וןאשר  יום - 21 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 19:30 . 18:30 שמיר  ןחולו  צוראלי - צעירות סבא כפר   לע הפו
 19:30 . 19:00 גן  רמת  עירוני מכבי - בהטיי  הפועל
 19:30 . 19:30 ות וכבכ נה רענ מכבי - מעגן/ זכרון הפועל
 18:00 . 20:00 אסםק  כפר  עלהפו  - העין-ראש עירוני

 19:30 . 18:00 תקוה   פתח  אליצור - יהודה  אבן ס.מ
 19:30 . 20:30 תקוה   פתח  הפועל - תקוה יגנ   מכבי

 19:30 . 19:30 חפר  עמק ועל הפ  - אביב  תל   יהודה  בני
 שעה  21/03/21 ראשון םיו - 22 מחזור  ה שע 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 18:30 . 19:30 צעירות  סבא כפר  לפועה  - חפר עמק הפועל
 19:30 . 19:30 אביב  תל   דה יהו בני   - תקוה  פתח  הפועל
 20:30 . 19:30 קוה ת   גני מכבי - התקו  פתח  אליצור
 18:00 . 18:00 יהודה   אבן ס.מ - קאסם כפר   הפועל
 20:00 . 19:30 העין -ראש  וניעיר - כוכבות רעננה  מכבי
 19:30 . 19:30 מעגן /  רוןזכ הפועל - גן  רמת  עירוני מכבי

 19:00 . 19:30 טייבה  הפועל  - שמיר חולון אליצור
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 23 ור מחז שעה  03/01/21 ראשון יום - 10 מחזור 

 19:00 . 18:30 טייבה  הפועל - צעירות סבא כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 ר שמי  חולון צוראלי - ןמעג/ רוןזכ  הפועל
 19:30 . 20:00 גן  רמת  עירוני מכבי  - עיןה-שרא עירוני

 19:30 . 18:00 בות כוכ רעננה  בימכ  - יהודה  אבן ס.מ
 18:00 . 20:30 קאסם כפר  להפוע  - התקו גני  מכבי

 19:30 . 19:30 תקוה  פתח אליצור  - אביב  תל   הודהי  בני
 19:30 . 19:30 קוה ת  חפת  להפוע - רחפ עמק הפועל
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 שעה    11/04/21 ראשון יום - 24 מחזור  שעה  10/01/21 ןאשור  יום - 11 מחזור 

 18:30 . 19:30 צעירות  אסב  כפר פועל ה  - תקוה  פתח  הפועל
 19:30 . 19:30 חפר  עמק  הפועל  - תקוה  פתח  וראליצ

 19:30 . 18:00 אביב  תל   יהודה  בני - קאסם כפר   הפועל
 20:30 . 19:30 תקוה   גני מכבי - כוכבות נהרענ   מכבי

 18:00 . 19:30 יהודה   אבן ס.מ - גן  רמת  ניירוע  כבימ
 20:00 . 19:30 עין ה-ראש  ניעירו - שמיר חולון אליצור

 19:30 . 19:00 מעגן / זכרון הפועל - טייבה להפוע 
 שעה  18/04/21 ראשון יום - 25 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון יום - 12 מחזור 

 19:30 . 18:30 מעגן / זכרון הפועל - צעירות סבא כפר   פועלה
 19:00 . 20:00 טייבה  הפועל - העין-ראש עירוני

 19:30 . 18:00 שמיר  חולון וראליצ - היהוד  אבן ס.מ
 19:30 . 20:30 ן ג  רמת עירוני מכבי - תקוה גני  בימכ
 19:30 . 19:30 כוכבות  רעננה מכבי - אביב  תל   יהודה  בני
 18:00 . 19:30 קאסם כפר  הפועל - חפר עמק עלהפו

 19:30 . 19:30 תקוה  פתח  אליצור - תקוה  פתח  לפוע ה
 שעה  25/04/21 וןראש יום - 26 מחזור  ה שע 24/01/21 ראשון יום - 13 מחזור 

 18:30 . 19:30 צעירות  סבא  כפר  להפוע  - תקוה  פתח  אליצור
 19:30 . 18:00 וה תק פתח   הפועל - קאסם כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 חפר  עמק הפועל - כוכבות נהרענ   מכבי
 19:30 . 19:30 אביב  תל  יהודה  בני - גן  רמת  עירוני מכבי

 20:30 . 19:30 קוה ת   גני מכבי - מירש ןחולו צוראלי
 18:00 . 19:00 ודה יה אבן ס.מ - טייבה הפועל
 20:00 . 19:30 העין -ראש עירוני - מעגן/ זכרון הפועל
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 דרום ' א ותנער 456 ליגה
 שעה    31/01/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  18/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 19:00 . 20:00 ברנר  ל הפוע - דוד אש  מכבי
 19:30 . 20:00 ירושלים  א" סא - קלוןאש  הפועל
 19:30 . 18:00 אשדוד  ביתר - מודיעין העוצמ
 19:00 . 19:00 ומר ע/בע ש באר הפועל - רחובות  מכבי

 18:00 . 19:30 רמלה  דדו  נווה  אליצור - זאב.פ/ ירושלים סאא
 שעה  07/02/21 וןראש יום - 11 מחזור  ה שע 25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 18:00 . 19:00 רמלה  דוד  נווה צורליא - ברנר ועלהפ
 19:30 . 19:00 זאב .פ/ירושלים  אסא - עומר/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:30 רחובות   ימכב - דאשדו ביתר

 18:00 . 19:30 דיעין ומ  עוצמה - ירושלים א" אס
 20:00 . 20:00 אשקלון   הפועל  - אשדוד  מכבי

 שעה  14/02/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  01/11/20 ראשון יום - 3  זור מח

 19:00 . 20:00 ברנר  הפועל - אשקלון  עלהפו
 20:00 . 18:00 וד אשד  מכבי - מודיעין עוצמה

 19:30 . 19:00 ירושלים  א" אס - חובותר  מכבי
 19:30 . 19:30 אשדוד  ביתר - זאב.פ/ ירושלים אסא

 19:00 . 18:00 עומר /שבע ארב  ועלהפ  - מלהר  דוד נווה ראליצו 
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 4  חזור מ

 19:00 . 19:00 ומר ע/ בעש באר הפועל - ברנר הפועל
 18:00 . 19:30 רמלה   דדו נווה אליצור - אשדוד יתרב

 19:30 . 19:30 זאב.פ / ירושלים אסא - ירושלים א" אס
 19:00 . 20:00 רחובות  ימכב  - אשדוד  ימכב
 18:00 . 20:00 מודיעין  עוצמה  - אשקלון  לוע הפ

 שעה  28/02/21 שוןרא יום - 14 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 19:00 . 18:00 ברנר  הפועל - מודיעין עוצמה
 20:00 . 19:00 אשקלון   הפועל - רחובות  מכבי
 20:00 . 19:30 וד אשד מכבי  - זאב.פ/ םליירוש  אסא

 19:30 . 18:00 ירושלים  א" אס - רמלה  ודד  נווה רליצו א
 19:30 . 19:00 אשדוד  ביתר  - עומר/שבע באר הפועל
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 שעה    07/03/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  29/11/20 אשוןר  םיו - 6  מחזור 

 19:30 . 19:00 אשדוד  ביתר - ברנר הפועל
 19:00 . 19:30 עומר /בעש באר עלהפו - יםרושל י א" אס

 18:00 . 20:00 רמלה  דוד  נווה אליצור  - וד אשד מכבי
 19:30 . 20:00 זאב .פ/ ירושלים אסא - אשקלון  הפועל
 19:00 . 18:00 רחובות   מכבי - ןדיעי מו עוצמה

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  06/12/20 ןראשו יום - 7  מחזור 

 19:00 . 19:00 ר ברנ פועלה - ובותרח  ימכב
 18:00 . 19:30 מודיעין  עוצמה - בזא.פ/ ושליםיר אאס

 20:00 . 18:00 אשקלון    הפועל - רמלה  דוד נווה אליצור
 20:00 . 19:00 אשדוד  מכבי - ומרע /בעש באר הפועל
 19:30 . 19:30 רושלים י  א" אס - אשדוד ביתר

 שעה  04/04/21 אשוןר  יום - 17 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 8  מחזור 

 19:30 . 19:00 ירושלים  א" סא - ברנר להפוע 
 19:30 . 20:00 אשדוד  ביתר - אשדוד  בימכ

 19:00 . 20:00 עומר /עשב באר הפועל - אשקלון  הפועל
 18:00 . 18:00 ה לרמ דוד  הנוו  אליצור - מודיעין עוצמה

 19:30 . 19:00 זאב.פ/ ירושלים אסא - רחובות  מכבי
 שעה  11/04/21 ראשון יום - 18 מחזור  עה ש 27/12/20 ראשון יום - 9  מחזור 

 19:00 . 19:30 ברנר  הפועל - זאב.פ/ ירושלים סאא
 19:00 . 18:00 חובות ר  ימכב  - רמלה  דוד נווה אליצור
 18:00 . 19:00 מודיעין   עוצמה - עומר/שבע באר הפועל
 20:00 . 19:30 אשקלון   הפועל - אשדוד ביתר

 20:00 . 19:30 אשדוד  מכבי - ושליםיר  א" אס
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 ליגה נערות א' מחוזית  –גמר סל                                     

 

 09/05/21ון ראש וםי 05/05/21יום רביעי 

 ה ת א' חיפ אלוף נערו –נערות א' צפון  אלוף .1

 אלוף נערות א' דרום  –אלוף נערות א' מרכז  .2

 

 מפסיד יוצא.בשיטת הייערכו   הגמר סל,שלב  המשחקים, ב •
 

       "י הפרשים( כשהקבוצה, מצד ימין, ו בשיטת הטוב משני המשחקים )עפ רכ חקים ייעהמש •
                                  מלין.        הגושחק במתארח את המשחק הראשון ותתארח 

 

 יכום יותר בס   גבוהמנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש ה •
 ים. י המשחקשנ

 משחק השני בין שתי ום שני המשחקים, תשוחק הארכה ביכזהים, בסשים היו ההפר

 הקבוצות עד להכרעה. 

 חת במשחק האחר תוכרז  ק הארכה והמנצשוחלא ת, הסתיים אחד המשחקים בשיוויון

 ת.כמנצח

 

 ' לאומית. אנצחות הסדרות תעלינה לליגה נערות  מ שתי •
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 צפון  על  ב ערותנ 501 ליגה
 שעה    02/02/21 שלישי יום - 14 מחזור  עה ש 20/10/20 ישליש יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:30 בנות  נחף הפועל   - אורטודוכס נצרת  הפועל
 19:30 . 18:00 מנשה   ועלהפ  - טבריה דןהיר.  ע הפועל

 18:00 . 18:30 כאבול  הפועל - ראש מטה פועלה
 19:30 . 18:00 וע גלב ותמעיינ  הפועל - כאוכב  הפועל
 18:30 . 18:00 גייט ינו  קדמייהא - חיפה מכבי

 18:00 . 20:00 השרון  לב. ח. ל  הפועל - יזרעאל דלמג  הפועל
 18:30 . 19:00 י עירונ נתניה ריצו אל  - מעיינות/גלבוע הפועל

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  27/10/20 ישישל יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:30 עירוני  נתניה  ור אליצ  - ת בנו חףנ פועלה
 19:00 . 18:00 מעיינות /וע גלב הפועל - השרון לב.  ח.ל  ועלהפ

 20:00 . 18:30 יזרעאל   מגדל  הפועל - וינגייט אקדמייה 
 18:00 . 19:30 חיפה  מכבי - גלבוע ינותמעי הפועל
 18:00 . 18:00 כאוכב  הפועל - כאבול  הפועל
 18:30 . 19:30 אשר מטה  הפועל - נשהמ   הפועל
 18:00 . 18:30 טברי  הירדן. ע הפועל   - כסדואורטו רת נצ  להפוע 

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:30 . 18:00 בנות  נחף  הפועל - טבריה הירדן.  ע הפועל
 18:30 . 18:30 אורטודוכס  נצרת  הפועל - אשר מטה הפועל

 19:30 . 18:00 מנשה   להפוע  - כבכאו  פועלה
 18:00 . 18:00 כאבול  הפועל - חיפה כבימ

 19:30 . 20:00 גלבוע  מעיינות הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל
 18:30 . 19:00 וינגייט  אקדמייה  - מעיינות/ועגלב  ועלהפ
 18:00 . 18:30 השרון  לב. ח. ל  הפועל - עירוני נתניה צוראלי

 שעה  23/02/21 שיליש  יום - 17 ר מחזו שעה  10/11/20 ישליש יום - 4  מחזור 

 18:00 . 18:30 השרון  לב.  ח.ל הפועל  - ות בנ  נחף הפועל
 18:30 . 18:30 וני עיר   ניהנת אליצור - וינגייט אקדמייה 

 19:00 . 19:30 מעיינות /וע גלב הפועל - גלבוע מעיינות הפועל
 20:00 . 18:00 אל יזרע  למגד  הפועל - כאבול  הפועל
 18:00 . 19:30 חיפה  כבימ - מנשה  הפועל
 18:00 . 18:30 כאוכב  הפועל   - סאורטודוכ נצרת  הפועל
 18:30 . 18:00 אשר  מטה  הפועל - טבריה הירדן.  ע הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 18 ר מחזו שעה  17/11/20 שלישי יום - 5  ר מחזו

 18:30 . 18:30 ות בנ  נחף הפועל - אשר מטה הפועל
 18:00 . 18:00 טבריה   ןהירד. ע פועלה - כאוכב  הפועל
 18:30 . 18:00 אורטודוכס  נצרת הפועל - החיפ  מכבי

 19:30 . 20:00 ה מנש   הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל
 18:00 . 19:00 כאבול  עלהפו - מעיינות/גלבוע הפועל
 19:30 . 18:30 לבוע ג  מעיינות הפועל - עירוני נתניה אליצור
 18:30 . 18:00 גייט ינו קדמייהא - השרון לב.  ח.ל  הפועל
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 שעה    09/03/21 שלישי יום - 19 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 18:30 וינגייט   ייהאקדמ - בנות  ףנח  עלפוה
 18:00 . 19:30 השרון  לב. ח.ל  הפועל - גלבוע תעיינו מ הפועל

 18:30 . 18:00 עירוני  ניהנת ליצורא - כאבול  עלהפו
 19:00 . 19:30 מעיינות /גלבוע הפועל - מנשה  הפועל
 20:00 . 18:30 יזרעאל  מגדל  הפועל   - אורטודוכס נצרת  הפועל

 18:00 . 18:00 חיפה  מכבי - ריהטב  הירדן.  ע לפוע ה
 18:00 . 18:30 כאוכב הפועל - אשר המט  עלהפו

 ה שע 16/03/21 שישלי יום - 20 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי םיו - 7  מחזור 

 18:30 . 18:00 ות בנ  נחף הפועל - כאוכב  הפועל
 18:30 . 18:00 אשר  מטה הפועל - חיפה מכבי

 18:00 . 20:00 טבריה   הירדן.  ע  הפועל - עאליזר לגד מ   הפועל
 18:30 . 19:00 אורטודוכס  נצרת הפועל - מעיינות/עגלבו הפועל
 19:30 . 18:30 שהמנ   הפועל - עירוני תניהנ  אליצור

 18:00 . 18:00 כאבול  הפועל - השרון לב.  ח.ל  לוע הפ
 19:30 . 18:30 גלבוע  מעיינות הפועל - וינגייט אקדמייה 

 שעה  23/03/21 שישלי יום - 21 מחזור  שעה  22/12/20 שישלי יום - 8  זור מח

 19:30 . 18:30 גלבוע  מעיינות הפועל  - בנות  נחף הפועל
 18:30 . 18:00 יט ינגיו   קדמייהא - כאבול  להפוע 

 18:00 . 19:30 השרון   לב. ח.ל  הפועל - מנשה  הפועל
 18:30 ( 15/12/20) 18:30 י ונ עיר  נתניה אליצור  - אורטודוכס נצרת  הפועל
 19:00 . 18:00 מעיינות /בועגל  עלהפו - יהטבר הירדן.  ע הפועל
 20:00 . 18:30 ל זרעאי מגדל  הפועל - אשר מטה הפועל

 18:00 . 18:00 ה חיפ מכבי - בכאוכ   ועלהפ
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 22 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

 18:30 . 18:00 בנות  חףנ לוע הפ  - חיפה מכבי
 18:00 . 20:00 וכב כא  עלהפו  - אליזרע מגדל  הפועל
 18:30 . 20:30 אשר  טהמ  הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
 18:00 . 18:30 טבריה  הירדן.  ע הפועל - ניעירו ניהנת אליצור

 19:30 (13/03/21)      (           12/12/20) 19:00 אורטודוכס  נצרת הפועל - השרון לב.  ח.ל  ועלהפ
 19:30 . 18:30 מנשה   להפוע  - וינגייט אקדמייה 

 18:00 . 19:30 כאבול  הפועל - גלבוע מעיינות הפועל
 שעה  12/04/21 שני יום - 23 מחזור  ה שע 05/01/21 שלישי יום - 10 חזור מ

 18:00 . 18:30 כאבול  הפועל  - בנות  נחף להפוע 
 19:30 . 19:30 וע לב ג  מעיינות הפועל - מנשה  הפועל
 18:30 ( 28/11/20) 19:30 ט ינגייו  קדמייהא - אורטודוכס נצרת  הפועל
 18:00 . 18:00 השרון  לב.  ח.ל  הפועל - טבריה הירדן.  ע הפועל

 18:30 . 18:30 עירוני  נתניה ליצורא - אשר טהמ עלהפו
 19:00 . 18:00 מעיינות /גלבוע  הפועל - כאוכב  הפועל
 20:00 . 18:00 יזרעאל  גדלמ  עלפוה - חיפה מכבי
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 24 מחזור  שעה  12/01/21 ישישל יום - 11 מחזור 

 18:30 . 20:00 נות ב נחף  הפועל - יזרעאל דלמג  הפועל
 18:00 . 19:00 ה חיפ מכבי - מעיינות/גלבוע פועלה

 18:00 . 18:30 כאוכב  הפועל - עירוני נתניה אליצור
 18:30 . 18:00 אשר  מטה  הפועל - השרון לב.  ח.ל  פועלה

 18:00 . 18:30 טבריה  הירדן. ע הפועל - גייטוינ ייה אקדמ
 18:30 ( 23/01/21) 20:30 טודוכס אור נצרת פועלה - לבועג  מעיינות עלהפו

 19:30 . 18:00 מנשה   להפוע  - כאבול  הפועל
 שעה  27/04/21 ישישל יום - 25 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 12 מחזור 

 19:30 . 18:30 מנשה  ל הפוע - בנות  נחף הפועל
 18:00 . 18:30 כאבול  הפועל   - אורטודוכס נצרת  הפועל
 19:30 . 18:00 ע בו גל יינותמע  להפוע - טבריה הירדן.  ע הפועל
 18:30 . 18:30 וינגייט  אקדמייה  - ראש מטה הפועל
 18:00 . 18:00 ן השרו לב . ח .ל הפועל - כאוכב  הפועל

 18:30 . 18:00 ני עירו נתניה אליצור - חיפה ימכב
 19:00 . 20:00 מעיינות /גלבוע   הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 26 ר מחזו שעה  26/01/21 שלישי יום - 13 מחזור 

 18:30 . 19:00 בנות  נחף הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
 20:00 . 18:30 זרעאל י  מגדל  הפועל - רוניעי נתניה אליצור
 18:00 . 18:00 חיפה  מכבי - השרון לב.  ח.ל  הפועל

 18:00 . 18:30 כאוכב  פועלה - וינגייט אקדמייה 
 18:30 . 19:30 אשר  מטה עלהפו - ועגלב  עיינותמ הפועל
 18:00 . 18:00 טבריה   הירדן . ע הפועל - כאבול  הפועל
 18:30 . 19:30 ודוכס ורטא  רתנצ  הפועל - מנשה  הפועל
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 דרום   על  ב תנערו 502 ליגה
 עה ש   02/02/21 שלישי םיו - 14 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  חזור מ

 18:00 . 18:30 ון אשקל   עלהפו - באס כפר   הפועל
 19:30 . 19:00 ירושלים  ש.ה .ל. מ - אהל יבנה   אליצור

 18:30 . 19:30 רוני י ע  צ" שלרא  הפועל - יסמין  השרון הוד   מכבי
 19:30 . 19:30 שחף  עננהר  מכבי - רעננה  מכבי

 18:00 . 18:30 ב אבי תל   יהודה  בני - לציון ראשון   הפועל
 19:00 . 19:00 רננה   הציונ נס  הפועל - הרצליה בני

 18:30 . 20:30 חולון  אליצור - השרון  רמת. ס.א
 שעה  09/02/21 שלישי וםי - 15 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:00 ולון ח אליצור - אשקלון  הפועל
 20:30 . 19:00 רון הש רמת. ס.א - רננה  ציונה נס הפועל

 19:00 . 18:00 הרצליה בני - יב אב תל   יהודה  ניב
 18:30 . 19:30 לציון  ראשון  הפועל - שחף רעננה  מכבי

 19:30 . 18:30 רעננה  מכבי  - עירוני צ " ראשל  הפועל
 19:30 . 19:30 יסמין  ן השרו  הוד מכבי - ירושלים  ש.ה.ל.מ

 19:00 . 18:30 לאה   יבנה אליצור - סבא כפר   הפועל
 שעה  16/02/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  ור מחז

 18:00 . 19:00 אשקלון   הפועל - לאה יבנה   וראליצ
 18:30 . 19:30 סבא  רפכ   פועלה  - יסמין  השרון הוד   מכבי
 19:30 . 19:30 ים ירושל   ש.ה.ל. מ - רעננה  מכבי

 18:30 . 18:30 רוני עי צ" ראשל הפועל - לציון ראשון   הפועל
 19:30 . 19:00 שחף  עננהר  בימכ - הרצליה בני

 18:00 . 20:30 אביב  תל  יהודה  יבנ - השרון  רמת. ס.א
 19:00 . 18:30 רננה   ציונה נס  הפועל - חולון אליצור

 שעה  23/02/21 שלישי יום - 17 מחזור  עה ש 10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 19:00 . 18:00 רננה  ציונה סנ הפועל - אשקלון  הפועל
 18:30 . 18:00 חולון  ור יצאל  - ביב א תל   דהיהו  בני

 20:30 . 19:30 השרון  רמת .  ס.א - שחף רעננה  מכבי
 19:00 . 18:30 ה ליהרצ   בני - עירוני צ " ראשל  הפועל

 18:30 . 19:30 ציון ל ראשון הפועל - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 19:30 . 18:30 רעננה  מכבי - סבא כפר   הפועל

 19:30 . 19:00 סמין י ון השר הוד מכבי  - לאה יבנה   צוראלי
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  17/11/20 ישליש יום - 5  מחזור 

 18:00 . 19:30 אשקלון    פועלה  - מיןיס  השרון הוד   מכבי
 19:00 . 19:30 לאה   יבנה  אליצור - רעננה  מכבי

 18:30 . 18:30 סבא  רכפ הפועל - לציון ראשון   הפועל
 19:30 . 19:00 רושלים י  ש.ה.ל. מ - הרצליה בני

 18:30 . 20:30 עירוני  צ" ראשל   הפועל - השרון  רמת. ס.א
 19:30 . 18:30 שחף  רעננה מכבי  - חולון אליצור
 18:00 . 19:00 אביב  תל  יהודה בני - רננה  ציונה סנ הפועל
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 שעה    09/03/21 שלישי וםי - 19 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:00 . 18:00 אביב   תל   יהודה בני - אשקלון  ועלהפ
 19:00 . 19:30 רננה   ציונה נס  הפועל - שחף רעננה  מכבי

 18:30 . 18:30 ולון ח  אליצור - ינירו ע צ " ראשל  הפועל
 20:30 . 19:30 השרון  תרמ. ס.א - םירושלי  ש.ה.ל.מ

 19:00 . 18:30 הרצליה  בני - סבא כפר   הפועל
 18:30 . 19:00 לציון  ן ראשו   ועלהפ - הלא יבנה   אליצור

 19:30 . 19:30 רעננה   מכבי - יסמין  השרון הוד   מכבי
 שעה  16/03/21 שלישי וםי - 20 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:00 . 19:30 קלון אש  הפועל - רעננה  ימכב
 19:30 . 18:30 סמין י השרון   הוד בימכ - לציון ראשון   הפועל

 19:00 . 19:00 לאה  יבנה   וראליצ  - הרצליה  בני
 18:30 . 20:30 סבא כפר  הפועל - השרון  רמת .ס.א

 19:30 . 18:30 ם ושלייר ש.ה .ל.מ  - חולון אליצור
 18:30 . 19:00 עירוני  צ" ראשל עלהפו - רננה  ציונה נס הפועל

 19:30 . 18:00 שחף נהרענ מכבי - אביב  תל   יהודה  בני
 שעה  23/03/21 שלישי יום - 21 מחזור  עה ש 22/12/20 ישישל יום - 8  מחזור 

 19:30 . 18:00 שחף רעננה  מכבי - אשקלון  הפועל
 18:00 . 18:30 אביב  תל  יהודה  בני - וניעיר צ " ראשל  הפועל

 19:00 . 19:30 רננה  ציונה נס עלהפו - ושליםיר   ש.ה.ל.מ
 18:30 . 18:30 ולון ח אליצור - סבא כפר   הפועל

 20:30 . 19:00 השרון  רמת.  ס.א - לאה נה יב  רצו אלי
 19:00 . 19:30 הרצליה  בני - יסמין  השרון הוד   מכבי
 18:30 . 19:30 ציון ל ון ראש  הפועל - רעננה  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 22 ור מחז שעה  29/12/20 שישלי יום - 9  מחזור 

 18:00 . 18:30 לון אשק  לוע הפ  - לציון ן ראשו  הפועל
 19:30 . 19:00 רעננה   כבימ  - הרצליה בני

 19:30 . 20:30 יסמין  השרון הוד מכבי  - השרון  רמת .ס.א
 19:00 . 18:30 לאה  היבנ   צוראלי - חולון אליצור
 18:30 . 19:00 סבא  כפר להפוע  - הרננ   ציונה נס הפועל

 19:30 . 18:00 ירושלים  ש.ה.ל .מ - אביב  תל   יהודה  בני
 18:30 . 19:30 עירוני  צ" ראשל  ועלהפ - ףשח רעננה  מכבי

 שעה  12/04/21 שני יום - 23 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 10 מחזור 

 18:30 . 18:00 עירוני  צ"ראשל הפועל - לוןאשק  הפועל
 19:30 . 19:30 שחף  רעננה  בימכ - רושליםי  ש.ה.ל.מ

 18:00 . 18:30 אביב  לת    יהודה בני - סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:00 רננה  ציונה נס  הפועל - לאה יבנה   צורליא

 18:30 . 19:30 חולון   אליצור - יסמין  השרון הוד   מכבי
 20:30 . 19:30 השרון   רמת  .ס.א - הרעננ  מכבי

 19:00 . 18:30 הרצליה  בני - לציון ראשון   הפועל

 

 

  



623 
 

 שעה    20/04/21 שלישי יום - 24 ור חזמ שעה  12/01/21 שלישי יום - 11 מחזור 

 18:00 . 19:00 אשקלון   הפועל - רצליהה  בני
 18:30 . 20:30 לציון  ראשון   הפועל - השרון  רמת. ס.א

 19:30 . 18:30 רעננה  כבי מ  - לוןחו אליצור
 19:30 . 19:00 יסמין  ןהשרו  הוד  מכבי - רננה  ציונה נס הפועל

 19:00 . 18:00 לאה  בנהי אליצור  - ב אבי תל   יהודה  בני
 18:30 . 19:30 סבא  כפר  פועלה  - שחף נהרענ   מכבי

 19:30 . 18:30 ירושלים  ש .ה.ל. מ - עירוני צ " ראשל  פועלה
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 25 חזור מ שעה  19/01/21 ישליש יום - 12 מחזור 

 19:30 . 18:00 ירושלים ש.ה.ל .מ - אשקלון  הפועל
 18:30 . 18:30 עירוני  צ"ראשל ועלהפ  - סבא כפר   הפועל
 19:30 . 19:00 שחף  רעננה מכבי  - לאה בנה י  אליצור

 18:00 . 19:30 אביב  תל  יהודה  בני - יסמין  השרון הוד   מכבי
 19:00 . 19:30 רננה   ציונה נס הפועל - העננר  ימכב

 18:30 . 18:30 חולון  אליצור - לציון ראשון   הפועל
 20:30 . 19:00 ן השרו רמת .  ס.א - הרצליה בני

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 26 מחזור  שעה  26/01/21 שישלי יום - 13 מחזור 

 18:00 . 20:30 אשקלון   הפועל - השרון  רמת. ס.א
 19:00 . 18:30 צליה הר בני  - ןולוח  רליצו א

 18:30 . 19:00 לציון   ראשון הפועל - רננה  ציונה נס הפועל
 19:30 . 18:00 ננהרע  ימכב  - אביב  לת    יהודה  בני

 19:30 . 19:30 יסמין  השרון  הוד  כבימ  - שחף נהרענ   מכבי
 19:00 . 18:30 לאה  יבנה  אליצור - עירוני צ " ראשל  הפועל

 18:30 . 19:30 סבא  כפר הפועל - ליםירוש  ש.ה.ל.מ
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 ת ב'ינה לנערויפות המדאל

 

 18/05/21ש יום שלי   11/05/21שלישי יום    חצי גמר: 

 צפון 1מקום  –דרום  2. מקום 1

 דרום 1מקום  –ן פוצ 2מקום . 2

    

 30/05/21יום ראשון  25/05/21יום שלישי           22/05/21שבת יום         :גמר

 1ת מנצח - 2ת חנצמ. 3

 

 גמר חצי

 ה הרגילה תארח את המשחק השני. יותר בליגום גבוה הקבוצה שתתפוס מק •
 

 רז כמנצחת           וכמשחקים תני הום שוץ והמנצחת בסיכי בית וחו בשיטת משחקהמשחקים ייערכ •
 סדרה ב         

 
 ם שני ויכר בסהמנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יות •

 ים תשוחק הארכה במשחק השני בין     שני המשחקבסיכום  המשחקים. היו ההפרשים זהים       

 חק הארכה והמנצחת  שויון לא תבשווקים הסתיים אחד המשחלהכרעה. הקבוצות עד  שתי       

 ק האחר תוכרז כמנצחת. במשח       

 

 גמר  

 שון ואת המשחק  חק הראאת המש חאר לה תהקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר, בליגה הרגי •
 צורך.  דה ויהיההשלישי, במי
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 צפון -ב נערות 503 ליגה

 שעה    22/12/20 לישיש  יום - 8  מחזור  עה ש 20/10/20 ישליש יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:00 אמהאוס יפיע  הפועל - חנא דיר  פועלה
 18:00 . 18:30 אכסאל  הפועל - יפיע  הפועל
 18:00 . 18:00 נצרת  הפועל - עילבון הגליל
  .  חופשית  - קמא ורתב  גליל הפועל

 שעה  29/12/20 שיליש  יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  נצרת  עלהפו - יתחופש
 18:00 . 18:00 עילבון  הגליל - אכסאל הפועל
 18:30 . 18:30 יפיע הפועל - אוסאמה יפיע  הפועל
 18:00 . 18:30 חנא  דיר   הפועל - קמא בורת  גליל הפועל

 שעה  05/01/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  03/11/20 ישישל יום - 3  זור מח

  .  חופשית  - חנא דיר  להפוע 
 18:30 . 18:30 קמא  תבור  גליל להפוע  - פיעי  עלהפו

 18:30 . 18:00 אוסאמה יפיע  הפועל - עילבון הגליל
 18:00 ( 15/12/20)                   .        18:30 ל אכסא ל הפוע - נצרת  הפועל

 שעה  12/01/21 לישיש  יום - 11 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  ר מחזו

  .  אל אכס הפועל - ופשיתח
 18:30 ( 19/01/21.                          ) 18:30 נצרת  הפועל - אוסאמה יעיפ   הפועל
 18:00 . 18:30 עילבון   להגלי - קמא תבור  גליל הפועל
 18:30 . 18:00 יפיע   ועלהפ - חנא דיר  הפועל

 שעה  26/01/21 שלישי םיו - 12 ור מחז שעה  17/11/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - עיפי  פועלה
 18:00 . 18:00 חנא  דיר הפועל - עילבון הגליל
 18:30 . 18:30 קמא  תבור  גליל  הפועל  - נצרת  הפועל
 18:30 . 18:00 אוסאמה יפיע  הפועל - אכסאל להפוע 

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  מה אוסא יפיע  ועלהפ - שיתופח
 18:00 . 18:30 אכסאל   הפועל - קמא בורת  גליל הפועל
 18:30 . 18:00 נצרת  הפועל - חנא דיר  הפועל
 18:00 . 18:30 בון ל עי לילהג  - יפיע  הפועל

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 14 ור מחז שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - עילבון הגליל
 18:30 . 18:30 פיע י  הפועל  - צרת נ הפועל

 18:00 . 18:00 חנא  דיר הפועל - אכסאל פועלה
 18:30 . 18:30 קמא  תבור  גליל הפועל - אוסאמה יפיע  הפועל
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 503גה נערות ב' צפון, סבוב שלישי: לי

   
 

 23/02/21לישי : יום ש 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5ם קומ – 4מקום 
 8מקום  – 1 מקום

 
 02/03/21י : יום שליש 16ר מחזו 

 5מקום  – 8מקום 
 3מקום  – 7 מקום
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 /1209/03: יום שלישי 17מחזור 
 8 מקום – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 16/03/21: יום שלישי 18מחזור 
 6מקום  – 8מקום 

 5קום מ – 7ום מק
 4ום מק – 1מקום 
 3ום מק – 2מקום 

 
 /04/2106: יום שלישי 19מחזור 
 8מקום  – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7ום מק – 6מקום 

 
 20/04/21שי : יום שלי20קום מ

 7מקום  – 8מקום 
 6 מקום – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 04/21/27יום שלישי : 21מחזור 

 8מקום  – 4קום מ
 3מקום  – 5ום מק
 2מקום  – 6ום מק

  1מקום  – 7מקום 
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 מפרץ -'  ב נערות 504 ליגה

 שעה    26/01/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:00 . 19:30 אן 'ג  בית  דליה להפוע  - םורדי  כפר עצמה
 19:00 . 18:00 סנאן  ואב הפועל  - סחנין הפועל
 18:30 . 18:00 צעירות  נחף פועלה - נחף הפועל
 18:00 . 19:30 עראבה הפועל - ניעירו  כרמיאל   מכבי

 18:30 . 18:00 ת צפ  ליון ע גליל  הפועל - כרום  דל' מג הפועל
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:00 צפת  עליון ילגל הפועל - ןא'ג  בית דליה הפועל
 18:00 . 18:00 כרום   דל' מג הפועל - עראבה הפועל
 19:30 . 18:30 עירוני  כרמיאל  מכבי - צעירות נחף הפועל
 18:00 . 19:00 נחף  הפועל - ןסנא  אבו הפועל
 18:00 . 19:30 סחנין  הפועל - ורדים  כפר עצמה

 ה שע 09/02/21 ישישל יום - 12 מחזור  עה ש 03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:00 . 18:00 אן 'ג  בית דליה  פועלה  - סחנין פועלה
 19:30 . 18:00 ורדים כפר  עצמה - נחף הפועל
 19:00 . 19:30 סנאן  אבו עלו הפ - ניעירו  כרמיאל   מכבי

 18:30 . 18:00 עירות צ  נחף  להפוע  - םכרו  דל' מג הפועל
 18:00 . 18:30 עראבה  ועלהפ  - צפת עליון גליל הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:00 . 18:00 עראבה  הפועל - אן'ג  בית דליה הפועל
 18:30 . 18:30 צפת  עליון  ליל ג  הפועל - צעירות נחף ועלהפ

 18:00 . 19:00 כרום   דל'מג הפועל - אןסנ אבו הפועל
 19:30 . 19:30 עירוני  כרמיאל   בימכ - ורדים  כפר עצמה
 18:00 . 18:00 נחף   הפועל  - יןסחנ  הפועל

 שעה  23/02/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 5  חזור מ

 18:00 . 18:00 אן' ג בית ליה ד  הפועל - נחף עלוהפ
 18:00 . 19:30 סחנין  הפועל - ירוניע רמיאל כ  מכבי

 19:30 . 18:00 ים ורד   כפר  מהעצ - כרום  דל' מג הפועל
 19:00 . 18:30 סנאן  אבו  הפועל - צפת ןיו על גליל פועלה

 18:30 . 18:00 צעירות  נחף הפועל - עראבה הפועל
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי וםי - 6  ר מחזו

 18:30 . 18:00 צעירות  נחף  הפועל - אן'ג  בית דליה הפועל
 18:00 . 19:00 אבהער הפועל - סנאן אבו ועלהפ

 18:30 . 19:30 צפת  עליון  גליל הפועל - ורדים  כפר עצמה
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג  הפועל  - סחנין הפועל

 19:30 . 18:00 עירוני  כרמיאל מכבי - נחף ועלהפ
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי םיו - 7  ר מחזו

 18:00 . 19:30 ן א'ג בית דליה  ועלהפ - עירוני יאל כרמ   מכבי
 18:00 . 18:00 נחף  הפועל - וםכר   דל' מג הפועל
 18:00 . 18:30 ן סחני  הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 19:30 . 18:00 ורדים כפר  עצמה - ראבהע  הפועל
 19:00 . 18:30 סנאן  אבו  הפועל - צעירות נחף הפועל

 שעה  16/03/21 שישלי יום - 17 זור מח שעה  22/12/20 שלישי םיו - 8  חזור מ

 19:00 . 18:00 סנאן  אבו הפועל - אן'ג  בית דליה הפועל
 18:30 . 19:30 ת צעירו ף נח הפועל - ורדים  כפר עצמה
 18:00 . 18:00 עראבה   הפועל  - סחנין הפועל

 18:30 . 18:00 צפת  עליון גליל הפועל - נחף ועלהפ
 18:00 . 19:30 כרום  דל' מג הפועל - עירוני ל כרמיא  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

 18:00 . 18:00 אן 'ג יתב הדלי  ועלהפ - כרום  דל' מג הפועל
 19:30 . 18:30 עירוני  כרמיאל  בימכ - צפת עליון גליל הפועל
 18:00 . 18:00 חף נ הפועל - עראבה הפועל

 18:00 . 18:30 סחנין  ועלהפ - צעירות נחף ועלהפ
 19:30 . 19:00 ורדים  כפר  צמהע - סנאן אבו הפועל
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 חיפה -'  ב נערות 505 ליגה
 שעה    26/01/21 ישליש יום - 12 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי םיו - 1  ור מחז

 18:30 . 18:00 כרמל   אל דאלית הפועל  - מנדא כאוכב  פועלה
 18:00 . 18:30 שפרעם  בליןאע ימכב  - עוספיא מלהכר עלפוה

 18:00 . 18:30 אעבלין  עירוני  להפוע - חיפה הפועל
 18:00 . 19:00 מוצקין  קרית  מכבי - אעבלין עירוני
 18:00 ( 30/01/21)                       .    19:30 ביכורים חיפה מכבי - רעםשפ הפועל
 18:00 . 18:30 תמרה   הפועל - נהריה הפועל

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:00 . 18:30 תמרה   הפועל  - כרמל  אל דאלית הפועל
 18:30 . 18:00 נהריה   להפוע - כוריםבי  הפ חי מכבי
 19:30 . 18:00 שפרעם על הפו - וצקין מ  קרית ימכב

 19:00 . 18:00 לין עבא עירוני  - ןאעבלי  עירוני הפועל
 18:30 . 18:00 חיפה  הפועל - שפרעם עבליןא בימכ

 18:30 . 18:00 עוספיא  הכרמל הפועל  - מנדא כאוכב  עלהפו
 שעה  09/02/21 שלישי יום - 14 ור מחז שעה  03/11/20 שלישי םיו - 3  מחזור 

 18:30 . 18:30 כרמל  אל דאלית  הפועל  - וספיאע  הכרמל ועלהפ
 18:00 . 18:30 מנדא כאוכב  הפועל - חיפה הפועל
 18:00 . 19:00 שפרעם אעבלין מכבי - אעבלין יעירונ 

 18:00 . 19:30 אעבלין  עירוני הפועל - שפרעם הפועל
 18:00 . 18:30 וצקין מ קרית מכבי - יהר נה פועלה

 18:00 ( 13/02/21.                          ) 18:00 יכורים ב  חיפה מכבי - תמרה   הפועל
 ה שע 16/02/21 שלישי יום - 15 ור חזמ שעה  10/11/20 ישליש יום - 4  ר מחזו

 18:00 ( 20/02/21)              .              18:30 ביכורים  חיפה  מכבי - כרמל  אל דאלית הפועל
 18:00 . 18:00 רהתמ  הפועל  - מוצקין  קרית מכבי

 18:30 . 18:00 נהריה  הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 19:30 . 18:00 שפרעם  עלפוה  - שפרעם עבליןא מכבי

 19:00 . 18:00 אעבלין  רוניעי  - מנדא כאוכב  הפועל
 18:30 . 18:30 חיפה   הפועל  - עוספיא הכרמל הפועל

 שעה  23/02/21 שלישי םיו - 16 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי םיו - 5  חזור מ

 18:30 . 18:30 ל כרמ   אל דאלית   הפועל - חיפה הפועל
 18:30 . 19:00 עוספיא  הכרמל  לוע הפ  - אעבלין וניעיר 

 18:00 . 19:30 מנדא  כאוכב  פועלה  - שפרעם הפועל
 18:00 . 18:30 שפרעם אעבלין מכבי - נהריה הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני הפועל  - ה תמר  הפועל
 18:00 ( 21/11/20) 18:00 מוצקין  קרית  מכבי - ביכורים יפהח  מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 17 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  חזור מ

 18:00 . 18:30 מוצקין  קרית מכבי - כרמל  אל דאלית הפועל
 18:00 ( 06/03/21)              .             18:00 יכורים ב חיפה מכבי - יןלאעב  וניעיר  הפועל
 18:00 . 18:00 ה תמר  הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 18:30 . 18:00 נהריה  על פוה - מנדא כאוכב  עלהפו

 19:30 . 18:30 שפרעם   הפועל  - עוספיא הכרמל הפועל
 19:00 . 18:30 אעבלין  עירוני - חיפה הפועל

 

 

  



630 
 

 שעה    09/03/21 שלישי וםי - 18 ר מחזו שעה  08/12/20 שלישי וםי - 7  מחזור 

 18:30 . 19:00 כרמל  אל  דאלית הפועל - אעבלין עירוני
 18:30 . 19:30 חיפה  ועלהפ - שפרעם הפועל
 18:30 . 18:30 עוספיא  הכרמל הפועל - נהריה הפועל
 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל  - תמרה   הפועל

 18:00 ( 12/12/20) 18:00 שפרעם  אעבלין מכבי - וריםביכ חיפה ימכב
 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני הפועל  - מוצקין  קרית מכבי

 ה שע 16/03/21 שלישי יום - 19 ור חזמ שעה  22/12/20 ישליש יום - 8  ר מחזו

 18:00 . 18:30 אעבלין  עירוני  הפועל  - כרמל  אל דאלית הפועל
 18:00 . 18:00 מוצקין  יתקר  מכבי - שפרעם ןאעבלי ימכב

 18:00 ( 20/03/21)        .                   18:00 ביכורים  חיפה  ימכב  - מנדא כבכאו  פועלה
 18:00 . 18:30 תמרה   ל הפוע - וספיאע  מלהכר הפועל
 18:30 . 18:30 נהריה   הפועל - החיפ הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם  הפועל - אעבלין עירוני

 שעה  06/04/21 שלישי םיו - 20 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי םיו - 9  ור מחז

 18:30 . 19:30 מל כר אל  דאלית הפועל - שפרעם הפועל
 19:00 . 18:30 אעבלין  וני עיר  - נהריה ועלהפ

 18:30 . 18:00 פה חי  הפועל  - תמרה   הפועל
 18:30 ( 02/01/21) 18:00 עוספיא  הכרמל  הפועל - ביכורים חיפה מכבי
 18:00 . 18:00 נדא מ כאוכב הפועל  - מוצקין  ריתק  מכבי

 18:00 . 18:00 שפרעם  אעבלין מכבי - אעבלין עירוני ועלהפ
 שעה  20/04/21 שלישי יום - 21 ר מחזו שעה  05/01/21 שלישי יום - 10 ור מחז

 18:00 . 18:30 שפרעם  אעבלין  מכבי - כרמל  אל דאלית הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין  עירוני  על הפו - אמנד וכבכא  הפועל
 18:00 . 18:30 מוצקין  קרית מכבי - עוספיא הכרמל להפוע 

 18:00 ( 24/04/21)                 .          18:30 יםיכור ב  חיפה מכבי - חיפה הפועל
 18:00 ( 30/03/21.                          ) 19:00 תמרה  הפועל - ןאעבלי  עירוני
 18:30 . 19:30 הריה נ  הפועל - שפרעם להפוע 

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 22 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 11 מחזור 

 18:30 . 18:30 כרמל  אל  דאלית להפוע  - הנהרי הפועל
 19:30 ( 23/03/21.                          ) 18:00 שפרעם  הפועל  - תמרה   ועלהפ

 19:00 ( 16/01/21) 18:00 ן אעבלי  יעירונ  - ביכורים חיפה מכבי
 18:30 . 18:00 חיפה  הפועל  - מוצקין  קרית מכבי

 18:30 . 18:00 יא עוספ  הכרמל להפוע  - אעבלין עירוני הפועל
 18:00 . 18:00 מנדא  כאוכב  עלפוה  - שפרעם יןאעבל  מכבי
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 שומרון  -' ב נערות 506 ליגה
 שעה    26/01/21 שלישי וםי - 10 מחזור  ה שע 20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

  .  שית חופ - נהיו  כפר ביתר
 18:30 . 19:00 פרדיס  מכבי - עירוני נתניה אליצור
 19:00 ( 24/10/20) 18:30 מעגן / זכרון הפועל - וןזכר  גןמע  הפועל
 19:00 ( 30/01/21.                          ) 18:00 יהודה   אבן. ס.מ  - רותם מנשה הפועל
 18:00 . 19:30 פחם  אל אום מכבי - ערערה מכבי

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  ור מחז

  .  פחם  אל  וםא  מכבי - חופשית
 19:30 ( 31/10/20) 19:00 ערערה   כבימ  - יהודה  בןא .ס.מ

 18:00 . 19:00 רותם  מנשה הפועל - מעגן/זכרון הפועל
 18:30 ( 06/02/21)          .                  18:30 זכרון  מעגן עלו הפ - יספרד  מכבי
 19:00 . 19:00 עירוני   נתניה  אליצור - יונה  כפר ביתר

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 12 ר מחזו שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - עירוני נתניה אליצור
 19:00 ( 13/02/21)       (    07/11/20) 18:30 ונה י  כפר  ביתר - זכרון מעגן הפועל

 18:30 . 18:00 פרדיס כבי מ  - רותם המנש פועלה
 19:00 . 19:30 מעגן /זכרון הפועל - ערערה מכבי
 19:00 ( 13/02/21)           .                 18:00 יהודה   בןא. ס.מ - פחם אל  אום מכבי

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  יהודה   בןא . ס.מ - חופשית
 18:00 . 19:00 פחם  אל אום מכבי  - מעגן/זכרון להפוע 
 19:30 . 18:30 ערערה  מכבי  - ספרדי  מכבי
 18:00 ( 14/11/20) 19:00 רותם  מנשה הפועל - נהיו  כפר ביתר

 18:30 . 19:00 זכרון  מעגן הפועל - עירוני נתניה אליצור
 שעה  23/02/21 ישישל יום - 14 מחזור  שעה  17/11/20 ישישל יום - 5  ר חזומ

  .  חופשית  - זכרון מעגן הפועל
 19:00 . 18:00 עירוני  נתניה  אליצור - רותם מנשה להפוע 

 19:00 ( 27/02/21.                          ) 19:30 יונה   כפר ביתר  - ערערה בימכ
 18:30 . 18:00 יס דפר   מכבי - פחם אל  אום מכבי

 19:00 ( 21/11/20) 19:00 ן מעג/כרוןז הפועל - יהודה  אבן. ס.מ
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 15 זור חמ שעה  01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  מעגן /זכרון הפועל - תשי חופ
 19:00 ( 06/03/21).                           18:30 יהודה   אבן. ס.מ - פרדיס  ימכב

 18:00 ( 05/12/20) 19:00 פחם אל אום מכבי  - נהיו  כפר ביתר
 19:30 . 19:00 ערערה  מכבי - עירוני נתניה ליצורא

 18:00 ( 05/12/20) 18:30 ם תרו  מנשה הפועל - וןזכר  ןמעג הפועל
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  08/12/20 ישישל יום - 7  מחזור 

  .  ופשית ח  - רותם מנשה הפועל
 18:30 ( 13/03/21)                        .   19:30 זכרון  מעגן הפועל - ערערה מכבי
 19:00 . 18:00 עירוני  תניהנ  ראליצו  - פחם אל  אום מכבי

 19:00 ( 13/03/21)  (         12/12/20) 19:00 יונה   כפר ביתר - ודהיה  אבן. ס.מ
 18:30 . 19:00 יס פרד מכבי  - מעגן/זכרון הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי םיו - 17 מחזור  ה שע 22/12/20 שלישי יום - 8  מחזור 

  .  פרדיס   מכבי - חופשית
 19:00 ( 26/12/20) 19:00 מעגן /זכרון עלהפו  - נהיו  כפר ביתר

 19:00 . 19:00 יהודה   אבן. ס.מ - עירוני נתניה אליצור
 18:00 ( 26/12/20) 18:30 פחם  אל אום מכבי  - זכרון מעגן הפועל
 19:30 . 18:00 רה ערע  מכבי  - רותם מנשה הפועל

 שעה  23/03/21 ישליש יום - 18 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - הער ער מכבי
 18:00 . 18:00 תם רו  מנשה הפועל - פחם אל  אום בימכ
 18:30 ( 27/03/21)          (  02/01/21) 19:00 זכרון  מעגן הפועל - יהודה  אבן. ס.מ

 19:00 . 19:00 עירוני  נתניה  ראליצו - מעגן/זכרון הפועל
 19:00 ( 27/03/21)                         .  18:30 ונה י  כפר  ביתר - פרדיס  מכבי
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 506ב' שומרון,  סבוב שלישי: ליגה נערות

   
 (5-1עליון )מקומות בית 

 
 /104/206: יום שלישי 19מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 12/04/21: יום שני 20זור מח

 חופשית – 5מקום 
 4קום מ – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 20/04/21ישי ם של: יו 21 מחזור

 חופשית – 3קום מ
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 27/04/21: יום שלישי 22מחזור 
 חופשית – 2מקום 

 1מקום  – 3ום מק
 5מקום  – 4מקום 

 
 215/04/0ישי : יום של23מחזור 
 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6)מקומות תחתון  בית
 

 12/06/04שלישי  יום :19זור מח
 9מקום  – 6מקום 
 8ום מק – 7מקום 

 
 27/04/21: יום שלישי 20מחזור 
 8מקום  – 9מקום 
 7ם מקו – 6מקום 

 

 04/05/21 : יום שלישי21ור זמח
 9מקום  – 7מקום 
     6קום מ – 8מקום 

 

 

  



634 
 

 
 שרון - ב נערות 507 ליגה

 עה ש   22/12/20 ישליש יום - 8  זור מח שעה  20/10/20 ילישש  יום - 1  מחזור 

 19:30 . 19:00 אלתחדי  ייבהט  הפועל - אוריאל הרצליה בני
 19:30 . 19:30 נרקיס   השרון. ה מכבי - טייבה הפועל
 18:30 . 18:30 סחלב  סבא כפר הפועל - העין ראש עירוני
 18:00 . 19:30 רוני  השרון רמת ס.א - מתן מכבי

 שעה  29/12/20 שישלי יום - 9  ר מחזו שעה  27/10/20 שלישי םיו - 2  חזור מ

 18:30 . 18:00 סחלב  סבא כפר  הפועל - רוני  השרון  רמת ס.א
 18:30 . 19:30 העין  אשר   יונעיר - נרקיס השרון . ה  מכבי

 19:30 . 19:30 יבה טי  הפועל - אלתחדי טייבה הפועל
 19:00 . 19:30 אוריאל  הרצליה בני - מתן מכבי

 שעה  05/01/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  03/11/20 לישיש  יום - 3  מחזור 

 18:00 . 19:00 רוני  השרון  רמת   ס.א - אוריאל הרצליה ניב
 19:30 . 19:30 מתן  כבימ - הטייב הפועל
 19:30 . 18:30 תחדי אל  טייבה להפוע  - העין ראש עירוני
 19:30 . 18:30 רקיס נ  רוןהש. ה  מכבי - סחלב סבא כפר   הפועל

 שעה  12/01/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי וםי - 4  ור מחז

 19:30 . 18:00 נרקיס  השרון.  ה  מכבי - רוני  השרון  רמת ס.א
 18:30 . 19:30 סחלב  סבא כפר הפועל - אלתחדי טייבה עלהפו

 18:30 . 19:30 העין  ראש  עירוני - מתן מכבי
 19:30 . 19:00 בהטיי  פועלה  - יאלאור  ההרצלי בני

 שעה  26/01/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי םיו - 5  מחזור 

 18:00 . 19:30 רוני   השרון רמת ס.א - טייבה הפועל
 19:00 . 18:30 אוריאל  הרצליה בני - ןהעי  ראש עירוני
 19:30 . 18:30 מתן  מכבי - סחלב סבא כפר   הפועל
 19:30 . 19:30 די אלתח טייבה  עלהפו - יסנרק  רון הש. ה  מכבי

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  עה ש 01/12/20 שלישי יום - 6  זור מח

 19:30 . 18:00 אלתחדי  בהייט  להפוע  - רוני  השרון  רמת ס.א
 19:30 . 19:30 יסנרק  שרוןה. ה מכבי - מתן מכבי

 18:30 . 19:00 חלב ס סבא כפר   הפועל - אוריאל הרצליה בני
 18:30 . 19:30 העין  ראש ני עירו  - בהטיי  פועלה

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  08/12/20 שישלי יום - 7  מחזור 

 18:00 . 18:30 רוני  השרון רמת ס.א - עיןה ראש עירוני
 19:30 . 18:30 טייבה   הפועל - סחלב סבא כפר   הפועל
 19:00 . 19:30 ריאל או צליההר ניב - נרקיס השרון . ה  מכבי

 19:30 . 19:30 מתן  מכבי - אלתחדי טייבה פועלה
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 507סבוב שלישי: ליגה נערות ב' שרון, 

   

 
 /2102/23: יום שלישי 15מחזור 

 7מקום  – 2ום מק
 6מקום  – 3ום מק

 5ם מקו – 4מקום 
 8מקום  – 1 מקום

 
 02/03/21: יום שלישי 16מחזור 
 5ום מק – 8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2ם מקו – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 09/03/21: יום שלישי 17מחזור 
 8מקום  – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 6/03/211: יום שלישי 18 זורמח

 6מקום  – 8מקום 
 5ם קומ – 7ום מק

 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 /2106/04 שלישי: יום 19מחזור 
 8 מקום – 3מקום 

 2מקום  – 4ום מק
 1מקום  – 5 מקום
 7מקום  – 6מקום 

 
 20/04/21: יום שלישי 20ום מק

 7מקום  – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5 קוםמ – 2מקום 
 4 מקום – 3מקום 

 
 04/21/27: יום שלישי 21מחזור 

 8מקום  – 4ם קומ
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
  1ום מק – 7מקום 
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 זמרכ -'  ב תנערו 508 ליגה
 שעה    05/01/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 לישיש  יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - רחובות  מכבי
 19:30 . 19:30 תקוה   פתח  עלהפו - והתק  גני  מכבי

 19:30 . 18:30 תקוה   פתח  ורצאלי - יןבג  חולון אליצור
 18:00 . 19:30 גן  רמת רוניעי  ימכב  - גילת   תקוה  פתח  הפועל

 18:30 . 18:00 רמלה  דוד נוה  וריצ אל - אביב תל    וראליצ
 שעה  12/01/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  רמלה  דוד  נוה אליצור - חופשית
 18:00 . 18:00 אביב  תל    אליצור - ןג  רמת  וניעיר  מכבי

 19:30 . 19:30 גילת   קוהת פתח  עלהפו  - תקוה  פתח  אליצור
 18:30 . 19:30 בגין  חולון  אליצור - תקוה  פתח  הפועל
 19:30 . 18:00 תקוה   גני מכבי - רחובות  מכבי

 ה שע 19/01/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  03/11/20 ישליש  יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - תקוה ניג  מכבי
 18:00 . 18:30 ת רחובו  מכבי - בגין  חולון אליצור

 19:30 . 19:30 וה תק  פתח הפועל  - ת גיל  תקוה  פתח  עלהפו
 19:30 . 18:00 תקוה   פתח  אליצור - יבאב תל    אליצור
 18:00 . 18:30 גן   מתר  ונירעי   מכבי - רמלה דוד  נוה אליצור

 שעה  23/01/21 שבת יום - 13 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  גן   רמת  יירונ ע  מכבי - חופשית
 20:30 . 19:30 לה רמ   דוד  נוה  אליצור - והתק  חפת  יצוראל

 20:30 . 19:30 אביב   תל  אליצור - קוהת  פתח  הפועל
 19:30 . 18:00 גילת  והתק  פתח הפועל - רחובות  מכבי

 20:30 . 19:30 בגין  ןחולו אליצור - תקוה גני  כבימ
 ה שע 26/01/21 ישישל יום - 14 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  שית ופח - בגין  חולון רליצו א
 19:30 . 19:30 תקוה   גני מכבי - גילת   תקוה  פתח  הפועל
 18:00 . 18:00 רחובות  מכבי - אביב תל    אליצור
 19:30 . 18:30 תקוה  פתח  הפועל - רמלה דוד  נוה אליצור

 19:30 . 18:00 תקוה  פתח  אליצור - גן  רמת  עירוני מכבי
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 שעה    02/02/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  01/12/20 ישישל יום - 6  זור מח

  .  תקוה   פתח  אליצור - ופשיתח
 18:00 . 19:30 ן ג  רמת  עירוני  מכבי - תקוה  פתח  הפועל
 18:30 . 18:00 רמלה   דוד נוה אליצור - ובותרח  מכבי
 18:00 . 19:30 אביב תל   אליצור - תקוה גני  מכבי
 19:30 . 18:30 גילת  התקו  תחפ  הפועל - בגין  וןחול  וראליצ

 שעה  09/02/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  ת ופשי ח - גילת   תקוה  פתח  הפועל
 18:30 . 18:00 בגין   חולון אליצור - אביב ל ת   אליצור
 19:30 . 18:30 תקוה   גני  מכבי - רמלה דוד  נוה אליצור

 18:00 . 18:00 בות רחו  בי מכ - גן  תרמ  ירוניע  מכבי
 19:30 . 19:00 תקוה  פתח  הפועל  - תקוה  פתח  אליצור

 שעה  16/02/21 ישישל םוי - 17 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 8  מחזור 

  .  תקוה   פתח  הפועל - חופשית
 19:00 . 18:00 תקוה פתח אליצור - חובותר  ימכב
 18:00 . 19:30 גן  רמת רוניעי כבימ - והתק  גני  מכבי

 18:30 . 18:30 רמלה  דוד  נוה אליצור - גיןב  חולון אליצור
 18:00 . 19:30 אביב  תל   אליצור  - גילת   תקוה  פתח  הפועל

 שעה  23/02/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 9  זור חמ

  .  חופשית  - אביב תל    אליצור
 19:30 . 18:30 לת גי תקוה חפת  הפועל - מלהר דוד  נוה אליצור

 18:30 . 18:00 גין ב  חולון אליצור - גן  רמת  ירוניע  מכבי
 19:30 . 19:00 תקוה   גני מכבי - תקוה  פתח  אליצור

 18:00 . 19:30 רחובות  מכבי - תקוה  פתח  פועלה
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 508י: ליגה נערות ב' מרכז, לישסבוב ש

   
 (5-1בית עליון )מקומות 

 
 12/09/03ישי : יום של19זור מח
 חופשית – 1ום מק
 5מקום  – 2 וםמק

 4מקום  – 3מקום 
 

 16/03/21: יום שלישי 20מחזור 
 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 

 3קום מ – 2ום מק
 

 06/04/21יום שלישי  :21מחזור 
 תחופשי – 3מקום 

 2מקום  – 4קום מ
 1מקום  – 5מקום 

 
 4/2120/0י : יום שליש 22מחזור 

 חופשית – 2קום מ
 1מקום  – 3 וםמק

 5קום מ – 4מקום 
 

 04/21/27: יום שלישי 23מחזור 
 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6מות )מקו  תון בית תח
 

 09/03/21: יום שלישי 19מחזור 
 9ום מק – 6ם מקו

 8מקום  – 7מקום 
 

 16/03/21: יום שלישי 20מחזור 
 8מקום  – 9ום מק

 7מקום  – 6מקום 

 

 04/21/06: יום שלישי 21ר מחזו 
 9מקום  – 7מקום 
     6מקום  – 8מקום 
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 דרום -ב נערות 509 ליגה
 שעה    26/01/21 לישיש  יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 19:00 ( 24/10/20) 20:00 זאב .פ/ירושלים  אסא - ןיו עצ גוש ראליצו 
 18:00 . 19:30 ירושלים   הפועל - בתיה ת מזכר הפועל
 18:30 . 18:30 מגינים  מודיעין עוצמה - יןיע מוד  עצמה
 19:30 ( 30/01/21)             .               19:30 ברנר  הפועל - אדומים מעלה מכבי

 20:00 ( 30/01/21.                          ) 18:00 ימקא יםירושל   ש.ה.ל. מ - ירושלים א" אס
 שעה  02/02/21 שלישי םיו - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 20:00 ( 06/02/21)    .                       19:00 ימקא  ירושלים  ש.ה.ל. מ - זאב.פ/ שליםירו אסא
 18:00 ( 31/10/20) 19:30 ירושלים  א" אס - ברנר ועלהפ

 19:30 . 18:30 אדומים  מעלה מכבי - מגינים מודיעין עוצמה
 18:30 . 18:00 מודיעין  צמהע - םירושלי  להפוע 

 19:30 ( 31/10/20) 20:00 בתיה  מזכרת עלהפו - עציון גוש אליצור
 שעה  09/02/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 19:00 . 19:30 זאב .פ/ ירושלים  אסא - יהבת  מזכרת  הפועל
 20:00 ( 13/02/21)                      .     18:30 ציון ע גוש  ראליצו - מודיעין עצמה
 18:00 . 19:30 ירושלים   הפועל - יםאדומ  מעלה מכבי

 18:30 . 18:00 נים גימ  מודיעין עוצמה - ירושלים א" אס
 19:30 ( 13/02/21)        (    07/11/20) 20:00 ברנר   הפועל - ימקא ירושלים  ש.ה.ל.מ

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 19:30 ( 20/02/21).                           19:00 ברנר  עלהפו  - זאב.פ/ ירושלים אסא
 20:00 ( 20/02/21)                      .     18:30 ימק  ירושלים ש .ה.ל .מ - מגינים ןמודיעי  הצמעו

 18:00 . 18:00 ירושלים  א" אס - ירושלים  הפועל
 19:30 ( 14/11/20) 20:00 דומיםא  מעלה מכבי - עציון גוש אליצור
 18:30 . 19:30 מודיעין  עצמה  - בתיה מזכרת  הפועל

 עה ש 23/02/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  17/11/20 לישיש  םיו - 5  מחזור 

 19:00 . 18:30 זאב. פ/ירושלים  אסא - מודיעין צמהע
 19:30 . 19:30 תיה ב ת מזכר ועלהפ - אדומים מעלה מכבי

 20:00 ( 27/02/21)                         .  18:00 עציון  גוש אליצור - םליירוש א" אס
 18:00 ( 21/11/20) 20:00 ירושלים  הפועל - קאימ ירושלים  ש.ה.ל.מ

 18:30 ( 21/11/20) 19:30 מגינים   מודיעין ה וצמע - רברנ  הפועל
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 15 ור מחז עה ש 01/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 19:00 מגינים  מודיעין עוצמה - זאב.פ/ ירושלים אסא
 19:30 ( 06/03/21)                          . 18:00 ברנר  הפועל - ירושלים  הפועל
 20:00 ( 06/03/21)        (    05/12/20) 20:00 ימקא   ירושלים ש.ה.ל .מ - עציון גוש ראליצו 

 18:00 . 19:30 שלים רו י  א " אס - בתיה זכרת מ עלהפו
 19:30 . 18:30 אדומים  מעלה מכבי  - עיןמודי עצמה

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 19:00 . 19:30 זאב .פ/ ירושלים אסא - יםאדומ  העלמ  מכבי
 18:30 . 18:00 מודיעין  עצמה - ירושלים א" אס
 19:30 ( 12/12/20) 20:00 בתיה  מזכרת   ועלהפ  - ימקא ירושלים  ש.ה.ל.מ

 20:00 ( 13/03/21)               .            19:30 עציון   גוש אליצור - ברנר הפועל
 18:00 . 18:30 רושלים י  פועלה - מגינים מודיעין עוצמה

 שעה  16/03/21 ישישל יום - 17 מחזור  עה ש 22/12/20 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:00 . 19:00 ירושלים   הפועל - אבז.פ/ ירושלים אסא
 18:30 ( 26/12/20) 20:00 מגינים מודיעין עוצמה  - עציון גוש אליצור

 19:30 ( 20/03/21)                    .        19:30 ברנר  הפועל - בתיה מזכרת  ועלהפ
 20:00 ( 20/03/21)                         .  18:30 ימקא רושליםי  ש.ה .ל. מ - מודיעין עצמה
 18:00 . 19:30 ירושלים   א" אס - אדומים מעלה מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 18 זור חמ שעה  29/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

 19:00 . 18:00 זאב.פ / יםירושל סאא - ירושלים א" אס
 19:30 ( 02/01/21) 20:00 אדומים עלהמ  ימכב  - ימקא ירושלים  ש.ה.ל.מ

 18:30 ( 02/01/21) 19:30 מודיעין  העצמ - ברנר הפועל
 19:30 . 18:30 בתיה   מזכרת הפועל - מגינים מודיעין עוצמה
 20:00 ( 10/04/21)           .                 18:00 יון עצ  גוש אליצור - ירושלים  הפועל
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 נגב -ב נערות 510 ליגה
 שעה    26/01/21 שלישי יום - 10 חזור מ שעה  20/10/20 שישלי יום - 1  ור מחז

 18:30 . 18:00 ערבה  הפועל - יעופר  אשקלון  הפועל
 19:30 . 19:30 נגב  שדות מכבי  - שדרות מכבי

 18:30 . 18:30 הנגב  רמת  הפועל  - טוביה  באר הפועל
 18:30 . 18:00 לכיש  הפועל - אילת פועלה

 19:30 . 19:30 אשדוד  ביכ מ - אשדוד ביתר
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 19:30 . 18:30 אשדוד  מכבי - ערבה הפועל
 19:30 . 18:30 וד אשד יתרב - לכיש  הפועל
 18:00 . 18:30 ילת א  הפועל  - הנגב  רמת  הפועל
 18:30 . 19:30 טוביה  באר  הפועל - נגב שדות מכבי

 19:30 . 18:00 רות שד  ימכב  - יפר עו  שקלון א הפועל
 שעה  09/02/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 3  חזור מ

 18:30 . 19:30 בה ער הפועל - שדרות מכבי
 18:00 . 18:30 י עופר  אשקלון הפועל  - טוביה  באר הפועל
 19:30 . 18:00 נגב  שדות  מכבי - אילת הפועל

 18:30 . 19:30 נגב ה  רמת  פועלה  - אשדוד תריב
 18:30 . 19:30 לכיש  הפועל  - אשדוד  מכבי

 ה עש 16/02/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 4  זור מח

 18:30 . 18:30 כיש ל  הפועל - ערבה להפוע 
 19:30 . 18:30 אשדוד  מכבי - נגבה  מתר  הפועל
 19:30 . 19:30 ד ו אשד ביתר  - נגב שדות מכבי
 18:00 . 18:00 אילת  הפועל - ריעופ אשקלון  עלהפו

 18:30 . 19:30 טוביה באר הפועל - שדרות מכבי
 שעה  23/02/21 שלישי יום - 14 ר ומחז שעה  17/11/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 18:30 בהער ל הפוע - טוביה  באר הפועל
 19:30 . 18:00 שדרות  מכבי - אילת הפועל
 18:00 . 19:30 רי עופ אשקלון  עלהפו - ודאשד  ביתר

 19:30 . 19:30 נגב   שדות מכבי - אשדוד  בימכ
 18:30 . 18:30 הנגב  רמת הפועל - לכיש  הפועל
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 שעה    02/03/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי םיו - 6  זור מח

 18:30 . 18:30 הנגב  רמת  הפועל - ערבה הפועל
 18:30 . 19:30 לכיש  הפועל - נגב שדות יבמכ

 19:30 . 18:00 אשדוד  מכבי - עופרי ן אשקלו הפועל
 19:30 . 19:30 אשדוד  ביתר - שדרות מכבי

 18:00 . 18:30 ת איל ועל פ ה - טוביה  באר הפועל
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 16 מחזור  עה ש 08/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 18:00 ערבה  להפוע  - אילת הפועל
 18:30 . 19:30 טוביה באר הפועל - דודאש תרבי

 19:30 . 19:30 שדרות  ימכב  - אשדוד  מכבי
 18:00 . 18:30 עופרי  אשקלון הפועל - לכיש  הפועל

 19:30 . 18:30 נגב   שדות מכבי - הנגב  רמת  פועלה
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 8  ור מחז

 19:30 . 18:30 נגב  שדות מכבי - הערב פועלה
 18:30 . 18:00 הנגב  תרמ הפועל - עופרי אשקלון  הפועל
 18:30 . 19:30 לכיש   הפועל - שדרות מכבי

 19:30 . 18:30 ודאשד  מכבי - טוביה  באר עלופה
 19:30 . 18:00 אשדוד  ר יתב - לתאי הפועל

 שעה  06/04/21 לישיש  יום - 18 מחזור  עה ש 29/12/20 שלישי יום - 9  מחזור 

 18:30 . 19:30 ערבה  פועלה  - אשדוד ביתר
 18:00 . 19:30 אילת  הפועל  - אשדוד  מכבי

 18:30 . 18:30 ה טובי  באר הפועל - לכיש  הפועל
 19:30 . 18:30 שדרות  מכבי - הנגב  תרמ  הפועל
 18:00 . 19:30 עופרי  אשקלון  הפועל - נגב שדות מכבי
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 נערות ב' מחוזית  גה לי –גמר סל                                       

 

 18/05/21/ יום שלישי  1/05/211יום שלישי 

 מפרץ  'אלוף נערות ב –אלוף נערות ב' צפון  .3

 אלוף נערות ב' שומרון  – וף נערות ב' חיפהאל .4

 אלוף נערות ב' מרכז   –ב' שרון  ותוף נעראל .5

 נגב  וף נערות ב'לא  –אלוף נערות ב' דרום  .6

 

 המפסיד יוצא.  טתגמר סל, ייערכו בשילב הם, בששחקיהמ •
 

        בשיטת הטוב משני המשחקים )עפ"י הפרשים( כשהקבוצה, מצד ימין,  המשחקים ייערכו •
                                    תתארח במשחק הגומלין.      ת המשחק הראשון ותארח א

 
 חקים, תוכרז  המש ם שניסיכומנצחת, בבית וחוץ וה המשחקים יערכו בשיטת משחקי •

 בסדרה. ת כמנצח
 

 חקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום המנצחת בסיכום שני המש •
 שני המשחקים. 

 ני בין שתי השבמשחק שני המשחקים, תשוחק הארכה  שים זהים, בסיכוםיו ההפרה

 הקבוצות עד להכרעה. 

 חק האחר תוכרז  במש מנצחתה והוחק הארכויון, לא תשוהסתיים אחד המשחקים בשי

 ת.צחכמנ

 

 ה לליגה נערות ב' לאומית.ארבעת מנצחות הסדרות תעלינ •
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 גולן -'א  סל-קט 552 ליגה
 שעה    08/12/20 שלישי יום - 6  זור מח שעה  13/10/20 שלישי םוי - 1  מחזור 

  .  חופשית  - נטור  גולן הפועל
 17:00 . 18:30 גול  חספין   לילג  להפוע  - הגומא ג" ק  הפועל

 17:00 . 18:30 גול  אביטל  גליל  עלפו ה  - גולן גליל פועלה
 שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  גול  אביטל גליל הפועל - חופשית
 18:30 . 17:00 גולן  גליל  הפועל - גול פיןחס גליל הפועל
 18:30 . 17:00 א הגומ ג"ק הפועל - טורנ  גולן הפועל

 שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  10/11/20 לישיש  יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - הגומא ג" ק  הפועל
 17:00 . 18:30 נטור  גולן  הפועל - גולן לגלי  הפועל
 17:00 . 17:00 גו   חספין גליל  הפועל - ולג  אביטל גליל הפועל

 ה שע 19/01/21 שלישי וםי - 9  מחזור  שעה  24/11/20 לישיש  םיו - 4  מחזור 

  .  גול  חספין גליל הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 גול  אביטל  גליל הפועל - נטור  גולן הפועל

 18:30 . 18:30 גולן   גליל הפועל - הגומא ג" ק  פועלה
 עה ש 26/01/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  חזור מ

  .  ית ופש ח  - לןגו  גליל הפועל
 18:30 . 17:00 הגומא  ג" ק  הפועל - גול טלאבי גליל הפועל
 17:00 . 17:00 נטור  גולן  הפועל - גול חספין גליל הפועל

 שעה  20/04/21 לישיש  יום - 16 מחזור  שעה  02/02/21 שלישי יום - 11 חזור מ

 17:00 . 18:30 גול  אביטל  גליל  הפועל - גולן גליל הפועל
 17:00 . 18:30 גול  חספין   גליל עלהפו - אהגומ ג" ק  הפועל
  .  חופשית  - נטור  גולן הפועל

 שעה  04/05/21 לישיש  יום - 17 מחזור  שעה  16/02/21 שלישי יום - 12 מחזור 

  .  גול  אביטל גליל הפועל - יתחופש
 18:30 . 17:00 גולן  גליל  הפועל - גול חספין גליל עלהפו
 18:30 . 17:00 מא הגו ג"ק להפוע  - רנטו   גולן ועלהפ
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 שעה    11/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  עה ש 02/03/21 שלישי יום - 13 זור מח

 17:00 . 17:00 גו   חספין ילגל  עלפו ה  - גול אביטל גליל הפועל
 17:00 . 18:30 נטור  ולןג  הפועל - גולן גליל הפועל
  .  חופשית  - הגומא ג" ק  הפועל

 שעה  18/05/21 לישיש  יום - 19 מחזור  שעה  16/03/21 ישישל יום - 14 זור מח

  .  גול  חספין גליל פועלה  - חופשית
 18:30 . 18:30 גולן   גליל הפועל - הגומא ג" ק  הפועל
 17:00 . 17:00 גול  אביטל  גליל הפועל - ורנט  גולן הפועל

 ה שע 25/05/21 ישישל וםי - 20 מחזור  שעה  06/04/21 שלישי יום - 15 מחזור 

 17:00 . 17:00 נטור  ולןג   הפועל - גול חספין גליל הפועל
 18:30 . 17:00 הגומא  ג" ק  הפועל - גול אביטל גליל הפועל
  .  ית חופש  - ןגול גליל הפועל
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 גלבוע -א  סל קט 553 הליג
 עה ש   02/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 לישיש  יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 הירדן  בקעת  עלוהפ   - לביא  תבור  ילגל עלהפו
 17:00 . 17:00 דדו  מ-ג  פועלה  - הירדן.ע/טבריה הפועל
 16:30 ( 05/02/21)           .                 17:30 ר נ  גן גלבוע  הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 17:00 . 18:30 טבריה /הירדן . ע הפועל - שקד ועגלב  הפועל
 16:30 ( 05/02/21)                     .       17:30 רמו   נותימעי .ג  ועלהפ - בועהגל יהר  מ.ג  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 ון רמ  מעיינות.ג  הפועל - הירדן בקעת הפועל
 17:30 . 17:00 הגלבוע  הרי מ.ג  הפועל - טבריה/הירדן . ע הפועל
 18:30 . 17:00 שקד גלבוע הפועל - נר גן גלבוע הפועל
 17:30 ( 30/10/20) 16:30 חרוד  גלבוע  הפועל - דדו  מ-ג הפועל
 17:00 . 18:30 הירדן .ע/בריה ט  להפוע  - לביא  תבור  גליל הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 דן רהי בקעת  להפוע - ןהירד.ע/טבריה הפועל
 18:30 . 17:30 לביא   תבור גליל   הפועל - חרוד גלבוע עלהפו

 17:00 . 18:30 דדו   מ-ג הפועל - שקד גלבוע הפועל
 16:30 ( 05/03/21)                     .      17:30 נר  גן גלבוע  הפועל - עהגלבו הרי מ.ג  עלהפו

 17:00 ( 13/11/20) 16:30 טבריה / דןהיר .ע  עלהפו  - רמון  תמעיינו.ג  הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:00 טבריה /ןירדה. ע להפוע  - הירדן בקעת הפועל
 16:30 ( 19/03/21)  (         27/11/20) 16:30 רמון  ינותמעי.ג הפועל - נר גן גלבוע הפועל
 17:30 ( 27/11/20) 16:30 הגלבוע  רי ה  מ.ג עלהפו - דדו  מ-ג הפועל
 18:30 . 18:30 שקד  גלבוע  הפועל  - לביא  תבור  גליל הפועל
 17:30 . 17:00 חרוד  עגלבו  עלו הפ - הירדן.ע/טבריה הפועל

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:30 רדן הי  בקעת הפועל - ודחר  גלבוע הפועל
 17:00 . 18:30 הירדן .ע/טבריה הפועל - דשק גלבוע הפועל
 18:30 . 17:30 לבי   תבור  גליל  הפועל - הגלבוע הרי מ.ג  הפועל

 16:30 ( 09/04/21)           (04/12/20) 16:30 דדו  מ-ג  הפועל - ןרמו  מעיינות.ג  עלהפו
 16:30 ( 09/04/21)                    .       17:00 נר  גן גלבוע  ועלהפ - טבריה/הירדן . ע הפועל

 

 

  



647 
 

 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 נר  גן בועגל הפועל - הירדן בקעת לע הפו
 17:00 ( 11/12/20) 16:30 טבריה /הירדן .ע הפועל - דדו  מ-ג פועלה
 17:00 . 18:30 רמו   נותמעיי.ג  פועלה  - לביא  רתבו   גליל ועלפה

 17:30 . 17:00 הגלבוע  הרי מ.ג  להפוע - הירדן.ע/טבריה הפועל
 18:30 . 17:30 קדש ועגלב   הפועל - חרוד גלבוע הפועל

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 חזור מ עה ש 22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 18:30 הירדן  בקעת להפוע  - שקד גלבוע הפועל
 17:30 . 17:30 חרוד  גלבוע  עלפוה  - הגלבוע הרי מ.ג  ועלהפ

 17:00 . 17:00 הירדן .ע/ טבריה הפועל - רמון  מעיינות.ג  הפועל
 18:30 . 17:00 לביא   תבור  לילג  הפועל - טבריה/הירדן . ע ועלהפ
 16:30 ( 07/05/21)    (       25/12/20) 16:30 דדו   מ-ג הפועל - נר גן גלבוע פועלה

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  ה שע 05/01/21 שלישי וםי - 8  מחזור 

 17:00 . 17:00 דדו  מ -ג הפועל - הירדן בקעת הפועל
 17:00 . 18:30 נר  גן בועגל  הפועל  - לביא  תבור  יללג  הפועל

 17:00 . 17:00 טבריה /הירדן .ע  הפועל - הירדן.ע/יהטבר פועלה
 16:30 ( 14/05/21)                 .          17:30 ן רמו מעיינות.ג  עלהפו  - חרוד גלבוע הפועל
 17:30 . 18:30 הגלבוע  הרי  מ.ג  הפועל - שקד גלבוע הפועל

 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי םיו - 9  מחזור 

 17:00 . 17:30 הירדן  בקעת  הפועל - הגלבוע הרי מ.ג  הפועל
 18:30 . 17:00 שקד  גלבוע  ועלהפ - רמון  נותעיימ.ג  להפוע 

 17:30 . 17:00 חרוד  גלבוע  הפועל - טבריה/הירדן . ע הפועל
 17:00 . 17:00 דן היר .ע/היטבר  פועלה - נר גן גלבוע הפועל
 18:30 . 17:00 לביא   תבור יללג  הפועל - דדו  מ-ג הפועל
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 עמקים א  סל קט 554 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  ר מחזו שעה  13/10/20 ישישל יום - 1  מחזור 

  .  הגליל   וףנ  הפועל - חופשית
 17:00 . 17:30 אפרוחים  עפולה  הפועל  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 16:30 ( 23/01/21)                         .  17:00 אורטודוק נצרת   ועלהפ - עפולה הפועל
 17:30 . 18:00 קבר חוזתא  יזרעאל' הפ - רתבו   גליל הפועל

 שעה  02/02/21 שלישי וםי - 9  מחזור  שעה  27/10/20 ישישל יום - 2  מחזור 

  .  יזרעאל   מגדל  הפועל - חופשית
 17:30 . 18:00 ברק חוזתא  יזרעאל'  הפ - להגלי   וףנ  הפועל

 18:00 ( 31/10/20) 16:30 תבור   גליל  הפועל - אורטודוק נצרת  עלוהפ
 17:00 . 17:00 ולה עפ  הפועל - פרוחיםא  עפולה פועלה

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  ור מחז

  .  חופשית  - עפולה הפועל
 18:00 . 17:30 הגליל  נוף  להפוע  - יזרעאל  למגד   עלוהפ

 17:00 . 18:00 אפרוחים  עפולה הפועל - תבור  לילג  הפועל
 16:30 ( 20/02/21)                  .          17:30 וק רטודאו נצרת  ל ע הפו - קבר אחוזת עאליזר 'הפ

 ה שע 02/03/21 שישלי יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  תבור   גליל להפוע  - חופשית
 16:30 ( 06/03/21)     .                       18:00 אורטודוק  נצרת הפועל - הגליל  נוף הפועל

  חוזתא יזרעאל' הפ - רוחיםאפ העפול פועלה
 ברק

17:00 . 17:30 

 17:00 . 17:30 עפולה   הפועל  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  01/12/20 ישליש םיו - 5  מחזור 

  .  חופשית  - ברק אחוזת אליזרע' פה
 18:00 . 17:00 ליל הג  ף נו  הפועל - עפולה הפועל

 17:30 . 18:00 עאל זרי  מגדל   הפועל - רתבו   גליל פועלה
 17:00 ( 05/12/20) 16:30 אפרוחים  עפולה  הפועל - אורטודוק נצרת  הפועל

 עה ש 06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  עה ש 08/12/20 שלישי יום - 6  חזור מ

  .  אורטודוק  נצרת  הפועל - חופשית
 17:00 . 18:00 ים חאפרו לה עפו הפועל - גלילה  נוף הפועל
 17:30 . 17:30 ברק  אחוזת יזרעאל'  הפ  - רעאליז   מגדל  הפועל
 18:00 . 17:00 תבור  גליל הפועל - עפולה הפועל

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי וםי - 7  ר מחזו

  .  חופשית  - אפרוחים עפולה הפועל
 18:00 . 18:00 ל י הגל  נוף הפועל - בורת  ילגל הפועל

 17:00 . 17:30 עפולה  הפועל  - ברק זתאחו יזרעאל' הפ
 17:30 ( 15/12/20) 17:00 יזרעאל   מגדל   הפועל - אורטודוק נצרת  הפועל
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 יזרעאל  -'א  סל קט 555 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  13/10/20 ישליש וםי - 1  מחזור 

 16:30 (22/01/21(                )17/10/20) 17:30 שמשית  לזרעאי  הפועל - אבא וני אל יזרעאל' פה
 16:00 (22/01/21)                (16/10/20) 16:30 עדי  יזרעאל   הפועל - צעירים שמשית  הפועל
 17:00 . 17:30 מגידו   פועלה  - השעיהו יזרעאל  הפועל
 17:30 . 18:00 יפעת  ל יזרעא  הפועל - יקנעם  הפועל

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  עה ש 27/10/20 שלישי םיו - 2  חזור מ

 16:00 (05/02/21)            (    31/10/20) 17:30 מגידו  הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 17:30 . 17:00 הושעיה  רעאליז  הפועל - עדי יזרעאל  הפועל
 16:30 (05/02/21)             (    30/10/20) 16:30 צעירים  יתמשש  הפועל - שמשית יזרעאל  הפועל
 17:30 ( 06/02/21)        .                         18:00 אבא  אלוני אליזרע' הפ - יקנעם  הפועל

 שעה  16/02/21 שיישל יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 ישישל יום - 3  חזור מ

 17:30 (20/02/21)           (     14/11/20) 17:30 ת יפע   יזרעאל הפועל - אבא אלוני  יזרעאל' הפ
 18:00 . 17:00 יקנעם   להפוע  - צעירים שמשית  הפועל
 17:00 . 17:30 שמשית  יזרעאל   הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 16:00 (19/02/21(                )13/11/20) 16:00 עדי  יזרעאל  הפועל - ידומג  הפועל

 ה שע 05/03/21 שישי םיו - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שישלי יום - 4  מחזור 

 16:00 ( 28/11/20) 17:30 עדי  רעאליז  הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 16:00 ( 27/11/20) 16:30 ו ד מגי  הפועל - שמשית יזרעאל  הפועל
 17:30 ( 02/03/21)         .                        18:00 ה יהושע עאל יזר  הפועל - יקנעם  הפועל

 16:30 ( 28/11/20) 17:30 צעירים  שמשית   עלהפו - אבא וני אל זרעאלי 'הפ
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:30 (20/03/21)            (    04/12/20) 16:30 יפעת  יזרעאל   להפוע  - צעירים יתשמש   עלוהפ
 17:30 . 17:30 אבא  וניאל  יזרעאל'  פה  - הושעיה יזרעאל  הפועל
 18:00 . 17:00 יקנעם   לוע הפ - מגידו הפועל
 16:30 (19/03/21) (               04/12/20) 16:00 שמשית  יזרעאל הפועל - עדי יזרעאל  הפועל

 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 13 מחזור  עה ש 08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 16:30 (09/04/21)               ( 12/12/20) 17:30 שית שמ יזרעאל על הפו - יפעת  יזרעאל  הפועל
 17:00 . 18:00 עדי  יזרעאל   ועלהפ - יקנעם  הפועל

 16:00 (09/04/21)          (      12/12/20) 17:30 ו מגיד   הפועל - אבא אלוני  יזרעאל' הפ
 17:30 ( 11/12/20) 16:30 הושעיה  יזרעאל   הפועל - צעירים שמשית  הפועל

 שעה  20/04/21 שלישי וםי - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי םיו - 7  ור מחז

 17:30 . 17:30 יפעת  יזרעאל   הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 16:30 (23/04/21)  (              25/12/20) 16:00 צעירים  משיתש  פועלה  - מגידו הפועל
 17:30 (24/04/21)           (     25/12/20) 16:00 אבא  אלוני יזרעאל ' הפ - עדי יזרעאל  הפועל

 18:00 . 17:00 יקנעם   הפועל - שמשית יזרעאל  לוע הפ
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 צפון ' א  סל קט 556 ליגה
 שעה    02/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:00 אן 'ג בית דליה הפועל - סקילספורט שגב מ הפועל
 17:00 . 17:00 תרשיחא ל הפוע - ף יוס  מעלה ועלהפ

 17:00 . 17:00 נהריה   הפועל - ותעלמ הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים   כפר  עצמה - הדר נהריה הפועל
 16:00 ( 05/02/21)    .                       18:30 משגב  הפועל  - אכזיב ראש מטה הפועל

 שעה  16/02/21 ישישל יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 16:00 ( 19/02/21)              .             17:00 משגב פועלה  - אן'ג  בית דליה עלהפו
 18:30 . 17:30 כזיב א אשר  מטה  הפועל - ורדים  כפר עצמה

 17:00 . 17:00 הדר נהריה הפועל - נהריה עלהפו
 17:00 . 17:00 מעלות   הפועל - תרשיחא  פועלה

 17:00 . 18:00 סף יו  המעל הפועל - טסקילספור משגב  עלהפו
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  עה ש 10/11/20 שלישי יום - 3  זור מח

 17:00 . 17:00 אן 'ג בית  יה ל ד הפועל  - יוסף   מעלה הפועל
 18:00 . 17:00 סקיל ספורט גבמש הפועל - מעלות הפועל
 17:00 . 17:00 תרשיחא  הפועל - הדר נהריה הפועל
 17:00 . 18:30 נהריה  הפועל  - זיבאכ אשר טהמ הפועל
 17:30 ( 13/11/20) 16:00 ורדים  ר כפ עצמה - משגב  הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  ה עש 24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:00 ורדים רכפ   עצמה - אן'ג  יתב  דליה הפועל
 16:00 ( 19/03/21)                         .  17:00 שגב מ הפועל - נהריה הפועל
 18:30 . 17:00 אכזיב  ראש מטה  הפועל - תרשיחא  הפועל
 17:00 . 18:00 הדר  נהריה הפועל - ספורטסקיל משגב  הפועל
 17:00 . 17:00 מעלות  הפועל  - יוסף   מעלה הפועל

 שעה  06/04/21 שישלי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 אן 'ג בית  דליה  לוע הפ - מעלות עלהפו
 17:00 . 17:00 יוסף  מעלה הפועל - הדר נהריה הפועל
  בגמש הפועל  - אכזיב אשר מטה הפועל
 יל סקספורט

18:30 . 18:00 

 17:00 ( 04/12/20) 16:00 יחא תרש הפועל  - משגב  הפועל
 17:00 . 17:30 נהריה  הפועל - ורדים  כפר עצמה
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 עה ש   20/04/21 שלישי יום - 15 ר זומח שעה  08/12/20 שישלי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 נהריה   הפועל - אן'ג  בית דליה הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים   רכפ העצמ - אחתרשי  הפועל
 16:00 ( 23/04/21.                          ) 18:00 משגב  הפועל - טסקילספור משגב  הפועל

 18:30 . 17:00 אכזיב  אשר מטה  ועל הפ  - יוסף   מעלה עלהפו
 17:00 . 17:00 הדר  נהריה  הפועל - מעלות הפועל

 שעה  04/05/21 לישיש  וםי - 16 ר מחזו שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 אן 'ג בית  ה דלי פועלה  - הדר נהריה הפועל
 17:00 . 18:30 מעלות  הפועל  - אכזיב אשר מטה הפועל
 17:00 ( 25/12/20) 16:00 יוסף מעלה ועל הפ  - שגב מ הפועל
 18:00 . 17:30 ספורטסקיל  משגב  הפועל - ורדים  רכפ  עצמה
 17:00 . 17:00 א תרשיח  לע הפו - נהריה הפועל

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:00 . 17:00 יחא רשת   הפועל - אן'ג  בית דליה הפועל
 17:00 . 18:00 נהריה  הפועל - ילספורטסק משגב  להפוע 

 17:30 . 17:00 ורדים   כפר עצמה - יוסף   מעלה הפועל
 16:00 ( 14/05/21)                    .       17:00 גב מש פועלה  - מעלות הפועל
 18:30 . 17:00 אכזיב  אשר מטה  הפועל - הדר הריהנ  הפועל

 שעה  25/05/21 שלישי םיו - 18 מחזור  שעה  19/01/21 לישיש  יום - 9  מחזור 

 17:00 . 18:30 אן 'ג  בית דליה הפועל  - אכזיב אשר מטה הפועל
 17:00 ( 22/01/21) 16:00 רהד  ה נהרי על והפ  - משגב  הפועל
 17:00 . 17:30 מעלות  עלהפו - יםורד   כפר עצמה
 17:00 . 17:00 יוסף  מעלה הפועל - נהריה הפועל
 18:00 . 17:00 ספורטסקיל   משגב  ועלהפ  - תרשיחא  להפוע 
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 מפרץ  -'א  סל טק  557 ליגה
 שעה    02/02/21 לישיש  יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - כרמל  אל דאלית ועלהפ
 17:00 ( 16/10/20) 16:30 שפרעם  אעבלין מכבי  - פיתנו  זבולון  ועלהפ

 17:00 . 17:30 טבעון  מרנין  עלהפו - אתא רית ק וראליצ
 17:30 . 17:30 שלום  אתא קרית אליצור - צעירים מוצקין  מכבי

 18:00 . 17:30 ס מתנ ים תקרי  מכבי - דליה הכרמל הפועל
 שעה  16/02/21 שלישי וםי - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  מתנס ים  תקרי  מכבי - חופשית
 17:30 . 17:30 ה ליד  הכרמל  פועלה  - וםשל אאת קרית  רליצו א

 17:30 . 17:00 צעירים מוצקין  מכבי - טבעון  מרנין  הפועל
 17:30 . 17:00 תא א קרית אליצור - שפרעם אעבלין מכבי

 16:30 ( 19/02/21.                          ) 17:00 ת נופי   זבולון  ל הפוע - ל כרמ אל דאלית הפועל
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 ר מחזו שעה  10/11/20 לישיש  יום - 3  ור מחז

  .  חופשית  - נופית זבולון  הפועל
 17:00 . 17:30 כרמל   לא דאלית  הפועל - אתא קרית  אליצור

 17:00 . 17:30 פרעם ש אעבלין מכבי - צעירים מוצקין  כבימ
 17:00 . 17:30 בעון ט מרנין  הפועל - דליה הכרמל הפועל
 17:30 . 18:00 שלום  תאא קרית אליצור  - מתנס  ים קרית מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  שלום אתא קרית  ראליצו  - ופשיתח
 18:00 . 17:00 נס מת ים קרית בימכ - עוןטב  מרנין  הפועל
 17:30 . 17:00 יה דל הכרמל  ועלהפ  - שפרעם אעבלין מכבי
 17:30 . 17:00 צעירים  מוצקין    כבימ - כרמל  אל יתדאל  עלהפו

 17:30 . 17:00 אתא  קרית אליצור - נופית זבולון  הפועל
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - אתא רית ק אליצור
 16:30 ( 09/04/21)                        .    17:30 ית נופ  ולוןזב  הפועל - םצעירי מוצקין  מכבי

 17:00 . 17:30 כרמל   אל דאלית הפועל - דליה רמלהכ הפועל
 17:00 . 18:00 שפרעם  אעבלין מכבי - מתנס  ים קרית מכבי

 17:00 . 17:30 טבעון  מרנין  הפועל - שלום אאת קרית  אליצור
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 עה ש   20/04/21 ישליש םיו - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  ון טבע  מרנין  הפועל - חופשית
 17:30 . 17:00 שלום  אתא קרית אליצור - שפרעם אעבלין מכבי

 18:00 . 17:00 מתנס  ים קרית כבימ - כרמל  אל אליתד הפועל
 17:30 ( 11/12/20) 16:30 דליה  הכרמל הפועל - תנופי זבולון  ועלהפ

 17:30 . 17:30 רים צעי  צקיןמו  מכבי - תאא קרית  ראליצו 
 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  פשית חו  - יםר צעי מוצקין  מכבי
 17:30 . 17:30 תא א  קרית אליצור - דליה הכרמל הפועל
 16:30 ( 07/05/21)                  .          18:00 נופית   זבולון הפועל  - מתנס  ים קרית מכבי
  אל דאלית הפועל - שלום אתא קרית  וראליצ

 כרמל 
17:30 . 17:00 

 17:00 . 17:00 שפרעם  אעבלין מכבי - טבעון  מרנין  הפועל
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 זור מח שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  זור מח

  .  שפרעם  אעבלין מכבי - חופשית
 17:00 . 17:00 עון טב מרנין  על הפו - רמל כ  אל ליתדא  הפועל
 17:30 . 17:00 שלום  אתא קרית ליצורא  - נופית זבולון  הפועל
 18:00 . 17:30 מתנס  םי   קרית מכבי - אתא קרית  אליצור

 17:30 . 17:30 ליה ד  הכרמל הפועל - צעירים מוצקין  כבימ
 שעה  25/05/21 שישלי וםי - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - דליה הכרמל הפועל
 17:30 . 18:00 צעירים מוצקין  מכבי - סמתנ  ים קרית מכבי

 17:30 . 17:30 אתא  יתקר יצורלא  - שלום אתא קרית  אליצור
 16:30 ( 28/05/21.                          ) 17:00 נופית  בולוןז הפועל - טבעון  מרנין  הפועל

 17:00 . 17:00 כרמל   אל דאלית  עלהפו - שפרעם ןליאעב בימכ
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 א  חיפה-'א  סל קט 558 ליגה
 עה ש   02/02/21 לישיש  יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:30 . 17:30 מוצקין   קרית מכבי - ביאליק קרית בימכ
 16:00 ( 05/02/21)                .           17:30 מגידו . א.מ הפועל  - בק  חיפה ועלהפ

 17:00 . 17:00 לזי מוד   אחוזה ר"בית  - קידר  חוזהא ר" בית 
 17:30 . 18:30 נשר  הפועל - חיים קרית מכבי

 18:30 . 17:00 מירב  הכרמל חוף להפוע  - מרנין עוןטב .ק עלוהפ
 שעה  16/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 ישליש יום - 2  זור מח

 18:30 . 17:30 רב מי הכרמל  חוף הפועל  - ן מוצקי ריתק  מכבי
 17:00 . 17:30 מרנין  טבעון .ק פועלה  - נשר הפועל

 18:30 . 17:00 חיים  תיקר  מכבי  - מודלזי  אחוזה ר" בית 
 17:00 . 17:00 ר קיד   וזהאח ר"בית - מגידו . א.מ פועלה

 17:30 . 17:30 בק חיפה הפועל - ביאליק קרית מכבי
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  עה ש 10/11/20 ישישל יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:30 מוצקין  קרית מכבי - בק  חיפה פועלה
 17:30 . 17:00 יק ביאל קרית מכבי - רקיד  אחוזה ר" בית 

 16:00 ( 05/03/21).                           18:30 מגידו .  א.מ הפועל - חיים קרית מכבי
 17:00 . 17:00 מודלזי   אחוזה ר" ית ב  - מרנין עוןטב .ק ועלהפ

 17:30 . 18:30 נשר  הפועל - מירב הכרמל חוף הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 ר מחזו עה ש 24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:30 נשר  הפועל  - וצקין מ  קרית מכבי
 18:30 . 17:00 רב מי  הכרמל חוף הפועל - מודלזי  אחוזה ר" בית 
 17:00 ( 27/11/20) 16:00 מרנין  טבעון.ק ל ועהפ  - ידו מג. א.מ עלהפו

 18:30 . 17:30 חיים   קרית מכבי - ביאליק קרית מכבי
 17:00 . 17:30 קידר   אחוזה ר"בית - בק  חיפה לע הפו

 עה ש 06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי וםי - 5  ר מחזו

 17:30 . 17:00 מוצקין  קרית מכבי - רקיד  וזהאח  ר" בית 
 17:30 . 18:30 בק  החיפ הפועל - חיים קרית מכבי

 17:30 . 17:00 ביאליק  קרית מכבי - מרנין טבעון.ק הפועל
 17:00 . 18:30 מגידו . א.מ הפועל - מירב מלהכר וףח  הפועל
 17:00 . 17:30 מודלזי   אחוזה ר" בית  - נשר הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי םיו - 15 ור מחז שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:30 מודלזי   אחוזה ר"בית - מוצקין  קרית מכבי
 17:30 ( 11/12/20) 16:00 נשר  על הפו - ו דמגי . א.מ הפועל
 18:30 . 17:30 ב מיר הכרמל  חוף הפועל - יאליקב  קרית מכבי

 17:00 . 17:30 מרנין  טבעון.ק פועל ה - בק  חיפה הפועל
 18:30 . 17:00 חיים  קרית מכבי - קידר  אחוזה ר" בית 

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:30 . 18:30 מוצקין  קרית מכבי - יםחי  קרית מכבי
 17:00 . 17:00 קידר   אחוזה ר" בית  - מרנין טבעון.ק פועלה

 17:30 . 18:30 בק  החיפ הפועל - במיר כרמלה חוף הפועל
 17:30 . 17:30 ביאליק קרית מכבי - נשר הפועל

 17:00 . 17:00 מגידו . א.מ  הפועל - מודלזי  אחוזה ר" בית 
 שעה  11/05/21 שישלי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שישלי יום - 8  זור מח

 16:00 ( 14/05/21)                      .      17:30 מגידו .  א.מ הפועל  - מוצקין  קרית בימכ
 17:00 . 17:30 מודלזי   אחוזה ר"בית - ביאליק קרית בימכ

 17:30 . 17:30 נשר  הפועל  - בק  חיפה הפועל
 18:30 . 17:00 מירב  הכרמל חוף על הפו  - קידר  חוזהא ר" בית 

 17:00 . 18:30 מרנין  טבעון.ק עלהפו - חיים קרית כבימ
 שעה  25/05/21 ישליש םיו - 18 חזור מ עה ש 19/01/21 שלישי יום - 9  זור מח

 17:30 . 17:00 מוצקין  קרית מכבי - רניןמ טבעון.ק הפועל
 18:30 . 18:30 חיים קרית   ביכמ  - מירב הכרמל חוף הפועל
 17:00 . 17:30 קידר  זהאחו ר" בית  - נשר הפועל

 17:30 . 17:00 בק  חיפה הפועל - מודלזי  אחוזה ר" בית 
 17:30 ( 22/01/21) 16:00 אליק בי  קרית מכבי - ו מגיד. א.מ הפועל
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 ב חיפה -'א  סל קט 559 הליג
 שעה    22/01/21 שישי יום - 8  מחזור  שעה  16/10/20 שישי יום - 1  מחזור 

 16:00 . 17:00 רם בי חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 17:00 . 16:00 מרכז  חיפה  מכבי  - חיפה צעירים ימכב
 16:00 . 17:00 יפה ח  צעיר בירם בימכ  - הרצל יפהח  מכבי
 17:30 . 17:00 חיפה   מכבי - רעים חיפה מכבי

 שעה  05/02/21 שישי יום - 9  ר ומחז שעה  30/10/20 שישי יום - 2  מחזור 

 16:00 . 17:30 חיפה  צעיר ירםב  מכבי - חיפה  מכבי
 17:00 . 17:00 הרצל  חיפה מכבי - מרכז חיפה מכבי
 16:00 . 16:00 ה חיפ  צעירים כבימ - בירם חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 כרמל   חיפה כבימ - רעים חיפה מכבי

 שעה  19/02/21 שישי יום - 10 זור חמ שעה  13/11/20 שישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:00 פה חי   מכבי - כרמל חיפה מכבי
 17:00 . 16:00 רעים  חיפה  מכבי  - חיפה צעירים ימכב
 16:00 . 17:00 בירם   חיפה  בימכ  - הרצל יפהח  מכבי
 17:00 . 16:00 מרכז  חיפה מכבי - חיפה צעיר בירם  מכבי

 שעה  05/03/21 שישי יום - 11 מחזור  שעה  27/11/20 שישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:30 מרכז   חיפה בימכ - חיפה  מכבי
 16:00 . 16:00 יפה ח  צעיר בירם מכבי - בירם חיפה כבימ
 17:00 . 17:00 רצל ה   חיפה מכבי - רעים חיפה כבימ

 16:00 . 17:00 חיפה  צעירים  מכבי - כרמל חיפה מכבי
 שעה  19/03/21 שישי יום - 12 מחזור  ה עש 04/12/20 שישי יום - 5  מחזור 

 17:30 . 16:00 חיפה  בי מכ - יפהח צעירים מכבי
 17:00 . 17:00 מל כר חיפה  מכבי - הרצל חיפה מכבי

 17:00 . 16:00 ם עיר פהחי  מכבי - חיפה עירצ ירםב  בימכ
 16:00 . 17:00 בירם  חיפה מכבי - כזמר  חיפה מכבי

 שעה  09/04/21 שישי  יום - 13 ור מחז שעה  11/12/20 שישי יום - 6  מחזור 

 16:00 . 17:30 בירם  יפהח  מכבי - חיפה  מכבי
 17:00 . 17:00 כז מר  חיפה מכבי - רעים חיפה מכבי

 16:00 . 17:00 ה יפח  ירצע בירם מכבי - רמלכ  יפהח  בימכ
 17:00 . 16:00 הרצל  חיפה  מכבי  - חיפה צעירים מכבי

 שעה  23/04/21 שישי  יום - 14 חזור מ שעה  25/12/20 שישי יום - 7  מחזור 

 17:30 . 17:00 חיפה   מכבי - הרצל חיפה מכבי
 16:00 . 16:00 חיפה  צעירים מכבי - חיפה צעיר בירם  מכבי

 17:00 . 17:00 כרמל   פהחי  ימכב  - מרכז יפהח  בימכ
 17:00 . 16:00 רעים   חיפה מכבי - בירם החיפ  מכבי
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 רהדח -א  סל קט 560 ליגה
 שעה  02/02/21 שלישי וםי - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שישלי יום - 1  ר מחזו

 17:30 . 18:00 מרכז  חדרה  מכבי - מזרח  דרהח  מכבי
 17:30 . 17:30 מנשה   פועלה - עדה.ג/ינה בנימ  ועלהפ

 17:00 . 17:00 כרון ז  מכבי - יעקב  זכרון מכבי
 17:30 ( 17/10/20) 18:30 ריאדי  בקה מכבי - בנימינה עדה.ג  הפועל
 16:00 ( 05/02/21)                       .    17:30 קדם/חפר הפועל - חנה רדספ  מכבי

 עה ש 16/02/21 שלישי יום - 11 זור מח ה שע 27/10/20 שלישי וםי - 2  מחזור 

 16:00 ( 19/02/21.                          ) 17:30 קדם/ רחפ הפועל - מרכז חדרה מכבי
 17:30 . 17:30 נה ח  פרדס  מכבי - ריאדי הקב  מכבי
 18:30 ( 20/02/21.                          ) 17:00 בנימינה  עדה .ג  הפועל - זכרון מכבי

 17:00 . 17:30 יעקב   רוןזכ  ימכב  - נשהמ  הפועל
 17:30 . 18:00 עדה .ג/ נימינהב  הפועל - מזרח  חדרה מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 זור חמ שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:30 מרכז  חדרה בימכ - עדה.ג/בנימינה  הפועל
 18:00 . 17:00 מזרח   רהחד מכבי - יעקב  זכרון מכבי

 17:30 ( 14/11/20) 18:30 נשה מ  פועלה - בנימינה דהע.ג  הפועל
 17:00 . 17:30 זכרון  מכבי  - חנה פרדס  כבימ

 17:30 ( 13/11/20) 16:00 ריאדי  הקב מכבי  - קדם/חפר הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי וםי - 13 מחזור  שעה  24/11/20 ישישל יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:30 די ריא בקה מכבי - מרכז חדרה מכבי
 16:00 ( 19/03/21)                .           17:00 קדם/חפר ועלהפ  - ןזכרו מכבי

 17:30 . 17:30 חנה  פרדס  מכבי - מנשה הפועל
 18:30 ( 20/03/21)                           . 18:00 בנימינה  עדה. ג הפועל - מזרח  חדרה מכבי

 17:00 . 17:30 יעקב  רוןזכ  מכבי - עדה.ג/מינה בני הפועל
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  ור מחז

 17:30 . 17:00 מרכז   חדרה מכבי - יעקב  זכרון מכבי
 17:30 ( 05/12/20) 18:30 עדה .ג/ הבנימינ  הפועל - בנימינה עדה.ג  הפועל
 18:00 . 17:30 רחמז   חדרה  מכבי  - חנה פרדס  מכבי

 17:30 ( 04/12/20) 16:00 מנשה  הפועל - דםק/חפר ועלהפ
 17:00 . 17:30 זכרון  מכבי - יריאד  בקה  מכבי
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 שעה    20/04/21 ייששל יום - 15 ור מחז שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:30 זכרון  מכבי - מרכז החדר מכבי
 17:30 . 17:30 י ריאד  בקה מכבי - מנשה הפועל

 16:00 ( 23/04/21).                           18:00 קדם/חפר  הפועל - זרחמ  חדרה ימכב
 17:30 . 17:30 חנה  פרדס  מכבי - עדה.ג/בנימינה  הפועל

 18:30 ( 24/04/21)                   .        17:00 בנימינה   עדה.ג  הפועל - יעקב  זכרון בימכ
 עה ש 04/05/21 שלישי יום - 16 זור מח שעה  22/12/20 לישיש  יום - 7  מחזור 

 17:30 ( 26/12/20) 18:30 מרכז  רהחד מכבי - בנימינה עדה.ג  הפועל
 17:00 . 17:30 יעקב זכרון  מכבי  - חנה פרדס  מכבי

 17:30 ( 25/12/20) 16:00 ה עד.ג/בנימינה  הפועל - קדם/רחפ הפועל
 18:00 . 17:30 מזרח   חדרה מכבי - ריאדי בקה  מכבי
 17:30 . 17:00 נשה מ  עלהפו - רוןזכ מכבי

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  חזור מ

 17:30 . 17:30 שהנמ  הפועל - מרכז חדרה מכבי
 17:00 . 18:00 זכרון  מכבי - מזרח  חדרה מכבי

 17:30 . 17:30 ריאדי  בקה מכבי - העד .ג/בנימינה  הפועל
 16:00 ( 14/05/21)                     .       17:00 דםק /פרח  להפוע  - יעקב  וןזכר  מכבי

 17:30 ( 09/01/21) 18:30 חנה  פרדס  מכבי - בנימינה עדה.ג  הפועל
 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:30 . 17:30 מרכז  חדרה  מכבי  - חנה פרדס  מכבי
 18:30 ( 29/05/21)    (       22/01/21) 16:00 בנימינה  עדה .ג  להפוע - קדם/חפר הפועל
 17:00 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - ריאדי בקה  מכבי
 17:30 . 17:00 עדה .ג/בנימינה  הפועל - זכרון מכבי

 18:00 . 17:30 מזרח  רהחד  מכבי - מנשה הפועל
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 ן שומרו  -'א  סל קט 561 ליגה
 שעה    02/02/21 ישישל יום - 10 מחזור  עה ש 13/10/20 יששלי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 17:00 יונה  כפר  ביתר - הקסרי מכבי
 17:30 . 17:30 ר כרכו    חנה פרדס  מכבי - בקה  מכבי
 16:00 ( 05/02/21)                          . 18:30 ויתקין  עח הפועל  - נילי   רוןזכ מכבי

 17:00 . 17:30 ני עירו  התני נ  אליצור - חיים.ג  פרח .ע הפועל
 18:30 . 18:30 יונה  כפר  ביתר - ת'ג  מכבי

 עה ש 16/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:30 יונה  כפר  ביתר - היונ  כפר ביתר
 18:30 . 17:00 ת 'ג   מכבי - עירוני נתניה ליצורא

 17:30 . 17:00 חיים.ג פר ח .ע פועלה  - ויתקין  חע הפועל
 18:30 . 17:30 י ניל זכרון מכבי - כרכור   חנה סרדפ  כבימ

 17:30 . 17:00 בקה  מכבי - קסריה מכבי
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 ישישל יום - 3  מחזור 

 18:30 . 17:30 יונה   רכפ   ביתר - בקה  מכבי
 17:00 . 18:30 קסריה  מכבי - נילי   זכרון מכבי

 17:30 . 17:30 כרכור    חנה פרדס  מכבי - חיים.ג  חפר.ע הפועל
 16:00 ( 05/03/21)       .                     18:30 ויתקין  עח  הפועל - ת'ג  מכבי
 17:00 . 18:30 י עירונ  יהנתנ  אליצור - יונה  כפר ביתר

 עה ש 16/03/21 שלישי יום - 13 זור מח שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  ור מחז

 17:00 . 18:30 עירוני   נתניה  וריצ אל - יונה  כפר ביתר
 18:30 ( 27/11/20) 16:00 יונה  כפר ביתר - ויתקין  עח הפועל
 18:30 . 17:30 ת 'ג   ימכב  - כרכור   חנה רדספ  מכבי
 17:30 . 17:00 חיים .ג חפר.ע  ועלהפ  - ריהקס  מכבי
 18:30 . 17:30 נילי  זכרון מכבי - בקה  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  ה שע 01/12/20 שלישי וםי - 5  זור מח

 18:30 . 18:30 יונה  כפר  ביתר - נילי   זכרון מכבי
 17:30 . 17:30 בקה מכבי - יםחי .ג  פרח .ע הפועל
 17:00 . 18:30 ה קסרי  כבימ  - ת'ג  מכבי
 17:30 . 18:30 כרכור   חנה פרדס מכבי  - יונה  כפר רבית 

 17:00 . 17:00 ין ויתק עח  הפועל - ניעירו נתניה וראליצ
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 16:00 ( 23/04/21)              .             18:30 ויתקין   עח הפועל - יונה  כפר תריב
 17:00 . 17:30 י עירונ  נתניה אליצור  - כרכור   חנה פרדס  מכבי
 18:30 . 17:00 נה יו פרכ  ביתר - קסריה מכבי
 18:30 ( 30/03/21.                          ) 17:30 ת ' ג  מכבי - בקה  מכבי

 17:30 . 18:30 חיים .ג  חפר.ע הפועל  - נילי   זכרון יבמכ
 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:30 יונה  כפר ביתר  - םחיי.ג  חפר.ע להפוע 
 18:30 ( 23/03/21.                          ) 18:30 ילי נ  זכרון מכבי - ת'ג  מכבי
 17:30 . 18:30 בקה  מכבי  - יונה  כפר ביתר

 17:00 . 17:00 קסריה  מכבי - יעירונ  נתניה אליצור
 17:30 ( 25/12/20) 16:00 כרכור   חנה  פרדס  מכבי - ויתקין  עח הפועל

 שעה  11/05/21 לישיש  יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 ילישש  יום - 8  חזור מ

 17:30 . 18:30 כרכור   חנה פרדס מכבי  - יונה  כפר ביתר
 16:00 ( 14/05/21)                    .       17:00 ויתקין  עח  עלוהפ  - קסריה מכבי
 17:00 . 17:30 עירוני  נתניה אליצור - בקה  מכבי

 18:30 . 18:30 ה ונ י  רכפ   ביתר - נילי   כרוןז  בימכ
 18:30 ( 09/03/21.                          ) 17:30 ת 'ג   מכבי - חיים.ג  חפר.ע הפועל

 שעה  25/05/21 ישישל יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 ישילש  יום - 9  חזור מ

 18:30 . 18:30 יונה  כפר  ביתר - ת'ג  מכבי
 17:30 . 18:30 חיים .ג  חפר .ע  עלהפו  - יונה  פרכ  ביתר

 18:30 . 17:00 נילי  זכרון  מכבי - עירוני נתניה אליצור
 17:30 ( 22/01/21) 16:00 בקה  מכבי - ויתקין  עח הפועל
 17:00 . 17:30 קסריה   מכבי - כרכור   חנה ספרד  מכבי
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 נתניה -'א   סל קט 562 ליגה
 עה ש   02/02/21 שלישי יום - 10 זור מח שעה  13/10/20 לישיש  יום - 1  מחזור 

 16:00 ( 05/02/21)    (       16/10/20) 16:00 קדימה  צורן מכבי - יצחק בית  הפועל
 17:00 . 18:00 צפון  ניהנת אליצור - חפר בת/רחפ עמק הפועל

 17:00 . 17:00 ת תו  יהודה  אבן ס.מ - יהודה  בןא. ס.מ
 17:00 . 17:00 ון שר ה חוף.ח. ל  הפועל - יהנתנ  עירוני אליצור
 18:30 ( 16/10/20) 16:00 צורן  קדימה מכבי - גפן ון שר  לב  הפועל

 עה ש 16/02/21 ישליש וםי - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:30 ( 30/10/20) 16:00 צורן   מה קדי מכבי - קדימה צורן מכבי
 16:00 ( 19/02/21)         (  30/10/20) 16:30 גפן   שרון בל  הפועל - השרון חוף.ח.ל  הפועל

 17:00 . 17:00 נתניה  עירוני אליצור - תות  יהודה  אבן ס.מ
 17:00 . 17:00 יהודה   אבן. ס.מ - צפון נתניה אליצור
 18:00 ( 30/10/20) 16:00 חפר  בת/חפר  עמק הפועל - יצחק ת בי הפועל

 ה שע 02/03/21 ילישש  יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 16:00 ( 05/03/21)                          . 18:00 קדימה  צורן מכבי - חפר תב /חפר עמק להפוע 
 16:00 ( 05/03/21)                      .     17:00 יצחק בית  עלוהפ - יהודה  אבן. ס.מ

 17:00 . 17:00 צפון  נתניה אליצור - נתניה ירוניע  אליצור
 17:00 ( 13/11/20) 16:00 תות   היהוד  בןא ס.מ - גפן ן שרו לב  להפוע 
 16:30 ( 05/03/21.                          ) 18:30 השרון  חוף.ח.ל  הפועל - ורןצ קדימה  מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 זור מח שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  חזור מ

 16:30 ( 19/03/21)        (    27/11/20) 16:00 השרון  חוף.ח.ל  הפועל - קדימה צורן מכבי
 18:30 . 17:00 צורן  ימהקד  מכבי - תות  יהודה  אבן ס.מ

 17:00 . 17:00 גפן  שרון   לב  הפועל - צפון נתניה אליצור
 17:00 . 17:00 נתניה  עירוני  אליצור - יצחק בית  הפועל

 17:00 . 18:00 יהודה   אבן. ס .מ - חפר בת/חפר עמק פועלה
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי וםי - 5  ר מחזו

 16:00 ( 09/04/21.                          ) 17:00 קדימה צורן מכבי - יהודה  אבן. ס.מ
 18:00 . 17:00 חפר  בת/רחפ עמק הפועל - נתניה ירוניע  אליצור
 16:00 ( 09/04/21)     (      04/12/20) 16:00 יצחק בית  הפועל - גפן שרון  לב  הפועל
 17:00 . 18:30 צפון  נתניה  אליצור - צורן מה קדי מכבי

 17:00 ( 04/12/20) 16:30 תות   יהודה אבן  ס.מ  - השרון חוף.ח.ל  הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 ( 11/12/20) 16:00 תות  יהודה  בןא ס.מ - קדימה צורן מכבי
 17:00 . 17:00 השרון  חוף. ח.ל  הפועל - ןפו צ  נתניה אליצור
 18:30 ( 11/12/20) 16:00 צורן   קדימה מכבי - יצחק בית  הפועל

 16:00 ( 23/04/21)                    .       18:00 גפן   שרון לב הפועל - חפר בת/חפר עמק לע הפו
 17:00 . 17:00 ה נתני  וניעיר  אליצור - יהודה  אבן. ס.מ

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 לישיש  יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 קדימה   צורן מכבי - נתניה עירוני אליצור
 17:00 ( 25/12/20) 16:00 יהודה   אבן. ס.מ - גפן רון ש לב  הפועל
 18:00 . 18:30 חפר  בת/חפר  עמק הפועל - צורן קדימה  מכבי
 16:00 ( 07/05/21)    (       25/12/20) 16:30 ק יצח  בית  הפועל - וןר הש חוף.ח.ל  להפוע 

 17:00 . 17:00 צפון  נתניה אליצור - תות  יהודה  אבן ס.מ
 שעה  11/05/21 יששלי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שישלי יום - 8  זור מח

 17:00 . 17:00 צפון  נתניה  אליצור - קדימה צורן מכבי
 17:00 ( 08/01/21) 16:00 תות  יהודה אבן ס.מ - חקיצ בית  הפועל
  חוף.ח.ל  הפועל - חפר בת/חפר קעמ הפועל
 השרון 

18:00                       .     (14/05/21 ) 16:30 

 18:30 . 17:00 צורן  קדימה  מכבי - יהודה  אבן. ס.מ
 17:00 ( 14/05/21)                     .      17:00 גפן  שרון   לב  הפועל - נתניה עירוני אליצור

 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  עה ש 19/01/21 שלישי יום - 9  זור מח

 16:00 ( 28/05/21)     (      22/01/21) 16:00 מה קדי  רןוצ  מכבי - גפן שרון  לב  הפועל
 17:00 . 18:30 נתניה  עירוני  אליצור - צורן קדימה  בימכ
 17:00 ( 22/01/21) 16:30 ה יהוד  אבן. ס.מ  - השרון חוף.ח.ל  ועלפה
 18:00 . 17:00 חפר  בת/חפר עמק עלהפו - תות  יהודה  אבן ס.מ

 17:00 . 17:00 צחקי  יתב  הפועל - צפון נתניה אליצור
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 שרון  -א  סל קט 563 ליגה
 שעה    02/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  זור מח

  סבא כפר עלהפו - רסקאפ  אסב כפר   להפוע 
 נרקיס 

18:30 . 18:30 

 16:00 (05/02/21)(                17/10/20) 11:30 מונד  תל  מכבי - ד שק השרון הוד   מכבי
 16:00 (05/02/21(                )16/10/20) 16:00 יצחק /השרון  לב  הפועל - תפוז השרון לב  להפוע 

 17:00 . 17:00 ה מנש אלפי מכבי - פוזת  יהודה  אבן. ס.מ
 18:30 . 17:30 יאיר  כוכב  ליצורא  - פרדסיה  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:30 יאיר  כוכב אליצור  - סקינר סבא כפר   הפועל
 17:30 . 17:00 פרדסיה  הפועל - מנשה אלפי מכבי
 17:00 ( 30/10/20) 16:00 תפוז  ודהיה בןא . ס.מ - צחקי/השרון לב  להפוע 
 16:00 (19/02/21)       (         30/10/20) 16:00 תפוז  השרון לב  הפועל - מונד תל  מכבי

 11:30 ( 20/02/21)                                 . 18:30 שקד  השרון הוד  בימכ - אפרסק סבא כפר   הפועל
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  עה ש 10/11/20 שישלי יום - 3  מחזור 

 18:30 ( 14/11/20) 11:30 נרקיס   סבא כפר על הפו - שקד  השרון הוד   מכבי
  סבא ר כפ  פועלה  - תפוז השרון לב  הפועל

 אפרסק 
16:00 (13/11/20 ) 18:30 

 16:00 (05/03/21)       .                         17:00 מונד  תל   מכבי - זתפו  יהודה  בןא. ס.מ
 16:00 (05/03/21)                .                 17:30 יצחק /וןהשר לב  הפועל - הסיפרד  הפועל
 17:00 . 18:30 שהנמ   אלפי מכבי - יאיר כוכב אליצור

 שעה  16/03/21 ישליש יום - 13 מחזור  עה ש 24/11/20 ישישל יום - 4  מחזור 

 17:00 . 18:30 ה מנש אלפי כבימ - נרקיס סבא כפר   הפועל
 18:30 ( 27/11/20) 16:00 יאיר  כוכב  יצוראל  - יצחק/רוןהש לב  להפוע 
 17:30 ( 27/11/20) 16:00 פרדסיה   הפועל - מונד תל  מכבי

 17:00 . 18:30 תפוז  יהודה אבן.  ס.מ - רסקאפ  סבא כפר   ועלפה
 16:00 (19/03/21)      (           28/11/20) 11:30 תפוז   השרון לב הפועל  - קד ש השרון הוד   בימכ

 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 14 מחזור  שעה  01/12/20 ישישל יום - 5  ר מחזו

 18:30 ( 04/12/20) 16:00 ס נרקי סבא כפר   הפועל - תפוז השרון לב  הפועל
 11:30 (10/04/21)         .                       17:00 שקד  שרוןה הוד בימכ - תפוז  הודהי  אבן. ס.מ

 18:30 . 17:30 ק אפרס סבא כפר  ועלהפ - יהדס פר  הפועל
 16:00 (09/04/21)              .                  18:30 מונד תל כבימ  - יאיר כוכב אליצור

 16:00 (09/04/21)                              .  17:00 יצחק /השרון  לב עלוהפ  - מנשה אלפי ימכב
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 ור מחז שעה  08/12/20 לישיש  יום - 6  ר מחזו

 16:00 ( 23/04/21)        .                   18:30 יצחק /השרון  לב  הפועל - רקיסנ  סבא כפר   הפועל
 17:00 ( 11/12/20) 16:00 מנשה פיאל  מכבי - ונדמ תל  מכבי

 18:30 . 18:30 יאיר   כוכב צוראלי - אפרסק סבא כפר   הפועל
 17:30 ( 12/12/20) 11:30 פרדסיה  הפועל  - ד שק השרון הוד   מכבי

 17:00 ( 11/12/20) 16:00 תפוז  יהודה אבן. ס.מ  - תפוז וןהשר  לב  הפועל
 שעה  04/05/21 שלישי וםי - 16 מחזור  שעה  22/12/20 ישישל יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:00 נרקיס   אסב כפר הפועל - תפוז  יהודה  אבן. ס.מ
 16:00 ( 07/05/21)                       .    17:30 ז תפו וןהשר לב  הפועל - פרדסיה  הפועל
 11:30 ( 08/05/21)                  .          18:30 שקד  השרון  הוד מכבי - יאיר כוכב אליצור

 18:30 . 17:00 אפרסק  סבא  כפר הפועל - מנשה אלפי כבימ
 16:00 ( 07/05/21)          ( 25/12/20) 16:00 מונד  תל  כבימ - יצחק/השרון לב  הפועל

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 16:00 ( 14/05/21)                         .  18:30 מונד  תל  מכבי - נרקיס סבא כפר   הפועל
  לב  הפועל - אפרסק סבא כפר   הפועל
 יצחק /השרון

18:30        .                    (14/05/21 ) 16:00 

 17:00 ( 09/01/21) 11:30 שה מנ אלפי מכבי - שקד  השרון הוד   בימכ
 18:30 ( 08/01/21) 16:00 ר ייא  כוכב  אליצור - תפוז השרון לב  הפועל

 17:30 . 17:00 סיה פרד לפוע ה - תפוז  יהודה  אבן. ס.מ
 שעה  25/05/21 שלישי וםי - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי וםי - 9  מחזור 

 18:30 . 17:30 נרקיס  סבא פרכ  עלפוה  - פרדסיה  הפועל
 17:00 . 18:30 תפוז  יהודה אבן . ס.מ  - יאיר כוכב אליצור

 16:00 ( 28/05/21)               .             17:00 תפוז  ן השרו לב הפועל - מנשה פילא  מכבי
 11:30 ( 29/05/21)          ( 22/01/21) 16:00 שקד  השרון דהו   מכבי - יצחק/השרון בל  הפועל
 18:30 ( 22/01/21) 16:00 אפרסק  סבא  כפר  הפועל - מונד תל  מכבי
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 רעננה  -א  סל קט 564 ליגה
 שעה    02/02/21 לישיש  יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  חזור מ

 10:00 ( 06/02/21)                    .        17:00 אגס  השרון  הוד  מכבי - ןרימו  ס" כפ   הפועל
 17:30 ( 16/10/20) 16:00 דקל   רעננה  מכבי - צפון רעננה  בימכ

 17:00 . 17:00 בילו  רעננה  אליצור - אריאל רעננה  אליצור
 18:30 . 17:30 דקל  השרון  רמת. ס.א - וניעיר  הרעננ  מכבי

 18:00 . 18:30 סלעית  שומרון אליצור - אלון ס'כפ  הפועל
 שעה  16/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שישלי יום - 2  חזור מ

 18:00 . 17:00 סלעית  שומרון אליצור  - אגס השרון הוד   בימכ
 18:30 . 18:30 לון א ס'כפ  הפועל - לדק  שרוןה  רמת. ס.א

 17:30 . 17:00 עירוני  רעננה  מכבי - לובי  רעננה  אליצור
 17:00 . 17:30 אריאל  נהרענ אליצור - דקל רעננה  מכבי

 16:00 ( 19/02/21)                      .     17:00 צפון  רעננה   מכבי - ןרימו  ס" כפ   הפועל
 שעה  02/03/21 שישלי םיו - 12 מחזור  עה ש 10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 10:00 ( 06/03/21)   (        13/11/20) 16:00 אגס  השרון הוד מכבי - פוןצ רעננה  מכבי
 17:00 . 17:00 ן מורי  ס" כפ  הפועל - אלארי ננהרע  צוראלי

 17:30 . 17:30 דקל  רעננה  מכבי - ירוניע  רעננה  מכבי
 17:00 . 18:30 לו בי עננה ר אליצור - אלון ס'כפ  הפועל
 18:30 . 18:00 דקל   שרוןה רמת.  ס.א - סלעית שומרון אליצור

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:30 ( 28/11/20) 10:00 דקל   השרון רמת. ס.א - אגס ןרוהש הוד   מכבי
 18:00 . 17:00 סלעית  שומרון אליצור - בילו רעננה  אליצור

 18:30 . 17:30 ן אלו   ס'כפ הפועל - דקל רעננה  מכבי
 17:30 . 17:00 עירוני  רעננה   מכבי - רימון ס" כפ   הפועל
 17:00 . 17:00 אריאל  עננהר ראליצו  - צפון הרעננ  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 אגס  השרון הוד  כבי מ  - אריאל רעננה  אליצור
 16:00 ( 09/04/21)                      .     17:30 צפון  רעננה  מכבי - יעירונ  רעננה  מכבי

 17:00 . 18:30 רימון   ס" כפ פועלה - אלון ס'כפ  ועלהפ
 17:30 . 18:00 דקל  רעננה  מכבי - סלעית שומרון אליצור

 17:00 . 18:30 בילו  רעננה   אליצור - דקל  השרון  רמת. ס.א
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 ילו ב  רעננה אליצור  - אגס השרון הוד   מכבי
 18:30 . 17:30 דקל  השרון   רמת.  ס.א - קלד רעננה  מכבי

 18:00 . 17:00 סלעית  שומרון אליצור - רימון ס" כפ   הפועל
 18:30 ( 11/12/20) 16:00 אלון   ס'פכ  הפועל - צפון הרעננ  ביכמ
 17:30 . 17:00 עירוני  רעננה מכבי  - אריאל רעננה  ליצורא

 שעה  04/05/21 ייששל יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי וםי - 7  מחזור 

 10:00 ( 08/05/21.                          ) 17:30 אגס  השרון  הוד מכבי - רוניעי רעננה  מכבי
 17:00 . 18:30 יאל אר רעננה  אליצור - לוןא ס'כפ  הפועל
 17:00 . 18:00 צפון  רעננה  מכבי - יתסלע שומרון אליצור

 17:00 . 18:30 רימון   ס" כפ  להפוע  - דקל  וןהשר   רמת .ס.א
 17:30 . 17:00 דקל  רעננה  כבימ - בילו רעננה  אליצור

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 חזור מ שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:30 ( 09/01/21) 10:00 דקל  רעננה בימכ - אגס וןהשר  הוד   מכבי
 17:00 . 17:00 בילו  ננהרע אליצור - רימון ס" כפ   הפועל
 18:30 ( 08/01/21) 16:00 דקל  השרון  רמת. ס.א - צפון רעננה  מכבי

 18:00 . 17:00 סלעית  שומרון אליצור - אריאל רעננה  אליצור
 18:30 . 17:30 אלון  ס'כפ הפועל - יעירונ  רעננה  מכבי

 שעה  25/05/21 שישלי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 10:00 ( 29/05/21)     .                       18:30 גס א השרון הוד מכבי - לוןא ס'כפ  עלהפו
 17:30 . 18:00 עירוני  רעננה  מכבי - סלעית שומרון אליצור

 17:00 . 18:30 ריאל א ה רעננ  אליצור - דקל  רוןהש  רמת. ס.א
 17:00 . 17:00 צפון  רעננה  מכבי - בילו רעננה  אליצור

 17:00 . 17:30 רימון   ס" כפ ועלפה  - דקל רעננה  בימכ
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 א תקוה פתח ' א  סל קט 565 ליגה
 שעה    02/02/21 שיישל יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:00 . 18:30 ן מת מכבי - עידו העין.  ר ניעירו
 18:30 . 18:30 אלקנה  אליצור - יוסי ת " פ  ג"הד ס.מ

 18:30 . 18:30 ית ורנא  מכבי - התקו. ש יתאורנ מכבי
 18:00 . 18:30 תקווה   פתח הפועל  - מכבים תקוה פתח   בימכ

 18:00 . 17:00 קאסם כפר הפועל - אריאל הפועל
 שעה  16/02/21 שלישי םוי - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:00 . 18:00 קאסם  כפר ועלהפ  - מתן מכבי
 17:00 . 18:00 לאארי  הפועל - תקווה  פתח  הפועל
 18:30 . 17:30 מכבים   תקוה   פתח  מכבי - ורניתא  מכבי

 18:30 . 18:30 תקוה . ש אורנית מכבי - אלקנה אליצור
 17:00 . 18:30 יוסי   ת" פ   ג" הד  ס.מ - עידו העין.  ר ירוניע

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  ור מחז

 18:00 . 17:00 מתן  מכבי  - ייוס ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:30 . 18:30 עידו  העין.  ר ניעירו - תקוה. ש אורנית מכבי
 18:30 . 18:30 ה נאלק אליצור - מכבים תקוה פתח   מכבי

 17:30 . 18:30 אורנית  מכבי - לאריא  הפועל
 18:00 . 18:00 תקווה  פתח   הפועל - קאסם כפר   הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 ור מחז שעה  24/11/20 לישיש  יום - 4  ר מחזו

 18:00 . 18:00 תקווה  פתח הפועל - מתן מכבי
 18:30 . 17:30 קאסם כפר הפועל - אורנית מכבי

 18:30 . 18:30 ריאל א עלהפו - אלקנה יצוראל
 18:30 . 18:30 כבים מ  תקוה  פתח  מכבי - עידו העין.  ר רונייע
 18:30 . 18:30 וה ק ת.ש ורניתא מכבי  - יוסי ת " פ  ג"הד ס.מ

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  ור מחז

 18:30 . 18:30 ן מת   מכבי - תקוה. ש אורנית מכבי
 17:00 . 18:30 יוסי   ת"פ  ג" הד ס.מ - מכבים והתק ח פת  מכבי

 18:30 . 17:00 עידו  העין . ר  עירוני - אריאל הפועל
 18:30 . 18:30 אלקנה  צוריאל - קאסם כפר   ועלהפ

 17:30 . 18:30 ית אורנ מכבי - תקווה  פתח  הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 18:30 ת יאורנ  מכבי - מתן מכבי
 18:30 . 18:30 תקווה   פתח  להפוע  - אלקנה אליצור
 18:00 . 18:30 קאסם   רפכ  להפוע  - דועי העין.  ר עירוני

 17:00 . 17:00 ריאלא  הפועל - יוסי ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:30 . 18:30 מכבים תקוה פתח  מכבי - תקוה. ש אורנית מכבי

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 ר ומחז שעה  22/12/20 ישישל יום - 7  מחזור 

 18:00 . 18:30 ן מת  מכבי - מכבים תקוה פתח   מכבי
 18:30 . 18:30 תקוה . ש אורנית  ביכמ - אריאל עלהפו

 17:00 . 18:00 יוסי   ת" פ   ג" הד  ס.מ - קאסם כפר   הפועל
 18:30 . 18:00 עידו  ןיהע.  ר עירוני - תקווה  פתח  הפועל

 18:30 . 18:30 אלקנה  אליצור - רניתאו כבימ
 ה שע 11/05/21 שלישי וםי - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:30 . 18:00 אלקנה  אליצור - תןמ  מכבי
 17:30 . 18:30 אורנית  מכבי - עידו העין.  ר עירוני

 18:00 . 17:00 ה תקוו פתח  הפועל - יוסי ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:30 . 18:30 ם סקא כפר  הפועל - תקוה. ש רניתאו מכבי
 17:00 . 18:30 אריאל  הפועל  - מכבים תקוה פתח   מכבי

 שעה  25/05/21 שלישי םיו - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 18:00 . 17:00 מתן  מכבי - ריאלא הפועל
 18:30 . 18:00 בים כמ  תקוה  פתח מכבי  - קאסם כפר   הפועל
 18:30 . 18:30 תקוה .ש אורנית מכבי - תקווה  פתח  להפוע 
 18:30 . 17:30 יוסי  ת" פ  ג " הד ס.מ - אורנית מכבי
 18:30 . 18:30 עידו  העין.  ר עירוני - אלקנה וראליצ
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 ב תקוה פתח -'א  סל קט 566 ליגה
 שעה    02/02/21 יששלי יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 17:00 ל מוא ש גבעת  אליצור - עדגל ת"פ  ראליצו 
 18:30 ( 16/10/20) 16:00 דן  העין-ראש  עירוני - שרון  השרון  רמת ס.א

 18:30 . 17:00 ות ארי  יההרצל   בני - שוורים צליההר בני
 10:00 ( 06/02/21)   .                        18:30 תפוח  השרון .ה מכבי  - רויטל העין. ר עירוני
 18:00 . 17:00 עין מודי-חבל הפועל - עצמאות והתק פתח   ימכב

 שעה  16/02/21 שלישי וםי - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שלישי וםי - 2  מחזור 

 18:00 . 17:00 מודיעין -חבל ועלהפ   - לשמוא גבעת אליצור
 17:00 ( 31/10/20) 10:00 עצמאות  תקוה פתח  מכבי - תפוח  השרון.ה  מכבי

 18:30 . 18:30 רויטל  העין.ר  יעירונ  - אריות הרצליה בני
 17:00 . 18:30 שוורים  צליההר  בני - דן  העין-ראש עירוני

 17:00 . 17:00 שרון  ון רהש ת רמ  ס.א - גלעד ת"פ  אליצור
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 שמואל  גבעת אליצור  - שרון  השרון  רמת ס.א
 17:00 . 17:00 גלעד  ת"פ  צוראלי - יםשוור הרצליה בני
 18:30 . 18:30 דן   העין-ראש  וניעיר  - רויטל העין. ר וניעיר 
 18:30 . 17:00 אריות  הרצליה  בני - עצמאות תקוה פתח   יבמכ

 17:00 . 18:00 תפוח  השרון .ה מכבי - מודיעין-חבל הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 ר מחזו שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:00 תפוח  השרון .ה מכבי - שמואל גבעת אליצור
 18:00 . 18:30 מודיעין -חבל  הפועל - תאריו ליההרצ בני

 17:00 . 18:30 עצמאות  תקוה  פתח מכבי  - דן  העין-ראש עירוני
 18:30 . 17:00 רויטל  העין .ר  עירוני - גלעד ת"פ  אליצור

 17:00 ( 27/11/20) 16:00 ים שוור ליההרצ  בני - שרון  רוןהש  רמת ס.א
 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 14 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  ר מחזו

 17:00 . 17:00 שמואל  גבעת אליצור - ריםשוו  יההרצל  בני
 16:00 ( 09/04/21)                         .  18:30 שרון  השרון  רמת   ס.א - רויטל העין. ר עירוני
 17:00 . 17:00 גלעד  ת"פ  אליצור - צמאותע קוהת ח פת  מכבי

 18:30 . 18:00 דן   ןהעי-ראש  עירוני - עיןמודי-חבל הפועל
 18:30 ( 05/12/20) 10:00 אריות  הרצליה בני - תפוח  ןהשרו.ה  מכבי
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 17:00 אריות  ליההרצ  בני   - שמואל גבעת צוראלי
 10:00 ( 24/04/21)                         .   18:30 תפוח  השרון .ה מכבי  - דן  העין-אשר עירוני

 18:00 . 17:00 מודיעין -חבל ועלהפ  - גלעד ת"פ  אליצור
 17:00 ( 11/12/20) 16:00 עצמאות  התקו פתח מכבי- שרון  השרון  רמת ס.א

 18:30 . 17:00 רויטל   העין. ר יירונ ע  - שוורים הרצליה בני
 שעה  04/05/21 שישלי יום - 16 חזור מ שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  זור מח

 17:00 . 18:30 ואל שמ גבעת  אליצור - רויטל ןהעי . ר יעירונ 
 17:00 . 17:00 שוורים  הרצליה  בני - עצמאות תקוה פתח   מכבי

 17:00 . 18:00 שרון  השרון  רמת   ס.א - דיעיןמו-חבל הפועל
 17:00 . 17:00 גלעד  ת"פ  וראליצ  - תפוח  השרון.ה  מכבי

 18:30 . 18:30 דן  העין -אשר ניעירו - ותארי  צליההר בני
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:30 . 17:00 דן   העין-ראש  יעירונ  - שמואל גבעת אליצור
 18:30 . 17:00 אריות   הרצליה בני  - עדגל ת"פ  אליצור

 10:00 ( 15/05/21)         (  08/01/21) 16:00 וח תפ השרון. ה ימכב  - שרון  השרון  רמת ס.א
 18:00 . 17:00 מודיעין -חבל ועלהפ - שוורים הרצליה בני

 17:00 . 18:30 ות עצמא  והקת  פתח מכבי  - רויטל העין. ר עירוני
 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  ה שע 19/01/21 שלישי יום - 9  זור מח

 17:00 . 17:00 מואל ש גבעת ראליצו - מאותעצ תקוה פתח   מכבי
 18:30 . 18:00 רויטל   העין.ר  עירוני - יעיןוד מ-חבל הפועל
 17:00 ( 23/01/21) 10:00 שוורים  הרצליה בני - תפוח  השרון.ה  מכבי

 16:00 ( 28/05/21)                         .  18:30 שרון  השרון  רמת   ס.א - ריותא  הרצליה בני
 17:00 . 18:30 גלעד  ת"פ  ליצורא  - דן  העין-ראש עירוני
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 א  דן -'א   סל קט 567 ליגה
 שעה    02/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 תקוה  פתח ימכב  - אילן  שמואל. ג צוריאל
 18:00 . 18:30 ה יהוד אור .ה .ל. ע - דור אונו ריתק ירוניע

 18:30 . 18:30 תקוה  גני מכבי - םרביבי תקוה יגנ   מכבי
 18:30 . 18:00 סביון . ס.א - ודיה   ה.ל.ע

 18:30 . 17:00 אלון  הרצליה בני  - נריה שמואל .ג אליצור
 ה שע 16/02/21 שלישי יום - 11 ר מחזו ה שע 27/10/20 לישיש  יום - 2  מחזור 

 18:30 . 17:00 אלון   הרצליה בני - תקוה פתח   מכבי
 17:00 . 18:30 נריה מואל ש.ג יצוראל  - סביון. ס.א

 18:00 . 18:30 יהוד   ה.ל. ע - קוהת ניג  מכבי
 18:30 . 18:00 רביבים  תקוה  גני מכבי  - יהודה  אור.ה.ל.ע

 18:30 . 18:30 דו   אונו קרית יעירונ  - אילן  ואלשמ. ג רו אליצ
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  ר מחזו

 17:00 . 18:30 תקוה  פתח מכבי  - דור אונו ריתק עירוני
 18:30 . 18:30 איל  שמואל. ג  אליצור - יםרביב  תקוה גני  מכבי

 18:00 . 18:00 הודה י  אור.ה.ל. ע - יהוד  ה.ל.ע
 18:30 . 17:00 תקוה  י גנ  מכבי  - נריה שמואל .ג צוראלי
 18:30 . 18:30 סביון . ס.א - אלון הרצליה בני

 שעה  16/03/21 לישיש  וםי - 13 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:00 סביון . ס.א - תקוה פתח   מכבי
 18:30 . 18:30 ן ו אל הרצליה בני - תקוה גני  מכבי

 17:00 . 18:00 נריה  שמואל.ג  אליצור - ודהיה   אור.ה.ל.ע
 18:00 . 18:30 יהוד  ה. ל.ע - אילן  שמואל. ג אליצור

 18:30 . 18:30 רביבי   תקוה  גני כבי מ  - דור אונו קרית וניעיר 
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 קוה ת פתח  מכבי - ביםרבי קוהת גני  מכבי
 18:30 . 18:00 דור אונו קרית רוניעי - ודה י  ה.ל.ע

 18:30 . 17:00 ילן א  שמואל .ג   אליצור - נריה שמואל .ג אליצור
 18:00 . 18:30 יהודה   אור.ה.ל. ע - ןלו א  הרצליה בני

 18:30 . 18:30 תקוה  גני  מכבי - סביון. ס.א
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 חזור מ שעה  08/12/20 ישליש וםי - 6  מחזור 

 18:30 . 17:00 תקוה  גני מכבי - תקוה פתח   מכבי
 18:30 . 18:00 ון סבי . ס.א - יהודה  אור.ה.ל.ע

 18:30 . 18:30 אלון  הרצליה בני - ן איל אלשמו. ג אליצור
 17:00 . 18:30 נריה   שמואל. ג  אליצור - דור אונו קרית עירוני
 18:00 . 18:30 יהוד   ה.ל. ע - םרביבי תקוה גני  ימכב

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 חזור מ שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  ר מחזו

 17:00 . 18:00 תקוה  פתח   מכבי - ודיה   ה.ל.ע
 18:30 . 17:00 רביבים   תקוה ני ג מכבי  - נריה שמואל .ג צוראלי
 18:30 . 18:30 דור  ו אונ קרית עירוני  - אלון הרצליה בני

 18:30 . 18:30 ן איל שמואל. ג אליצור - סביון. ס.א
 18:00 . 18:30 יהודה  אור.ה.ל. ע - תקוה גני  מכבי

 שעה  11/05/21 ישישל םיו - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:00 . 17:00 יהודה   אור.ה.ל. ע - תקוה ח פת  מכבי
 18:30 . 18:30 תקוה  גני  כבימ - אילן  שמואל. ג אליצור

 18:30 . 18:30 ביון ס. ס.א - דור אונו קרית וניעיר 
 18:30 . 18:30 אלון  הרצליה בני - רביבים והתק  גני  מכבי

 17:00 . 18:00 יה נר  שמואל.ג  אליצור - ודיה   ה.ל.ע
 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי םיו - 9  מחזור 

 17:00 . 17:00 תקוה  פתח מכבי  - נריה שמואל .ג אליצור
 18:00 . 18:30 יהוד   ה.ל. ע - ןאלו  הצליהר בני

 18:30 . 18:30 רביבים קוהת גני  מכבי - סביון. ס.א
 18:30 . 18:30 דור  ואונ  יתקר עירוני  - תקוה יגנ   ימכב

 18:30 . 18:00 אילן  שמואל. ג  אליצור - יהודה  אור.ה.ל.ע
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 ב  דן'  א  סל קט 568 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  ור מחז שעה  13/10/20 לישיש  יום - 1  מחזור 

 18:00 . 17:00 ג " ר  תייםגבע הפועל - דגן בית  מכבי
 18:30 . 18:30 צ " ראשל  לבדו  מכבי  - גוזיןרו   א" ת  הפועל
 17:30 . 17:00 חולון  כפיר הפועל  - חולון  משולם הפועל

 17:00 . 17:30 עירוני   ןג  רמת  יב מכ - אפעל רמת  ס.מ
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שישלי יום - 2  זור מח

 17:30 . 17:00 חולון  רכפי   פועלה  - עירוני ן ג רמת   מכבי
 17:00 . 18:30 חולון  משולם הפועל  - צ" ראשל   בדול  מכבי

 18:30 . 18:00 רוגוזין  א"ת  הפועל - ג"ר  גבעתיים הפועל
 17:00 . 17:30 דגן  ית ב  מכבי - אפעל מת ר ס.מ

 עה ש 16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי וםי - 3  ר מחזו

 17:00 . 17:00 י רונעי  ן ג רמת   כבימ  - דגן בית  מכבי
 17:30 . 18:30 פעל א  רמת   ס.מ - רוגוזין  א" ת  הפועל
 18:00 . 17:00 ג " ר  גבעתיים הפועל  - חולון  משולם הפועל
 18:30 . 17:30 צ " ראשל ולב ד  מכבי - ןחולו כפיר  הפועל

 שעה  02/03/21 ישישל יום - 11 מחזור  עה ש 24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:00 צ " שלרא  דולב מכבי  - וניעיר גן  רמת   בימכ
 17:30 . 18:00 חולון  כפיר הפועל - ג"ר  יםגבעתי הפועל

 17:00 . 17:30 ון חול  ולם שמ הפועל - אפעל רמת  ס.מ
 18:30 . 17:00 זין רוגו  א" ת  הפועל - דגן בית  מכבי

 ה שע 16/03/21 שלישי יום - 12 ור מחז שעה  01/12/20 ישישל יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 עירוני  גן תרמ  כבי מ  - רוגוזין  א" ת  לפוע ה
 17:00 . 17:00 דגן   בית מכבי - חולון  משולם הפועל
 17:30 . 17:30 אפעל  רמת ס.מ  - ולוןח  כפיר  הפועל
 18:00 . 18:30 ג " ר  גבעתיים על הפו - צ" ראשל   דולב  מכבי

 שעה  06/04/21 שישלי יום - 13 חזור מ שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  ור מחז

 18:00 . 17:00 ג " ר  גבעתיים  הפועל - ירוניע גן  ת רמ  מכבי
 18:30 . 17:30 צ " ראשל דולב מכבי - אפעל רמת  ס.מ

 17:30 . 17:00 חולון  פירכ  הפועל - דגן יתב  מכבי
 17:00 . 18:30 חולון  משולם הפועל - רוגוזין  א" ת  פועלה

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 ר מחזו שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 עירוני  גן רמת  בימכ - חולון  משולם הפועל
 18:30 . 17:30 וזין ג רו  א" ת   הפועל  - חולון כפיר  הפועל

 17:00 . 18:30 גן ד  בית מכבי - צ" ל ראש  דולב  ימכב
 17:30 . 18:00 אפעל   רמת ס.מ - ג"ר  גבעתיים הפועל
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 א באבי תל  -'א  סל טק  569 גהלי
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  13/10/20 ישליש םיו - 1  מחזור 

 16:00 ( 22/01/21)                           . 18:30 אביב  א" ת   הפועל  - שהם מכבי
 17:00 . 17:00 אונו  קרית עירוני  - אלון ןהשרו  מתר. ס.א

 17:00 ( 23/01/21)                      .     18:00 שדות  הציונ   נס הפועל - תייםגבע  ג " ר  הפועל
 17:00 . 18:30 ים -בת מכבי - גפן  צ'ראשל  מכבי

 שעה  02/02/21 שלישי םיו - 9  מחזור  עה ש 27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 שדות  ציונה  נס  הפועל  - ים-בת  מכבי
 18:00 . 17:00 גבעתיים   ג" ר  הפועל - אונו קרית עירוני

 17:00 ( 30/10/20) 16:00 אלון  השרון  רמת. ס.א - אביב א" ת   עלהפו
 18:30 . 18:30 שהם  מכבי - גפן  צ'ראשל  מכבי

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 ים -בת מכבי - שהם מכבי
 18:30 . 17:00 גפן  צ'ראשל  כבימ - אלון רוןהש  רמת. ס.א

 16:00 ( 19/02/21.                          ) 18:00 אביב  א"ת   הפועל - בעתייםג ג " ר  הפועל
 17:00 ( 14/11/20) 17:00 אונו  קרית רוניעי  - ותד ש ציונה נס הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי וםי - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  ור מחז

 17:00 . 17:00 ו אונ  קרית  רוניעי - ים-בת  מכבי
 17:00 ( 06/03/21)  (         27/11/20) 16:00 שדות  ציונה נס  הפועל  - אביב א" ת   עלפוה

 18:00 . 18:30 גבעתיים  ג" ר  ועל הפ  - פן ג  צ'ראשל  מכבי
 17:00 . 18:30 אלון  השרון  רמת. ס.א - שהם מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי וםי - 12 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  ור מחז

 17:00 . 17:00 ים -בת מכבי - אלון ןשרוה  רמת. ס.א
 18:30 . 18:00 שהם מכבי - גבעתיים ג " ר  הפועל
 18:30 ( 05/12/20) 17:00 גפן  צ'ראשל מכבי - תשדו  ונהיצ  נס הפועל
 16:00 ( 19/03/21)         .                  17:00 אביב  א" ת   הפועל - אונו קרית עירוני

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  זור מח

 17:00 . 17:00 אביב  א" ת   הפועל  - ים-בת  מכבי
 17:00 . 18:30 אונו   קרית עירוני - פן ג  צ'אשלר  מכבי
 17:00 ( 10/04/21)                     .      18:30 שדות  ציונה  נס  ועלהפ   - םשה מכבי

 18:00 . 17:00 ים תיגבע ג" ר  הפועל - וןאל ןהשרו  רמת .ס.א
 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 18:00 םי -בת מכבי - תייםגבע  ג " ר  הפועל
 17:00 ( 26/12/20) 17:00 אלון  השרון רמת. ס.א - ותשד  ונהצי נס הפועל

 18:30 . 17:00 שהם  מכבי - אונו קרית ניעירו
 18:30 ( 25/12/20) 16:00 גפן  צ'ראשל מכבי - בביא  א" ת   הפועל
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 ב  אביב תל -  א  סל קט 570 ליגה
 ה שע   19/01/21 שלישי יום - 8  ר מחזו שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:30 מרכז  אביב  תל   מכבי - מזרח אביב  תל  כבימ
 18:30 . 18:00 סף יו הדר   תא מכבי - צהלה  א" ת   כבימ

 18:30 . 17:00 מערב   אביב תל מכבי - ב אבי לת   מכבי
 17:00 . 18:30 צפון  אביב תל  מכבי - דרום  א" ת   מכבי

 שעה  02/02/21 לישיש  יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  חזור מ

 18:30 . 17:00 מערב  אביב תל כבי מ  - צפון אביב  תל  מכבי
 17:00 . 18:30 אביב  תל ימכב  - יוסף  דרה  תא  כבימ

 18:00 . 18:30 צהלה  א " ת  מכבי - מרכז אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 מזרח  אביב תל  מכבי - דרום  א" ת   מכבי

 שעה  16/02/21 שלישי וםי - 10 ר מחזו שעה  10/11/20 שלישי וםי - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 צפון  יבאב  תל   מכבי - מזרח ביב א תל  מכבי
 18:30 . 18:00 וםדר    א" ת  מכבי - ה הלצ א" ת   מכבי
 18:30 . 17:00 מרכז   אביב תל מכבי - אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 יוסף   דרה תא  מכבי - מערב  אביב  תל  מכבי

 ה שע 02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:00 יוסף   רהד  תא מכבי  - צפון אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 מערב  אביב  תל מכבי - מרכז אביב  תל  כבימ

 17:00 . 18:30 אביב תל  מכבי - דרום  א" ת   מכבי
 18:00 . 18:30 צהלה  א"ת  כבימ - זרחמ אביב  תל  מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  01/12/20 שישלי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:00 צפון  יבאב  תל בימכ - צהלה  א" ת   מכבי
 18:30 . 17:00 מזרח  אביב תל מכבי - יב אב תל  מכבי
 18:30 . 18:30 דרום  א"ת  מכבי - מערב  אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 מרכז  ביבא  תל מכבי - יוסף  הדר תא  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  זור מח

 18:30 . 17:00 מרכז  ביבא  תל י מכב - פוןצ אביב  לת   מכבי
 18:30 . 18:30 יוסף  הדר  את  מכבי - דרום  א" ת   מכבי
 18:30 . 18:30 מערב  אביב  תל   מכבי - מזרח אביב  תל  מכבי
 17:00 . 18:00 אביב תל כבימ - צהלה  א" ת   מכבי

 שעה  20/04/21 ישישל יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 צפון   אביב תל בימכ - ב אבי תל  בימכ
 18:00 . 18:30 צהלה  א"ת  מכבי - ב מער אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 מזרח  באבי תל מכבי - יוסף  הדר תא  מכבי

 18:30 . 18:30 ום דר   א " ת  מכבי - מרכז ב אבי תל  בימכ
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 ג אביב תל -א  לס  קט 571 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  חזור מ שעה  13/10/20 שישלי יום - 1  מחזור 

 18:00 . 18:30 צהלה   תא  הפועל  - גן רמת   בליך  מכבי
 17:00 . 18:30 צב ח חולון הפועל  - חדש אביב תל  הפועל
 17:00 . 17:00 ב אבי-תל  יהודה  בני - ידעת אונו.ק יעירונ 

 17:00 . 17:00 גן  רמת   נווה  מכבי - אזור  הפועל
 שעה  02/02/21 שישלי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי וםי - 2  ר מחזו

 17:00 . 17:00 אביב -תל יהודה  בני  - גן  רמת  נווה  מכבי
 17:00 . 17:00 עתיד   אונו .ק עירוני - חצב חולון הפועל
 18:30 . 18:00 חדש  אביב תל להפוע  - צהלה תא  הפועל
 18:30 . 17:00 גן  ת רמ  בליך  מכבי - אזור  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  עה ש 10/11/20 ישישל םיו - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 גן  רמת נווה  מכבי - גן רמת   בליך  מכבי
 17:00 . 18:30 ור אז   הפועל  - חדש אביב תל  הפועל
 18:00 . 17:00 צהלה   תא  הפועל - ידעת אונו.ק עירוני

 17:00 . 17:00 חצב  חולון הפועל - אביב-תל  יהודה  בני
 שעה  02/03/21 לישיש  יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 ישליש יום - 4  חזור מ

 17:00 . 17:00 חצב  חולון הפועל - גן  רמת  נווה  מכבי
 17:00 . 18:00 אביב -תל  יהודה יבנ  - צהלה תא  ועלהפ
 17:00 . 17:00 עתיד אונו.ק עירוני - אזור  עלפוה

 18:30 . 18:30 חדש  אביב  תל  פועלה  - גן רמת   ךבלי  מכבי
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 ר מחזו שעה  01/12/20 לישיש  יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 גן  ת רמ נווה מכבי - חדש אביב תל  הפועל
 18:30 . 17:00 ן ג  רמת  בליך מכבי - תידע  אונו.ק ניעירו
 17:00 . 17:00 אזור  הפועל - אביב-תל  יהודה  בני
 18:00 . 17:00 הלה צ  תא  ועלהפ   - חצב חולון עלהפו

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  ר מחזו

 18:00 . 17:00 צהלה  תא  ועלפ ה  - גן  רמת  נווה  מכבי
 17:00 . 17:00 ב חצ לוןחו הפועל - אזור  הפועל
 17:00 . 18:30 אביב -תל יהודה  בני   - גן רמת   בליך  מכבי

 17:00 . 18:30 ד עתי אונו . ק וניעיר - דשח  אביב תל  הפועל
 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 גן  מתר   נווה  מכבי - ידעת אונו.ק עירוני
 18:30 . 17:00 חדש  אביב  תל  הפועל - אביב-לת  הודהי  בני

 18:30 . 17:00 ן ג  רמת יך בל מכבי - צבח חולון הפועל
 17:00 . 18:00 אזור   הפועל - צהלה תא  הפועל
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 א  מרכז -'א  סל קט 572 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  חזור מ שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:00 ( 17/10/20) 16:00 רווה גן עלהפו - ניסיר נצר הפועל
 17:00 . 17:00 המאירי  לוד  אליצור - ברוש צ" ראשל   כבימ

 18:30 . 17:00 אורן  צ'אשלר  מכבי - להרמ  דוד  נוה ראליצו 
 18:30 . 18:00 חן  שהם מכבי - יעקב  באר עצמה

 שעה  02/02/21 ישישל יום - 9  ר מחזו שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:30 . 18:30 אורן  צ'ראשל  מכבי - חן שהם ימכב
 17:00 . 17:00 רמלה   דוד  נוה יצור אל  - המאירי  לוד  אליצור
 17:00 . 18:00 ברוש  צ" ראשל   כבימ - רווה גן הפועל
 16:00 ( 06/02/21)              .              18:00 סירני  נצר הפועל - יעקב  באר עצמה

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 ישליש יום - 3  מחזור 

 18:30 . 17:00 חן  שהם מכבי - ירניס נצר הפועל
 18:00 . 17:00 יעקב  באר עצמה - ברוש צ" ראשל   מכבי

 18:00 . 17:00 רווה  גן  הפועל - רמלה דוד  נוה אליצור
 17:00 . 18:30 המאירי   לוד ליצורא - ורןא  צ'ראשל  מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שישלי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 18:30 המאירי  ודל  אליצור - חן שהם בימכ
 18:30 . 18:00 אורן  צ'ראשל  כבימ - רווה גן הפועל
 17:00 . 18:00 רמלה  דוד  נוה אליצור - יעקב  באר עצמה

 17:00 ( 28/11/20) 16:00 ברוש  צ"של רא  מכבי - סירני נצר ועלפה
 עה ש 16/03/21 ישליש יום - 12 זור מח שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:00 חן שהם מכבי - רושב צ" ראשל   מכבי
 17:00 . 17:00 סירני  נצר  הפועל - רמלה דוד  נוה אליצור

 18:00 . 18:30 ב קיע  באר עצמה - אורן צ'ראשל  מכבי
 18:00 . 17:00 ה רוו גן  הפועל  - המאירי  לוד  אליצור

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:00 . 18:30 ה רוו גן הפועל - חן שהם מכבי
 17:00 . 18:00 המאירי  לוד  אליצור - יעקב  באר עצמה
 18:30 ( 12/12/20) 16:00 אורן  צ 'ראשל  מכבי - סירני נצר הפועל
 17:00 . 17:00 רמלה  דוד והנ  אליצור - ברוש צ" אשל ר  מכבי

 עה ש 20/04/21 שלישי וםי - 14 ר מחזו שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:00 חן  שהם מכבי - רמלה דוד  והנ  אליצור
 17:00 . 18:30 ברוש  צ" ראשל  מכבי - אורן צ'ראשל  מכבי

 17:00 . 17:00 סירני   נצר הפועל  - המאירי  לוד  צוריאל
 18:00 . 18:00 יעקב באר עצמה - רווה גן פועלה
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 ב  מרכז -'א  סל-קט 573 ליגה
 ה שע   02/02/21 שלישי יום - 10 ור מחז שעה  13/10/20 ישליש יום - 1  מחזור 

 17:00 ( 17/10/20) 16:00 רנני   ציונה נס  הפועל  - ארגמן  ציונה נס הפועל
 17:30 . 17:30 אפרוחי  נהציו.נ  הפועל - תרחובו  איתן ליצורא

 16:00 ( 06/02/21)                          .  18:00 קריה   ציונה.נ  הפועל  - עקרון  קרית מכבי
 17:30 ( 17/10/20) 17:00 רחובות   אליצור - מושבה ונהצי .נ  הפועל
 18:30 . 17:00 כוכבים  רחובות מכבי - לוד  אליצור

 שעה  16/02/21 ישליש יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 ישליש יום - 2  ור מחז

 18:30 . 17:00 כבים כו רחובות  מכבי - רננים  ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:30 לוד   ראליצו - ובותרח  אליצור

 16:00 ( 20/02/21)   (        31/10/20) 16:00 מושבה  ציונה. נ הפועל - קריה  ציונה.נ   ועלהפ
 18:00 . 17:30 עקרון  ריתק מכבי - יאפרוח ציונה.נ  עלהפו

 17:30 . 17:00 רחובות  תןאי  אליצור  - ארגמן  ציונה נס הפועל
 שעה  02/03/21 שלישי וםי - 12 מחזור  עה ש 10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:30 רננים ציונה נס  הפועל - רחובות יתןא  אליצור
 16:00 ( 06/03/21)                        .   18:00 ארגמן  ציונה נס ל הפוע - ן עקרו קרית מכבי

 17:30 ( 14/11/20) 16:00 אפרוחי  ציונה.נ   הפועל - ושבהמ  ציונה.נ  הפועל
 17:00 . 17:00 קריה  ציונה.נ  הפועל - לוד  ורליצא
 17:30 . 18:30 רחובות  אליצור - כוכבים רחובות  כבימ

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 ר מחזו שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:00 רחובות   אליצור - רננים  ציונה נס עלהפו
 18:30 ( 28/11/20) 16:00 ם כביכו תרחובו   כבימ - קריה  ציונה.נ   להפוע 

 17:00 . 17:30 לוד   אליצור - אפרוחי ציונה.נ  הפועל
 16:00 ( 20/03/21)   (        28/11/20) 16:00 מושבה  הנציו.נ  הפועל  - ארגמן  ציונה נס הפועל

 18:00 . 17:30 קרון ע קרית מכבי - רחובות איתן וראליצ
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 ר זומח שעה  01/12/20 ישישל יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:00 רננים  ציונה נס הפועל  - עקרון  קרית מכבי
 17:30 . 17:00 חובות ר איתן  ראליצו - מושבה ציונה.נ  הפועל
 17:00 . 17:00 רגמן א ציונה נס הפועל - לוד  אליצור

 17:30 . 18:30 אפרוחי  הציונ . נ הפועל - כוכבים בותרחו  מכבי
 17:00 . 17:30 קריה   הונ צי.נ  הפועל - ובותרח  ראליצו 
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  זור מח

 16:00 ( 24/04/21)                        .   17:00 קרי   ציונה.נ   ועלהפ - יםרננ   ציונה נס ועלהפ
 17:30 . 17:30 חובות ר  אליצור - אפרוחי נהציו.נ  הפועל
 18:30 ( 12/12/20) 16:00 כוכבים  רחובות מכבי - ארגמן  נהיו צ  נס הפועל
 17:00 . 17:30 לוד  אליצור - רחובות איתן אליצור

 16:00 ( 24/04/21)                      .     18:00 מושבה  ציונה.נ ל הפוע - עקרון  קרית מכבי
 ה שע 04/05/21 שלישי וםי - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי םיו - 7  מחזור 

 17:00 ( 26/12/20) 16:00 רננים  ציונה נס  להפוע - מושבה ציונה.נ  הפועל
 18:00 . 17:00 עקרון  קרית  מכבי - לוד  אליצור

 17:30 . 18:30 בות רחו  תןאי  אליצור - כוכבים ותרחוב   בימכ
 17:00 . 17:30 מן ארג ציונה  נס  הפועל - ותרחוב   אליצור

 17:30 ( 26/12/20) 16:00 פרוח א הונ צי. נ הפועל - קריה   ונהצי .נ   ועלהפ
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  05/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:30 . 17:00 ח אפרו ציונה.נ  הפועל - רננים  ציונה נס הפועל
 16:00 ( 15/05/21)      (     09/01/21) 16:00 קרי   ציונה.נ   הפועל  - ארגמן  ציונה נס הפועל
 17:30 . 17:30 רחובות   אליצור - רחובות תןאי אליצור

 18:30 . 18:00 כוכבים  רחובות  מכבי - עקרון  קרית מכבי
 17:00 . 17:00 לוד   צורליא  - מושבה ציונה.נ  הפועל

 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  חזור מ

 17:00 . 17:00 רננים הציונ  נס הפועל - לוד  ראליצו 
 16:00 ( 29/05/21.                          ) 18:30 מושבה  ציונה. נ הפועל - כוכבים רחובות  מכבי
 18:00 . 17:30 עקרון  יתקר מכבי - רחובות  ראליצו 

 17:30 . 16:00 רחובות  ןאית  אליצור - קריה  ציונה.נ   הפועל
 16:00 ( 29/05/21)                     .      17:30 ארגמ  יונהצ נס  פועלה  - רוחיאפ ציונה.נ  להפוע 

 

 

 
  



680 
 

 מודיעין   -'א  סל קט 574 ליגה
 שעה    02/02/21 שלישי וםי - 10 מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - ישיבה  דיעיןמו ליצורא
 16:00 ( 05/02/21)                  .          18:30 ד לפי  מודיעין  הפועל - כרמים  מודיעין צמהע

 17:00 . 17:00 גמזו  מודיעין.ח  הפועל - יםפרח    מודיעין עצמה
 17:00 . 17:00 שבטים   עיןמודי  מה צע - רעות  מודיעין  מכבי

 18:00 . 18:30 אורנים   ודיעיןמ  הפועל - מודיעין אליצור
 שעה  16/02/21 ישליש יום - 11 זור מח שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  אורנים  מודיעין הפועל - חופשית
 18:30 . 17:00 מודיעין   אליצור - שבטים  מודיעין מהעצ

 17:00 . 17:00 רעות   מודיעין   מכבי - גמזו ןי מודיע.ח הפועל
 17:00 ( 30/10/20) 16:00 פרחים    מודיעין עצמה - לפיד  מודיעין  הפועל

 18:30 . 18:30 כרמים   ןיעידמו  עצמה - ישיבה  ןמודיעי  ליצורא
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - כרמים  מודיעין עצמה
 18:30 . 17:00 ישיבה  מודיעין  אליצור - רחיםפ   ןמודיעי עצמה
 16:00 ( 05/03/21)                       .     17:00 לפיד   מודיעין   הפועל - רעות  מודיעין  מכבי

 17:00 . 18:30 גמזו  יןמודיע.ח הפועל - מודיעין ליצורא
 17:00 . 18:00 ם ישבט   מודיעין עצמה - אורנים מודיעין הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  ה עש 24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  בטים ש   מודיעין  עצמה - חופשית
 18:00 . 17:00 י אורנ  מודיעין הפועל - וגמז  דיעיןמו.ח ועלהפ

 18:30 . 17:00 מודיעין  אליצור - לפיד  מודיעין  הפועל
 17:00 . 18:30 רעות   עיןמודי  יב מכ - ישיבה  מודיעין אליצור
 17:00 . 18:30 פרחים    מודיעין עצמה - םכרמי  מודיעין עצמה

 שעה  06/04/21 יששלי יום - 14 חזור מ שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - פרחים   דיעיןמו עצמה
 18:30 . 17:00 כרמים   מודיעין עצמה  - רעות  מודיעין  בימכ

 18:30 . 18:30 יבה יש מודיעין ליצורא - עיןימוד  אליצור
 16:00 ( 09/04/21)        .                   18:00 לפיד  מודיעין   הפועל - ורניםא ודיעיןמ  הפועל

 17:00 . 17:00 גמזו  מודיעין.ח  עלהפו  - שבטים  דיעיןמו העצמ
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  גמזו  מודיעין.ח פועלה  - חופשית
 17:00 ( 11/12/20) 16:00 טים שב   מודיעין עצמה - לפיד  דיעיןמו  ועלפה

 18:00 . 18:30 אורני  מודיעין  ועלהפ   - שיבהי  ודיעיןמ  אליצור
 18:30 . 18:30 מודיעין  אליצור - כרמים  מודיעין עצמה
 17:00 . 17:00 רעות  יןעמודי   מכבי - פרחים   מודיעין עצמה

 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - רעות  מודיעין  מכבי
 17:00 . 18:30 פרחים    מודיעין צמהע - מודיעין ראליצו 

 18:30 . 18:00 כרמים  מודיעין עצמה - ורניםא מודיעין הפועל
 18:30 . 17:00 ישיבה  מודיעין  אליצור - שבטים  מודיעין עצמה
 16:00 ( 07/05/21)                          . 17:00 לפיד  מודיעין   הפועל - גמזו ןי מודיע.ח הפועל

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 חזור מ עה ש 05/01/21 שלישי םוי - 8  מחזור 

  .  לפיד   מודיעין  הפועל - חופשית
 17:00 . 18:30 גמז  מודיעין.ח  הפועל  - ישיבה  מודיעין אליצור
 17:00 . 18:30 שבטים   מודיעין צמהע - מיםרכ  מודיעין עצמה
 18:00 . 17:00 נים אור יעיןמוד   הפועל - פרחים   מודיעין עצמה
 18:30 . 17:00 מודיעין  אליצור - ותרע   ןמודיעי  מכבי

 שעה  25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - יעיןמוד  אליצור
 17:00 . 18:00 רעות   מודיעין  מכבי - ורניםא דיעיןומ  הפועל
 17:00 . 17:00 ם פרחי   עיןמודי  צמה ע - שבטים  ןמודיעי עצמה
 18:30 . 17:00 כרמים  מודיעין עצמה - גמזו ודיעיןמ .ח הפועל
 18:30 . 17:00 ישיבה   מודיעין אליצור - לפיד  מודיעין  הפועל
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 א ירושלים  -א  סל קט 575 הליג
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  ור מחז שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  חזור מ

 17:00 . 18:30 עציון  גוש ליצורא - תאפר  עציון. ג יצוראל
 17:30 . 17:00 אדומים . ב. מ אליצור  - חגי  עציון גוש אליצור
 18:30 . 18:30 תלפיות   ליםירוש  עלוהפ - בקעה ירושלים  הפועל
  .  ופשית ח - הקרי  חברון  הר אליצור

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  יות לפ ת  ירושלים  הפועל - פשיתחו
 18:30 . 17:30 בקעה  ירושלים  הפועל - אדומים. ב .מ אליצור
 17:00 . 17:00 חגי  עציון  שגו אליצור - עציון גוש אליצור
 18:30 . 17:00 אפר  עציון. ג  צוראלי - קריה חברון  הר ראליצו 

 שעה  16/02/21 שלישי וםי - 10 ר מחזו שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  ר מחזו

  .  חופשית  - אפרת ןעציו. ג אליצור
 17:00 . 17:00 קרי  חברון הר אליצור  - חגי  עציון גוש וראליצ

 17:00 . 18:30 ציון ע גוש אליצור - הבקע ליםשירו  הפועל
 17:30 . 18:30 אדומים . ב.מ אליצור  - תלפיות שליםירו  הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  ומים אד . ב .מ אליצור - חופשית
 18:30 . 17:00 תלפיות  ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 18:30 . 17:00 בקעה  רושליםי  הפועל - קריה חברון  הר אליצור
 17:00 . 18:30 חג  עציון גוש אליצור - אפרת עציון. ג אליצור

 שעה  16/03/21 ישישל םיו - 12 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - חגי  עציון גוש אליצור
 18:30 . 18:30 אפרת  ןעציו . ג  אליצור - בקעה ירושלים  הפועל

 17:00 . 18:30 קרי  וןחבר  רה ר אליצו - תלפיות ליםירוש  ועלהפ
 17:00 . 17:30 עציון  גוש  אליצור - אדומים. ב .מ אליצור

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 חזור מ עה ש 08/12/20 שלישי וםי - 6  מחזור 

  .  עציון  גוש אליצור - חופשית
 17:30 . 17:00 אדומים . ב.מ  ליצורא - קריה חברון  הר אליצור
 18:30 . 18:30 תלפיו   ירושלים  פועלה  - תאפר  עציון. ג אליצור
 18:30 . 17:00 עה בק ושליםיר הפועל  - י חג עציון גוש אליצור

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 ישליש םיו - 7  מחזור 

  .  חופשית  - בקעה ירושלים  הפועל
 17:00 . 18:30 חג  וןעצי גוש אליצור  - תלפיות ירושלים  הפועל
 18:30 . 17:30 אפרת  עציון.  ג  אליצור - אדומים. ב .מ ראליצו 

 17:00 . 17:00 קריה  ברוןח  הר יצוראל  - יוןעצ גוש ליצורא
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 ב יםירושל -א  סל קט 576 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:30 . 17:00 הדסה  צור  י-מ   הפועל - חדווה ליםירוש  אליצור
 17:30 . 17:30 ירושלים  גנים  הפועל  - ירושלים זאב.פ  הפועל
 17:00 . 18:30 ם-י  חורב ועלהפ  - ם-י  הראל להפוע 

 17:30 . 17:00 ירושלים   זיו אסא - ם-י   רמות  הפועל
 ה שע 02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  ה שע 27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:30 ם-י  חורב על הפו - יםירושל   זיו אסא
 18:30 . 17:30 ם -י  הראל הפועל - ירושלים  גנים הפועל

 17:30 . 17:30 ירושלים  זאב.פ  על הפו - הדסה  צור י-מ  עלהפו
 17:00 . 17:00 חדווה  ירושלים  אליצור - ם-י   רמות  הפועל

 ה שע 16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  ה שע 10/11/20 לישיש  יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:00 ירושלים  זיו  אסא - חדווה ירושלים  אליצור
 17:00 . 17:30 ם -י  מותר  עלהפו  - ליםירוש  זאב.פ  הפועל

 17:30 . 18:30 הדסה  צור  י -מ  הפועל - ם-י  הראל ועלהפ
 17:30 . 17:00 ירושלים גנים הפועל - ם-י  חורב הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שישלי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:30 ירושלים  יםגנ  הפועל  - ירושלים  וזי אסא
 17:00 . 17:30 ם-י  חורב  על הפו - הדסה  צור י-מ  עלהפו

 18:30 . 17:00 ם -י  הראל   הפועל - ם-י   רמות  להפוע 
 17:30 . 17:00 ירושלים  זאב.פ  עלהפו - הוחדו  ירושלים  אליצור

 שעה  16/03/21 ישישל יום - 12 מחזור  שעה  01/12/20 שישלי יום - 5  מחזור 

 17:30 . 17:30 יםרושל י  זיו אסא - ושליםיר זאב.פ  ועלהפ
 17:00 . 18:30 חדווה  םירושלי אליצור - ם-י  אלהר ועלהפ

 17:00 . 17:00 ם-י   רמות הפועל - ם-י  חורב הפועל
 17:30 . 17:30 הדסה   צור י-מ   הפועל - יםירושל   גנים הפועל

 שעה  06/04/21 שלישי םיו - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 17:30 הדסה  רצו  י-מ  הפועל  - םשליירו  זיו אסא
 17:30 . 17:00 ירושלים  גנים  הפועל - ם-י   מותר  הפועל
 17:00 . 17:00 ם-י  חורב  עלהפו - הוחדו  ירושלים  אליצור
 18:30 . 17:30 ם -י   הראל  פועלה  - שליםירו זאב.פ  הפועל

 שעה  20/04/21 שישלי יום - 14 חזור מ שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  ור מחז

 17:30 . 18:30 ירושלים  זיו אסא - ם-י  ראלה  הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים  זאב.פ הפועל - ם-י  חורב הפועל
 17:00 . 17:30 חדווה  ליםירוש ליצורא - ירושלים  גנים הפועל
 17:00 . 17:30 ם -י  רמות הפועל  - הדסה  צור י-מ  הפועל
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 היהוד מטה -'א  סל קט 577 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי םיו - 8  מחזור  שעה  13/10/20 שיליש  יום - 1  חזור מ

 17:30 . 17:00 ה דיהו  הרים עין  הפועל - נחושה -. י. מ הפועל
 17:30 . 18:30 יםירושל   הרי ה. ל.ע - שמש בית  אליצור
 17:30 . 17:00 כרם   עין  י"מ הפועל - יהודה  מטה הפועל
 18:30 . 18:30 ציון .מ/ליםירוש  פועלה  - אדר רה ם-י   להפוע 

 שעה  02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שישלי יום - 2  מחזור 

 17:30 . 18:30 כרם עין י" מ  הפועל  - ציון .מ/םירושלי  הפועל
 17:00 . 17:30 יהודה  מטה הפועל - ליםש ירו הרי   ה.ל.ע

 18:30 . 17:30 ש שמ בית  ר אליצו - הודה י הרים  עין הפועל
 17:00 . 18:30 נחושה  -. י .מ  להפוע - ראד הר ם-י   פועלה

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:30 . 17:00 ציון .מ/ירושלים  הפועל - נחושה -. י. מ הפועל
 18:30 . 18:30 אדר  הר  ם-י  להפוע - שמש בית  אליצור

 17:30 . 17:00 יהודה   הרים  עין להפוע  - יהודה  מטה פועלה
 17:30 . 17:30 ירושלים   הרי ה.ל. ע - כרם עין  י" מ  הפועל

 שעה  02/03/21 ישישל יום - 11 חזור מ שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 18:30 ירושלים   הרי ה.ל .ע - ציון .מ/ושליםיר   הפועל
 17:30 . 17:30 כרם עין י" מ  ועלהפ  - יהודה  םהרי  עין הפועל
 17:00 . 18:30 יהודה  מטה הפועל - אדר הר ם-י   הפועל
 18:30 . 17:00 שמש  בית אליצור - נחושה -. י. מ הפועל

 שעה  16/03/21 לישיש  יום - 12 זור מח שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  חזור מ

 18:30 . 18:30 ציון .מ/רושליםי  הפועל - שמש בית  אליצור
 17:00 . 17:00 נחושה  -.  י .מ להפוע  - יהודה  מטה פועלה

 18:30 . 17:30 אדר  הר ם -י  הפועל - כרם עין  י" מ  הפועל
 17:30 . 17:30 ודה יה  הרים  עין  הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע

 ה שע 06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  עה ש 08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 18:30 יהוד   יםהר עין ל הפוע - ציון .מ/ירושלים  הפועל
 17:30 . 18:30 ירושלים  הרי   ה.ל. ע - אדר הר ם-י   הפועל
 17:30 . 17:00 כרם  עין  י " מ  הפועל - נחושה -. י. מ הפועל

 17:00 . 18:30 ה יהוד  מטה  ועלהפ  - שמש בית  צוראלי
 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  ר מחזו

 18:30 . 17:00 ציון .מ/שליםירו להפוע  - יהודה  מטה פועלה
 18:30 . 17:30 שמש בית  אליצור - כרם עין  י" מ  הפועל

 17:00 . 17:30 נחושה  - . י. מ הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע
 18:30 . 17:30 אדר  הר ם-י   עלהפו - יהודה  יםהר   עין הפועל
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 שורק  א  סל קט 578 ליגה
 עה ש   19/01/21 שלישי יום - 8  ור מחז שעה  13/10/20 לישיש  יום - 1  ר מחזו

 17:00 . 17:00 רחובות  מכבי  - מושבהה בתיה.מ   הפועל
 10:00 . 17:00 חדש  נררב  הפועל  - רחובות  עירוני מכבי

 18:30 . 17:00 גדרה  בימכ - ברנר פועלה
 17:00 . 17:30 יבנה   שמשון  אליצור - חשמונאי/גזר הפועל

 שעה  02/02/21 שלישי םיו - 9  זור מח שעה  27/10/20 לישיש  יום - 2  מחזור 

 18:30 . 17:00 גדרה מכבי - יבנה  משוןש  אליצור
 17:00 . 10:00 ר ברנ הפועל - חדש ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות  רוניעי מכבי - ובותרח  מכבי

 17:00 . 17:30 המושבה  תיה ב. מ   הפועל - חשמונאי/גזר הפועל
 שעה  16/02/21 ישליש יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 ישליש יום - 3  זור מח

 17:00 . 17:00 יבנה   שמשון  אליצור - המושבה בתיה.מ   עלהפו
 17:30 . 17:00 מונאי חש/גזר   הפועל  - תרחובו  ינ עירו מכבי

 17:00 . 17:00 רחובות  כבימ - ברנר הפועל
 10:00 . 18:30 חדש ברנר הפועל - גדרה  מכבי

 ה שע 02/03/21 שלישי םיו - 11 ור חזמ שעה  24/11/20 ישישל םיו - 4  ר מחזו

 10:00 . 17:00 חדש  ברנר הפועל - יבנה  שמשון  אליצור
 18:30 . 17:00 גדרה  ימכב  - תו רחוב   מכבי

 17:00 . 17:30 ר נבר  הפועל - חשמונאי/רגז  הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות  עירוני מכבי  - ההמושב בתיה.מ   הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  עה ש 01/12/20 שישלי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 יבנה   שמשון  אליצור - רחובות  עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 המושבה  תיהב .מ  הפועל - רנרב  הפועל
 17:30 . 18:30 חשמונאי/גזר הפועל - הגדר   מכבי

 17:00 . 10:00 רחובות   מכבי - חדש ברנר הפועל
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 חזור מ שעה  08/12/20 שלישי וםי - 6  חזור מ

 17:00 . 17:00 רחובות  מכבי - יבנה  שמשון  אליצור
 10:00 . 17:30 חדש  ברנר להפוע  - חשמונאי/רגז  פועלה

 18:30 . 17:00 גדרה  מכבי  - המושבה בתיה.מ   הפועל
 17:00 . 17:00 ברנר  להפוע  - חובותר  עירוני מכבי

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 ייששל יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 יבנה  שמשון  אליצור - ברנר הפועל
 17:00 . 18:30 רחובות  רוניעי מכבי - גדרה  ימכב

 17:00 . 10:00 המושבה   בתיה. מ  הפועל - חדש נררב  הפועל
 17:30 . 17:00 ונאי חשמ /גזר הפועל - ובותרח  מכבי
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 א  אשדוד -א  סל קט 579 ליגה
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:30 גדרות  הפועל - היבנ   גן  ימכב
 17:00 . 17:00 יבנה   גן  ועלהפ - אריאל  אשדוד  כבימ

 18:30 . 17:00 ה יבנ חבל יצוראל - יבנה  ונתןיה  אליצור
 17:30 . 17:30 רתמים  שדוד א מכבי - רקשו  נחל וראליצ

 ה שע 02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  ור מחז

 18:30 . 17:30 יבנה  חבל יצוראל - רתמים אשדוד  מכבי
 17:00 . 17:00 יבנה   יהונתן  אליצור - יבנה  גן הפועל
 17:00 . 18:30 יאל אר   שדודא מכבי - רותגד הפועל

 18:30 . 17:30 יבנה   גן מכבי - קורש נחל צוראלי
 שעה  16/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 18:30 רתמים   אשדוד מכבי - יבנה  גן  מכבי
 17:30 . 17:00 שורק נחל  אליצור - אריאל  אשדוד  בימכ

 18:30 . 17:00 גדרות   עלהפו - נהיב  יהונתן  וראליצ
 17:00 . 18:30 יבנה  גן  עלהפו  - יבנה לחב  אליצור

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:30 יבנה   גן  הפועל - רתמים ד אשדו מכבי
 18:30 . 18:30 יבנה   חבל אליצור - גדרות הפועל

 17:00 . 17:30 יבנה  יהונתן ראליצו  - שורק נחל צוראלי
 17:00 . 18:30 אריאל  אשדוד כבימ - יבנה  גן  בימכ

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:30 . 17:00 רתמים   דאשדו מכבי  - אריאל  אשדוד  ימכב
 18:30 . 17:00 יבנה גן ימכב  - יבנה  יהונתן  אליצור

 17:30 . 18:30 רק שו  נחל  וראליצ  - יבנה לחב  ליצורא
 18:30 . 17:00 גדרות   הפועל  - יבנה  גן הפועל

 ה שע 06/04/21 לישיש  יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:30 . 17:30 גדרות   להפוע - מיםרת אשדוד  מכבי
 17:00 . 17:30 יבנה גן הפועל - שורק נחל אליצור

 18:30 . 18:30 יבנה  ל חב ראליצו  - היבנ   גן  ימכב
 17:00 . 17:00 יבנה   יהונתן  אליצור - אריאל  אשדוד  מכבי

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 ור זמח שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:30 . 17:00 רתמים  דודאש מכבי - היבנ  יהונתן  אליצור
 17:00 . 18:30 אריאל   דודאש מכבי  - יבנה חבל אליצור

 18:30 . 17:00 ה בני גן מכבי - יבנה  ןג  עלהפו
 17:30 . 18:30 שורק נחל  אליצור - גדרות הפועל
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 ב   אשדוד א  סל קט 580 ליגה
 שעה    19/01/21 לישיש  יום - 8  מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  חזור מ

 18:00 . 17:00 צפית  יואב  הפועל - סביון יבנה  גן הפועל
 18:00 . 18:00 אשדוד תרבי  - טוביה  ארב הפועל
 17:30 . 17:30 שדודא מכבי - היובל אשדוד  מכבי

 17:30 . 18:00 אשדוד  מטאור הפועל - מלאכי קרית  הפועל
 שעה  02/02/21 שלישי יום - 9  מחזור  שעה  27/10/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:30 . 17:30 אשדוד  כבימ - אשדוד  מטאור הפועל
 17:30 . 18:00 היובל  דוד אש  ימכב - דודאש ביתר

 18:00 . 18:00 טוביה   באר הפועל - צפית ביוא  הפועל
 17:00 . 18:00 סביון  יבנה  גן  הפועל - מלאכי קרית  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי םיו - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:00 ד אשדו מטאור להפוע - סביון יבנה  גן הפועל
 18:00 . 18:00 מלאכי  קרית ל הפוע - טוביה  באר להפוע 
 18:00 . 17:30 צפית  יואב  הפועל - היובל אשדוד  ימכב
 18:00 . 17:30 אשדוד  רבית - אשדוד  מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 חזור מ שעה  24/11/20 ישליש יום - 4  חזור מ

 18:00 . 17:30 אשדוד  ביתר - אשדוד  טאורמ הפועל
 17:30 . 18:00 וד שדא מכבי - צפית יואב  ועלהפ

 17:30 . 18:00 היובל  אשדוד מכבי  - מלאכי קרית  הפועל
 18:00 . 17:00 טוביה  באר ועלפה  - סביון יבנה  גן הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי וםי - 5  מחזור 

 17:30 . 18:00 דוד אש מטאור הפועל  - ביה טו  באר הפועל
 17:00 . 17:30 סביון  יבנה גן הפועל - בליוה אשדוד  מכבי
 18:00 . 17:30 מלאכי  קרית הפועל  - אשדוד  מכבי
 18:00 . 18:00 צפית  יואב  ועלהפ - ודד אש ביתר

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי םיו - 6  מחזור 

 18:00 . 17:30 ת צפי  יואב הפועל  - אשדוד  מטאור הפועל
 18:00 . 18:00 אשדוד  תרבי  - מלאכי רית ק הפועל
 17:30 . 17:00 אשדוד  מכבי  - סביון יבנה  גן הפועל
 17:30 . 18:00 יובל ה אשדוד מכבי - ה טובי ארב הפועל

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 ישליש יום - 7  מחזור 

 17:30 . 17:30 אשדוד  אורמט  הפועל - היובל אשדוד  מכבי
 18:00 . 17:30 טוביה באר הפועל  - אשדוד  מכבי
 17:00 . 18:00 סביון  יבנה  גן הפועל - אשדוד ביתר

 18:00 . 18:00 מלאכי   קרית  הפועל - צפית ואבי  הפועל
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 דרום- א  סל קט 581 גהלי
 שעה    02/02/21 שישלי יום - 10 מחזור  ה שע 13/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 17:00 גת  קרית  ניעירו מכבי - שבע ארב/ ומרע  הפועל
 18:00 . 18:30 אשקלון  חוף הפועל - עומרים  עומר הפועל

 17:00 . 17:00 כוכב  לוןאשק. ס.א - שקלוןא. ס.א
 18:00 . 18:00 איתו  אשקלון  אליצור - מזרח לכיש  ועלהפ
 18:30 . 17:30 ם להבי הפועל - מיתר פועלה

 שעה  16/02/21 ישליש יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 ישישל יום - 2  ר מחזו

 18:30 . 17:00 להבים  הפועל  - גת  קרית  עירוני מכבי
 17:30 . 18:00 מיתר  פועלה  - איתו אשקלון  אליצור

 18:00 . 17:00 מזרח לכיש   הפועל - כוכב וןאשקל. ס.א
 17:00 . 18:00 אשקלון . ס.א - קלוןאש חוף ועלהפ

 18:30 . 17:00 רים עומ  עומר  הפועל  - עשב ארב/ עומר הפועל
 עה ש 02/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 ת ג קרית  עירוני מכבי  - ומריםע  עומר הפועל
 17:00 . 17:00 שבע באר /עומר הפועל - אשקלון. ס.א

 18:00 . 18:00 שקלון א  וףח  הפועל - מזרח ישלכ   הפועל
 17:00 . 17:30 ב כוכ  אשקלון. ס.א - מיתר הפועל
 18:00 . 18:30 איתו   אשקלון אליצור  - להבים  הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:00 . 17:00 איתו  שקלון א אליצור  - גת  קרית  עירוני מכבי
 18:30 . 17:00 להבים  הפועל - וכבכ  אשקלון .ס.א

 17:30 . 18:00 מיתר פועלה  - אשקלון וףח  הפועל
 18:00 . 17:00 מזרח  לכיש  הפועל  - שבע באר/ עומר הפועל
 17:00 . 18:30 ן אשקלו . ס.א - עומרים  עומר הפועל

 שעה  06/04/21 לישיש  יום - 14 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 5  ר מחזו

 17:00 . 17:00 ת ג רית ק עירוני מכבי - ןאשקלו . ס.א
 18:30 . 18:00 עומרים  עומר הפועל - חמזר לכיש  פועלה

 17:00 . 17:30 שבע  רבא /עומר הפועל - מיתר הפועל
 18:00 . 18:30 ן אשקלו  חוף הפועל  - להבים  עלהפו

 17:00 . 18:00 וכב כ  אשקלון. ס.א - איתו אשקלון  אליצור
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 שעה   20/04/21 שלישי יום - 15 ר מחזו שעה  08/12/20 לישיש  יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 כוכב  אשקלון . ס.א - גת  קרית  עירוני מכבי
 18:00 . 18:00 איתו  אשקלון  אליצור - אשקלון ףחו הפועל
 18:30 . 17:00 להבים   הפועל  - שבע רבא/ עומר הפועל
 17:30 . 18:30 מיתר  הפועל - עומרים  רעומ הפועל

 18:00 . 17:00 מזרח שלכי הפועל - אשקלון. ס.א
 שעה  04/05/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 18:00 גת  קרית ני עירו  מכבי - מזרח לכיש  לע הפו
 17:00 . 17:30 אשקלון . ס.א - תרמי הפועל
 18:30 . 18:30 עומרים  ומרע הפועל  - להבים  הפועל

 17:00 . 18:00 שבע  באר/עומר להפוע - איתו אשקלון  צוראלי
 18:00 . 17:00 אשקלון   חוף הפועל - כוכב אשקלון. ס.א

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 ור מחז שעה  05/01/21 שלישי םיו - 8  מחזור 

 18:00 . 17:00 אשקלון  חוף הפועל  - גת  קרית  יעירונ  בימכ
 17:00 . 17:00 וכב כ ון אשקל. ס.א - שבע רבא/ עומר פועלה
 18:00 . 18:30 איתו  לון אשק אליצור - עומרים  עומר פועלה
 18:30 . 17:00 להבים  הפועל - אשקלון. ס.א

 17:30 . 18:00 מיתר להפוע  - מזרח לכיש  הפועל
 עה ש 25/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי וםי - 9  ר מחזו

 17:00 . 17:30 גת  קרית  עירוני ימכב  - תרמי הפועל
 18:00 . 18:30 מזרח לכיש ל הפוע - להבים  פועלה

 17:00 . 18:00 אשקלון . ס.א - איתו אשקלון  אליצור
 18:30 . 17:00 עומרים  עומר   הפועל - כוכב לוןאשק. ס.א

 17:00 . 18:00 שבע  באר/עומר הפועל - וןאשקל  חוף הפועל
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 עזה  עוטף א  לס  קט 582 יגהל
 שעה    19/01/21 שלישי יום - 8  מחזור  שעה  13/10/20 שלישי יום - 1  ר מחזו

 17:30 . 17:30 צעירים  אופקים הפועל - שדרות מכבי
 17:30 . 18:00 הנגב שער הפועל  - קים אופ ועלפה

 18:00 . 17:00 תושיה   נגב  שדות  בימכ - רחביםמ/מבועים עלהפו
  .  חופשית  - ל אשכו עלהפו

 ה שע 02/02/21 שלישי יום - 9  ור חזמ שעה  27/10/20 ישישל םיו - 2  ר מחזו

  .  תושיה נגב שדות מכבי - חופשית
 17:00 . 17:30 ים מרחב /יםע מבו הפועל - הנגב שער הפועל
 18:00 . 17:30 ים אופק  ועלהפ - צעירים אופקים  הפועל
 17:30 . 17:30 שדרות  מכבי - אשכול  הפועל

 שעה  16/02/21 שלישי וםי - 10 מחזור  שעה  10/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ותשדר  מכבי
 17:30 . 18:00 אשכול  הפועל  - אופקים  הפועל
 17:30 . 17:00 צעירים  אופקים הפועל  - מרחבים/מבועים להפוע 
 17:30 . 18:00 הנגב  שער  הפועל - ושיהת  נגב שדות מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 חזור מ שעה  24/11/20 שישלי יום - 4  מחזור 

  .  הנגב  שער הפועל - חופשית
 18:00 . 17:30 תושיה  נגב  שדות  מכבי - צעירים אופקים  הפועל
 17:00 . 17:30 מרחבים / מבועים הפועל  - אשכול  להפוע 
 18:00 . 17:30 אופקים  ועלהפ - שדרות מכבי

 ה שע 16/03/21 לישיש  וםי - 12 ור מחז שעה  01/12/20 ישישל יום - 5  מחזור 

  .  ת חופשי - אופקים  פועלה
 17:30 . 17:00 שדרות   מכבי - מרחבים/מבועים עלהפו

 17:30 . 18:00 אשכול   להפוע  - התושי  נגב שדות מכבי
 17:30 . 17:30 צעירים יםאופק ועלהפ  - הנגב שער הפועל

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

  .  צעירים  אופקים  עלפוה  - חופשית
 17:30 . 17:30 הנגב שער הפועל  - שכול א הפועל
 18:00 . 17:30 תושיה   נגב שדות מכבי  - שדרות מכבי

 17:00 . 18:00 מרחבים / יםמבוע  הפועל  - אופקים  ועלהפ
 שעה  20/04/21 ישישל יום - 14 מחזור  ה שע 22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  ופשית ח - מרחבים/מבועים עלהפו
 18:00 . 18:00 אופקים   הפועל - התושי  נגב תשדו  מכבי

 17:30 . 17:30 שדרות  מכבי - הנגב שער הפועל
 17:30 . 17:30 אשכול   הפועל - צעירים אופקים  הפועל
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 נגב-א  סל קט 583 גהלי
 שעה    02/02/21 ישליש יום - 10 זור מח שעה  13/10/20 ישישל יום - 1  מחזור 

 16:00 ( 18/02/21.                          ) 17:00 עומר / שבע באר  הפועל - אילת להפוע 
 18:00 . 18:00 בר  שבע  באר הפועל - שמעון בני הפועל
 17:00 . 17:00 שבע  באר פועלה - דימונה   מכבי

 17:00 . 17:00 חברון  הר  ראליצו - דביר חברון  הר אליצור
 17:00 . 18:30 הנגב  רמת הפועל - חםירו  מכבי

 שעה  16/02/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  27/10/20 שישלי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 18:00 הנגב  רמת פועלה - בר עשב באר הפועל
 16:00 ( 31/12/20)                        .   17:00 חםירו  מכבי - אילת הפועל
 17:00 . 17:00 עומר /שבע  באר פועל ה - ברון ח הר אליצור
 17:00 . 17:00 דביר  וןחבר הר ראליצו  - שבע באר הפועל
 17:00 . 18:00 דימונה  מכבי - שמעון בני הפועל

 עה ש 02/03/21 ישליש יום - 12 מחזור  שעה  10/11/20 ישליש יום - 3  ור מחז

 18:00 . 17:00 בר   שבע  באר הפועל - דימונה   מכבי
 18:00 . 17:00 שמעון  בני  פועלה  - דביר ברון ח הר צוראלי

 17:00 . 17:00 שבע  באר  הפועל  - עומר/בעש באר הפועל
 17:00 . 18:30 חברון  הר  אליצור - ירוחם  מכבי

 17:00 . 17:00 אילת  הפועל  - גבהנ  רמת  הפועל
 שעה  16/03/21 ישישל יום - 13 מחזור  שעה  24/11/20 שלישי יום - 4  ור מחז

 17:00 . 18:00 אילת  פועלה - בר שבע ארב הפועל
 17:00 . 17:00 הנגב   רמת הפועל  - חברון  הר אליצור
 18:30 . 17:00 ירוחם   מכבי - שבע באר הפועל
 17:00 . 18:00 עומר /שבע  באר עלהפו - שמעון בני הפועל

 17:00 . 17:00 דביר   חברון הר ליצור א - דימונה   ימכב
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 חזור מ שעה  01/12/20 שישלי יום - 5  חזור מ

 18:00 . 17:00 בר  שבע באר  הפועל - רדבי ברון ח הר אליצור
 17:00 . 17:00 מונה י ד  מכבי - עומר/שבע באר הפועל

 18:00 . 18:30 שמעון  בני הפועל - ירוחם  ימכב
 17:00 . 17:00 שבע  באר  הפועל  - הנגב  רמת  הפועל
 17:00 . 17:00 חברון  הר  אליצור - אילת הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  08/12/20 שלישי יום - 6  ור מחז

 17:00 . 18:00 חברון  רה  אליצור - בר שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 אילת  הפועל - שבע באר הפועל
 17:00 . 18:00 הנגב   רמת הפועל - שמעון בני הפועל
 18:30 . 17:00 ירוחם  ימכב  - נה דימו  מכבי

 17:00 . 17:00 מר עו/שבע באר  הפועל - דביר חברון  רה  אליצור
 שעה  04/05/21 ישליש וםי - 16 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:00 . 17:00 בר  שבע באר  הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 17:00 . 18:30 יר דב  חברון הר  אליצור - ירוחם  מכבי

 17:00 . 17:00 דימונה  כבימ  - הנגב  רמת  הפועל
 18:00 . 17:00 שמעון  בני להפוע  - אילת הפועל
 17:00 . 17:00 שבע  באר הפועל  - חברון  הר אליצור

 שעה  11/05/21 ישליש וםי - 17 מחזור  שעה  05/01/21 ישליש יום - 8  ור מחז

 17:00 . 18:00 שבע  באר הפועל - בר שבע באר הפועל
 17:00 . 18:00 חברון  הר וראליצ - שמעון בני פועלה

 17:00 ( 14/01/21) 16:00 לת אי  ועלהפ  - דימונה   מכבי
 17:00 . 17:00 ב הנג רמת  הפועל - דביר חברון  הר אליצור
 18:30 . 17:00 ירוחם מכבי - עומר/שבע ארב הפועל

 שעה  25/05/21 שלישי םיו - 18 מחזור  שעה  19/01/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 18:00 . 18:30 בר   שבע באר  הפועל - וחםיר   מכבי
 17:00 . 17:00 עומר /שבע  באר  הפועל  - הנגב  רמת  הפועל
 17:00 . 17:00 דביר   ןחברו הר  אליצור - אילת הפועל

 17:00 . 17:00 ה דימונ מכבי - חברון  הר יצוראל
 18:00 . 17:00 שמעון  בני הפועל - שבע באר הפועל
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 ן צפו -'ב סל קט 650 ליגה
 שעה    23/02/21 ישישל יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  זור מח

 18:00 . 18:00 יזרעאל    מגדל הפועל - טבריה/הירדן הפועל
 17:00 . 17:00 מנדי  טבריה  הפועל - רימון  גלבוע   הפועל
 18:30 . 17:00 שקד  מ .ג הפועל - נר גן עגלבו הפועל
 17:30 ( 23/10/20) 16:30 הגלבוע  יהר. מ.ג  הפועל - חרוד עגלבו הפועל
 16:30 ( 26/02/21)    (       23/10/20) 16:30 דדו   גלבוע  הפועל - ריםצעי  גלבוע הפועל

 שעה  02/03/21 ישליש יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 ישליש יום - 2  ור מחז

 17:00 . 18:00 דדו   ע גלבו  הפועל - יזרעאל  מגדל  הפועל
 16:30 ( 05/03/21)                   .        17:30 עירים צ  גלבוע  הפועל - בועהגל הרי.מ.ג  להפוע 

 17:00 . 18:30 חרוד   גלבוע הפועל - שקד מ.ג  הפועל
 17:00 . 17:00 ר נ  גן גלבוע  הפועל - מנדי טבריה הפועל
 16:30 ( 05/03/21)                          . 18:00 רימון  גלבוע  הפועל - טבריה/הירדן להפוע 

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 ר מחזו שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:00 . 17:00 יזרעאל    מגדל  הפועל - רימון  גלבוע   הפועל
 18:00 ( 20/11/20) 16:30 יה טבר/ירדןה  הפועל - נר גן גלבוע פועלה

 17:00 . 17:00 מנדי  בריהט  פועלה  - חרוד גלבוע הפועל
 18:30 ( 20/11/20) 16:30 שקד מ. ג לע הפו - צעירים  בועגל להפוע 

 17:30 . 17:00 הגלבוע  הרי. מ.ג הפועל   - דדו  גלבוע הפועל
 שעה  16/03/21 ישליש יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי םיו - 4  מחזור 

 17:30 . 18:00 הגלבוע  הרי .מ. ג  הפועל - יזרעאל  מגדל  הפועל
 17:00 . 18:30 דדו    לבועג  עלהפו - שקד מ.ג  ועלהפ

 17:00 . 17:00 צעירים  גלבוע  הפועל - ימנד טבריה הפועל
 16:30 ( 19/03/21)             .              18:00 וד ר ח גלבוע הפועל - טבריה/הירדן הפועל

 16:30 ( 19/03/21)          ( 04/12/20) 16:30 נר  גן גלבוע  הפועל - ימוןר  גלבוע   עלהפו
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 ישישל יום - 5  חזור מ

 18:00 . 17:00 יזרעאל   מגדל הפועל - נר גן גלבוע הפועל
 16:30 ( 09/04/21)       (    25/12/20) 16:30 רימון  גלבוע   הפועל - חרוד גלבוע ועלהפ

 18:00 ( 25/12/20) 16:30 טבריה /הירדן הפועל - צעירים  גלבוע הפועל
 17:00 . 17:00 מנדי  טבריה ועל הפ   - דדו  ועגלב  הפועל
 18:30 . 17:30 שקד  מ.ג  הפועל - הגלבוע הרי.מ.ג  הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי וםי - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  ר מחזו

 18:30 . 18:00 שקד מ. ג  פועלה  - יזרעאל  מגדל  הפועל
 17:30 . 17:00 וע הגלב  הרי. מ.ג  הפועל - ימנד טבריה הפועל
 16:30 (23/04/21)       .                         18:00 דדו    גלבוע הפועל - בריהט /הירדן הפועל
 16:30 (23/04/21(                )01/01/21) 16:30 צעירים  לבועג  הפועל - רימון  גלבוע   הפועל

 16:30 (23/04/21)                ( 01/01/21) 16:30 חרוד  גלבוע עלהפו - נר גן גלבוע עלהפו
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:00 . 17:00 יזרעאל   מגדל הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 16:30 (30/04/21)          (      15/01/21) 16:30 נר  גן  גלבוע  הפועל - צעירים  גלבוע הפועל
 16:30 (30/04/21(                )15/01/21) 16:30 רימון  עגלבו   הפועל   - דדו  לבועג  הפועל
 18:00 . 17:30 טבריה /הירדן  ועלהפ - ועב הגל הרי.מ.ג  הפועל
 17:00 . 18:30 מנדי  טבריה  עלהפו - קדש מ.ג  הפועל

 שעה  11/05/21 ישליש יום - 17 זור מח שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:00 . 18:00 מנדי   טבריה להפוע - יזרעאל  דל מג  ועלהפ
 18:30 . 18:00 שקד מ. ג הפועל - טבריה/הירדן הפועל
 17:30 ( 29/01/21) 16:30 הגלבוע   הרי.מ .ג  פועלה  - רימון  גלבוע   הפועל
 16:30 (14/05/21)               (  29/01/21) 16:30 דו ד  גלבוע הפועל - נר גן גלבוע הפועל

 16:30 (14/05/21(                )29/01/21) 16:30 צעירים   לבועג  הפועל - חרוד ועלב ג  עלהפו
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 זור מח שעה  09/02/21 שלישי םוי - 9  מחזור 

 18:00 . 17:00 יזרעאל    מגדל הפועל - צעירים  ועגלב  פועלה
 16:30 (21/05/21)  (              12/02/21) 16:30 חרוד  בועגל  הפועל   - דדו  עגלבו הפועל
 16:30 (21/05/21)                      .          17:30 נר  גן גלבוע  הפועל - הגלבוע הרי.מ.ג  הפועל
 17:00 . 18:30 מון רי  גלבוע  ועלהפ - שקד מ.ג  הפועל
 18:00 . 17:00 ריה טב /הירדן ועלהפ - מנדי טבריה הפועל
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 עמקים - ב סל קט 651 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 17:30 ישי   רמת הפועל  - תמרת יזרעאל   עמק' הפ
 17:00 ( 23/10/20) 16:00 עמק  גידומ פועלה  - מגידו הפועל
 17:00 . 17:00 בעון ט קרית הפועל - מרנין טבעון הפועל

 17:30 ( 24/10/20) 17:30 שמשית  יזרעאל  ועלפה  - ש" כפ יזרעאל  פועלה
 17:30 ( 27/02/21)                       .    17:30 יפעת  יזרעאל   הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  ה שע 03/11/20 ישישל יום - 2  מחזור 

 17:30 . 18:30 פעת י יזרעאל   הפועל  - ישי  רמת  פועלה
 17:30 . 17:00 הושעיה  רעאל יז  הפועל - שמשית יזרעאל  עלהפו

 17:30 ( 06/03/21)                      .      17:00 ש " כפ יזרעאל  הפועל - טבעון קרית  הפועל
 17:00 . 17:00 מרנין  עוןטב הפועל - עמק מגידו עלהפו
 16:00 ( 05/03/21)   (        07/11/20) 17:30 מגידו  על הפו - תמרת ל עאיזר  עמק' הפ

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 לישיש  יום - 3  מחזור 

 18:30 . 17:00 ישי   רמת  להפוע  - ומגיד  הפועל
 17:30 ( 13/03/21)  .                         17:00 תמרת   יזרעאל מקע' הפ - ניןמר  טבעון הפועל
 17:00 ( 21/11/20) 17:30 עמק  מגידו  הפועל - ש" כפ זרעאלי  הפועל
 17:00 . 17:30 טבעון  קרית   הפועל - הושעיה עאליזר  הפועל
 16:00 ( 13/03/21)      (     21/11/20) 17:30 שמשית  יזרעאל הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל

 עה ש 16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 18:30 שמשית  ל יזרעא   להפוע  - ישי  רמת  הפועל
 17:30 ( 20/03/21.                          ) 17:00 יפעת  יזרעאל  הפועל - טבעון ית קר  הפועל
 17:30 . 17:00 שעיה הו זרעאלי  הפועל - עמק גידומ הפועל

 17:30 ( 20/03/21)      (     05/12/20) 17:30 ש " כפ זרעאלי הפועל  - תמרת יזרעאל   עמק' הפ
 17:00 ( 04/12/20) 16:00 מרנין  טבעון להפוע  - דוגימ הפועל

 שעה  06/04/21 ישליש וםי - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:00 ישי  רמת הפועל - רניןמ טבעון הפועל
 16:00 ( 09/04/21)          (  26/12/20) 17:30 מגידו  פועלה  - ש" כפ יזרעאל  הפועל
 17:30 . 17:30 תמרת  יזרעאל  עמק' הפ- הושעיה יזרעאל  הפועל
 17:00 ( 26/12/20) 17:30 עמק  מגידו  הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 17:00 ( 26/12/20) 16:00 טבעון  קרית   הפועל - משיתש יזרעאל  הפועל
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 ה שע   20/04/21 שלישי םיו - 15 חזור מ שעה  29/12/20 שלישי וםי - 6  מחזור 

 17:00 . 18:30 טבעון  קרית פועלה  - ישי  רמת  הפועל
 16:00 ( 24/04/21)         .                  17:00 שמשית  יזרעאל  הפועל - עמק מגידו הפועל

 17:30 ( 24/04/21)    (       02/01/21) 17:30 יפעת  עאליזר פועל ה  - תמרת יזרעאל   קעמ' הפ
 17:30 . 17:00 ה שעיו ה יזרעאל  הפועל - מגידו הפועל

 17:30 ( 24/04/21.                          ) 17:00 ש " כפ יזרעאל  הפועל - מרנין טבעון עלפוה
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:00 ישי  רמת  ועלהפ - ש" כפ יזרעאל  הפועל
 17:00 . 17:30 מרנין  ןבעו ט  הפועל - הושעיה ליזרעא   הפועל
 16:00 ( 30/04/21)  (         16/01/21) 17:30 מגידו  הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 17:30 ( 01/05/21)       (    16/01/21) 16:00 מרת ת יזרעאל  עמק' הפ- שמשית יזרעאל  הפועל

 17:00 . 17:00 עמק  מגידו הפועל - טבעון קרית  פועלה
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 ישישל יום - 8  מחזור 

 17:00 . 18:30 עמק  מגידו  הפועל  - ישי  רמת  פועלה
 17:00 ( 30/01/21) 17:30 בעון ט קרית על הפו - תרתמ  יזרעאל   עמק' הפ

 16:00 ( 15/05/21)      (     29/01/21) 16:00 משית ש  יזרעאל  הפועל - מגידו להפוע 
 17:30 ( 15/05/21)  .                         17:00 יפעת  יזרעאל  להפוע  - ןמרני  בעוןט פועלה

 17:30 . 17:30 הושעיה  יזרעאל  הפועל - ש" כפ יזרעאל  הפועל
 שעה  18/05/21 שלישי וםי - 18 ר מחזו שעה  09/02/21 שלישי וםי - 9  מחזור 

 18:30 . 17:30 ישי   תרמ  הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 17:30 ( 22/05/21)        (    13/02/21) 17:30 ש " כפ   אליזרע הפועל  - ת יפע רעאליז  הפועל
 17:00 ( 13/02/21) 16:00 מרנין  טבעון  הפועל - שמשית יזרעאל  הפועל

 16:00 ( 21/05/21)                      .     17:00 דו מגי  הפועל - טבעון קרית  ועלהפ
 17:30 ( 22/05/21)              .              17:00 ת תמר זרעאלי  עמק' פה  - עמק גידומ הפועל
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 זבולון  ב סל קט 652 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 חזור מ שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 נעםיק הפועל  - ירוני ע אתא  אליצור
 17:30 ( 26/02/21)                  .          17:00 ם יגוזל מוצקין מכבי  - נופית זבולון  הפועל
 17:00 . 17:00 אתא  קרית אליצור - אתא קרית  שלום אליצור

 18:30 ( 23/10/20) 16:30 חיים  יתר ק מכבי - שפרעם אעבלין מכבי
 17:30 . 17:30 ורדים   פרכ  עצמה - מוצקין  קרית מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:30 . 17:00 ורדים  כפר  עצמה - יקנעם  הפועל
 17:30 . 18:30 מוצקין  קרית מכבי - חיים קרית מכבי

 17:00 . 17:00 שפרעם  אעבלין יבמכ - תאא קרית  אליצור
 17:00 . 17:30 אתא  קרית  שלום אליצור - גוזלים מוצקין מכבי

 17:00 . 18:30 ופית נ  זבולון הפועל  - וני עיר אתא  אליצור
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי םיו - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 יקנעם  הפועל - נופית זבולון  הפועל
 18:30 . 17:00 וני עיר  אתא  אליצור - תאא קרית  שלום אליצור

 17:30 (12/03/21)         (       20/11/20) 16:30 גוזלים  מוצקין מכבי - שפרעם אעבלין מכבי
 17:00 . 17:30 אתא  קרית אליצור - מוצקין  ריתק  מכבי

 18:30 . 17:30 חיים  קרית מכבי - ורדים  כפר עצמה
 שעה  16/03/21 ישישל יום - 13 מחזור  עה ש 01/12/20 שלישי יום - 4  זור חמ

 18:30 . 17:00 חיים  קרית מכבי - יקנעם  הפועל
 17:30 . 17:00 רדים ו   כפר  צמהע - אתא ת קרי אליצור

 17:30 ( 04/12/20) 17:30 צקין מו קרית  מכבי - גוזלים מוצקין בימכ
 17:00 . 18:30 רעם פ ש אעבלין מכבי - עירוני  אתא  אליצור

 17:00 . 17:00 אתא  קרית  וםשל אליצור - נופית ון זבול  להפוע 
 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 יקנעם הפועל - תאא קרית  שלום אליצור
 17:00 ( 25/12/20) 16:30 נופית  זבולון  הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 18:30 . 17:30 עירוני  אתא  יצוראל - מוצקין  ריתק  מכבי

 17:30 ( 09/04/21)              .             17:30 גוזלים   מוצקין מכבי - רדיםו  כפר מהעצ
 17:00 . 18:30 אתא  קרית וריצאל  - חיים קרית ביכמ

 

 

  



698 
 

 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 אתא רית ק אליצור - יקנעם  פועלה
 18:30 ( 01/01/21) 17:30 חיים  קרית  מכבי - וזליםג  מוצקין ימכב

 17:30 . 18:30 דים ור  כפר  עצמה - ני עירו  תאא   אליצור
 17:30 . 17:00 מוצקין  רית ק מכבי  - נופית זבולון  הפועל
 16:30 ( 23/04/21)                           . 17:00 עם רשפ  אעבלין  מכבי - אתא קרית  שלום אליצור

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי םיו - 7  ור מחז

 17:00 . 16:30 יקנעם  עלהפו - םשפרע בליןאע  מכבי
 17:00 . 17:30 אתא  קרית  שלום צוראלי - מוצקין  קרית מכבי

 17:00 . 17:30 ופית נ זבולון  הפועל - ורדים  כפר עצמה
 18:30 . 18:30 עירוני   אתא  אליצור - ייםח קרית ימכב

 17:30 ( 30/04/21)                     .        17:00 גוזלים  מוצקין   מכבי - אתא קרית  אליצור
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  ר זומח

 17:30 . 17:00 זליםוג  מוצקין מכבי - יקנעם  הפועל
 17:00 . 18:30 אתא  ריתק  אליצור - עירוני  אתא  צוראלי

 18:30 . 17:00 חיים  קרית  מכבי  - נופית זבולון  הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים כפר עצמה  - אתא קרית  שלום אליצור

 17:30 ( 29/01/21) 16:30 מוצקין  קרית מכבי - םשפרע אעבלין מכבי
 שעה  18/05/21 לישיש  יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 יששלי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 17:30 יקנעם הפועל  - מוצקין  יתקר מכבי
 16:30 ( 21/05/21)                          .  17:30 שפרעם   ןיאעבל  מכבי - ורדים  כפר עצמה
 17:00 . 18:30 אתא  קרית   שלום אליצור - חיים קרית מכבי

 17:00 . 17:00 נופית  וןזבול  עלוהפ - אתא קרית  אליצור
 18:30 . 17:30 וני עיר  אתא  ראליצו  - גוזלים מוצקין מכבי
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 פהחי-ב  סל-קט 653 ליגה
 שעה    23/02/21 לישיש  יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 ישישל יום - 1  מחזור 

 17:30 . 17:30 יצחק רמות  נשר הפועל - רנש  הפועל
 18:30 . 17:30 יום אינד   זהואח ר"בית - בק  חיפה הפועל
 17:00 . 17:00 פרגולנד   אחוזה ר"בית - יוזמות  וזהאח ביתר
 18:30 . 18:30 עתלית  כרמל ףחו  הפועל - תירוש אחוזה   ביתר

 17:30 ( 23/10/20) 16:30 נשר  תבע ג  הפועל - יאעוספ  פועלה
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:30 . 17:30 נשר   גבעת  הפועל - חקיצ רמות נשר פועלה
 16:30 ( 05/03/21)                  .          18:30 עוספיא  הפועל - עתלית כרמל  חוף הפועל

 18:30 . 17:00 תירוש  אחוזה   ביתר - לנדגו פר   אחוזה ר" ת בי
 17:00 . 18:30 יוזמות  אחוזה ביתר - אינדיום אחוזה ר" בית 

 17:30 . 17:30 בק  חיפה הפועל - נשר הפועל
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:30 . 17:30 צחקי  ותרמ  נשר על הפו - בק  חיפה הפועל
 17:30 . 17:00 נשר הפועל - יוזמות  אחוזה יתרב

 18:30 . 18:30 אינדיום  אחוזה ר"בית - תירוש אחוזה   ביתר
 17:00 . 17:30 פרגולנד    אחוזה ר" ת בי  - עוספיא פועלה

 18:30 . 17:30 עתלית  כרמל  חוף הפועל - נשר  גבעת   הפועל
 שעה  16/03/21 שיליש  יום - 13 ור מחז ה שע 01/12/20 ישליש יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:30 עתלית  כרמל  חוף הפועל-יצחק ותרמ  נשר הפועל
 17:30 . 17:00 נשר   גבעת  להפוע - דפרגולנ   אחוזה ר" בית 
 17:00 . 18:30 א עוספי פועלה  - דיוםאינ אחוזה ר" בית 

 18:30 . 17:30 רושתי  אחוזה  ביתר - נשר הפועל
 17:00 . 17:30 ת יוזמו  אחוזה יתרב - בק  חיפה פועלה

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:30 . 17:00 יצחק   ותרמ  נשר הפועל - תיוזמו   הזאחו ביתר
 17:30 . 18:30 בק  חיפה פועלה - תירוש אחוזה   רבית 

 17:30 ( 25/12/20) 16:30 נשר  הפועל - עוספיא הפועל
 18:30 . 17:30 אינדיום  אחוזה ר"יתב  - נשר  גבעת   ועלהפ

 17:00 . 18:30 פרגולנ    אחוזה ר"בית  - עתלית כרמל  חוף הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי וםי - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  ר מחזו

 17:00 . 17:30 רגולנד פ   אחוזה  ר" בית  - יצחק רמות נשר הפועל
 18:30 . 18:30 עתלית  כרמל  וףח  הפועל - יוםאינד  חוזהא ר" בית 
 17:30 . 17:30 נשר   גבעת  הפועל - נשר ועלהפ

 16:30 ( 23/04/21)                .           17:30 וספיאע הפועל  - בק  חיפה הפועל
 18:30 . 17:00 תירוש  אחוזה  ביתר  - וזמותי   אחוזה ביתר

 שעה  27/04/21 ייששל יום - 16 ר מחזו שעה  12/01/21 שלישי וםי - 7  מחזור 

 17:30 . 18:30 יצחק   רמות נשר הפועל - ירושת  אחוזה   ביתר
 17:00 . 17:30 מות יוז   וזהחא ביתר  - עוספיא הפועל
 17:30 . 17:30 בק חיפה הפועל - נשר  גבעת   הפועל
 17:30 . 18:30 נשר  הפועל - עתלית כרמל  חוף הפועל

 18:30 . 17:00 ום אינדי  אחוזה  ר"בית - נדפרגול   זהאחו ר" ית ב
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי םיו - 8  מחזור 

 18:30 . 17:30 אינדיום  זהאחו  ר" בית  - יצחק רמות רש נ הפועל
 17:00 . 17:30 פרגולנד    וזהאח  ר" בית  - רנש  הפועל
 18:30 . 17:30 לית עת  מלכר   חוף הפועל  - בק  חיפה הפועל
 17:30 . 17:00 נשר  גבעת  הפועל - מותוזי   אחוזה ביתר
 17:00 . 18:30 עוספיא  הפועל - תירוש אחוזה   ביתר

 עה ש 18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  עה ש 09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:30 ( 12/02/21) 16:30 יצחק  רמות נשר  הפועל - ספיאעו הפועל
 18:30 . 17:30 תירוש  האחוז  יתרב  - נשר  תגבע   ועלהפ

 17:00 . 18:30 יוזמות  אחוזה ביתר  - עתלית כרמל  חוף הפועל
 17:30 . 17:00 בק  חיפה  הפועל - פרגולנד   אחוזה ר" בית 
 17:30 . 18:30 נשר  להפוע - אינדיום האחוז ר" בית 
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 שומרון  -'ב סל קט 654 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי םיו - 10 ר מחזו שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 הכרמל  חוף  הפועל - בנימינה עדה.ג  הפועל
 18:30 . 18:00 בא יעק  אור  הפועל  - מרכז  חדרה מכבי
 17:30 . 17:30 רכור כ  חנה פרדס כבי מ  - חנה פרדס  מכבי

 17:30 . 17:30 מיכאל מעגן הפועל - מנשה ועלהפ
 17:00 . 18:30 קב יע  כרוןז בי מכ - עדה.ג /הנימינבי הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 יעקב   וןזכר כבימ - הכרמל חוף הפועל
 18:30 . 17:30 עדה .ג/ נימינהבי הפועל - מיכאל מעגן הפועל
 17:30 . 17:30 מנשה   עלהפו - כרכור  חנה פרדס  מכבי

 17:30 . 18:30 החנ  פרדס  מכבי - עקיבא אור הפועל
 18:00 ( 07/11/20) 18:30 מרכז   חדרה מכבי - בנימינה עדה.ג  הפועל

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 ור מחז שעה  17/11/20 שלישי םיו - 3  מחזור 

 17:00 . 18:00 הכרמל   חוף הפועל  - מרכז  חדרה בימכ
 18:30 ( 13/03/21)                       .    17:30 בנימינה   ה עד.ג  ועלהפ  - חנה רדספ  מכבי

 18:30 . 17:30 עקיבא אור הפועל - מנשה פועלה
 17:30 . 18:30 כרכור   החנ פרדס מכבי  - עדה.ג /בינימינה הפועל
 17:30 . 17:00 מיכאל   מעגן ועלהפ - עקבי  זכרון מכבי

 שעה  16/03/21 שישלי יום - 13 חזור מ שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:00 מיכאל  מעגן הפועל - הכרמל וףח  הפועל
 17:00 . 17:30 יעקב   זכרון מכבי - כרכור  חנה פרדס  מכבי
 18:30 . 18:30 עדה .ג/ בינימינה ועלהפ - קיבאע אור להפוע 

 17:30 ( 05/12/20) 18:30 מנשה   הפועל - ימינהבנ עדה.ג  הפועל
 17:30 . 18:00 נה ח דס פר מכבי - כזמר   החדר מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  עה ש 22/12/20 שלישי יום - 5  זור מח

 17:00 . 17:30 הכרמל  חוף הפועל - חנה פרדס  מכבי
 18:00 . 17:30 מרכז  חדרה כבימ - מנשה ועלהפ

 18:30 ( 10/04/21)                    .        18:30 בנימינה  עדה.ג  הפועל - עדה.ג /בינימינה הפועל
 18:30 . 17:00 עקיבא אור הפועל - יעקב  זכרון בימכ

 17:30 . 17:30 כרכור  חנה פרדס  מכבי - מיכאל מעגן הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי םיו - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי םיו - 6  ר מחזו

 17:30 . 17:00 כרכור  נהח פרדס   מכבי - הכרמל חוף הפועל
 17:00 . 18:30 מיכאל  ן מעג  הפועל - עקיבא אור הפועל
 17:00 ( 02/01/21) 18:30 יעקב  זכרון מכבי - בנימינה עדה.ג  הפועל
 18:30 . 18:00 עדה .ג/ נימינהבי  הפועל  - מרכז   חדרה מכבי
 17:30 . 17:30 מנשה  הפועל - חנה פרדס  מכבי

 ה שע 27/04/21 ישליש יום - 16 זור מח שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:30 הכרמל  חוף  הפועל - שהמנ הפועל
 17:30 . 18:30 חנה  פרדס מכבי  - עדה.ג /בינימינה הפועל
 18:00 . 17:00 מרכז     חדרה ימכב - עקבי  זכרון מכבי

 18:30 ( 01/05/21)      .                     17:30 בנימינה  העד.ג הפועל - כאלמי מעגן הפועל
 18:30 . 17:30 עקיבא  ורא  הפועל - רכרכו   חנה פרדס  מכבי

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:30 . 17:00 עקיבא   אור הפועל - הכרמל וףח  הפועל
 17:30 ( 30/01/21) 18:30 כרכור  חנה פרדס  בימכ - בנימינה עדה.ג  הפועל
 17:30 . 18:00 מיכאל  מעגן  הפועל  - זמרכ  רהחד מכבי
 17:00 . 17:30 יעקב זכרון  מכבי  - חנה פרדס  מכבי

 18:30 . 17:30 עדה .ג/ בינימינה הפועל - מנשה הפועל
 שעה  18/05/21 שישלי יום - 18 מחזור  ה שע 09/02/21 שישלי יום - 9  זור מח

 17:00 . 18:30 מל הכר חוף  הפועל - עדה.ג /בינימינה הפועל
 17:30 . 17:00 מנשה  הפועל - יעקב  זכרון ביכמ

 17:30 . 17:30 חנה  פרדס  כבימ - מיכאל מעגן הפועל
 18:00 . 17:30 ז כמר  חדרה מכבי - כרכור  חנה פרדס  מכבי

 18:30 . 18:30 ימינה בנ עדה.ג ועלהפ - עקיבא אור הפועל
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 חדרה  -'ב סל קט 655 ליגה
 שעה    23/02/21 ישליש יום - 10 מחזור  עה ש 20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 ( 23/10/20) 16:00 צפון  נתניה.ע  יצור אל - קדם /חפר עמק הפועל
 17:00 . 18:30 ת'ג   מכבי - חרש יעקב זיכרון מכבי
 17:30 . 17:30 גל מ  מנשה ועלהפ  - בקה  מכבי

 17:30 . 17:30 מזרח חדרה מכבי - חיים גבעת ח" ע  הפועל
 18:00 . 17:00 עח  מאיה  פרח בת הפועל - קיסריה ימכב

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:00 . 17:00 ח ע איה מ חפר בת עלהפו - ןו צפ נתניה . ע אליצור
 17:00 . 17:30 קיסריה מכבי - מזרח חדרה מכבי

 17:30 . 17:30 חיים  גבעת  ח" ע  הפועל - מגל מנשה הפועל
 17:30 . 17:00 קה ב מכבי - ת'ג  ימכב

 18:30 ( 06/11/20) 16:00 חרש  יעקב  זיכרון מכבי - קדם /חפר עמק הפועל
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 ור מחז שעה  17/11/20 יששלי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 צפון  נתניה.ע  יצוראל  - חרש יעקב כרוןזי מכבי
 16:00 ( 12/03/21)                .           17:30 קדם/רפ ח עמק עלהפו - בקה  בימכ

 17:00 . 17:30 ת'ג   מכבי - חיים גבעת ח" ע  להפוע 
 17:30 . 17:00 מגל  נשה מ הפועל - קיסריה מכבי

 17:30 . 18:00 זרחמ חדרה י מכב - עח המאי חפר בת הפועל
 שעה  16/03/21 שלישי וםי - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:00 מזרח  חדרה מכבי - ןפו צ נתניה . ע אליצור
 18:00 . 17:30 עח  מאיה חפר בת הפועל - מגל מנשה הפועל
 17:00 . 17:00 קיסריה  כבימ  - ת'ג   מכבי

 17:30 . 17:00 חיים  גבעת ח" ע  ל הפוע - ם קד/חפר עמק הפועל
 17:30 . 18:30 בקה  מכבי - חרש יעקב זיכרון מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 ישליש יום - 5  ר מחזו

 17:00 . 17:30 צפון  נתניה.ע אליצור - בקה  מכבי
 18:30 . 17:30 חרש  יעקב  כרוןזי  בימכ - חיים תגבע  ח" ע  הפועל
 16:00 ( 09/04/21)       .                    17:00 קדם/חפר  עמק הפועל - קיסריה מכבי
 17:00 . 18:00 ת 'ג  י מכב - חע מאיה חפר בת להפוע 
 17:30 . 17:30 מגל  מנשה הפועל - מזרח חדרה מכבי
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 17:00 מגל  מנשה הפועל - צפון נתניה . ע אליצור
 17:30 ( 11/04/21)                        .     17:00 מזרח  חדרה מכבי - ת'ג  מכבי

 18:00 ( 01/01/21) 16:00 עח  מאיה  חפר בת  הפועל- קדם /חפר עמק הפועל
 17:00 . 18:30 יה קיסר מכבי - חרש עקבי  זיכרון מכבי
 17:30 . 17:30 חיים  גבעת  ח" ע פועלה - בקה  ימכב

 שעה  27/04/21 שלישי םיו - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:30 ן צפו  נתניה.ע  אליצור - חיים בעתג ח" ע  עלהפו
 17:30 . 17:00 בקה  מכבי - קיסריה מכבי

 18:30 . 18:00 חר  יעקב וןזיכר  מכבי  - עח המאי חפר בת הפועל
 16:00 ( 30/04/21)       .                    17:30 קדם /חפר  עמק הפועל - מזרח החדר מכבי
 17:00 ( 23/03/21)   .                        17:30 ת 'ג   ימכב  - מגל שהמנ להפוע 

 ה שע 11/05/21 לישיש  יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:00 ( 25/05/21)               .            17:00 ת 'ג  כבימ  - צפון נתניה . ע אליצור
 17:30 ( 29/01/21) 16:00 מגל  מנשה  על פוה - קדם /חפר עמק פועלה

 17:30 . 18:30 מזרח חדרה כבימ - חרש יעקב זיכרון מכבי
 18:00 . 17:30 עח מאיה חפר  בת  הפועל - בקה  מכבי

 17:00 . 17:30 יסריה ק  מכבי - חיים בעתג ח" ע  הפועל
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 17:00 ון צפ  ניהנת. ע אליצור - יהקיסר  בימכ
 17:30 . 18:00 חיים  גבעת ח" ע הפועל -עח מאיה חפר בת הפועל
 17:30 . 17:30 בקה  ימכב  - מזרח חדרה מכבי
 18:30 . 17:30 חרש  יעקב  זיכרון כבימ - מגל מנשה עלהפו

 16:00 ( 21/05/21)                          . 17:00 קדם/חפר  עמק  הפועל - ת'ג  כבימ
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 א  שרון -'ב סל קט 656 גהלי
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 16:00 ( 26/02/21)  (         23/10/20) 16:00 קיצח  השרון לב פועלה - השרון לב.  ח.ל  הפועל
 17:00 . 17:00 רח מז יה נתנ.ע אליצור  - ויתקין  חפר עמק הפועל
 17:00 . 17:00 יונה  כפר ביתר - נסמת יונה  כפר ביתר

 17:30 . 17:00 פרדסיה  הפועל - תפוז  יהודה  אבן. ס.מ
 18:30 . 17:00 קדימה/ןצור  כבימ  - ודההי  אבן. ס.מ

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי וםי - 2  מחזור 

 18:30 ( 06/11/20) 16:00 דימה ק/צורן בימכ  - צחקי השרון לב  להפוע 
 17:00 . 17:30 יהודה  אבן. ס.מ - פרדסיה  הפועל
 17:00 . 17:00 תפוז  יהודה   אבן. ס.מ - יונה  כפר ביתר

 17:00 . 17:00 מתנס   יונה כפר ביתר - מזרח נתניה . ע אליצור
 16:00 ( 05/03/21)       (    06/11/20) 16:00 ויתקין   חפר עמק הפועל - השרון לב.  ח.ל  הפועל

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 16:00 ( 12/03/21)     (      20/11/20) 16:00 יצחק  וןרהש  לב הפועל  - ויתקין  חפר עמק הפועל
 16:00 ( 12/03/21)                  .          17:00 השרון  לב. ח. ל  הפועל - מתנס יונה  כפר ביתר

 17:00 . 17:00 מזרח  נתניה.ע  אליצור - זפות  יהודה  אבן. ס.מ
 17:00 . 17:00 יונה   כפר ביתר - יהודה  אבן. ס.מ

 17:30 . 18:30 פרדסיה   הפועל - ימהקד /ןר צו מכבי
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 ישליש יום - 4  מחזור 

 17:30 ( 04/12/20) 16:00 ה יפרדס   פועלה  - יצחק שרוןה לב  עלהפו
 18:30 . 17:00 קדימה/צורן מכבי  - יונה  כפר ביתר

 17:00 . 17:00 יהודה  אבן. ס.מ - מזרח נתניה . ע אליצור
 17:00 ( 04/12/20) 16:00 ז תפו יהודה אבן. ס.מ - רוןהש לב.  ח.ל  הפועל
 17:00 ( 04/12/20) 16:00 מתנס  היונ כפר   ביתר - ויתקין  חפר עמק הפועל

 שעה  06/04/21 ישישל יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  זור מח

 16:00 ( 09/04/21)                         .   17:00 יצחק  השרון לב  הפועל - מתנס יונה  כפר ביתר
 16:00 ( 09/04/21)             .               17:00 ויתקין   חפר עמק הפועל - תפוז  ודהיה  אבן. ס.מ
 16:00 ( 09/04/21)                      .      17:00 השרון  לב.  ח.ל  להפוע  - יהודה  אבן. ס.מ

 17:00 . 18:30 רח מז תניהנ. ע אליצור - קדימה/צורן מכבי
 17:00 . 17:30 יונה  כפר  ביתר - פרדסיה  הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 ור מחז שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 ( 01/01/21) 16:00 יונה   כפר ביתר - חקיצ השרון לב  הפועל
 17:30 . 17:00 פרדסיה   הפועל - מזרח נתניה . ע אליצור

 18:30 ( 01/01/21) 16:00 קדימה /רןצו  ימכב  - השרון לב.  ח.ל  ועלפה
 17:00 ( 01/01/21) 16:00 יהודה  אבן. ס.מ - ויתקין  חפר עמק עלהפו

 17:00 . 17:00 ז תפו  יהודה אבן . ס.מ - סמתנ יונה  כפר ביתר
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 16:00 ( 30/04/21)                 .          17:00 יצחק  שרוןה לב הפועל - פוזת  יהודה  אבן. ס.מ
 17:00 . 17:00 מתנס  יונה   כפר ביתר - יהודה  אבן. ס.מ

 16:00 ( 30/04/21)               .            18:30 ויתקין   חפר  קעמ הפועל - קדימה/ןר צו מכבי
 16:00 ( 30/04/21)              .             17:30 רון שה לב .  ח.ל  הפועל - פרדסיה  הפועל

 17:00 . 17:00 מזרח נתניה . ע אליצור - יונה  כפר תרבי
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 ור זמח שעה  26/01/21 לישיש  םיו - 8  ר מחזו

 17:00 . 17:00 מזרח   נתניה.ע  אליצור - חקיצ השרון לב  הפועל
 17:00 ( 29/01/21) 16:00 יונה  כפר  תרי ב - השרון לב.  ח.ל  הפועל
 17:30 ( 29/01/21) 16:00 פרדסיה  ל הפוע  - ויתקין  חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:00 מה קדי /צורן בי מכ - מתנס יונה  כפר ביתר

 17:00 . 17:00 יהודה  אבן . ס.מ - תפוז  היהוד  אבן. ס.מ
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 16:00 ( 21/05/21)                          . 17:00 יצחק  השרון לב  הפועל - הודהי  אבן. ס.מ
 17:00 . 18:30 תפוז  ודהיה   אבן. ס.מ - קדימה/צורן מכבי

 17:00 . 17:30 מתנס   יונה כפר  ביתר - סיהרדפ  הפועל
 16:00 ( 21/05/21)                   .          17:00 ויתקין  חפר עמק הפועל - יונה  כפר ביתר

 17:00 . 17:00 השרון  לב. ח.ל   הפועל - מזרח נתניה . ע אליצור
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 ב   ןשרו -'ב לס  קט 657 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 ר מחזו שעה  20/10/20 ילישש  יום - 1  מחזור 

 16:00 (26/02/21)     (           24/10/20) 18:30 מונד  תל  מכבי - ברקן סבא כפר   הפועל
 16:00 (27/02/21(                )23/10/20) 16:00 טייבה   הפועל - שזיף  השרון .ל  פועלה

 17:00 . 18:30 יון צ בני השרון  עלהפו - תםור  סבא כפר   להפוע 
 17:30 . 17:00 אחוזה  רעננה    מכבי - מנשה אלפי מכבי

 17:00 . 17:00 השרון  חוף  ח.ל  הפועל - יאיר כוכב אליצור
 שעה  02/03/21 ישליש יום - 11 ור מחז שעה  03/11/20 ישישל יום - 2  מחזור 

 16:30 (05/03/21)           (      06/11/20) 16:00 השרון  חוף  ח.ל   הפועל - מונד תל  מכבי
 17:00 . 17:30 יאיר  כוכב ראליצו  - אחוזה רעננה  מכבי

 17:00 ( 06/11/20) 16:30 ה מנש אלפי מכבי - ציון בני השרון הפועל
 18:30 . 17:00 רותם  סבא  כפר הפועל - טייבה להפוע 

 16:00 (05/03/21)                (07/11/20) 18:30 זיף ש  השרון.ל  הפועל - ברקן סבא כפר   הפועל
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 16:00 (12/03/21)               ( 20/11/20) 16:00 ונד מ תל  כבימ  - שזיף  השרון .ל  הפועל
 17:00 . 18:30 ברקן  סבא כפר   הפועל - רותם סבא כפר   עלהפו

 16:00 ( 13/03/21)                         .          17:00 ה בטיי הפועל - המנש אלפי מכבי
 17:00 . 17:00 ציון  בני השרון   הפועל - יאיר כוכב אליצור
 17:30 ( 20/11/20) 16:30 אחוזה  ה רעננ   מכבי - השרון  וףח ח.ל   הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  ר מחזו

 17:30 ( 04/12/20) 16:00 אחוזה הרעננ  מכבי - מונד תל  ימכב
 16:30 (19/03/21)             (    04/12/20) 16:30 השרו  חוף ח.ל    הפועל - ציון בני השרון הפועל
 17:00 . 17:00 איר י כוכב  ראליצו  - טייבה הפועל
 17:00 ( 05/12/20) 18:30 ה מנש אלפי מכבי - ברקן סבא כפר   הפועל

 18:30 . 17:00 רותם   סבא כפר  עלהפו - שזיף  השרון .ל  עלהפו
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 ונד מ תל מכבי  - רותם סבא כפר   ועלהפ
 16:00 (09/04/21)                   .             17:00 שזיף   השרון.ל  הפועל - מנשה אלפי ימכב

 17:00 . 17:00 ברקן  סבא כפר  הפועל - יריא  וכבכ  אליצור
 16:00 (10/04/21)            (    25/12/20) 16:30 טייבה   הפועל  - השרון  חוף ח.ל   הפועל
 16:30 (09/04/21)       .                         17:30 ציון  בני רוןהש  הפועל - אחוזה רעננה  מכבי
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  עה ש 29/12/20 שלישי םיו - 6  מחזור 

 16:30 (23/04/21)                (  01/01/21) 16:00 ציון  בני השרון הפועל - מונד תל  מכבי
 17:30 ( 02/01/21) 16:00 אחוזה רעננה   בימכ - טייבה הפועל
 16:30 (23/04/21)(                02/01/21) 18:30 השרון  חוף  ח.ל   ועלהפ - ברקן סבא כפר   הפועל
 17:00 . 17:00 יאיר  כוכב  אליצור - שזיף  השרון .ל  הפועל
 17:00 . 18:30 מנשה  אלפי בי כמ  - רותם סבא כפר   הפועל

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 ישליש יום - 7  מחזור 

 16:00 (30/04/21)                           .      17:00 מונד תל  מכבי - המנש אלפי מכבי
 18:30 . 17:00 רותם  סבא כפר  הפועל - יאיר כבכו אליצור
 16:00 (30/04/21)      (           15/01/21) 16:30 שזיף   השרון.ל  ל הפוע - ן השרו חוף ח.ל   הפועל
 18:30 (01/05/21)                             .    17:30 ן ברק  סבא כפר הפועל - זהאחו רעננה  מכבי
 16:00 (01/05/21(                )15/01/21) 16:30 טייבה  פועלה - ציון בני השרון להפוע 

 שעה  11/05/21 שישלי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  ור זמח

 16:00 (15/05/21)               ( 29/01/21) 16:00 טייבה  הפועל - מונד תל  מכבי
 16:30 (14/05/21(                )30/01/21) 18:30 ציון  בני רוןהש  הפועל - ברקן סבא כפר   הפועל
 17:30 ( 29/01/21) 16:00 אחוזה  רעננה  מכבי - שזיף  השרון .ל  הפועל
 17:00 . 18:30 השרון  חוף  ח.ל   הפועל - רותם סבא כפר   הפועל
 17:00 . 17:00 איר י  כוכב ראליצו  - מנשה אלפי מכבי

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי וםי - 9  מחזור 

 16:00 (21/05/21)                         .       17:00 מונד תל מכבי - יאיר כוכב אליצור
 17:00 ( 12/02/21) 16:30 מנשה  אלפי מכבי - השרון  וףח ח.ל   הפועל
 18:30 . 17:30 רותם  באס פרכ  הפועל - אחוזה הרעננ  מכבי

 16:00 (21/05/21(                )12/02/21) 16:30 שזיף   השרון. ל  עלהפו - ציון בני השרון הפועל
 18:30 (22/05/21)            (     13/02/21) 16:00 ברקן   סבא  כפר הפועל - טייבה להפוע 
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 רעננה -' ב סל קט 658 ליגה
 שעה   23/02/21 שלישי םיו - 10 ר מחזו שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 רעננה   עירוני מכבי - אריאל  רעננה  אליצור
 16:00 ( 26/02/21)         .                  17:30 צפון   רעננה  מכבי - דקל רעננה  מכבי

 17:00 . 17:00 ננה רע   אליצור - יבנה  רעננה  אליצור
 16:30 ( 27/02/21)   (        24/10/20) 11:30 שקד   כפס ל הפוע - תמר   וןהשר  הוד   מכבי

 17:00 . 17:00 חרוב  סבא כפר הפועל - תות  השרון  רמת. ס.א
 שעה  02/03/21 ישישל יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  זור חמ

 17:00 . 17:00 חרוב  סבא  פרכ  הפועל - רעננה  עירוני מכבי
 17:00 ( 07/11/20) 16:30 תות  ון השר רמת. ס.א - שקד  כפס  פועלה

 17:30 . 17:00 תמר  השרון  הוד מכבי - הרעננ   אליצור
 17:00 . 17:00 בנה י  עננהר אליצור - צפון רעננה  מכבי

 17:30 . 18:30 דקל  הרעננ כבימ  - אריאל  הרעננ   אליצור
 עה ש 09/03/21 שישלי יום - 12 מחזור  ה שע 17/11/20 לישיש  יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:30 רעננה  ניעירו מכבי - דקל רעננה  ימכב
 18:30 . 17:00 אריאל   רעננה  אליצור - יבנה  רעננה  אליצור

 16:00 ( 12/03/21)    (       21/11/20) 11:30 צפון  רעננה מכבי - תמר   שרוןה הוד   יבמכ
 17:00 . 17:00 נה רענ  אליצור - תות  שרוןה  רמת. ס.א

 16:30 ( 13/03/21)     .                       17:00 קד ש  כפס  הפועל - ברוח באס כפר   ועלהפ
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 16:30 ( 20/03/21)       .                    17:00 שקד  כפס  פועלה - רעננה  עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 וב חר סבא  כפר פועלה - עננהר  אליצור

 17:00 ( 04/12/20) 16:00 תות  רון הש רמת. ס.א - צפון רעננה  מכבי
 17:00 . 18:30 ר תמ  שרוןה הוד מכבי - אריאל  רעננה  אליצור

 17:00 . 17:30 נה יב   עננהר אליצור - דקל נהרענ   מכבי
 שעה  06/04/21 שלישי םיו - 14 חזור מ שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 רעננה   עירוני י מכב - היבנ  רעננה  ליצורא
 17:30 ( 26/12/20) 11:30 דקל  רעננה מכבי - תמר   השרון הוד   מכבי

 18:30 . 17:00 אריאל   ננה רע  אליצור - תות  השרון  רמת. ס.א
 16:00 ( 09/04/21)                  .          17:00 צפון  רעננה  מכבי - חרוב סבא כפר   הפועל
 17:00 . 17:00 רעננה  ראליצו - שקד  כפס  הפועל
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 ה שע   20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 רעננה  וראליצ - עננהר  עירוני מכבי
 16:30 ( 24/04/21)        (    01/01/21) 16:00 שקד   כפס הפועל - צפון רעננה  מכבי

 17:00 . 18:30 חרוב  סבא פרכ   עלהפו  - אריאל  רעננה  צוראלי
 17:00 . 17:30 תות  השרון   רמת.  ס.א - דקל רעננה  מכבי

 17:00 . 17:00 תמר  השרון  הוד מכבי  - יבנה  רעננה  אליצור
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 ( 16/01/21) 11:30 רעננה   ירונ עי  מכבי - תמר   רוןהש הוד   מכבי
 17:00 . 17:00 יבנה   רעננה   אליצור - תות  השרון  רמת. ס.א

 17:30 . 17:00 ל דק  עננהר   מכבי - חרוב סבא כפר   הפועל
 18:30 . 17:00 יאל אר  ננהער  אליצור - שקד  כפס  הפועל
 17:00 . 17:00 צפון  רעננה  מכבי - נהרענ  אליצור

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 ישישל יום - 8  מחזור 

 16:00 ( 14/05/21)     .                       17:00 צפון  רעננה  מכבי - רעננה  עירוני כבימ
 17:00 . 18:30 רעננה   ראליצו - אריאל  רעננה  ליצורא

 16:30 ( 15/05/21)               .            17:30 שקד   כפס הפועל - דקל רעננה  מכבי
 17:00 . 17:00 וב חר  סבא כפר  הפועל - יבנה  נהענר  אליצור

 17:00 ( 30/01/21) 11:30 תות   השרון רמת. ס.א - תמר   השרון הוד   מכבי
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  ה עש 09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 17:00 ננה רע  עירוני בימכ  - תות  השרון  רמת. ס.א
 11:30 ( 22/05/21)                      .     17:00 תמר   השרון הוד יכבמ - חרוב סבא כפר   ועלפה

 17:00 . 17:00 יבנה   רעננה  אליצור - שקד  כפס  הפועל
 17:30 . 17:00 דקל  נה נרע מכבי - רעננה  יצוראל

 18:30 . 17:00 אריאל   רעננה אליצור - ןצפו  רעננה  מכבי
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 א תקוה פתח'  ב לס  קט 659 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  ה שע 20/10/20 שלישי יום - 1  ור חזמ

  .  ית ש חופ - תמר  השרון  רמת. ס.א
 11:30 ( 27/02/21)                       .    18:00 תאנה   וןהשר הוד מכבי - מתן מכבי
 17:00 . 17:00 אמיר  התקופתח   מכבי-תקוה פתח עצמאות  מכבי
 17:30 . 18:30 אורנית  מכבי - ןמו רי  השרון הוד   מכבי
 18:30 . 18:30 אריאל  הפועל - תקוה. ש אורנית מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 ור מחז שעה  03/11/20 שלישי םיו - 2  מחזור 

  .  אריאל  הפועל - פשיתחו
 18:30 . 18:30 קוה ת .ש אורנית מכבי - אורנית מכבי

 11:30 ( 06/03/21)            .               17:00 רימון  ןרו הש  הוד מכבי - אמיר הקו ת פתח   כבימ
 17:00 ( 07/11/20) 11:30 תקוה ח תפ  עצמאות מכבי -תאנה  השרון הוד   מכבי

 18:00 . 17:00 תן מ  מכבי - מרת  השרון  רמת. ס.א
 שעה  09/03/21 שלישי םיו - 12 חזור מ שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - מתן מכבי
 17:00 . 17:00 תמר   השרון רמת  .ס.א-תקוה פתח עצמאות  מכבי
 11:30 ( 13/03/21)     (      21/11/20) 11:30 ה תאנ  רוןשה הוד מכבי - רימון  השרון הוד   מכבי
 18:30 . 18:30 אמיר  תקוה פתח  מכבי - תקוה. ש אורנית ימכב

 17:30 . 18:30 נית ראו  מכבי - אריאל פועלה
 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי םיו - 4  ר מחזו

  .  אורנית  מכבי - חופשית
 17:00 . 17:00 יאל אר  הפועל - אמיר והקת פתח   מכבי

 18:30 . 18:30 וה תק .ש אורנית  מכבי - תאנה   וןהשר  הוד   בימכ
 11:30 ( 20/03/21)                          .  17:00 מון יר  השרון הוד מכבי - רתמ  השרון  רמת. ס.א

 17:00 . 18:00 תקוה   פתח  עצמאות מכבי - תןמ  מכבי
 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - תקוה פתח עצמאות  ימכב
 18:00 ( 26/12/20) 11:30 תן מ  מכבי - רימון  השרון הוד   מכבי

 18:30 . 18:30 תמר   השרון רמת.  ס.א - התקו. ש ורניתא  בימכ
 11:30 ( 10/04/21)    .                       17:00 תאנה   השרון הוד מכבי - אריאל הפועל

 18:30 . 17:30 אמיר   תקוה   פתח  מכבי - אורנית בימכ
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 ור מחז שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  זור מח

  .  אמיר קוהת פתח   ימכב - חופשית
 17:30 . 18:30 אורנית  מכבי - תאנה   השרון הוד   מכבי

 17:00 . 17:00 אל יאר  הפועל  - תמר  השרון  רמת. ס.א
 18:30 . 18:30 תקוה.ש אורנית  מכבי - מתן בימכ

 11:30 ( 24/04/21)                .           17:00 רימו   השרון  הוד מכבי - תקוה חפת עצמאות  מכבי
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 זור מח שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - רימון  השרון הוד   מכבי
 18:30 . 18:30 תקוה   פתח  עצמאות מכבי- קוהת. ש אורנית ימכב

 18:00 . 17:00 מתן  כבימ - אריאל הפועל
 18:30 . 17:30 תמר   שרוןה רמת.  ס.א - אורנית מכבי
 11:30 ( 01/05/21.                          ) 17:00 תאנה  השרון הוד מכבי - רמי א תקוה פתח   מכבי

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 זור מח שעה  26/01/21 שיישל יום - 8  מחזור 

  .  תאנה  השרון הוד   מכבי - חופשית
 17:00 . 17:00 יר אמ תקוה פתח מכבי - תמר  השרון  רמת. ס.א

 17:30 . 18:30 ת אורני ימכב  - מתן ימכב
 17:00 . 17:00 אריאל  הפועל - תקוה חפת עצמאות  מכבי
 18:30 . 18:30 תקוה . ש אורנית מכבי - רימון  השרון הוד   מכבי

 שעה  18/05/21 שלישי וםי - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

  .  שית חופ - תקוה. ש אורנית מכבי
 11:30 ( 22/05/21)       .                    17:00 ון ימ ר  השרון הוד מכבי - יאלאר  הפועל
 18:30 . 17:30 תקוה  פתח  עצמאות מכבי - אורנית מכבי
 18:00 . 17:00 ן מת מכבי - אמיר התקו  ח פת  מכבי

 17:00 ( 13/02/21) 11:30 תמר  השרון  רמת. ס.א - תאנה   השרון הוד   כבימ
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 ב תקוה פתח -'ב לס  קט 660 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 זור מח שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 בן  ת"פ  ג" הד  ס.מ - כוכבים   ש" רמה.ס.א
 17:00 . 17:00 הדר  ת"פ  ג"הד ס.מ - אהוד ת"פ  יצוראל

 17:00 . 17:00 קוב  העין  ראש עירוני - עידו העין ראש עירוני
 18:30 . 17:00 לום יה שהם מכבי - רויטל  עין ראש ניירוע

 18:00 . 18:00 תקווה  פתח הפועל - מודיעין חבל הפועל
 שעה  02/03/21 שלישי וםי - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 18:00 . 17:00 וה תקו  פתח  הפועל  - בן ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:00 . 18:30 מודיעין   חבל הפועל - יהלום  שהם מכבי

 17:00 . 17:00 רויט   עין ראש עירוני  - ביקו העין ראש עירוני
 17:00 . 17:00 עידו  העין  ראש  עירוני - הדר ת " פ  ג"הד ס.מ
 17:00 . 18:30 אהוד  ת"פ  יצור אל - כוכבים   ש" מהר.ס.א

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 בן  ת"פ  ג"הד ס.מ - הודא ת"פ  ליצורא
 18:30 . 17:00 כוכבים  ש" רמה . ס.א - עידו העין ראש עירוני
 17:00 . 17:00 ר הד ת" פ  ג"הד ס.מ - רויטל  עין ראש עירוני
 17:00 . 18:00 קובי  יןהע ראש   יעירונ - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 18:00 ום יהל   שהם מכבי - תקווה  פתח  הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 חזור מ שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  זור מח

 18:30 . 17:00 יהלום  שהם מכבי - בן ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:00 . 17:00 קווה ת חפת הפועל - ביקו העין ראש עירוני

 18:00 . 17:00 ין מודיע  חבל הפועל - דרה ת " פ  ג"הד ס.מ
 17:00 . 18:30 ל ויט ר  עין אשר  עירוני - ם כוכבי  ש" רמה.ס.א

 17:00 . 17:00 עידו  העין   ראש עירוני - ודאה  ת"פ  אליצור
 שעה  06/04/21 שיישל יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 בן  ת" פ  ג"הד  ס.מ  - עידו העין ראש וניעיר 
 17:00 . 17:00 אהוד  ת" פ  אליצור - רויטל  עין ראש עירוני
 18:30 . 18:00 וכבים כ ש"רמה.ס.א - עיןמודי  לחב  הפועל
 17:00 . 18:00 הדר  ת"פ  ג"הד ס.מ - תקווה  פתח  הפועל
 17:00 . 18:30 י קוב  עין ה  ראש עירוני - יהלום  שהם מכבי
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי םיו - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 בי קו ין הע  ראש  יעירונ  - בן ת " פ  ג"הד ס.מ
 18:30 . 17:00 יהלום  שהם  מכבי - הדר ת " פ  ג"דה ס.מ
 18:00 . 18:30 תקווה  פתח הפועל  - כוכבים   ש" רמה.ס.א

 18:00 . 17:00 מודיעין   לחב  הפועל - אהוד ת"פ  ורצאלי
 17:00 . 17:00 רויט   עין שרא  עירוני - עידו העין ראש רוניעי

 שעה  27/04/21 ישליש יום - 16 ר מחזו שעה  12/01/21 ישישל יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 בן  ת" פ  ג"הד ס.מ - טלרוי  עין ראש עירוני
 17:00 . 18:00 עידו  העין אש ר  עירוני - מודיעין חבל הפועל
 17:00 . 18:00 אהוד  ת "פ  צוראלי - תקווה  פתח  הפועל

 18:30 . 18:30 כוכבים   ש" רמה . ס.א - יהלום  שהם בימכ
 17:00 . 17:00 דר ה  ת" פ  ג"הד ס.מ - וביק יןהע  שרא ניעירו

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:00 . 17:00 הדר  ת"פ  ג" הד  ס.מ  - בן ת " פ  ג"דה ס.מ
 17:00 . 18:30 קובי  העין  ראש  עירוני - בים כוכ  ש" מהר.ס.א

 18:30 . 17:00 ם יהלו  שהם מכבי - אהוד ת"פ  אליצור
 18:00 . 17:00 תקווה  פתח  הפועל - עידו ןהעי  ראש עירוני
 18:00 . 17:00 מודיעין  חבל הפועל - רויטל  עין ראש עירוני

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 18:00 בן  ת"פ  ג " הד ס.מ - מודיעין חבל הפועל
 17:00 . 18:00 ל רויט  עין  ראש  ניעירו - התקוו  פתח  פועלה

 17:00 . 18:30 עידו  העין   ראש עירוני - יהלום  שהם מכבי
 17:00 . 17:00 הוד א ת" פ  רו אליצ - קובי העין ראש עירוני

 18:30 . 17:00 כבים כו ש"רמה .ס.א - הדר ת " פ  ג"הד ס.מ
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 א  דן -'ב סל קט 661 ליגה
 שעה    23/02/21 שישלי יום - 10 ור מחז שעה  20/10/20 לישיש  יום - 1  ר מחזו

  .  חופשית  - תקוה גני  מכבי
 17:00 . 18:30 חביב  שמואל.ג אליצור - עתיד אונו.ק עירוני

 17:00 . 18:30 תקוה  פתח  מכבי - שמואל גבעת יצוראל
 16:00 ( 27/02/21)                     .      18:30 נסון מו נווה.  ס.א - חן שהם בימכ
 18:30 . 18:30 דה הוי  אור.ה.ל. ע - ביוןס. ס.א

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  יהודה   אור.ה.ל. ע - תחופשי 
 18:30 ( 07/11/20) 16:00 ביון ס. ס.א - מונסון נווה. ס.א

 18:30 . 17:00 חן  שהם מכבי - תקוה פתח  ימכב
 18:30 . 17:00 ל שמוא גבעת  אליצור  - יב חב שמואל .ג אליצור

 18:30 . 17:00 עתיד  אונו.ק עירוני  - תקוה גני  מכבי
 שעה  09/03/21 יששלי יום - 12 זור מח שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - דעתי  אונו.ק יעירונ 
 17:00 . 18:30 תקוה   גני מכבי - שמואל בעתג אליצור

 17:00 . 18:30 חביב  שמואל .ג צורליא - חן שהם מכבי
 17:00 . 18:30 תקוה  חפת  מכבי - סביון. ס.א
 16:00 ( 13/03/21)                          . 18:30 מונסון  נווה. ס.א - יהודה  אור.ה.ל.ע

 ה שע 16/03/21 שלישי יום - 13 ור מחז שעה  01/12/20 שלישי םיו - 4  חזור מ

  .  ן מונסו  הנוו.  ס.א - חופשית
 18:30 . 17:00 יהודה   אור.ה.ל. ע - תקוה פתח  מכבי

 18:30 . 17:00 סביון . ס.א - חביב  שמואל .ג אליצור
 18:30 . 17:00 חן  םשה מכבי - תקוה גני  מכבי

 18:30 . 18:30 שמואל  עתגב  ליצורא - עתיד אונו.ק עירוני
 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - מואלש תגבע אליצור
 18:30 . 18:30 עתיד  אונו.ק עירוני - ןח  שהם מכבי

 17:00 . 18:30 ה תקו גני  מכבי - סביון. ס.א
 17:00 . 18:30 חביב  ואלשמ.ג  אליצור - יהודה  רוא .ה.ל.ע
 17:00 ( 26/12/20) 16:00 תקוה  פתח  מכבי - נסוןמו נווה. ס.א
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  ה שע 29/12/20 שלישי וםי - 6  מחזור 

  .  תקוה  פתח  מכבי - חופשית
 17:00 . 17:00 מונסון  נווה. ס.א - חביב  שמואל .ג אליצור

 18:30 . 17:00 ודהיה   אור.ה.ל. ע - תקוה גני  מכבי
 18:30 . 18:30 סביון . ס.א - עתיד אונו.ק עירוני

 18:30 . 18:30 חן שהם מכבי - לשמוא גבעת אליצור
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  שית פחו  - חן שהם מכבי
 18:30 . 18:30 שמואל  גבעת ורליצא - סביון. ס.א
 18:30 . 18:30 עתיד   ונו א.ק עירוני - יהודה  אור.ה.ל.ע
 17:00 ( 16/01/21) 16:00 תקוה גני  מכבי - ןמונסו  נווה. ס.א

 17:00 . 17:00 חביב  ואלשמ .ג אליצור - תקוה פתח  מכבי
 ה שע 11/05/21 שלישי םיו - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

  .  חביב  ואל שמ .ג אליצור - חופשית
 17:00 . 17:00 תקוה פתח    מכבי - תקוה גני  מכבי

 16:00 ( 15/05/21)                    .        18:30 סון מונ נווה.  ס.א - עתיד אונו.ק ירוניע
 18:30 . 18:30 יהודה  אור.ה. ל.ע  - שמואל גבעת אליצור

 18:30 . 18:30 סביון . ס.א - חן םהש מכבי
 שעה  18/05/21 לישיש  יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 לישיש  יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - וןסבי. ס.א
 18:30 . 18:30 חן  שהם מכבי  - ודהיה   אור.ה.ל.ע
 18:30 . 17:00 שמואל   גבעת ליצורא  - מונסון נווה. ס.א

 18:30 . 17:00 תיד ע אונו .ק עירוני  - תקוה פתח  מכבי
 17:00 . 17:00 תקוה  ני ג מכבי - חביב  שמואל .ג וראליצ
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 ב  דן -'ב סל קט 662 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  עה ש 20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 16:00 ( 26/02/21.                          ) 17:00 חדש  אביב  תל הפועל - רימון  אונו. ק עירוני
 17:00 . 17:30 ים  בת בימכ - אפעל רמת  ס.מ

 17:30 . 17:00 שרת  קרית   חולון הפועל - גן מתר בני   בימכ
 17:00 . 18:00 ילן א שמואל.ג  אליצור - דיהו  ה.ל.ע

 17:00 . 18:30 גנים  תקווה  גני מכבי - רצית ח היהוד  אור עלה
 שעה  02/03/21 לישיש  יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 ( 06/11/20) 16:00 ם גני קווהת גני  מכבי - חדש אביב תל  להפוע 
 18:30 . 17:00 ית חרצ  יהודה  ורא  עלה - אילן שמואל .ג יצוראל
 18:00 . 17:30 יהוד   ה.ל. ע - שרת קרית חולון עלפוה

 17:00 . 17:00 גן  רמת   בני מכבי - ים  בת  ימכב
 17:30 . 17:00 אפעל  רמת ס.מ - רימון  אונו. ק עירוני

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 16:00 ( 12/03/21)                        .   17:30 חדש ביבא תל הפועל - אפעל רמת  ס.מ
 17:00 . 17:00 רימון  אונו . ק עירוני - גן תרמ  בני   מכבי

 17:00 . 18:00 ים   בת  מכבי - יהוד  ה.ל.ע
 17:30 . 18:30 שרת  קרית וןחול   הפועל  - חרצית  ודהיה  ורא עלה
 17:00 . 17:00 אילן  אלשמו. ג אליצור - גנים תקווה  גני  מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  עה ש 01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:00 אילן  שמואל.ג  אליצור  - חדש אביב תל  הפועל
 17:00 . 17:30 גנים  תקווה  גני מכבי - שרת קרית חולון הפועל
 18:30 . 17:00 חרצית  יהודה אור עלה - ים  בת  מכבי
 18:00 . 17:00 ד יהו   ה.ל. ע - רימון  אונו. ק וניעיר 

 17:00 . 17:30 גן  רמת   בני מכבי - אפעל מת ר ס.מ
 שעה  06/04/21 ישליש יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 16:00 ( 09/04/21.                          ) 17:00 ש חד אביב תל הפועל - גן רמת בני   מכבי
 17:30 . 18:00 אפעל  רמת   ס.מ - ודיה   ה.ל.ע

 17:00 . 18:30 רימון  אונו. ק  עירוני - ת חרצי יהודה  אור עלה
 17:00 . 17:00 ים  בת מכבי - גנים תקווה  גני  מכבי

 17:30 . 17:00 שרת  ריתק לוןחו  הפועל - אילן שמואל .ג אליצור
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 עה ש   20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  זור מח

 17:30 ( 01/01/21) 16:00 שרת  תקרי  חולון הפועל  - חדש אביב תל  להפוע 
 17:00 . 17:00 אילן  שמואל.ג אליצור - ים  בת  כבימ

 17:00 . 17:00 ים גנ תקווה  גני כבימ - מוןי ר  אונו. ק עירוני
 18:30 . 17:30 חרצית  יהודה אור להע - עלאפ רמת  ס.מ

 18:00 . 17:00 יהוד   ה.ל. ע - גן רמת בני   מכבי
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  עה ש 12/01/21 שלישי יום - 7  ר מחזו

 16:00 ( 30/04/21)              .              18:00 חדש אביב תל  הפועל - יהוד  ה.ל.ע
 17:00 . 18:30 גן   רמת  בני מכבי - חרצית  יהודה  אור עלה
 17:30 . 17:00 אפעל   מתר ס.מ - גנים תקווה  גני  מכבי

 17:00 . 17:00 רימון  ונו א.  ק עירוני - אילן מואל ש.ג אליצור
 17:00 . 17:30 ים  בת  מכבי - שרת קרית חולון פועלה

 עה ש 11/05/21 שלישי וםי - 17 מחזור  שעה  26/01/21 לישיש  יום - 8  מחזור 

 17:00 . 17:00 ים  בת  מכבי - חדש אביב תל  להפוע 
 17:30 . 17:00 שר  קרית לוןחו  הפועל - רימון  ונוא. ק עירוני

 17:00 . 17:30 אילן  שמואל.ג אליצור - פעלא ת רמ ס.מ
 17:00 . 17:00 גנים תקווה  גני מכבי - גן רמת בני   מכבי

 18:30 . 18:00 חרצית  יהודה  ראו עלה - יהוד  ה.ל.ע
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 חזור מ שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 16:00 ( 21/05/21)  .                         18:30 חדש  אביב תל  הפועל  - ת חרצי הודהי  אור להע
 18:00 . 17:00 יהוד  ה.ל .ע - גנים תקווה  גני  מכבי

 17:00 . 17:00 גן  רמת  בני מכבי - אילן שמואל .ג צוראלי
 17:30 . 17:30 אפעל  רמת  ס.מ - שרת קרית חולון הפועל

 17:00 . 17:00 ון רימ   אונו .ק ירוני ע - ים  בת  בימכ
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 א אביב תל -'ב סל קט 663 יגהל
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  חזור מ

 18:30 . 18:00 עירוני  גן מת ר  מכבי - גבעתיים ג " ר  פועלה
 18:00 . 18:30 ג " ר  תייםגבע   הפועל  - רימון  צ'ראשל  מכבי

 17:00 . 17:00 מון רי לוןחו  הפועל   - שון וןחול  הפועל
 17:00 . 17:00 דור  אונו.ק עירוני - נווה  גן רמת  מכבי

 18:00 ( 23/10/20) 16:00 צהלה   א" ת   הפועל  - אביב  א" ת  הפועל
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 ר מחזו שעה  03/11/20 שלישי םיו - 2  ר מחזו

 18:00 . 18:30 לה צה  א"ת  פועלה  - עירוני גן  רמת   כבימ
 16:00 ( 05/03/21)                 .          17:00 אביב    א" ת  עלפוה - דור  אונו.ק יונ עיר 

 17:00 . 17:00 ה נוו  גן  תרמ   מכבי - רימון  חולון הפועל
 17:00 . 18:00 ון ש  וןחול  הפועל - ג"ר  עתייםגב הפועל
 18:30 . 18:00 ון רימ צ'ראשל מכבי - ייםגבעת ג " ר  הפועל

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 חזור מ שעה  17/11/20 ישישל יום - 3  זור מח

 18:30 . 18:30 עירוני  גן  רמת מכבי - רימון  צ'ראשל  מכבי
 18:00 . 17:00 גבעתיים  ג" ר  הפועל   - שון חולון להפוע 
 18:00 . 17:00 ג " ר  גבעתיים הפועל  - נווה  ןג  מתר  ימכב

 17:00 ( 20/11/20) 16:00 ימון ר חולון  הפועל  - אביב  א" ת  הפועל
 17:00 . 18:00 ור ד  אונו.ק עירוני - צהלה  א" ת  לוע הפ

 שעה  16/03/21 ישליש וםי - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 18:30 דור  אונו.ק יעירונ  - עירוני גן  רמת   מכבי
 18:00 . 17:00 לה צה   א" ת  הפועל - רימון  חולון הפועל

 16:00 ( 19/03/21)     .                       18:00 יב אב  א"ת  הפועל - ג"ר  יםגבעתי ועלהפ
 17:00 . 18:00 נווה  גן רמת   מכבי - גבעתיים ג " ר  הפועל
 17:00 . 18:30 שון  חולון הפועל  - רימון  צ'ראשל  מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי םיו - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:00 ירוני ע  גן רמת מכבי - וןש  ולוןח  הפועל
 18:30 . 17:00 רימון  צ' ראשל מכבי - נווה  גן תרמ   מכבי

 18:00 ( 25/12/20) 16:00 גבעתיים  ג"ר  פועלה  - אביב  א" ת  הפועל
 18:00 . 18:00 ג " ר  גבעתיים  הפועל  - הלהצ   א" ת  הפועל
 17:00 . 17:00 רימון   ןחולו  הפועל - דור  אונו.ק עירוני
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 שעה   20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 ישליש וםי - 6  מחזור 

 17:00 . 18:30 ן ורימ   חולון הפועל - עירוני גן  רמת   מכבי
 17:00 . 18:00 דור  ו אונ.ק עירוני - ג"ר  גבעתיים הפועל
 18:00 . 18:00 צהלה   א"ת  הפועל - גבעתיים ג " ר  הפועל

 16:00 ( 23/04/21)                     .      18:30 אביב   א " ת   ועלהפ   - רימון  צ'ראשל  כבימ
 17:00 . 17:00 נווה   גן רמת  מכבי - שון חולון הפועל

 שעה  27/04/21 ישישל וםי - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  ר מחזו

 18:30 . 17:00 עירוני  גן רמת מכבי - נווה  גן רמת  מכבי
 17:00 ( 15/01/21) 16:00 שון  חולון  ועלהפ   - יבאב  א" ת  להפוע 

 18:30 . 18:00 רימון  צ'ראשל  מכבי - צהלה  א" ת  הפועל
 18:00 . 17:00 גבעתיים  ג" ר  פועלה - דור  אונו.ק עירוני

 18:00 . 17:00 ג " ר  גבעתיים ועלהפ  - רימון  חולון פועלה
 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 ור מחז שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:00 . 18:30 ג " ר  גבעתיים  הפועל - וניעיר גן  ת רמ  מכבי
 17:00 . 18:00 רימון   חולון הפועל - גבעתיים ג " ר  הפועל

 17:00 . 18:30 דור  אונו.ק עירוני - רימון  צ'ראשל  בימכ
 18:00 . 17:00 ה צהל  א" ת  הפועל   - שון חולון הפועל

 16:00 ( 14/05/21)               .            17:00 ביב א  א" ת  על הפו - וה נו גן רמת  ימכב
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 18:30 ( 12/02/21) 16:00 עירוני  גן רמת מכבי - אביב  א" ת  הפועל
 17:00 . 18:00 נווה  גן  רמת  מכבי - צהלה  א" ת  הפועל

 17:00 . 17:00 שון   ולוןח להפוע  - דור  נואו .ק וניעיר 
 18:30 . 17:00 רימון  צ' ראשל בימכ - רימון  חולון הפועל
 18:00 . 18:00 תיים עגב ג " ר  הפועל - ג"ר  גבעתיים הפועל
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 ב  יבאב תל -  ב סל קט 664 ליגה
 ה שע   23/02/21 שלישי יום - 8  זור מח שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  ור מחז

 18:00 . 18:30 צהלה  אביב  לת  כבימ  - צפון  א" ת   מכבי
 18:30 . 18:30 דרום  אביב  תל מכבי - מרכז אביב  תל  מכבי
 17:00 . 17:00 מזרח  אביב תל מכבי - אביב  תל  מכבי
 17:00 . 17:30 וסף י . ה אביב תל   מכבי - ערבמ  אביב  תל  ימכב

 שעה  02/03/21 שלישי וםי - 9  מחזור  שעה  03/11/20 לישיש  יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 מזרח  אביב תל מכבי  - ףוסי. ה אביב  תל  ימכב
 17:00 . 18:30 אביב   תל   מכבי - דרום אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:00 מרכז  באבי  תל מכבי - לה צה אביב  תל  מכבי
 18:30 . 17:30 צפון   א"ת  מכבי - מערב  ב אבי תל  מכבי

 עה ש 09/03/21 שישלי םיו - 10 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 18:30 יוסף .ה יב אב  תל מכבי - צפון  א" ת   מכבי
 17:30 . 18:30 מערב   אביב  תל מכבי - מרכז אביב  תל  מכבי
 18:00 . 17:00 צהלה   אביב תל מכבי - אביב  תל  מכבי
 18:30 . 17:00 דרום  ביבא  תל   מכבי - מזרח אביב  תל  מכבי

 שעה  16/03/21 שלישי םיו - 11 מחזור  ה שע 01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:00 דרום  אביב תל מכבי  - יוסף. ה אביב  תל  מכבי
 17:00 . 18:00 מזרח  אביב  תל ימכב  - ה לצה אביב  תל  מכבי
 17:00 . 17:30 אביב  תל   מכבי - מערב  אביב  תל  מכבי
 18:30 . 18:30 מרכז  אביב  תל מכבי - צפון  א" ת   מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 12 חזור מ שעה  22/12/20 שלישי וםי - 5  ור מחז

 17:00 . 18:30 יוסף . ה אביב  תל מכבי - מרכז אביב  תל  מכבי
 18:30 . 17:00 צפון   א" ת  מכבי - אביב  תל  ימכב
 17:30 . 17:00 מערב   אביב  תל   מכבי - מזרח אביב  תל  מכבי
 18:00 . 18:30 ה צהל אביב  תל   מכבי - דרום אביב  תל  מכבי

 שעה  20/04/21 שלישי יום - 13 זור מח שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 18:00 . 17:00 ה צהל  ביבא תל מכבי  - יוסף. ה אביב  תל  מכבי
 18:30 . 17:30 דרום  באבי תל   מכבי - מערב  ב אבי תל  מכבי
 17:00 . 18:30 רחמז אביב  תל מכבי - צפון  א" ת   מכבי

 17:00 . 18:30 אביב   תל מכבי - כזמר  ב אבי תל  בימכ
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  12/01/21 לישיש  יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 יוסף .ה  אביב תל ימכב  - ב יאב תל  מכבי
 18:30 . 17:00 מרכז  אביב  תל   מכבי - מזרח יב אב תל  מכבי
 18:30 . 18:30 צפון   א " ת  מכבי - דרום אביב  תל  מכבי

 17:30 . 18:00 מערב   ביבא  תל כבימ - צהלה  אביב  לת   כבימ
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 מרכז  -'ב סל קט 665 ליגה
 ה שע   23/02/21 שלישי יום - 10 ר מחזו עה ש 20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 17:00 רחובות  עירוני מכבי - דלו   אליצור
 17:30 . 17:00 נען /גזר  להפוע  - צ" ראשל לבסח  מכבי
 18:30 . 17:00 ן יסמי   צ" אשלר  מכבי - רמלה דוד  והנ  וראליצ

 16:00 ( 26/02/21)   .                        18:30 סרני -נצר   אריק הפועל - רחובות  בימכ
 16:00 ( 26/02/21.                          ) 18:00 ותםר  צ'ראשל  כבימ - רווה גן עלהפו

 שעה  02/03/21 שלישי וםי - 11 חזור מ שעה  03/11/20 שישלי יום - 2  מחזור 

 16:00 ( 05/03/21.                          ) 18:30 רותם  צ'ראשל מכבי - רחובות  עירוני מכבי
 18:00 ( 06/11/20) 16:00 רווה  גן  הפועל - ירנ ס-נצר   אריק פועלה

 18:30 . 18:30 ובות רח  מכבי - יסמין  צ" ראשל   מכבי
 17:00 . 17:30 רמלה   דדו   הנו אליצור - נען/רגז  הפועל
 17:00 . 17:00 צ"ראשל  סחלב  מכבי - ודל  אליצור

 שעה  09/03/21 ישליש וםי - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:30 . 17:00 ות ב רחו  רוניעי  מכבי - צ" ראשל סחלב בימכ
 17:00 . 17:00 לוד   אליצור - הרמל דוד  נוה אליצור

 17:30 . 18:30 ן נע/ גזר פועלה - חובותר  מכבי
 18:30 . 18:00 יסמין  צ" ראשל   מכבי - רווה גן הפועל
 16:00 ( 12/03/21)    (       20/11/20) 16:00 סרני -נצר  אריק הפועל - רותם  צ'ראשל  מכבי

 עה ש 16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי וםי - 4  ר מחזו

 16:00 ( 19/03/21)                          . 18:30 סרני -נצר  יקאר להפוע  - ותרחוב   וניעיר  מכבי
 16:00 ( 19/03/21)                      .     18:30 רותם  צ'ראשל מכבי - יסמין  צ" ראשל   מכבי

 18:00 . 17:30 רווה  גן ועלהפ - נען/גזר הפועל
 18:30 . 17:00 רחובות  מכבי - לוד  ראליצו 
 17:00 . 17:00 ה רמל דוד נוה  יצוראל - צ" ראשל חלבס מכבי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:00 רחובות   ירונ עי   מכבי - מלהר דוד  הונ  אליצור
 17:00 . 18:30 צ " ראשל סחלב  מכבי - תחובו ר  בימכ

 17:00 . 18:00 לוד  ליצורא - רווה גן הפועל
 17:30 ( 25/12/20) 16:00 נען /זר ג הפועל - רותם  צ'לראש  מכבי

 18:30 ( 25/12/20) 16:00 יסמין   צ" ראשל  מכבי - סרני-נצר   אריק הפועל
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 שעה    20/04/21 שישלי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שישלי יום - 6  זור מח

 18:30 . 18:30 סמין י  צ" ראשל מכבי - בותרחו  עירוני מכבי
 16:00 ( 23/04/21)        .                   17:30 רני ס-נצר  אריק פועלה  - נען/גזר הפועל
 17:00 . 17:00 רותם  צ'ראשל מכבי - לוד  אליצור

 18:00 . 17:00 רווה   גן  הפועל  - צ" ראשל סחלב מכבי
 18:30 . 17:00 רחובות   מכבי - רמלה דוד  נוה יצוראל

 ה שע 27/04/21 שלישי יום - 16 חזור מ שעה  12/01/21 שישלי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 18:30 רחובות  עירוני מכבי - רחובות  מכבי
 17:00 . 18:00 ה רמל  דוד   נוה אליצור - רווה גן הפועל
 17:00 ( 15/01/21) 16:00 צ " ראשל  סחלב מכבי - רותם  צ'שלאר  מכבי

 17:00 . 17:00 לוד   אליצור - סרני-נצר   אריק הפועל
 17:30 . 18:30 נען /גזר  ועל הפ  - מין יס צ" ראשל   מכבי

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שישלי יום - 8  מחזור 

 17:30 . 18:30 נען /גזר   הפועל  - חובותר  עירוני מכבי
 18:30 . 17:00 יסמין   צ" שלרא מכבי - לוד  אליצור

 16:00 ( 14/05/21)                          . 17:00 סרני -נצר  יקאר  הפועל  - צ" ראשל בסחל מכבי
 17:00 . 17:00 רותם  צ'ראשל  מכבי - הרמל דוד  נוה אליצור

 18:00 . 18:30 רווה  גן  הפועל - רחובות  מכבי
 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 ישליש יום - 9  מחזור 

 18:30 . 18:00 רחובות  יעירונ  מכבי - רווה ןג  הפועל
 18:30 ( 12/02/21) 16:00 ת בורחו מכבי - ותםר  צ'ראשל  מכבי
 17:00 . 17:00 רמלה  דוד  נוה  אליצור - סרני-נצר   אריק עלהפו

 17:00 . 18:30 צ " של אר סחלב מכבי - ן יסמי צ" ל ראש  מכבי
 17:00 . 17:30 לוד   אליצור - ןנע /גזר הפועל
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 א  ורקש -'ב סל קט 666 יגהל
 שעה    23/02/21 שלישי םיו - 10 מחזור  עה ש 20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 17:30 בתיה   מזכרת הפועל - יהד רחובות    ראליצו 
 17:30 . 17:30 צעירים  ברנר  להפוע  - קשור נחל אליצור
 17:00 . 17:00 יבנה  יצחק ליצורא - יבנה  יהושע  אליצור
 17:30 . 17:30 רחובות   וראליצ  - צפון ברנר הפועל
 17:30 . 18:30 לבים שע  נען/זר ג  הפועל  - רוניעי  בותרחו  מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:30 . 17:30 שעלבים  ןנע /גזר הפועל - בתיה מזכרת  ועלהפ
 18:30 . 17:30 י עירונ רחובות מכבי - רחובות  אליצור
 17:30 . 17:00 ן צפו  ברנר  פועלה - יבנה יצחק  אליצור

 17:00 . 17:30 יבנה  יהושע  אליצור - עיריםצ ברנר עלפוה
 17:30 . 17:30 שורק  נחל אליצור - יהד רחובות    אליצור

 שעה  09/03/21 שלישי םיו - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי םיו - 3  מחזור 

 17:00 . 17:30 תיה ב מזכרת הפועל - קשור נחל אליצור
 17:30 . 17:00 יהד  תבו רחו    אליצור - בנהי  שעיהו  ליצורא

 17:30 . 17:30 צעירים  ברנר  הפועל - צפון נרבר הפועל
 17:00 . 18:30 יבנה  יצחק  אליצור - עירוני רחובות  מכבי
 17:30 . 17:30 רחובות  יצור אל - ביםשעל נען/גזר להפוע 

 עה ש 16/03/21 שלישי וםי - 13 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:00 רחובות   אליצור - בתיה ת כרמז הפועל
 17:30 . 17:30 שעלבים  נען/גזר  הפועל - יבנה יצחק  אליצור
 18:30 . 17:30 ני עירו  רחובות י מכב - צעירים רנרב  הפועל

 17:30 . 17:30 צפון  ברנר הפועל - יהד רחובות    צוראלי
 17:00 . 17:30 בנה י יהושע ראליצו  - שורק נחל צוראלי

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  ור מחז

 17:00 . 17:00 בתיה  רתכ מז הפועל - יבנה  יהושע  אליצור
 17:30 . 17:30 שורק   חלנ  אליצור - וןצפ  ברנר פועלה

 17:30 . 18:30 הד י  רחובות   אליצור - עירוני רחובות  מכבי
 17:30 . 17:30 עירים צ ברנר   הפועל - עלביםש עןנ/גזר ועלהפ

 17:00 . 17:30 יבנה  יצחק  אליצור - חובותר  אליצור
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 ישליש יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 יבנה  יצחק  אליצור - בתיה כרת מז הפועל
 17:30 . 17:30 חובות ר  אליצור - צעירים נרבר הפועל
 17:30 . 17:30 ם שעלבי נען/גזר פועלה  - יהד בותחור    אליצור
 18:30 . 17:30 עירוני  רחובות   מכבי - שורק נחל אליצור

 17:30 . 17:00 ון צפ  ברנר פועלה  - יבנה  יהושע  יצוראל
 ה שע 27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  ור חזמ

 17:00 . 17:30 בתיה  כרתמז  הפועל - ןצפו ברנר הפועל
 17:00 . 18:30 יבנה  יהושע  אליצור - יעירונ רחובות  מכבי

 17:30 . 17:30 שורק  נחל ור צ אלי - שעלבים נען/גזר הפועל
 17:30 . 17:30 יהד  תרחובו    אליצור - ותרחוב   אליצור
 17:30 . 17:00 ירים צע ברנר  הפועל - יבנה יצחק  אליצור

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  עה ש 26/01/21 שלישי םיו - 8  מחזור 

 17:30 . 17:00 צעירים ברנר הפועל - בתיה מזכרת  הפועל
 17:00 . 17:30 יבנה  חקיצ  אליצור - יהד בותרחו    רו אליצ

 17:30 . 17:30 רחובות  אליצור - שורק חלנ אליצור
 17:30 . 17:30 שעלבים  נען/ גזר  הפועל - בנהי  יהושע  אליצור
 18:30 . 17:30 עירוני  רחובות  מכבי  - צפון רברנ  הפועל

 שעה  18/05/21 שיישל יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 18:30 בתיה  מזכרת   הפועל  - עירוני ותחוב ר  מכבי
 17:30 . 17:30 צפון  ברנר   ועלהפ - שעלבים נען/גזר הפועל
 17:00 . 17:30 יבנה  עיהוש  צוראלי - רחובות  אליצור

 17:30 . 17:00 שורק   נחל אליצור - יבנה יצחק  ליצורא
 17:30 . 17:30 יהד  ותברחו   אליצור - צעירים ברנר הפועל
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 ב  קשור -'ב סל קט 667 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  ר מחזו

 18:30 . 17:00 גדרות  עלהפו - יעקב  ארב עצמה
 17:00 ( 24/10/20) 16:00 עקרון  יתקר  מכבי - סירני נצר הפועל
 16:00 ( 27/02/21)           (24/10/20) 16:00 מליב   ציונה. נ  הפועל - חינוך ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 ירי המא לוד   אליצור - לב   ציונה נס הפועל
 17:00 ( 27/02/21)           ( 24/10/20) 17:00 עתיד  ציונה נס  הפועל - יוואל    נהציו.נ  הפועל

 ה שע 06/03/21 שבת יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 18:30 עתיד   ציונה  נס  הפועל - רותגד הפועל
 17:00 ( 02/03/21)                        .    17:00 וואלי   ציונה.נ הפועל  - המאירי  לוד  אליצור
 16:00 ( 07/11/20) 16:00 לב   ציונה נס הפועל  - מליבו    הונצי .נ  הפועל
 16:00 . 17:00 חינוך  ציונה נס הפועל  - עקרון  קרית מכבי
 16:00 . 17:00 סירני  נצר הפועל - יעקב  באר העצמ

 שעה  09/03/21 לישיש  יום - 12 מחזור  שעה  21/11/20 שבת  יום - 3  מחזור 

 18:30 . 16:00 גדרות  הפועל - יסירנ  נצר פועלה
 17:00 . 16:00 יעקב  באר  עצמה - וךחינ  ציונה נס הפועל
 17:00 . 16:00 עקרון  תקרי  מכבי  - לב   ציונה נס הפועל

 16:00 ( 13/03/21)           .                 17:00 מליב   הציונ .נ להפוע  - וואלי   ציונה.נ  פועלה
 17:00 ( 17/11/20) 17:00 המאירי  לוד רליצו א - עתיד ציונה נס הפועל

 שעה  20/03/21 שבת יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שלישי וםי - 4  מחזור 

 17:00 ( 16/03/21)                           . 18:30 אירי המ לוד  יצוראל - ותר גד הפועל
 17:00 ( 05/12/20) 16:00 עתיד  הציונ  נס הפועל  - מליבו    ציונה.נ  הפועל

 17:00 . 17:00 וואלי   ציונה.נ ל ועהפ  - עקרון  קרית בימכ
 16:00 . 17:00 לב   ציונה נס הפועל - יעקב  באר עצמה
 16:00 ( 05/12/20) 16:00 ינוך ח ונהצי נס הפועל - ירניס נצר הפועל

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 ור מחז שעה  26/12/20 שבת  יום - 5  מחזור 

 18:30 . 16:00 גדרות  פועלה  - חינוך ונהצי נס עלהפו
 16:00 ( 10/04/21.                          ) 16:00 סירני  נצר   ועלהפ - לב   ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 יעקב  ארב עצמה - אליוו   ציונה.נ  הפועל
 17:00 . 17:00 רון עק  קרית מכבי - עתיד ציונה נס להפוע 
 17:00 ( 22/12/20) 17:00 יבו מל  ציונה.נ ל הפוע - י המאיר לוד  וראליצ
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 שעה    24/04/21 שבת יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 ישישל יום - 6  מחזור 

 16:00 . 18:30 בו מלי  ציונה .נ  הפועל - גדרות הפועל
 17:00 ( 20/04/21)                  .          17:00 המאירי  לוד ליצור א - קרון ע קרית מכבי

 17:00 . 17:00 עתיד  ציונה נס לוע הפ - יעקב  באר עצמה
 17:00 ( 02/01/21) 16:00 וואלי   ציונה.נ הפועל - סירני נצר הפועל
 16:00 ( 02/01/21) 16:00 ב ל   ציונה נס  פועלה  - נוךיח  ציונה נס הפועל

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  16/01/21 שבת  יום - 7  ר מחזו

 18:30 . 16:00 רות גד  ועלהפ - לב   ציונה נס הפועל
 16:00 ( 01/05/21.                          ) 17:00 חינו  ציונה נס  הפועל - וואלי   ציונה.נ  להפוע 

 16:00 ( 01/05/21)                        .   17:00 סירני  רנצ הפועל - דעתי  ציונה נס הפועל
 17:00 ( 12/01/21) 17:00 קב יע באר  עצמה - המאירי  לוד  אליצור
 17:00 . 16:00 עקרון  קרית מכבי - ו מליב   הציונ.נ  הפועל

 שעה  11/05/21 יששלי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 17:00 . 18:30 עקרון  קרית בימכ - דרותג  להפוע 
 16:00 ( 15/05/21)                     .      17:00 מליבו   הציונ .נ הפועל - יעקב  באר עצמה
 17:00 . 17:00 המאירי  לוד  ליצורא - ירנ סי  נצר הפועל
 17:00 ( 15/05/21)       (    30/01/21) 16:00 עתיד  ציונה נס  הפועל - חינוך ציונה נס הפועל
 17:00 ( 15/05/21)        (    30/01/21) 16:00 וואלי    ציונה.נ  להפוע - בל   ציונה נס הפועל

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 לישיש  יום - 9  ור מחז

 18:30 ( 13/02/21) 17:00 גדרות  הפועל - וואלי   ציונה.נ  להפוע 
 16:00 (22/05/21)           ( 13/02/21) 17:00 לב   יונהצ נס הפועל - תידע  ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 חינוך  נהציו  נס הפועל  - המאירי  לוד  אליצור
 16:00 (22/05/21)          (    13/02/21) 16:00 סירני  נצר ל הפוע - מליבו    יונהצ.נ  הפועל
 17:00 . 17:00 יעקב באר  עצמה - עקרון  קרית מכבי
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 דיעין מו -ב סל קט 668 ליגה
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 לישיש  יום - 1  מחזור 

  .  ית חופש - ונר עי יעיןמוד  אליצור
 17:30 . 18:30 שבטים   מודיעין עצמה - מיםכר   מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 מכבים    מודיעין מכבי - אורנים מודיעין הפועל

 18:30 . 17:30 רעות   יעיןמוד מכבי - חים פר   עיןמודי וצמהע
 17:00 . 17:00 מודיעין  אליצור - ןמודיעי מכבי

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 זור מח ה שע 03/11/20 שלישי יום - 2  ור מחז

  .  מודיעין  אליצור - חופשית
 17:00 . 18:30 מודיעין  מכבי - רעות  מודיעין מכבי

 17:30 . 17:00 ים פרח    מודיעין ה עוצמ - מכבים   יןדיע מו יבמכ
 18:00 . 17:30 אורנים  מודיעין  הפועל - םשבטי  מודיעין מהעצ

 18:30 . 17:00 מים כר   דיעיןמו  ה עצמ - רוניע  דיעיןמו אליצור
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

  .  ופשית ח - מיםרכ   מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 ירו ע  ודיעיןמ  אליצור - םאורני מודיעין הפועל
 17:30 . 17:30 שבטים   ןמודיעי   עצמה - פרחים    מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 מכבים   מודיעין  י מכב - עיןמודי מכבי
 18:30 . 17:00 רעות   מודיעין מכבי - ודיעיןמ  אליצור

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי יום - 4  מחזור 

  .  רעות   מודיעין כבימ  - פשיתחו
 17:00 . 17:00 דיעין מו  אליצור - מכבים   מודיעין מכבי

 17:00 . 17:30 ין יע מוד מכבי  - שבטים  יעיןמוד  עצמה
 17:30 . 17:00 פרחי    מודיעין עוצמה - עירונ עיןמודי אליצור
 18:00 . 18:30 ים אורנ  יןמודיע ועלהפ - יםמ כר   מודיעין עצמה

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  ה שע 22/12/20 לישיש  יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - םאורני ןמודיעי  הפועל
 18:30 . 17:30 כרמים  מודיעין  עצמה - ים רחפ   ודיעיןמ  עוצמה

 17:00 . 17:00 עירונ  מודיעין אליצור - מודיעין מכבי
 17:30 . 17:00 שבטים    יעיןמוד  צמהע - דיעיןמו יצורלא

 17:00 . 18:30 מכבים    מודיעין ימכב - רעות  דיעיןמו מכבי
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 שעה    20/04/21 שישלי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי םיו - 6  חזור מ

  .  מכבים    מודיעין ימכב - חופשית
 18:30 . 17:30 רעות   מודיעין מכבי  - שבטים  מודיעין עצמה
 17:00 . 17:00 ן מודיעי צוראלי - עירונ יעיןמוד  ראליצו 
 17:00 . 18:30 מודיעין  מכבי - כרמים   עיןמודי עצמה
 17:30 . 18:00 פרחי    מודיעין  העוצמ  - ורניםא מודיעין הפועל

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שישלי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - ם פרחי   ןמודיעי  עוצמה
 18:00 . 17:00 אורנים  ןמודיעי ועלהפ - מודיעין כבימ

 18:30 . 17:00 כרמים   מודיעין עצמה - מודיעין יצוראל
 17:00 . 18:30 ונ יר ע  דיעיןמו אליצור - עותר  ודיעיןמ  מכבי
 17:30 . 17:00 שבטים   מודיעין עצמה - מכבים   ןמודיעי מכבי

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 זור מח שעה  26/01/21 שיישל יום - 8  מחזור 

  .  בטים ש   מודיעין  עצמה - חופשית
 17:00 . 17:00 מכבים   מודיעין  בימכ - עירונ מודיעין אליצור
 18:30 . 18:30 רעות   מודיעין מכבי - םכרמי   ןמודיעי עצמה
 17:00 . 18:00 מודיעין   אליצור - אורנים מודיעין הפועל
 17:00 . 17:30 מודיעין  מכבי - פרחים    ןי מודיע העוצמ

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  ור מחז

  .  ופשית ח  - דיעיןמו מכבי
 17:30 . 17:00 פרחים    מודיעין הצמעו - יןמודיע ליצורא

 18:00 . 18:30 אורנים  מודיעין הפועל - רעות  מודיעין מכבי
 18:30 . 17:00 כרמים    ודיעיןמ  צמהע - מכבים   ןמודיעי מכבי

 17:00 . 17:30 עירונ  מודיעין  ליצורא  - שבטים  מודיעין עצמה
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 םירושלי- ב סל קט 669 ליגה
 שעה    23/02/21 ישישל יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי םיו - 1  זור מח

  .  חופשית  - ירושלים  אליצור
 17:00 . 17:30 ירושלים  ר"יתב - הדסה  צור י-מ  הפועל
 17:00 . 17:00 בקעה  ירושלים הפועל  - תלפיות ירושלים  הפועל
 17:00 . 17:30 ים ירושל אלהר  הפועל - םגני ירושלים  הפועל

 17:30 . 17:30 זאב ירושלים אליצור  - יםירושל   זיו אסא
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

  .  זאב  ירושלים  ליצורא  - חופשית
 17:30 . 17:00 ושליםיר   זיו אסא - ירושלים  הראל עלהפו

 17:30 . 17:00 גנים  יםירושל   עלהפו - בקעה םירושלי  הפועל
 17:00 . 17:00 תלפיות  ירושלים  הפועל - ליםושיר   ר" בית 

 17:30 . 17:00 הדסה  צור י-מ  הפועל - ירושלים  אליצור
 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 ישליש יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - הדסה  צור י-מ  הפועל
 17:00 . 17:00 ים ירושל  צור אלי - ותתלפי ירושלים  הפועל
 17:00 . 17:30 ירושלים   ר" בית  - גנים ירושלים  להפוע 
 17:00 . 17:30 בקעה ירושלים הפועל  - ירושלים  זיו אסא
 17:00 . 17:30 ם ירושלי הראל הפועל - בזא ירושלים  רו אליצ

 שעה  16/03/21 שישלי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 ישליש יום - 4  מחזור 

  .  ירושלים   ראלה  עלהפו - שיתחופ
 17:30 . 17:00 זאב  ליםירוש  אליצור - בקעה ירושלים  עלפוה

 17:30 . 17:00 ירושלים זיו אסא - ירושלים  ר" בית 
 17:30 . 17:00 גנים  ירושלים הפועל - ירושלים  יצורלא

 17:00 . 17:30 תלפיות   ירושלים הפועל  - הדסה  צור י-מ  הפועל
 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שישלי יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - תלפיות ושליםיר   הפועל
 17:30 . 17:30 דסה ה  צור י-מ   הפועל - גנים ירושלים  הפועל

 17:00 . 17:30 יםירושל ור אליצ - ירושלים  זיו סאא
 17:00 . 17:30 ירושלים   ר" בית  - זאב שליםירו  אליצור
 17:00 . 17:00 בקעה  ירושלים  פועלה  - יםושל יר   הראל הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 לישיש  יום - 6  מחזור 

  .  בקעה  ליםרושי  הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 ם ירושלי  להרא עלהפו - ירושלים  ר" בית 

 17:30 . 17:00 זאב ירושלים אליצור  - ירושלים  ראליצו 
 17:30 . 17:30 םשליירו  זיו אסא - ה הדס צור י-מ  הפועל
 17:30 . 17:00 גנים  ירושלים הפועל  - תלפיות ירושלים  הפועל

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  עה ש 12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - גנים שליםירו  פועלה
 17:00 . 17:30 תלפיות  יםירושל הפועל  - ירושלים  זיו אסא
 17:30 . 17:30 הדסה   צור י-מ   ועלהפ  - זאב רושליםי  וראליצ

 17:00 . 17:00 ירושלים  אליצור - ירושלים  הראל פועלה
 17:00 . 17:00 ירושלים   ר" בית  - בקעה ירושלים  הפועל

 שעה  11/05/21 שלישי יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שלישי םיו - 8  מחזור 

  .  ושלים יר   ר" בית  - תחופשי 
 17:00 . 17:00 בקעה יםושליר הפועל - שליםירו  יצוראל

 17:00 . 17:30 ירושלים   הראל  הפועל  - הדסה  צור י-מ  הפועל
 17:30 . 17:00 אב ז ירושלים צור אלי - פיותלת  ירושלים  הפועל

 17:30 . 17:30 ירושלים  זיו אסא - יםגנ  ושליםיר   ועלהפ
 עה ש 18/05/21 לישיש  וםי - 18 ור מחז שעה  09/02/21 ישישל יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - ירושלים  זיו סאא
 17:30 . 17:30 גנים  ירושלים הפועל - זאב ירושלים  אליצור
 17:00 . 17:00 תלפיות   יםל ירוש  הפועל - יםירושל   לאהר הפועל

 17:30 . 17:00 הדסה  צור  י-מ   הפועל - בקעה שליםירו  פועלה
 17:00 . 17:00 שליםירו  יצוראל  - ירושלים  ר" בית 
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 יהודה מטה ב סל קט 670 הליג
 שעה    23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  מחזור 

 17:00 . 17:00 ציון .מ/ושליםרי  הפועל - ןעציו  גוש צוריאל
 17:00 . 17:30 אדר  הר ם-י   הפועל  - ירושלים זאב.פ  הפועל

 17:00 . 18:30 רים ה  נס י. מ פועלה - אפרת עציון. ג צוראלי
 17:00 . 17:00 הודה י  מטה הפועל - תקוע. ע. ג ליצורא
 17:00 . 17:30 ירושלים  רמות  הפועל - ירושלים הרי   ה.ל.ע

 שעה  02/03/21 שלישי םיו - 11 חזור מ שעה  03/11/20 שלישי םיו - 2  זור מח

 17:00 . 17:00 ירושלים   ותרמ הפועל  - ציון .מ/ירושלים  ועלהפ
 17:30 . 17:00 ירושלים   ריה  ה.ל .ע - יהודה  טהמ עלפוה

 17:00 . 17:00 תקוע . ע .ג אליצור  - הרים  נס י. מ הפועל
 18:30 . 17:00 אפרת  עציון.ג  וראליצ  - ראד הר ם-י   הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים  זאב .פ הפועל - עציון גוש אליצור

 שעה  09/03/21 ישישל םיו - 12 ר מחזו שעה  17/11/20 שישלי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:30 ציון .מ/שליםירו  הפועל  - ירושלים זאב.פ  ועלהפ
 17:00 . 18:30 ן ו עצי גוש אליצור - אפרת עציון. ג אליצור
 17:00 . 17:00 אדר  הר  ם-י   הפועל - תקוע. ע. ג אליצור

 17:00 . 17:30 הרים נס  י. מ הפועל - ושליםיר הרי   ה.ל.ע
 17:00 . 17:00 יהודה  מטה  הפועל  - םליירוש  ותרמ  הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 מחזור  שעה  01/12/20 שישלי יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:00 ה דיהו מטה ועל הפ  - ציון .מ/םירושלי  הפועל
 17:00 . 17:00 ירושלים  רמות הפועל - םהרי  נס י. מ להפוע 

 17:30 . 17:00 ים ירושל  רי ה  ה.ל. ע - דרא  הר ם-י   הפועל
 17:00 . 17:00 תקוע.  ע.ג אליצור - ןיו צע גוש אליצור
 18:30 . 17:30 אפרת  עציון.ג  אליצור - ירושלים זאב.פ  הפועל

 שעה  06/04/21 שלישי יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי וםי - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 ן ציו.מ/ירושלים הפועל - אפרת וןעצי . ג אליצור
 17:30 . 17:00 ים של ויר  זאב.פ  הפועל - תקוע. ע. ג צוראלי

 17:00 . 17:30 עציון  גוש  אליצור - רושליםי  הרי   ה.ל.ע
 17:00 . 17:00 אדר  הר ם-י   ועלפ ה  - ירושלים רמות  הפועל
 17:00 . 17:00 הרים  נס י .מ הפועל - ה יהוד מטה הפועל
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 שעה    20/04/21 ייששל יום - 15 זור מח שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 הרים  נס י.מ  הפועל  - ציון .מ/ירושלים  להפוע 
 17:00 . 17:00 יהודה  מטה הפועל - אדר הר ם-י   הפועל
 17:00 . 17:00 ירושלים   רמות הפועל - ןעציו  גוש אליצור
 17:30 . 17:30 ירושלים   הרי ה. ל.ע  - ירושלים זאב.פ  הפועל
 17:00 . 18:30 תקוע . ע. ג רליצו א - אפרת עציון. ג אליצור

 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 ציון .מ/םירושלי  הפועל - תקוע. ע. ג אליצור
 18:30 . 17:30 אפרת  עציון.ג  אליצור - רושליםי  הרי   ה.ל.ע

 17:30 . 17:00 לים ירוש זאב.פ   הפועל  - םירושלי רמות  הפועל
 17:00 . 17:00 עציון   גוש אליצור  - ה דויה  מטה הפועל
 17:00 . 17:00 אדר  הר ם -י  הפועל - הרים  נס י. מ הפועל

 שעה  11/05/21 ייששל יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 שישלי יום - 8  ר ומחז

 17:00 . 17:00 אדר  הר ם-י   הפועל  - ון צי .מ/ירושלים  הפועל
 17:00 . 17:00 הרים  נס  י .מ עלהפו - עציון שגו ליצורא

 17:00 . 17:30 יהודה  מטה  הפועל  - ירושלים זאב.פ  הפועל
 17:00 . 18:30 לים ירוש  ותמר  הפועל - אפרת עציון. ג אליצור
 17:30 . 17:00 ושליםיר  הרי  ה.ל. ע - תקוע. ע. ג אליצור

 עה ש 18/05/21 שישלי יום - 18 מחזור  ה שע 09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:00 . 17:30 ציון .מ/ירושלים  הפועל - םילירוש  הרי   ה.ל.ע
 17:00 . 17:00 תקוע . ע.ג   אליצור - ירושלים רמות  הפועל
 18:30 . 17:00 אפרת  עציון.ג ר אליצו - ה יהוד טהמ הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים  בזא.פ הפועל - הרים  נס י. מ להפוע 

 17:00 . 17:00 ן עציו  גוש יצוראל - אדר הר ם-י   ועלהפ
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 אשדוד  ב סל קט 671 ליגה
 ה עש   23/02/21 שלישי יום - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי יום - 1  ר מחזו

 17:30 . 18:30 ליונל   דאשדו  הפועל - יבנה  גן  מכבי
 17:30 . 17:00 רתמים  אשדוד מכבי - יבנה  גן הפועל
 17:30 . 17:30 היובל  אשדוד מכבי - אשדוד  מכבי
 18:30 . 17:00 שפיר  ליצורא  - אריאל אשדוד  מכבי

 18:00 . 18:00 מלאכי  קריית הפועל - אשדוד תרבי
 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 זור מח שעה  03/11/20 ישליש יום - 2  מחזור 

 18:00 . 17:30 י מלאכ  קריית הפועל - ליונל  דודאש הפועל
 18:00 . 18:30 שדוד א ביתר - פיר ש אליצור

 17:00 . 17:30 אריאל  אשדוד יב מכ - היובל אשדוד  כבימ
 17:30 . 17:30 אשדוד  מכבי  - רתמים אשדוד  מכבי
 17:00 . 18:30 בנה י גן עלוהפ  - יבנה  גן  מכבי

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  עה ש 17/11/20 שלישי יום - 3  זור מח

 17:30 . 17:00 ליונל  אשדוד הפועל  - יבנה  גן הפועל
 18:30 . 17:30 יבנה  ןג  מכבי - אשדוד  מכבי
 17:30 . 17:00 רתמים   אשדוד מכבי - אריאל דוד אש  מכבי
 17:30 . 18:00 בל היו דוד ש א מכבי - אשדוד ביתר
 18:30 . 18:00 שפיר  וראליצ - מלאכי קריית עלהפו

 שעה  16/03/21 לישיש  יום - 13 ר מחזו שעה  01/12/20 שלישי םיו - 4  מחזור 

 18:30 . 17:30 שפיר  צוריאל - ליונל  אשדוד ועלהפ
 18:00 . 17:30 מלאכי  קריית הפועל - היובל אשדוד  מכבי
 18:00 . 17:30 אשדוד  ביתר - םרתמי אשדוד  מכבי
 17:00 . 18:30 יאלאר אשדוד מכבי - יבנה  גן  מכבי

 17:30 . 17:00 אשדוד  מכבי - יבנה  גן הפועל
 שעה  06/04/21 שלישי וםי - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי וםי - 5  ר מחזו

 17:30 . 17:30 ליונל  אשדוד הפועל  - אשדוד  מכבי
 17:00 . 17:00 נה יב  גן לע הפו - אריאל אשדוד  מכבי
 18:30 . 18:00 ה יבנ   גן  מכבי - אשדוד רבית 

 17:30 . 18:00 רתמים   אשדוד מכבי - מלאכי קריית הפועל
 17:30 . 18:30 היובל  דדואש מכבי - שפיר  וראליצ

 

 

  



735 
 

 שעה    20/04/21 שלישי יום - 15 מחזור  שעה  29/12/20 שלישי יום - 6  מחזור 

 17:30 . 17:30 ל היוב  אשדוד מכבי - לליונ   אשדוד הפועל
 18:30 . 17:30 שפיר  צוראלי - יםרתמ אשדוד  מכבי
 18:00 . 18:30 אכי מל  קריית הפועל - יבנה  ןג  מכבי

 18:00 . 17:00 אשדוד  ביתר  - בנהי  גן פועלה
 17:00 . 17:30 אריאל ודאשד  מכבי - אשדוד  מכבי

 שעה  27/04/21 שלישי םיו - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 17:30 . 17:00 ליונל   ודאשד עלפוה  - אריאל אשדוד  כבימ
 17:30 . 18:00 אשדוד  מכבי - שדודא ביתר

 17:00 . 18:00 יבנה  גן עלהפו - מלאכי תקריי  ועלהפ
 18:30 . 18:30 בנה י  גן מכבי - שפיר  אליצור

 17:30 . 17:30 רתמים  אשדוד מכבי - היובל אשדוד  מכבי
 שעה  11/05/21 ישישל יום - 17 מחזור  שעה  26/01/21 ישישל וםי - 8  חזור מ

 17:30 . 17:30 ם רתמי אשדוד מכבי - ליונל  אשדוד הפועל
 17:30 . 18:30 היובל  אשדוד כבימ - יבנה  גן  ימכב

 18:30 . 17:00 שפיר  יצוראל - יבנה  גן הפועל
 18:00 . 17:30 מלאכי  קריית הפועל  - אשדוד  מכבי
 18:00 . 17:00 אשדוד  ביתר - אריאל אשדוד  מכבי

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 חזור מ שעה  09/02/21 שלישי יום - 9  מחזור 

 17:30 . 18:00 ליונל   ודאשד  הפועל - דאשדו יתרב
 17:00 . 18:00 אריאל  אשדוד מכבי - מלאכי קריית הפועל
 17:30 . 18:30 אשדוד  מכבי - שפיר  אליצור

 17:00 . 17:30 יבנה  גן פועלה - להיוב  אשדוד  מכבי
 18:30 . 17:30 יבנה  גן  מכבי  - רתמים שדוד א מכבי
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 ום דר ב סל קט 672 ליגה
 עה ש   23/02/21 שלישי יום - 10 ר זומח שעה  20/10/20 שישלי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:00 להבים  הפועל - אשקלון חוף הפועל
 18:00 . 18:00 רחמז לכיש  הפועל - איתו אשקלון  אליצור

 17:00 . 17:00 אשקלון .  ס.א - כוכב אשקלון  ס.א
 17:30 . 17:00 אשכול  הפועל - לכיש  הפועל
 17:00 . 18:00 מרחבים /מבועים על פוה - טוביה  באר הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 שלישי יום - 2  מחזור 

 17:00 . 18:30 בים מרח/ מבועים על הפו - םילהב   הפועל
 18:00 . 17:30 טוביה באר ל הפוע - ל אשכו הפועל

 17:00 . 17:00 לכיש  הפועל - אשקלון . ס.א
 17:00 . 18:00 כוכב  אשקלון  ס.א - חמזר לכיש  הפועל
 18:00 . 18:00 איתו  אשקלון  אליצור - אשקלון חוף הפועל

 שעה  09/03/21 שישלי יום - 12 זור מח שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 18:30 . 18:00 להבים   הפועל - ואית קלון אש אליצור
 18:00 . 17:00 אשקלון  חוף להפוע - כוכב אשקלון  ס.א
 18:00 . 17:00 זרחמ לכיש הפועל - כישל  פועלה

 17:00 . 18:00 אשקלון .  ס.א - טוביה  באר הפועל
 17:30 . 17:00 אשכול  הפועל  - מרחבים/מבועים הפועל

 שעה  16/03/21 שלישי יום - 13 זור מח ה שע 01/12/20 שלישי יום - 4  זור מח

 17:30 . 18:30 אשכול  הפועל  - להבים  הפועל
 17:00 . 17:00 ים חבמר/מבועים הפועל - קלוןאש.  ס.א

 18:00 . 18:00 טוביה  באר  הפועל - מזרח לכיש  הפועל
 17:00 . 18:00 כישל  הפועל - אשקלון חוף הפועל

 17:00 . 18:00 כב כו ןאשקלו  ס.א - איתו אשקלון  ורליצא
 שעה  06/04/21 ישישל יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שישלי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 17:00 םלהבי   עלהפו  - כוכב שקלון א ס.א
 18:00 . 17:00 איתו  אשקלון אליצור  - כישל  הפועל
 18:00 . 18:00 לון אשק  חוף הפועל  - טוביה  באר הפועל
 18:00 . 17:00 מזרח  שלכי פועל ה - מרחבים/מבועים הפועל
 17:00 . 17:30 אשקלון .  ס.א - ל אשכו הפועל

 

 

  



737 
 

 עה ש   20/04/21 שלישי יום - 15 ר זומח שעה  29/12/20 שישלי יום - 6  מחזור 

 17:00 . 18:30 אשקלון .  ס.א - להבים  הפועל
 17:30 . 18:00 שכול א הפועל - מזרח לכיש  הפועל
 17:00 . 18:00 מרחבים /םעימבו  עלהפו - אשקלון וףח  הפועל
 18:00 . 18:00 טוביה  רבא  הפועל - איתו לון אשק אליצור

 17:00 . 17:00 לכיש   הפועל - בכוכ קלון אש ס.א
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 שלישי יום - 7  מחזור 

 18:30 . 17:00 להבים  להפוע  - שלכי  הפועל
 17:00 . 18:00 כוכב  ן לו אשק ס.א - טוביה  באר להפוע 

 18:00 . 17:00 איתו  קלון אש אליצור  - מרחבים/מבועים הפועל
 18:00 . 17:30 ון קלאש חוף הפועל  - כול אש להפוע 

 18:00 . 17:00 מזרח לכיש הפועל - ןאשקלו .  ס.א
 שעה  11/05/21 שיישל יום - 17 זור מח שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:00 . 18:30 מזרח לכיש על פוה - יםלהב   הפועל
 17:00 . 18:00 אשקלון .  ס.א - אשקלון חוף הפועל
 17:30 . 18:00 ל כואש הפועל - יתוא ון אשקל  אליצור

 17:00 . 17:00 מרחבים /מבועים הפועל - וכבכ אשקלון  ס.א
 18:00 . 17:00 טוביה   באר הפועל - לכיש  הפועל

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 זור מח שעה  09/02/21 שלישי םיו - 9  זור חמ

 18:30 . 18:00 להבים ועל הפ  - טוביה  באר פועלה
 17:00 . 17:00 לכיש  ל הפוע  - מרחבים/ועיםמב  להפוע 

 17:00 . 17:30 כוכב אשקלון ס.א - ול אשכ  הפועל
 18:00 . 17:00 איתו   ןאשקלו אליצור - אשקלון.  ס.א
 18:00 . 18:00 אשקלון   חוף הפועל - רחמז לכיש  ועלפה
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 נגב ב סל קט 673 ליגה
 שעה    23/02/21 לישיש  וםי - 10 מחזור  שעה  20/10/20 שלישי םיו - 1  מחזור 

 17:00 . 17:30 ירוחם   מכבי - מיתר להפוע 
 18:00 . 17:00 בש  שמעון בני הפועל - שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 שבע  באר/עומר  ועלפ ה  - עומרים/  עומר הפועל

 18:30 . 17:30 שבע  באר הפועל  - חברון  הר ליצורא
 17:00 . 17:00 עומר /בעש  באר עלהפו  - נגב  מתר  הפועל

 שעה  02/03/21 שלישי יום - 11 מחזור  שעה  03/11/20 ישליש יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 עומר / שבע באר  הפועל - ירוחם  מכבי
 17:00 . 18:30 נגב  מתר  הפועל - בעש באר הפועל
 17:30 . 17:00 ן חברו הר  אליצור - שבע באר/ עומר הפועל
 17:00 . 18:00 עומרים/ מרעו  הפועל - בש עוןשמ בני הפועל
 17:00 . 17:30 שבע  באר  הפועל - יתרמ  הפועל

 שעה  09/03/21 שלישי יום - 12 מחזור  שעה  17/11/20 שלישי יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:00 ירוחם   מכבי - שבע באר לע הפו
 17:30 . 17:00 מיתר   הפועל - עומרים/  עומר הפועל

 18:00 . 17:30 בש  עוןשמ בני על הפו - ון חבר  הר ליצורא
 17:00 . 17:00 שבע  באר/עומר הפועל - גבנ  רמת  ועלהפ

 18:30 . 17:00 שבע  באר  הפועל  - עומר/שבע באר הפועל
 שעה  16/03/21 שישלי יום - 13 מחזור  עה ש 01/12/20 יששלי יום - 4  זור מח

 18:30 . 17:00 שבע  באר  הפועל - ירוחם  מכבי
 17:00 . 17:00 עומר /עשב באר  ועלהפ   - שבע באר/ עומר הפועל

 17:00 . 18:00 נגב  רמת הפועל - בש שמעון בני פועלה
 17:30 . 17:30 חברון  הר  אליצור - מיתר הפועל
 17:00 . 17:00 עומרים /  עומר הפועל - שבע באר הפועל

 שעה  06/04/21 ישישל יום - 14 מחזור  שעה  22/12/20 שלישי יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 ירוחם מכבי - ריםעומ /  עומר ועלהפ
 17:00 . 17:30 שבע  באר הפועל  - חברון  הר אליצור
 17:30 . 17:00 מיתר  הפועל - נגב  רמת  הפועל
 18:00 . 17:00 בש  שמעון  ניב  הפועל  - מרוע /שבע באר הפועל
 17:00 . 18:30 שבע  באר/ עומר הפועל - שבע באר הפועל
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 שעה    20/04/21 שלישי וםי - 15 מחזור  ה שע 29/12/20 שלישי םיו - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 שבע  באר/עומר הפועל - ירוחם  מכבי
 18:30 . 18:00 שבע  ארב  הפועל - בש שמעון בני הפועל
 17:00 . 17:30 ר ומע/ שבע אר ב הפועל - רמית  הפועל
 17:00 . 17:00 נגב  רמת  עלהפו - שבע באר הפועל

 17:30 . 17:00 חברון  הר  ליצורא  - עומרים/  רעומ פועלה
 שעה  27/04/21 שלישי יום - 16 מחזור  שעה  12/01/21 ישליש יום - 7  חזור מ

 17:00 . 17:30 ירוחם  ימכב  - ן וחבר  הר אליצור
 17:00 . 17:00 ומרים ע/  עומר עלהפו  - נגב  תרמ  הפועל
 17:00 . 17:00 שבע  באר  הפועל  - ומרע /שבע באר הפועל
 17:30 . 18:30 מיתר  הפועל - שבע באר הפועל

 18:00 . 17:00 בש  שמעון  בני  הפועל  - שבע באר/ עומר ועלהפ
 שעה  11/05/21 שישלי יום - 17 זור מח שעה  26/01/21 שלישי יום - 8  מחזור 

 18:00 . 17:00 בש  שמעון בני להפוע  - םירוח  מכבי
 17:00 . 17:30 שבע  באר/עומר הפועל - תרמי הפועל
 18:30 . 17:00 בעש  באר פועלה  - שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 עומר /שבע באר  הפועל - ומריםע/  עומר הפועל
 17:00 . 17:30 גבנ  רמת ל עהפו - חברון  הר אליצור

 שעה  18/05/21 שלישי יום - 18 מחזור  ה שע 09/02/21 שלישי םיו - 9  חזור מ

 17:00 . 17:00 ירוחם  מכבי  - נגב  רמת  פועלה
 17:30 . 17:00 חברון  הר  וראליצ  - ומרע /שבע ארב עלהפו

 17:00 . 18:30 עומרים /  עומר הפועל - שבע באר להפוע 
 17:00 . 17:00 שבע  באר  להפוע  - עשב באר/ עומר הפועל
 17:30 . 18:00 מיתר  להפוע  - שב שמעון בני הפועל

 

 

 
  



740 
 

 צפון   א דותיל 751 ליגה
   שעה  21/10/20 ביעיר יום - 1  ר מחזו

  . 17:00 ןא'ג  בית  יה דל הפועל - ףנח  הפועל
  . 18:30 טובא  הפועל  - בנות  נחף הפועל
  . 17:30 י עירונ כרמיאל מכבי - סחנין הפועל
  . 18:30 כרום   דל'מג  הפועל - בריהט/ן הירד. ע הפועל
  . 18:00 ת צפ  עליון גליל הפועל - חנא דיר  הפועל

   ה שע 28/10/20 רביעי יום - 2  ור מחז

  . 18:00 צפ  עליון לילג   הפועל - ןא'ג בית   ליהד  הפועל
  . 18:00 חנא  דיר הפועל - כרום  דל' מג הפועל
  . 17:30 ה טברי/הירדן. ע  ועלהפ - ניו עיר כרמיאל   מכבי
  . 18:00 ין סחנ  פועלה  - טובא עלהפו

  . 17:00 ת בנו   נחף הפועל - נחף הפועל
   ה שע 04/11/20 רביעי יום - 3  ור מחז

  . 18:30 אן 'ג  יתב   דליה ועל הפ  - בנות  חףנ הפועל
  . 17:30 נחף   הפועל  - סחנין הפועל
  . 18:30 בא וט  הפועל - טבריה/הירדן . ע הפועל
  . 18:00 עירוני   אלכרמי  מכבי - חנא דיר  הפועל

  . 18:30 ום כר   דל'מג  הפועל - צפת עליון גליל פועלה
   עה ש 11/11/20 רביעי יום - 4  זור מח

  . 18:00 כרום   דל'מג  הפועל - אן'ג בית   דליה הפועל
  . 17:30 צפת  עליון גליל  הפועל - עירוני כרמיאל   מכבי

  . 18:00 חנא  דיר  עלהפו - אבטו הפועל
  . 17:00 יה טבר/ירדןה .ע הפועל - נחף הפועל
  . 18:30 נין סח הפועל  - בנות  נחף הפועל

   שעה  25/11/20 רביעי םיו - 5  חזור מ

  . 17:30 אן 'ג ת בי    דליה  עלפוה  - סחנין הפועל
  . 18:30 בנות  נחף  הפועל - טבריה/הירדן . ע פועלה

  . 18:00 נחף  ועלפה  - חנא דיר  הפועל
  . 18:30 בא טו  הפועל - צפת עליון ילגל הפועל
  . 18:00 רוני עי  כרמיאל  מכבי - כרום  דל' מג הפועל
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   שעה  02/12/20 ביעיר יום - 6  מחזור 

  . 18:00 עירוני  כרמיאל מכבי  - אן'ג בית   דליה הפועל
  . 18:00 כרום  דל' מג הפועל - טובא הפועל
  . 17:00 צפת  עליון ילגל פועלה - נחף הפועל
  . 18:30 אחנ דיר ועל הפ  - בנות  ףנח  הפועל
  . 17:30 טבריה /רדןהי .ע  הפועל  - סחנין הפועל

   שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  . 18:30 אן 'ג  בית  דליה  הפועל - טבריה/דן ירה. ע הפועל
  . 18:00 סחנין  הפועל - חנא דיר  הפועל
  . 18:30 ת בנו  נחף הפועל - צפת יוןלע  גליל הפועל

  . 18:00 נחף  עלהפו - וםכר   דל' מג עלהפו
  . 17:30 טובא הפועל - עירוני כרמיאל   מכבי

   שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  . 18:00 טובא   הפועל - אן'ג בית   יהדל  הפועל
  . 17:00 עירוני  כרמיאל מכבי - נחף הפועל
  . 18:30 כרום   דל'מג פועל ה - בנות  נחף הפועל
  . 17:30 ת צפ  עליון ל גלי  הפועל  - סחנין הפועל
  . 18:30 חנא  דיר   ועלהפ - טבריה/הירדן . ע הפועל

   שעה  30/12/20 רביעי םיו - 9  מחזור 

  . 18:00 אן 'ג  בית  דליה להפוע  - חנא יר ד  הפועל
  . 18:30 טבריה / הירדן.ע  הפועל - צפת עליון גליל הפועל

  . 18:00 ין סחנ  הפועל - כרום  דל' מג ועלפה
  . 17:30 בנות  נחף  הפועל - עירוני ל כרמיא  מכבי

  . 18:00 נחף  הפועל - טובא הפועל
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 ץ מפר  א ילדות 752 ליגה
   שעה  21/10/20 עיביר יום - 1  מחזור 

  .  מנדא/כאוכב  פועלה  - חופשית
  . 17:00 בנות  תמרה  הפועל - אשר מטה הפועל

  . 18:30 תנה א ב כאוכ הפועל - בולכא  פועלה
  . 18:00 תמרה  ועלהפ  - סנאן אבו הפועל
  ( 23/10/20) 17:00 תרשיחא   הפועל - אלזהור תמרה   הפועל
  . 17:00 ראבה ע הפועל - כבכאו  הפועל

   שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  חופשית  - עראבה הפועל
  ( 30/10/20) 16:00 מנדא/כבו כא  הפועל - בנות תמרה   הפועל
  . 18:00 אוכב כ  הפועל - אתרשיח  הפועל
  ( 30/10/20) 17:30 אלזהור  תמרה הפועל  - תמרה   הפועל
  . 18:30 סנאן  אבו הפועל - אתנה וכבכא  הפועל

  . 17:00 כאבול  הפועל - אשר מטה עלהפו
   שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  תרשיחא  הפועל - חופשית
  . 18:30 בנות  רהתמ הפועל - כאבול  עלהפו

  . 18:00 אשר מטה הפועל - ןסנא  אבו הפועל
  ( 06/11/20) 17:00 אתנה  כאוכב  הפועל - אלזהור תמרה   הפועל

  . 17:00 רה תמ  הפועל - בכאוכ   ועלהפ
  . 17:00 עראבה הפועל  - מנדא/כאוכב  הפועל

   שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  .  חופשית  - ה תמר  ועלפה
  ( 13/11/20) 16:00 אבהער הפועל - בנות תמרה   עלהפו

  . 18:00 מנדא / וכבכא  הפועל - תרשיחא  הפועל
  . 18:30 ב כאוכ הפועל - אתנה וכבכא  הפועל
  . 17:00 אלזהור  תמרה  עלהפו - אשר המט  הפועל
  . 18:30 סנאן  אבו הפועל - כאבול  הפועל

   שעה  25/11/20 עיירב יום - 5  מחזור 

  .  אתנה  בכאוכ   הפועל - יתחופש
  . 18:00 בנות   תמרה הפועל - סנאן בוא הפועל

  ( 27/11/20) 17:00 ול כאב  הפועל - אלזהור תמרה   ועלהפ
  . 17:00 אשר מטה עלהפו - אוכבכ  הפועל
  . 17:00 תמרה  הפועל  - מנדא/בכאוכ   הפועל
  ( 27/11/20) 16:30 תרשיחא   הפועל - עראבה הפועל

   שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  .  חופשית  - אשר המט  הפועל
  ( 04/12/20) 16:00 תרשיחא  הפועל - בנות תמרה   הפועל

  ( 04/12/20) 17:30 עראבה  על הפו - תמרה   עלהפו
  . 18:30 מנדא/כאוכב ועלהפ - אתנה כאוכב  עלהפו

  . 18:30 כאוכב  הפועל - כאבול  הפועל
  . 18:00 לזהור א  התמר הפועל - סנאן אבו עלוהפ
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   שעה  09/12/20 רביעי םיו - 7  ור מחז

  .  כאבול   עלהפו - חופשית
  ( 11/12/20) 17:00 ת בנו  תמרה  פועלה  - זהוראל תמרה   פועלה

  . 17:00 סנאן  אבו  הפועל - בכאוכ   הפועל
  . 17:00 אשר  מטה הפועל  - מנדא/כאוכב  הפועל
  ( 11/12/20) 16:30 אתנה  כאוכב  עלהפו - הבערא הפועל
  . 18:00 תמרה   לועהפ  - יחאתרש   הפועל

   שעה  23/12/20 ירביע יום - 8  מחזור 

  .  חופשית  - סנאן אבו הפועל
  ( 25/12/20) 16:00 תמרה   עלפו ה  - בנות ה תמר  פועלה

  . 18:30 תרשיחא הפועל - אתנה כאוכב  ועלהפ
  . 17:00 אבהרע  הפועל - אשר מטה הפועל
  . 18:30 מנדא/ב כאוכ הפועל - ולכאב  הפועל

  ( 25/12/20) 17:30 כאוכב   הפועל - אלזהור תמרה   לוע הפ
   שעה  30/12/20 ביעיר יום - 9  ר מחזו

  .  אלזהור  ה תמר  הפועל - חופשית
  . 17:00 בנות  תמרה עלהפו - כאוכב  הפועל
  . 17:00 סנאן  אבו  הפועל  - מנדא/כאוכב  הפועל
  ( 01/01/21) 16:30 ול כאב  הפועל - עראבה להפוע 

  ( 16/12/20) 18:00 אשר מטה  הפועל - איחתרש   פועלה
  ( 01/01/21) 17:00 תנה א  כאוכב פועל ה - תמרה   הפועל

   שעה  06/01/21  עיביר יום - 10 מחזור 

  .  חופשית  - בכאוכ   הפועל
  ( 08/01/21) 16:00 אתנה  כאוכב  הפועל - בנות תמרה   הפועל

  . 17:00 תמרה  לפוע ה  - אשר מטה פועלה
  . 18:30 תרשיחא  ועלהפ - כאבול  הפועל
  . 18:00 עראבה הפועל - סנאן אבו הפועל

  ( 08/01/21) 17:30 מנדא /כאוכב  להפוע  - אלזהור תמרה   עלהפו
   שעה  13/01/21  יעירב יום - 11 מחזור 

  .  בנות  תמרה   הפועל - חופשית
  . 17:00 כאוכב  ועל הפ  - דאנ מ/כאוכב  הפועל
  ( 15/01/21) 16:30 ר אלזהו  רה תמ  הפועל - עראבה הפועל
  . 18:00 סנאן אבו ועלהפ  - תרשיחא  הפועל
  ( 15/01/21) 17:00 בול כא הפועל  - תמרה   להפוע 

  . 18:30 שר א מטה הפועל - אתנה כאוכב  פועלה
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 עמקים  א ילדות 753 ליגה
   שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  . 18:00 אורטודוקס  נצרת  הפועל  - טעילו מכבי
  . 18:30 מעיינות / גלבוע הפועל  - קמא כפר   פועלה

  . 17:30 סאמהאו יפיע  הפועל - יפיע  הפועל
  . 18:30 יזרעאל   מגדל  הפועל - רחמז  מעיינות.ג  הפועל
  . 17:00 טבעון   קרית הפועל - אכסאל הפועל

   שעה  28/10/20 יערבי יום - 2  מחזור 

  . 18:30 טבעון  יתקר הפועל  - אורטודוקס רת נצ  הפועל
  . 18:30 כסאלא  הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל
  . 17:30 מזרח  ותעיינמ. ג הפועל - וסאמהא יפיע  הפועל

  . 18:00 ע יפי הפועל - עיינותמ/גלבוע ועלהפ
  . 18:00 קמא  כפר  הפועל  - עילוט מכבי

   שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  . 18:30 סאורטודוק  נצרת הפועל  - קמא כפר   לפוע ה
  . 17:30 עילוט  מכבי - יפיע  הפועל
  . 18:30 ות עיינ מ/גלבוע  להפוע  - חמזר  מעיינות.ג  הפועל
  . 17:00 אוסאמה יפיע  להפוע  - כסאלא הפועל
  . 19:00 יזרעאל  מגדל הפועל - טבעון קרית  הפועל

   שעה  11/11/20 עירבי יום - 4  מחזור 

  . 18:30 יזרעאל  דל מג הפועל  - ורטודוקסא נצרת  הפועל
  . 17:30 עון טב קרית הפועל - אוסאמה יפיע  הפועל
  . 18:00 אכסאל  הפועל - ינותמעי/גלבוע הפועל
  . 18:00 מזרח ינותמעי.ג  הפועל  - ילוטע  מכבי

  . 18:30 יפיע  הפועל  - קמא כפר   הפועל
   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  . 17:30 דוקס טו אור נצרת הפועל - יעיפ   הפועל
  . 18:30 קמא כפר   הפועל - מזרח  מעיינות.ג  הפועל

  . 17:00 וט עיל  מכבי - אלאכס פועלה
  . 19:00 ות מעיינ /גלבוע  הפועל - טבעון רית ק הפועל
  . 18:30 אוסאמה  יפיע  הפועל - יזרעאל מגדל  הפועל
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   שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  . 18:30 אוסאמה  יפיע הפועל  - סאורטודוק נצרת  הפועל
  . 18:00 יזרעאל   מגדל הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 18:00 טבעון  תקרי  הפועל  - עילוט מכבי

  . 18:30 אכסאל  הפועל  - קמא כפר   הפועל
  . 17:30 מזרח מעיינות. ג הפועל - יפיע  הפועל

   שעה  09/12/20 עירבי יום - 7  זור מח

  . 18:30 אורטודוק  נצרת  הפועל - זרחמ  מעיינות.ג  הפועל
  . 17:00 יפיע   פועלה  - אכסאל הפועל
  . 19:00 אקמ כפר   ועלהפ - עוןטב ת קרי הפועל

  . 18:30 עילוט  מכבי - יזרעאל מגדל  פועלה
  . 17:30 מעיינות /גלבוע הפועל - אוסאמה יפיע  הפועל

   שעה  23/12/20 עירבי יום - 8  מחזור 

  ( 06/12/20) 18:30 מעיינות /גלבוע הפועל  - טודוקסור א נצרת  להפוע 
  . 18:00 אוסאמה יפיע  ועלהפ   - עילוט ימכב
  . 18:30 יזרעאל   מגדל הפועל  - קמא כפר   עלהפו

  . 17:30 טבעון  קרית  הפועל - יפיע  הפועל
  . 18:30 סאל אכ  פועלה  - מזרח  מעיינות.ג  הפועל

   שעה  30/12/20 יעירב יום - 9  זור מח

  ( 16/12/20) 17:00 אורטודוקס  נצרת הפועל - אכסאל פועלה
  . 19:00 מזרח  נותמעיי .ג  הפועל - טבעון קרית  הפועל

  ( 16/12/20) 18:30 יפיע  הפועל - זרעאלי מגדל  פועלה
  ( 16/12/20) 17:30 קמא כפר הפועל - אוסאמה יפיע  הפועל
  . 18:00 לוט עי מכבי - ותיינמע /גלבוע הפועל
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 חיפה א  -ילדות 754 גהלי
   שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  . 18:30 בלאדי   פרעםש מכבי - בק  חיפה הפועל
  . 18:00 אעבלין  י עירונ הפועל  - כרמל  אל דלית עלפוה

  . 18:30 חיפה  מכבי - שפרעם אעבלין מכבי
  . 18:30 ן צקימו קרית  מכבי - ןאעבלי  ינ עירו

  . 18:30 עוספיה   כרמלה  הפועל - שפרעם הפועל
   שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  . 19:00 ספיה עו הכרמל ועלהפ - לאדיב  שפרעם מכבי
  . 17:00 פרעםש הפועל  - מוצקין  תקרי  מכבי
  . 17:00 אעבלין  עירוני - חיפה מכבי

  . 17:00 רעם שפ  אעבלין מכבי - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:30 כרמל  אל  דלית ל הפוע - קב  חיפה פועלה

   שעה  04/11/20 רביעי םיו - 3  מחזור 

  . 18:00 בלאדי  שפרעם ימכב  - כרמל  אל דלית עלהפו
  . 18:30 בק  חיפה הפועל - שפרעם בליןאע  מכבי

  . 18:30 אעבלין  עירוני  הפועל - אעבלין עירוני
  . 18:30 ה חיפ  מכבי - שפרעם הפועל

  . 18:30 מוצקין  קרית יכב מ - ספיהעו הכרמל עלהפו
   שעה  11/11/20 רביעי וםי - 4  מחזור 

  . 19:00 צקין מו קרית מכבי - בלאדי  שפרעם בימכ
  . 17:00 ספיה עו הכרמל  הפועל - החיפ  מכבי

  . 17:00 שפרעם  הפועל - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:30 ן אעבלי עירוני - קב  חיפה להפוע 
  . 18:00 שפרעם  אעבלין יכב מ - כרמל  אל דלית עלהפו

   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  . 18:30 בלאדי  שפרעם בימכ - שפרעם יןאעבל  כבימ
  . 18:30 כרמל   אל  יתדל הפועל - אעבלין עירוני
  . 18:30 בק  חיפה הפועל - שפרעם הפועל
  . 18:30 אעבלין  ניירוע  הפועל - עוספיה הכרמל להפוע 
  . 17:00 חיפה  מכבי - קין וצמ  קרית ימכב
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   שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  . 19:00 יפהח  מכבי - אדיבל  שפרעם מכבי
  . 17:00 מוצקין  קרית מכבי - אעבלין וניעיר  הפועל
  . 18:30 עוספיה  הכרמל  הפועל  - בק  חיפה הפועל
  . 18:00 שפרעם   ועל הפ  - כרמל  אל דלית להפוע 
  . 18:30 אעבלין  עירוני - פרעםש  אעבלין ימכב

   ה שע 09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  . 18:30 בלאדי  עםשפר מכבי - ןאעבלי  וניעיר 
  . 18:30 שפרעם  ליןאעב מכבי - שפרעם להפוע 

  . 18:30 כרמל  אל דלית  הפועל - עוספיה הכרמל הפועל
  . 17:00 בק חיפה  פועל ה - מוצקין  קרית כבימ

  . 17:00 אעבלין  עירוני הפועל - החיפ  מכבי
   עה ש 23/12/20 ירביע יום - 8  ר מחזו

  . 19:00 לין עב א עירוני להפוע  - יבלאד   שפרעם בימכ
  . 18:30 חיפה  מכבי - בק  חיפה הפועל
  . 18:00 מוצקין  קרית מכבי - כרמל  אל דלית הפועל

  . 18:30 וספיה ע הכרמל  פועלה  - שפרעם אעבלין בימכ
  . 18:30 שפרעם  הפועל - אעבלין יונ עיר 

   שעה  30/12/20 עירבי יום - 9  ור מחז

  . 18:30 בלאדי   עםשפר מכבי - םשפרע פועלה
  . 18:30 אעבלין  ירוני ע - עוספיה הכרמל להפוע 
  . 17:00 שפרעם  אעבלין מכבי - מוצקין  קרית מכבי

  . 17:00 כרמל  אל  יתדל הפועל - חיפה כבימ
  . 17:00 בק  חיפה הפועל - אעבלין ניעירו ועלהפ
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 שומרון   א ותילד 755 ליגה
   שעה  21/10/20 יעירב יום - 1  מחזור 

  . 17:30 ם רות מנשה הפועל - ביעק  זכרון לוע הפ
  . 19:00 פחם  אל אום מכבי  - מעגן זכרון הפועל
  . 18:00 פרדיס מכבי  - חנה דסר פ  מכבי

  . 18:00 הער ער מכבי - זכרון  גןמע  הפועל
  . 18:30 פר ח עמק הפועל - מנשה הפועל

   עה ש 28/10/20 רביעי יום - 2  זור מח

  ( 30/10/20) 16:00 פר ח עמק הפועל - רותם מנשה הפועל
  . 18:30 מנשה  הפועל - ערערה מכבי
  . 18:30 כרון ז  מעגן הפועל - פרדיס  מכבי
  . 17:30 חנה  פרדס   מכבי - פחם אל  אום מכבי

  . 17:30 מעגן  זכרון  הפועל - יעקב  זכרון ועלהפ
   שעה  04/11/20 ירביע יום - 3  מחזור 

  . 19:00 רותם  מנשה לועהפ - מעגן זכרון עלהפו
  . 18:00 יעקב  זכרון הפועל - חנה דספר   מכבי

  . 18:00 פחם  אל םאו מכבי - זכרון  מעגן הפועל
  . 18:30 דיס פר  מכבי - שהמנ הפועל
  . 18:30 ערערה  מכבי  - חפר מקע הפועל

   שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  ( 13/11/20) 16:00 ערה ער מכבי  - תםרו מנשה להפוע 
  . 18:30 חפר  עמק הפועל - פרדיס  מכבי
  . 17:30 מנשה הפועל - פחם אל  אום מכבי

  . 17:30 כרון ז  מעגן הפועל - עקבי  זכרון הפועל
  . 19:00 חנה  פרדס מכבי  - מעגן רוןזכ  הפועל

   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  . 18:00 םרות  מנשה ועלהפ  - חנה פרדס  כבימ
  . 18:00 מעגן  ון זכר  הפועל - זכרון  מעגן הפועל
  . 18:30 יעקב זכרון הפועל - מנשה הפועל
  . 18:30 חםפ אל  אום מכבי  - חפר עמק הפועל

  . 18:30 יס פרד   מכבי - ערערה בימכ

 

 

  



749 
 

   שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  ( 04/12/20) 16:00 פרדיס כבי מ  - רותם מנשה הפועל
  . 17:30 ערערה מכבי - פחם אל  אום בימכ

  . 17:30 חפר   עמק הפועל - יעקב  זכרון הפועל
  . 19:00 מנשה עלהפו  - ןגמע  זכרון הפועל

  . 18:00 ן זכרו    גןמע הפועל - חנה פרדס  כבימ
   שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  . 18:00 תם רו  מנשה להפוע - ןזכרו  מעגן להפוע 
  . 18:30 חנה  פרדס  מכבי - המנש הפועל

  . 18:30 מעגן   זכרון הפועל - חפר עמק עלהפו
  . 18:30 יעקב ןזכרו  הפועל - ערערה מכבי
  . 18:30 פחם  אל אום מכבי  - דיספר   מכבי

   שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  ר זומח

  ( 25/12/20) 16:00 פחם  אל  אום מכבי  - רותם מנשה עלהפו
  . 17:30 פרדיס   מכבי - יעקב  זכרון הפועל
  . 19:00 ערערה  מכבי  - מעגן כרוןז הפועל
  . 18:00 חפר  עמק הפועל - חנה פרדס  מכבי

  . 18:00 המנש  הפועל - רוןזכ  מעגן הפועל
   שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  . 18:30 רותם  מנשה הפועל - שהמנ הפועל
  . 18:30 זכרון    ןמעג פועלה  - חפר עמק להפוע 
  . 18:30 חנה  פרדס  מכבי - ערערה מכבי
  . 18:30 מעגן  זכרון הפועל - פרדיס  מכבי
  . 17:30 קב יע זכרון  הפועל - פחם אל  אום מכבי

 

 

 
  



750 
 

 רון ש  א ילדות 756 ליגה
   ה שע 21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  . 18:30 השרון  ףחו . ח.ל  הפועל - יונה  כפר  ר" בית 
  . 18:30 השרון  ב ל. ח .ל  ועל הפ  - טירה  עלהפו

  . 17:30 נתניה  עירוני אליצור - עירוני נתניה אליצור
  . 19:00 פרדסיה   הפועל - רעננה  מכבי

  ( 23/10/20) 16:00 בה טיי הפועל - סבא כפר   ועלהפ
   שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  . 18:00 יבה טי  הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  ועלהפ
  . 18:00 סבא כפר  הפועל - יהדס פר  הפועל
  . 17:00 רעננה  מכבי - נתניה עירוני אליצור
  . 18:00 עירוני  נתניה  ראליצו  - השרון לב.  ח.ל   הפועל

  . 18:30 רה טי הפועל - יונה  כפר  ר" בית 
   שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  . 18:30 ן השרו   חוף . ח.ל ועל הפ  - טירה  עלהפו
  . 17:30 יונה  כפר  ר" ית ב  - עירוני יהנתנ  אליצור

  . 19:00 השרון  לב.  ח.ל   הפועל - רעננה  מכבי
  . 17:00 נתניה   עירוני ראליצו  - סבא כפר   הפועל
  . 17:00 ה פרדסי עלהפו - טייבה הפועל

   שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  . 18:00 יה פרדס   פועל ה - שרון ה חוף. ח.ל  להפוע 
  . 17:00 טייבה הפועל - נתניה נירועי אליצור
  . 18:00 סבא כפר   הפועל - השרון לב.  ח.ל   הפועל

  . 18:30 רעננה   ימכב  - הנ יו  כפר  ר" בית 
  . 18:30 עירוני  הנתני  אליצור  - טירה  פועלה

   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  . 17:30 שרון ה וףח. ח. ל  עלהפו - ניעירו נתניה ראליצו 
  . 19:00 טירה  עלהפו - רעננה  ימכב

  ( 27/11/20) 16:00 יונה כפר  ר" בית  - סבא כפר   הפועל
  . 17:00 השרון   לב.  ח.ל   הפועל - טייבה הפועל
  . 18:00 נתניה  ניעירו צוראלי - רדסיהפ  הפועל

 

 

  



751 
 

   שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  . 18:00 נתניה  ניעירו  צור אלי - השרון  ףחו . ח.ל  הפועל
  . 18:00 פרדסיה   הפועל - השרון לב.  ח.ל   להפוע 
  . 18:30 טייבה  הפועל - יונה  כפר  ר" בית 

  . 18:30 בא ס כפר הפועל  - רה טי פועלה
  . 17:30 רעננה  כבימ - עירוני נתניה יצוראל

   עה ש 09/12/20 ביעיר יום - 7  מחזור 

  . 19:00 השרון  חוף .ח.ל  פועלה  - עננהר  מכבי
  . 17:00 וני עיר  נתניה  אליצור - סבא כפר   עלפוה

  . 17:00 טירה  הפועל - טייבה הפועל
  . 18:00 יונה  פרכ ר " בית  - פרדסיה  הפועל

  . 17:00 השרון  לב. ח. ל   ועלהפ - נתניה עירוני ליצורא
   ה שע 23/12/20 יעירב יום - 8  מחזור 

  . 18:00 השרו  בל.  ח.ל  פועל ה - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
  . 18:30 נתניה  עירוני  אליצור - יונה  כפר  ר" בית 

  . 18:30 פרדסיה  הפועל  - טירה  הפועל
  . 17:30 בהטיי  הפועל - עירוני נתניה רו אליצ
  . 19:00 סבא  פר כ  הפועל - רעננה  מכבי

   שעה  30/12/20 ירביע יום - 9  מחזור 

  ( 01/01/21) 16:00 השרון  חוף .ח .ל פועלה - סבא כפר   הפועל
  . 17:00 ה רעננ   מכבי - טייבה הפועל
  . 18:00 עירוני   נתניה  אליצור - פרדסיה  הפועל
  . 17:00 רה טי  הפועל - נתניה עירוני אליצור

  . 18:00 יונה  כפר   ר" בית  - השרון בל.  ח.ל   ועלהפ
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 דן   א ילדות 757 ליגה
   שעה  21/10/20 רביעי םיו - 1  חזור מ

  . 18:00 שמואל  גבעת  אליצור - קאסם כפר   הפועל
  . 18:00 שומרון  אליצור - תקוה  פתח  פועלה

  . 17:30 ני ד  גן מתר מכבי - העין ראש עירוני
  . 19:00 וני ר  הרצליה  ניב  - השרון  מתר. ס.א

  . 18:30 צב ח השרון  הוד מכבי - תקוה גני  מכבי
   עה ש 28/10/20 רביעי יום - 2  זור מח

  . 19:00 חצב  השרון הוד  מכבי - לשמוא גבעת אליצור
  . 17:30 תקוה גני מכבי  - רוני  הרצליה בני

  . 17:30 השרון   רמת.  ס.א - דני גן  רמת   מכבי
  . 18:30 העין  ראש עירוני - שומרון צוראלי

  . 18:00 ה תקו פתח   הפועל - קאסם כפר   הפועל
   ה שע 04/11/20 רביעי יום - 3  ור מחז

  . 18:00 מואל ש גבעת  יצוראל - תקוה  תחפ  הפועל
  . 17:30 קאסם כפר הפועל - העין ראש וניעיר 

  . 19:00 שומרון  אליצור - השרון  רמת. ס.א
  . 18:30 דני   גן  רמת  מכבי - תקוה ניג  מכבי
  ( 06/11/20) 16:30 רוני   הרצליה בני   - חצב השרון הוד   מכבי

   שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  . 19:00 רוני  הרצליה י בנ  - שמואל עתגב  אליצור
  . 17:30 חצב  השרון הוד  מכבי - דני גן  רמת   מכבי

  . 18:30 תקוה  גני בי מכ - וןר שומ אליצור
  . 18:00 ן רוהש רמת. ס.א - קאסם כפר   הפועל
  . 18:00 העין   ראש  עירוני  - תקוה  פתח  הפועל

   שעה  25/11/20 ביעיר יום - 5  מחזור 

  . 17:30 שמואל   גבעת ר אליצו - עיןה ראש עירוני
  . 19:00 תקוה   פתח  הפועל - השרון  רמת. ס.א

  . 18:30 קאסם ר כפ פועלה  - תקוה גני  מכבי
  . 17:00 ן שומרו  וראליצ  - חצב השרון הוד   בימכ
  . 17:30 דני   גן רמת מכבי  - רוני  הרצליה בני

 

 

  



753 
 

   שעה  02/12/20 רביעי םיו - 6  מחזור 

  . 19:00 דני  גן רמת מכבי - שמואל עתגב  אליצור
  . 18:30 רוני   הרצליה  בני - שומרון אליצור
  . 18:00 חצב  השרון  הוד מכבי  - םקאס כפר   הפועל
  . 18:00 קוה ת  גני מכבי - תקוה  פתח  הפועל
  . 17:30 השרון  רמת .ס.א - העין ראש עירוני

   שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  . 19:00 שמואל  גבעת  וראליצ  - שרוןה  רמת. ס.א
  . 18:30 העין  ראש עירוני  - תקוה גני  מכבי
  ( 11/12/20) 16:30 תקוה  פתח  ועלהפ   - צבח השרון הוד   מכבי

  . 17:30 קאסם כפר  ועלהפ - רוני  הרצליה בני
  . 17:30 רון שומ אליצור - ניד גן  רמת   מכבי

   שעה  23/12/20 ירביע יום - 8  מחזור 

  . 19:00 ון שומר  אליצור - מואלש גבעת יצוראל
  . 18:00 דני  גן רמת מכבי  - קאסם כפר   הפועל
  . 18:00 י רונ   הרצליה  בני   - תקוה  חתפ  הפועל

  . 17:30 חצב  השרון ודה  מכבי - ןהעי  ראש וניעיר 
  . 19:00 והתק  גני מכבי  - ןהשרו  רמת. ס.א

   שעה  30/12/20 ביעיר יום - 9  מחזור 

  . 18:30 ל שמוא גבעת אליצור - תקוה גני  יכבמ
  ( 01/01/21) 16:30 השרון  רמת. ס.א - חצב השרון הוד   מכבי

  . 17:30 העין  ראש ירונ עי - רוני  הרצליה בני
  . 17:30 תקוה   פתח  הפועל - דני ן ג רמת   בימכ

  . 18:30 קאסם כפר  להפוע - שומרון ראליצו 
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 אביב תל  א ילדות 758 הליג
   עה ש 21/10/20 רביעי םיו - 1  זור מח

  . 18:00 רחובות  מכבי - אביב תל   יהודה  בני
  . 17:30 ברנר עלהפו - לט  ציונה נס הפועל

  . 17:30 ירוני ע  צ" ראשל להפוע  - ציוןל ראשון   פועלה
  . 19:00 בתיה   זכרתמ הפועל - ים  בת  מכבי

  . 18:00 ון חול  אליצור - אביב תל    אליצור
   שעה  28/10/20 עירבי יום - 2  מחזור 

  . 18:00 חולון  אליצור - רחובות  מכבי
  . 18:30 ב אבי  תל   אליצור - בתיה מזכרת  הפועל
  . 17:30 ים  בת מכבי  - עירוני צ " אשלר  להפוע 

  . 18:30 לציון   ראשון הפועל - ברנר הפועל
  . 18:00 ל ט ציונה  סנ  הפועל  - אביב תל   דהיהו  בני

   שעה  04/11/20 רביעי וםי - 3  מחזור 

  . 17:30 רחובות   מכבי - טל ציונה נס להפוע 
  . 17:30 אביב  תל  ודההי  בני - לציון ראשון   הפועל

  . 19:00 ברנר  עלהפו - ים  בת  כבימ
  . 18:00 עירוני  צ" ראשל   הפועל  - אביב תל    צורליא

  . 18:30 בתיה  מזכרת עלהפו - חולון אליצור
   שעה  11/11/20 יעירב יום - 4  מחזור 

  . 18:00 בתיה  מזכרת הפועל - ותרחוב   מכבי
  . 17:30 ון ל חו  אליצור - עירוני צ " ראשל  הפועל
  . 18:30 ביב א תל  אליצור - ברנר הפועל

  . 18:00 ים בת  מכבי - אביב תל   דההוי  בני
  . 17:30 לציון   וןראש  הפועל - טל ציונה נס ועלהפ

   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  זור מח

  . 17:30 רחובות   מכבי - יוןלצ  ראשון   הפועל
  . 19:00 טל  ציונה נס הפועל - ים  בת  מכבי

  . 18:00 יב אב תל  יהודה  בני   - אביב תל    יצוראל
  . 18:30 ברנר   הפועל - ולוןח  אליצור
  . 18:30 וני עיר  צ" ראשל  להפוע - בתיה כרת מז הפועל

 

 

  



755 
 

   שעה  02/12/20 רביעי יום - 6  ור מחז

  . 18:00 עירוני   צ" ראשל פועלה - רחובות  מכבי
  . 18:30 בתיה  מזכרת הפועל - ברנר הפועל

  . 18:00 חולון  ליצורא  - אביב תל   יהודה  יבנ
  . 17:30 אביב  תל    אליצור - טל ונהצי נס פועלה
  . 17:30 ים  בת מכבי - ןלציו  ראשון   פועלה

   שעה  09/12/20 ביעיר יום - 7  ר מחזו

  . 19:00 ובות רח  מכבי - ים  בת  בימכ
  . 18:00 לציון  ראשון   הפועל  - אביב תל    אליצור

  . 18:30 טל   ונהצי  נס  הפועל - וןחול  צוריאל
  . 18:30 אביב  תל יהודה   בני - בתיה רת מזכ  הפועל
  . 17:30 ברנר  פועלה  - עירוני צ " שלרא  הפועל

   עה ש 23/12/20 רביעי םיו - 8  מחזור 

  . 18:00 ברנר  הפועל - ובותרח  מכבי
  . 18:00 עירוני  צ" ראשל  הפועל  - אביב תל   יהודה  בני
  . 17:30 בתיה  תזכרמ הפועל - טל ונהצי נס לע הפו

  . 17:30 חולון  אליצור - ןיו לצ  ראשון   הפועל
  . 19:00 אביב  תל   אליצור - םי  בת  מכבי

   שעה  30/12/20 עירבי יום - 9  מחזור 

  . 18:00 רחובות  מכבי - ביבא תל    ליצורא
  . 18:30 ים  בת  מכבי  - חולון אליצור
  . 18:30 לציון   ראשון  הפועל - בתיה מזכרת  הפועל
  . 17:30 טל  ציונה נס  הפועל - עירוני צ " לראש  הפועל
  . 18:30 אביב תל יהודה בני - ברנר הפועל

 

 

 
  



756 
 

 רכז מ  א ילדות 759 ליגה
 שעה    06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור  שעה  21/10/20 ביעיר יום - 1  ר מחזו

  .  חופשית  - אפרת . ע. ג אליצור
 18:00 . 17:30 מלה ר  דוד  נווה אליצור - םירושלי  ש.ה.ל.מ

 17:30 . 17:00 ירושלים אליצור - ליםירוש  ועלהפ
 18:00 . 17:00 ועתק . ע. ג יצוראל  - ירושלים א" אס
 17:30 . 17:00 מים אדו ב.מ  ליצורא  - פרחים מודיעין מהעוצ

 שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 מחזור  שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  .  אדומים  ב .מ אליצור - חופשית
 17:00 . 18:00 פרחים   מודיעין צמהעו - תקוע. ע. ג אליצור

 17:00 . 17:30 םירושלי  א" אס - ירושלים  צוראלי
 17:00 . 18:00 ירושלים  פועלה - רמלה  דדו נווה וראליצ

 17:30 . 18:30 ירושלים  ש.ה. ל.מ - אפרת . ע. ג ליצורא
 שעה  20/01/21  רביעי יום - 12 ר מחזו שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  .  חופשית  - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 18:30 . 17:00 אפרת . ע.ג אליצור - ירושלים  הפועל

 18:00 . 17:00 רמלה   דדו נווה אליצור - םושלייר  א" אס
 17:30 . 17:00 ירושלים   אליצור - פרחים יעיןמוד  עוצמה
 18:00 . 17:30 תקוע . ע .ג  ליצורא  - אדומים ב .מ אליצור

 ה שע 27/01/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  11/11/20 עירבי יום - 4  מחזור 

  .  קוע ת. ע. ג ליצורא  - חופשית
 17:30 . 17:30 ים ומאד  ב.מ ר אליצו - יםרושל י  אליצור
 17:00 . 18:00 פרחים  מודיעין  עוצמה  - רמלה  דוד נווה אליצור
 17:00 . 18:30 ירושלים א" אס - אפרת . ע. ג אליצור

 17:00 . 17:30 שליםירו פועלה  - ושליםיר   ש.ה.ל.מ
 ה שע 03/02/21  ירביע יום - 14 מחזור  שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  .  ופשית ח - רושליםי  הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים  ש.ה.ל. מ - ירושלים א" אס

 18:30 . 17:00 רת פא. ע.ג   אליצור - פרחים מודיעין עוצמה
 18:00 . 17:30 ה רמל דוד נווה  יצוראל - אדומים ב .מ ראליצו 

 17:30 . 18:00 ירושלים   וראליצ - תקוע. ע. ג אליצור
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 שעה    10/02/21  רביעי יום - 15 זור מח שעה  02/12/20 ביעיר וםי - 6  ור מחז

  .  ירושלים   אליצור - חופשית
 18:00 . 18:00 קוע ת. ע.ג  ראליצו  - רמלה  דוד נווה אליצור

 17:30 . 18:30 דומים א  ב.מ  וראליצ  - אפרת . ע. ג וראליצ
 17:00 . 17:30 פרחים   מודיעין מהעוצ - ירושלים  ש.ה.ל.מ

 17:00 . 17:00 שליםירו  א" אס - םושלייר   הפועל
 שעה  17/02/21  רביעי יום - 16 מחזור  שעה  09/12/20 יעירב יום - 7  ור מחז

  .  ית חופש - םירושלי א" אס
 17:00 . 17:00 ם ירושלי  הפועל - רחיםפ  דיעיןמו עוצמה
 17:30 . 17:30 ים ירושל   ש.ה.ל. מ - אדומים ב .מ אליצור
 18:30 . 18:00 אפרת .  ע. ג צוראלי - קועת. ע. ג ראליצו 

 18:00 . 17:30 רמלה  דוד  נווה אליצור  - שליםירו  אליצור
 עה ש 03/03/21  רביעי יום - 17 חזור מ שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  .  רמלה   דדו נווה אליצור - חופשית
 17:30 . 18:30 לים ירוש   אליצור - אפרת . ע. ג אליצור

 18:00 . 17:30 תקוע .  ע .ג צוראלי - ליםירוש  ש.ה.ל.מ
 17:30 . 17:00 אדומים  ב.מ אליצור - ליםירוש  הפועל

 17:00 . 17:00 פרחים   מודיעין עוצמה - ירושלים א" אס
 שעה  10/03/21  עירבי וםי - 18 ר מחזו עה ש 30/12/20 ירביע וםי - 9  מחזור 

  .  חופשית  - פרחים מודיעין עוצמה
 17:00 . 17:30 לים ירוש  א " אס - םאדומי ב .מ אליצור

 17:00 . 18:00 יםירושל   הפועל - תקוע. ע. ג ליצורא
 17:30 . 17:30 ירושלים  ש.ה.ל .מ - ירושלים  אליצור
 18:30 . 18:00 אפרת . ע.ג  ראליצו  - רמלה  דוד נווה ראליצו 
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 759בוב שלישי: ליגה ילדות א' מרכז, ס

   
 (5-1)מקומות  בית עליון 

 
 17/03/21י רביע יום : 19 מחזור

 חופשית – 1קום מ
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 21/04/21: יום רביעי 20מחזור 
 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 4/2128/0עי : יום רבי21 מחזור

 חופשית – 3ם מקו
 2מקום  – 4מקום 
 1 מקום – 5מקום 

 
 105/05/2 : יום רביעי22מחזור 
 פשיתחו – 2מקום 
 1 מקום – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 12/05/21ום רביעי : י23מחזור 
 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2 מקום – 1מקום 

 
 

 (9-6תחתון )מקומות  בית
 

 7/03/211רביעי : יום 19זור מח
 9מקום  – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 21/04/21יום רביעי  :20מחזור 

 8ום מק – 9ם מקו
 7מקום  – 6 מקום

 

 /2128/04ום רביעי י :21ור מחז
 9ום מק – 7מקום 
     6מקום  – 8מקום 
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 דרום   א ילדות 760 ליגה
 שעה    23/12/20 רביעי יום - 8  זור מח שעה  21/10/20 רביעי םוי - 1  מחזור 

 18:00 . 18:00 מאיה  אשקלון  הפועל - עומר שקלון א הפועל
 18:00 . 18:00 יה טוב  באר ל הפוע - ן אשקלו הפועל

 17:00 . 18:00 גדרה  מכבי - רחל  יבנה   וראליצ
 18:30 . 18:00 יבנה   חבל אליצור  - אשדוד  מכבי

 שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  חזור מ שעה  28/10/20 ירביע וםי - 2  מחזור 

 17:00 . 18:30 גדרה  מכבי  - יבנה בלח אליצור
 18:00 . 18:00 רחל  יבנה  ור אליצ - טוביה  באר פועלה

 18:00 . 18:00 ן אשקלו הפועל  - איהמ קלון אש הפועל
 18:00 . 18:00 עומר  אשקלון הפועל  - אשדוד  מכבי

 שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 זור מח שעה  04/11/20 רביעי םוי - 3  מחזור 

 18:30 . 18:00 יבנה  חבל אליצור - עומר לון אשק פועלה
 18:00 . 18:00 וד אשד  מכבי - אשקלון  עלהפו

 18:00 . 18:00 איה מ אשקלון הפועל  - חל ר נה יב  אליצור
 18:00 . 17:00 טוביה   באר הפועל - גדרה  מכבי

 שעה  13/01/21  רביעי וםי - 11 ור מחז שעה  11/11/20 רביעי םיו - 4  מחזור 

 18:00 . 18:30 טוביה   באר הפועל - יבנה חבל יצוראל
 17:00 . 18:00 דרהג מכבי - מאיה אשקלון  הפועל
 18:00 . 18:00 רחל  יבנה ליצור א - וד אשד מכבי

 18:00 . 18:00 אשקלון  הפועל - עומר אשקלון  הפועל
 שעה  27/01/21  רביעי םיו - 12 ר מחזו שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

 18:30 . 18:00 יבנה  חבל אליצור  - ן אשקלו עלהפו
 18:00 . 18:00 עומר  אשקלון ל הפוע - רחל  ה יבנ  ליצורא

 18:00 . 17:00 אשדוד  מכבי - דרהג  מכבי
 18:00 . 18:00 מאיה  אשקלון הפועל  - טוביה  באר עלהפו

 עה ש 03/02/21  רביעי יום - 13 מחזור  שעה  02/12/20 ביעיר יום - 6  מחזור 

 18:00 . 18:30 מאיה  אשקלון הפועל - בנהי  חבל וראליצ
 18:00 . 18:00 יהטוב  באר הפועל  - שדוד א מכבי

 17:00 . 18:00 גדרה מכבי - מרעו לון אשק הפועל
 18:00 . 18:00 רחל  יבנה אליצור  - אשקלון  הפועל

 ה שע 10/02/21  רביעי יום - 14 מחזור  שעה  09/12/20 יעיבר יום - 7  מחזור 

 18:30 . 18:00 יבנה   חבל אליצור  - חל ר יבנה   ראליצו 
 18:00 . 17:00 לון אשק הפועל - גדרה  מכבי

 18:00 . 18:00 עומר  אשקלון ל ועהפ  - טוביה  באר ועלהפ
 18:00 . 18:00 אשדוד  מכבי - מאיה אשקלון  הפועל
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 760ות א' דרום, יגה ילדל סבוב שלישי: 

   

 
 02/21/24עי : יום רבי15 מחזור

 7מקום  – 2קום מ
 6מקום  – 3מקום 
 5 מקום – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 03/21/03י יום רביע  :16חזור מ

 5 וםמק – 8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2קום מ – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 10/03/21: יום רביעי 17מחזור 
 8ם ומק – 2מקום 

 1מקום  – 3ם מקו
 7ם מקו – 4ם מקו

 6 מקום – 5מקום 
 

 17/03/21ם רביעי : יו 18ר מחזו 
 6מקום  – 8מקום 

 5ם מקו – 7ם מקו
 4מקום  – 1מקום 
 3 מקום – 2מקום 

 
 21/04/21יעי רביום : 19מחזור 
 8מקום  – 3 מקום
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 /04/2128יעי ב: יום ר20מקום 
 7קום מ – 8מקום 

 6מקום  – 1ם מקו
 5ם מקו – 2 מקום
 4מקום  – 3 מקום

 
 /05/2105: יום חמישי 21מחזור 

 8מקום  – 4ם מקו
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6 מקום

  1מקום  – 7ום מק
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 גב נ  א ילדות 761 ליגה
 ה שע   23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור  שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

 18:30 . 17:00 שדרות  מכבי - ון חבר  הר אליצור
 19:00 . 17:30 אריאל  אשקלון הפועל  - נגבה  רמת  עלהפו

 19:00 . 18:30 אסא ע שב באר להפוע  - ערבה הפועל
  .  חופשית  - רוחםי  מכבי

 שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור  שעה  28/10/20 ביעיר יום - 2  ר מחזו

  .  אסא  שבע באר ועלפה  - חופשית
 18:30 . 19:00 רבה ע  ועלהפ - אריאל ן אשקלו ועלהפ

 17:30 . 18:30 הנגב  רמת   הפועל - שדרות מכבי
 17:00 . 18:30 ן חברו הר  אליצור - ירוחם  מכבי

 שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 ור מחז שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  זור מח

  .  חופשית  - חברון  הר אליצור
 18:30 . 17:30 חם ירו מכבי - הנגב  רמת  ועלפה

 18:30 . 18:30 שדרות  ימכב - בהער עלהפו
 19:00 . 19:00 אריאל  וןאשקל  פועלה  - אסא שבע באר הפועל

 שעה  13/01/21  רביעי וםי - 11 מחזור  שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  ר מחזו

  .  אריאל  אשקלון  הפועל - חופשית
 19:00 . 18:30 אסא  שבע ארב הפועל - שדרות מכבי
 18:30 . 18:30 ערבה  הפועל - רוחםי  מכבי

 17:30 . 17:00 הנגב   רמת הפועל  - חברון  הר אליצור
 שעה  27/01/21  ביעיר יום - 12 מחזור  שעה  25/11/20 יעירב יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - הנגב  רמת  הפועל
 17:00 . 18:30 חברון  הר אליצור - ערבה הפועל

 18:30 . 19:00 ירוחם  מכבי - אסא שבע רבא  פועלה
 18:30 . 19:00 שדרות  מכבי - אריאל אשקלון  להפוע 

 עה ש 03/02/21  יעירב וםי - 13 ר מחזו שעה  02/12/20 עירבי יום - 6  מחזור 

  .  שדרות  מכבי - פשיתחו
 19:00 . 18:30 אריאל אשקלון הפועל - רוחםי  מכבי

 19:00 . 17:00 אסא עשב  באר ל הפוע - חברון  הר אליצור
 18:30 . 17:30 ערבה  להפוע  - הנגב  רמת  להפוע 

 שעה  10/02/21  יעירב יום - 14 מחזור  שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  .  ית חופש - ערבה עלהפו
 17:30 . 19:00 הנגב  מתר  הפועל - סאא שבע באר הפועל
 17:00 . 19:00 חברון  הר  אליצור - אריאל אשקלון  הפועל
 18:30 . 18:30 חם ירו מכבי  - שדרות מכבי
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 761: ליגה ילדות א' נגב, וב שלישי סב

   

 
 24/02/21יעי : יום רב51מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3 מקום

 5מקום  – 4ום מק
 8מקום  – 1מקום 

 
 03/03/21: יום רביעי 16ר מחזו 

 5מקום  – 8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 /03/2110י : יום רביע 17מחזור 

 8קום מ – 2ום מק
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 /03/2117י יום רביע : 18זור מח

 6ם מקו – 8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4ום מק – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 21/04/21: יום רביעי 19מחזור 
 8 םמקו – 3מקום 
 2מקום  – 4 מקום
 1 מקום – 5 מקום
 7מקום  – 6מקום 

 
 28/04/21רביעי : יום 20מקום 
 7מקום  – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5קום מ – 2מקום 

 4קום מ – 3ום מק
 

 05/05/21י יש ם חמ : יו 21מחזור 
 8מקום  – 4מקום 

 3מקום  – 5ום מק
 2מקום  – 6מקום 
   1מקום  – 7מקום 
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 המחוזות(  יות )כלחהנ  –ליגה ילדות  

 

   

 : שלבים  2 -יגה תתקיים בהל

 

 פי הגרלה( ן, כל ליגה תשוחק במסגרת של סיבוב אחד בלבד )ביתיות על לב הראשובש

 ובים, סיב 2-ני, תשחקנה בבית עליון בהשת הקבוצות, מהמקום ז חמשבכל מחו לב השני,בש

 כשכל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון, יגררו לשלב השני.

 

 עפ"י הצורך( כשכל יבובים )ס 3או  2-קנה בבית התחתון ב, תשח7ות, ממקום ת הקבוצרית

 . רו לשלב השניהנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון, יגר

 

 קבוצות ומעלה. 10ן רק בליגות שיהיו בההיא  יטה הנ"לכל הש

 ך(."י הצורפסיבובים )ע 4או  3קבוצות ומטה, ישחקו בשיטה הרגילה של ליגה בת  9 בליגה שיש בה

 

 : השלב השני להלן מועדי 

27/01/21 ,03/02/21 ,10/02/21 ,17/02/21  ,03/03/21 ,10/03/21 ,17/03/21 ,21/04/21 ,28/04/21 , 

05/05/21 . 

 

סל הארצי, המנצחת בגמר סל תוכרז   תום הסיבוב הראשון, תעפיל לגמרב  הראשונה, מכל ליגה,בוצה הק
  כאלופת המדינה. 
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 לדותליגה לי –עליון מר סל ג

 

 . 2פי החלטת האגף המקצועי נשים, ממקום , ל12צה מקום ראשון, מכל מחוז + קבוקבוצות  11

 ותקבוצ 6בתים של  2

 רת תוצאות ונקודות( א גריחקים )ללמש 10=  סיבובים 2

 יטת בית וחוץ.קבוצות, מכל בית, לרבע גמר בש 4

 הטוב משלושה משחקים. –חצי גמר וגמר 

 

 , 10/03/21,  103/03/2 ,24/02/21, 17/02/21, /02/2110, 03/02/21, 127/01/2 :תאריכי הבתים

17/03/21 ,24/03/21 ,11/04/21 

 4/2125/0, 04/21/21: רבע גמר

 12/11/05, 05/05/21, 105/2/02: גמר חצי

 6/05/212, 23/05/221, 19/05/21 :גמר
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 צפון  ב ילדות 780 ליגה
   שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  ( 23/10/20) 16:00 בת ג יזרעאל  הפועל - שפרעם יןאעבל  מכבי
  . 17:00 עוספיא הפועל  - בנות  נחף הפועל
  . 17:00 אעבלין  רוני עי  - בקה  מכבי

  . 18:00 יוסף  מעלה ועלהפ - נהריה פועלה
  . 17:30 נחף   הפועל - הגלבוע  הרי הפועל
  . 18:30 משית ש זרעאלי הפועל   - יזרעאל הושעיה  הפועל

   שעה  28/10/20 רביעי יום - 2  חזור מ

  . 18:30 שמשית  יזרעאל  הפועל - גבת עאליזר   הפועל
  . 17:00 אל יזרע  עיההוש  ועלהפ  - נחף ועלהפ

  . 17:00 הגלבוע   הרי הפועל  - וסף י  מעלה הפועל
  . 18:00 נהריה  הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:30 קה ב  מכבי - עוספיא הפועל
  ( 30/10/20) 16:00 בנות  נחף  הפועל - שפרעם ןאעבלי מכבי

   שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  זור מח

  . 17:00 גבת  רעאליז   ל פועה - בנות  נחף הפועל
  . 17:00 שפרעם אעבלין בימכ - בקה  מכבי
  . 18:00 עוספיא  הפועל - נהריה עלהפו

  . 17:30 ין לאעב  עירוני - הגלבוע  הרי הפועל
  . 18:30 סף יו  מעלה הפועל   - יזרעאל עיההוש  הפועל
  . 18:30 נחף  הפועל - שמשית זרעאלי  הפועל

   שעה  11/11/20 ירביע יום - 4  מחזור 

  . 18:30 נחף עלפוה  - גבת זרעאלי   עלהפו
  . 17:00 שמשית  יזרעאל הפועל  - וסף י  מעלה הפועל
  . 18:00 יזרעאל  ה הושעי  הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:30 הגלבוע  הרי הפועל - עוספיא הפועל
  . 17:00 נהריה   הפועל - שפרעם יןאעבל  מכבי

  . 17:00 בקה   ימכב  - בנות  ףנח  הפועל
   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  ר מחזו

  . 17:00 גבת  יזרעאל    להפוע  - בקה  מכבי
  . 18:00 בנות  נחף  הפועל - נהריה הפועל

  . 17:30 עם שפר אעבלין מכבי - בועהגל   יהר פועלה
  . 18:30 עוספיא  הפועל   - יזרעאל יההושע   עלהפו

  . 18:30 ן בלי אע  עירוני - שמשית יזרעאל  הפועל
  . 17:00 ף וסי  מעלה הפועל - נחף פועלה

   שעה  02/12/20 יעירב יום - 6  מחזור 

  . 18:30 יוסף  מעלה הפועל - גבת יזרעאל   הפועל
  . 18:00 נחף  הפועל - ליןאעב  יעירונ 

  . 17:30 ית שמש  יזרעאל להפוע  - אעוספי הפועל
  . 17:00 יזרעאל  ושעיה ה   הפועל - שפרעם אעבלין מכבי

  . 17:00 בוע גלה  הרי הפועל  - בנות  נחף הפועל
  . 17:00 נהריה  עלהפו - בקה  מכבי
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   שעה  09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  . 18:00 גבת  יזרעאל   ועלהפ - נהריה לע הפו
  . 17:30 בקה   מכבי - גלבועה  הרי הפועל
  . 18:30 בנות  נחף הפועל   - יזרעאל הושעיה  הפועל
  . 18:30 עם שפר אעבלין בימכ - שמשית יזרעאל  הפועל
  . 17:00 עוספיא  הפועל - נחף הפועל
  . 17:00 אעבלין  עירוני - יוסף   מעלה הפועל

   שעה  23/12/20 יעירב וםי - 8  ר מחזו

  . 18:30 אעבלין  י עירונ - גבת יזרעאל   פועלה
  . 17:30 יוסף מעלה הפועל - עוספיא הפועל
  ( 25/12/20) 16:00 נחף  פועלה  - פרעםש  ליןאעב מכבי

  . 17:00 שמשית  עאליזר  הפועל  - בנות  נחף הפועל
  . 17:00 יזרעאל  הושעיה   הפועל - בקה  מכבי

  . 18:00 הגלבוע  הרי הפועל - ריהנה פועלה
   שעה  30/12/20 יעירב יום - 9  מחזור 

  . 17:30 גבת  יזרעאל  הפועל - הגלבוע  הרי הפועל
  . 18:30 נהריה  פועל ה  - ליזרעא הושעיה  פועלה

  . 18:30 בקה   בימכ - שמשית יזרעאל  הפועל
  . 17:00 בנות   נחף הפועל - נחף הפועל
  . 17:00 רעם שפ  אעבלין ימכב  - יוסף   הלמע  הפועל
  . 18:00 עוספיא  להפוע  - ןאעבלי  עירוני

   שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

  . 18:30 יא עוספ הפועל - גבת לרעא יז   הפועל
  ( 08/01/21) 16:00 אעבלין  עירוני - שפרעם בליןאע  מכבי

  . 17:00 יוסף   מעלה הפועל  - בנות  נחף הפועל
  . 17:00 נחף  להפוע  - בקה  ימכב

  . 18:00 שית שמ זרעאל י  הפועל - נהריה הפועל
  . 17:30 יזרעאל  הושעיה  הפועל - הגלבוע  הרי הפועל

   שעה  13/01/21  יעירב יום - 11 ר חזומ

  . 18:30 גבת  אליזרע  הפועל   - יזרעאל הושעיה  עלהפו
  . 18:30 הגלבוע  הרי  הפועל - שמשית יזרעאל  הפועל
  . 17:00 ה נהרי הפועל - נחף הפועל
  . 17:00 בקה   מכבי - ף יוס  מעלה הפועל
  . 18:00 בנות   נחף הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:30 רעם שפ יןאעבל כבימ - אספיעו הפועל
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 שרון    ב ילדות 781 יגהל
   שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  ( 23/10/20) 16:30 הרצליה  בני - אירוס השרון הוד   מכבי
  . 18:30 כלנית   סבא  כפר  הפועל - נתניה וראליצ
  . 18:30 ש " רמה  רונית  ס.א - תקוה  פתח  וראליצ

  . 18:30 עירות צ ננהרע  מכבי - תידע  ןהשרו  רמת. ס.א
  . 17:00 רעננה   מכבי - יהודה  אבן ס.מ

  ( 23/10/20) 16:00 יונה   כפר ר " בית  - ספיר סבא כפר   הפועל
   שעה  28/10/20 יעירב וםי - 2  ר מחזו

  . 17:30 נה יו   כפר ר " בית  - הרצליה ניב
  . 17:00 ספיר   סבא כפר  הפועל - רעננה  מכבי
  . 19:00 דה יהו  ןאב ס.מ - ירותצע  רעננה  מכבי

  . 18:30 ד עתי השרון   רמת.  ס.א - ש" רמה  יתונ ר ס.א
  . 17:00 תקוה   פתח אליצור  - כלנית   סבא כפר   הפועל

  . 17:00 נתניה   צוראלי - אירוס שרוןה הוד   יבמכ
   שעה  04/11/20 רביעי יום - 3  מחזור 

  . 18:30 הרצליה   בני - נתניה אליצור
  . 18:30 אירוס  השרון  הוד מכבי - התקו  חפת  אליצור

  . 18:30 כלנית   סבא כפר   הפועל - עתיד השרון  רמת. ס.א
  . 17:00 ש" רמה  רונית  ס.א - יהודה  אבן ס.מ

  ( 06/11/20) 16:00 צעירות  נהרענ מכבי  - ספיר סבא ר כפ  עלהפו
  . 18:30 רעננה   מכבי - יונה  פרכ  ר" בית 

   שעה  11/11/20 רביעי יום - 4  מחזור 

  . 17:30 רעננה   מכבי - צליההר ניב
  . 19:00 יונה  כפר ר " ית ב  - צעירות רעננה  מכבי

  . 18:30 ספיר  סבא  כפר  הפועל - ש" רמה  רונית ס.א
  ( 13/11/20) 16:00 יהודה  אבן ס.מ - לנית כ   סבא כפר   הפועל
  ( 13/11/20) 16:30 עתיד  השרון  רמת. ס.א - אירוס השרון וד ה  מכבי
  . 18:30 תקוה  תחפ  צוראלי - נתניה ראליצו 

   שעה  25/11/20 רביעי יום - 5  מחזור 

  . 18:30 הרצליה  בני   - תקוה  פתח  אליצור
  . 18:30 נתניה   וראליצ - עתיד ןהשרו  רמת. ס.א
  . 17:00 אירוס  שרוןה הוד  בימכ  - יהודה  אבן ס.מ

  ( 27/11/20) 16:00 כלנית   באס כפר   הפועל - ספיר סבא כפר   הפועל
  . 18:30 ש " רמה  יתונ ר  ס.א - יונה  כפר  ר" בית 

  . 17:00 צעירות  רעננה  מכבי - רעננה  מכבי
   ה שע 02/12/20 רביעי יום - 6  מחזור 

  . 17:30 ת צעירו  עננהר  מכבי - יההרצל  בני
  . 18:30 עננה ר  מכבי - ש" ה רמ רונית ס.א

  ( 04/12/20) 16:00 יונה  כפר ר "בית - כלנית   סבא כפר   הפועל
  ( 04/12/20) 16:30 ספיר  סבא כפר   הפועל - אירוס השרון ד הו  בימכ

  . 18:30 יהודה   אבן ס.מ - נתניה אליצור
  . 18:30 עתיד  השרון  רמת . ס.א - התקו  פתח  אליצור
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   ה שע 09/12/20 רביעי וםי - 7  מחזור 

  . 18:30 הרצליה  בני - עתיד השרון  רמת. ס.א
  . 17:00 תקוה   פתח  ראליצו  - יהודה  בןא ס.מ

  . 17:30 נתניה   אליצור - ספיר סבא כפר   לוע הפ
  . 18:30 אירוס  השרון  הוד מכבי - יונה  כפר  ר" בית 

  . 17:00 כלנית    סבא כפר  להפוע  - רעננה  מכבי
  . 19:00 ש " רמה  רונית  ס.א - צעירות רעננה  מכבי

   שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  . 17:30 ש " רמה תרוני   ס.א - יההרצל  בני
  ( 25/12/20) 16:00 צעירות  נה רענ  מכבי - כלנית   סבא כפר   ועלהפ

  ( 25/12/20) 16:30 רעננה   מכבי - אירוס השרון הוד   מכבי
  . 18:30 יונה   כפר ר " בית  - נתניה ראליצו 

  . 18:30 ספיר  סבא  כפר  הפועל  - תקוה  פתח  אליצור
  . 18:30 דה יהו אבן ס.מ - ידעת השרון  רמת. ס.א

   שעה  30/12/20 רביעי וםי - 9  מחזור 

  . 17:00 הרצליה  בני - יהודה  אבן ס.מ
  ( 01/01/21) 16:00 יד עת   שרוןה רמת.  ס.א - ספיר סבא כפר   הפועל

  . 18:30 תקוה  פתח צוראלי - יונה  כפר  ר" בית 
  . 17:00 נתניה  אליצור - רעננה  מכבי

  . 19:00 אירוס  שרוןה  הוד בי מכ - רותצעי רעננה  בימכ
  . 18:30 כלנית   סבא  כפר  הפועל - ש" רמה  רונית ס.א

   שעה  06/01/21  רביעי יום - 10 מחזור 

  . 17:30 כלנית    סבא כפר  הפועל - הרצליה בני
  ( 08/01/21) 16:30 ש" רמה   רונית ס.א - ירוסא  השרון הוד   מכבי

  . 18:30 ת צעירו  רעננה מכבי  - נתניה אליצור
  . 18:30 ה רעננ מכבי - התקו  חפת  וראליצ

  . 18:30 יונה  כפר   ר" בית  - עתיד השרון  רמת. ס.א
  . 17:00 ספיר  סבא כפר  הפועל - יהודה  אבן ס.מ

   שעה  13/01/21  רביעי יום - 11 ור מחז

  ( 15/01/21) 16:00 הרצליה   יבנ - ספיר באס כפר   עלהפו
  . 18:30 דה יהו אבן ס.מ - היונ   כפר  ר" בית 

  . 17:00 עתיד   וןשרה  רמת.  ס.א - רעננה  מכבי
  . 19:00 תקוה  פתח  אליצור - צעירות רעננה  מכבי

  . 18:30 הי נתנ  אליצור - ש" רמה  רונית ס.א
  ( 15/01/21) 16:00 אירו  השרון הוד  מכבי - כלנית   באס כפר   הפועל
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 מרכז    ב ילדות 782 ליגה
   שעה  21/10/20 רביעי יום - 1  מחזור 

  . 17:00 ות וברח  מכבי  - עיןמודי עצמה
  . 18:30 אשדוד  ביתר - סביון.ס.א

  . 17:30 עמית  תקוה פתח  הפועל - גן  רמת  עירוני מכבי
  . 18:30 חשמונאי /רגז  הפועל  - שהם ימכב
  . 18:00 אשדוד  מכבי - אביב  לת   מכבי

   עה ש 28/10/20 רביעי יום - 2  מחזור 

  . 18:30 וד אשד  מכבי - ותחוב ר  מכבי
  . 18:30 אביב   תל מכבי  - מונאיחש/גזר הפועל
  . 18:30 שהם  מכבי - עמית  תקוה  פתח  הפועל
  . 18:00 גן   רמת  וניר עי מכבי - אשדוד ביתר

  . 17:00 סביון .ס.א - מודיעין מהעצ
   שעה  04/11/20 רביעי םיו - 3  חזור מ

  . 18:30 רחובות   מכבי - סביון.ס.א
  . 17:30 מודיעין  עצמה  - גן  רמת  עירוני ימכב
  . 18:30 אשדוד  ביתר  - שהם מכבי
  . 18:00 עמית  תקוה פתח הפועל  - אביב  תל  מכבי
  . 18:00 חשמונאי/זרג ועל הפ  - וד דאש  מכבי

   שעה  11/11/20 ביעיר יום - 4  מחזור 

  . 18:00 חשמונאי /גזר הפועל - רחובות  מכבי
  . 18:00 ד אשדו  מכבי - תעמי   התקו  פתח  הפועל
  . 18:00 אביב  תל  מכבי - ודשד א ביתר

  . 18:30 שהם  מכבי  - מודיעין צמהע
  . 18:30 גן  רמת עירוני מכבי - סביון.ס.א

   שעה  25/11/20 רביעי םיו - 5  זור מח

  . 17:30 רחובות  כבי מ  - גן  רמת  יעירונ  בימכ
  . 18:30 סביון .ס.א - שהם מכבי

  . 18:00 דיעין מו מהעצ - ביב א תל  כבימ
  . 18:00 אשדוד  ביתר - אשדוד  בימכ

  . 18:30 עמית  תקוה פתח  הפועל - חשמונאי/גזר הפועל
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   ה שע 02/12/20 ביעיר יום - 6  מחזור 

  . 18:00 עמית  תקוה תחפ  הפועל - רחובות  מכבי
  . 18:00 חשמונאי /גזר הפועל - אשדוד ביתר
  . 17:00 אשדוד  בי מכ - עיןמודי עצמה

  . 18:30 אביב  תל  בימכ - סביון.ס.א
  . 18:30 שהם  מכבי  - גן  רמת  וניעיר  מכבי

   ה עש 09/12/20 רביעי יום - 7  מחזור 

  . 18:30 ובות רח  מכבי - םשה בימכ
  . 18:00 גן  רמת עירוני מכבי - ב אבי תל  מכבי
  . 18:00 סביון .ס.א - אשדוד  מכבי

  . 18:30 יעין מוד  ה עצמ - איחשמונ/זרג הפועל
  . 18:00 אשדוד   ביתר - עמית  תקוה  פתח  עלהפו

   שעה  23/12/20 רביעי יום - 8  מחזור 

  . 18:00 אשדוד  רבית - רחובות  מכבי
  . 17:00 ית עמ תקוה  פתח  פועלה  - ודיעיןמ עצמה

  . 18:30 חשמונאי /גזר  הפועל - וןסבי.ס.א
  . 17:30 דודאש בי מכ - גן  רמת  וניעיר  מכבי
  . 18:30 אביב  לת  מכבי - שהם מכבי

   שעה  30/12/20 רביעי יום - 9  מחזור 

  . 18:00 רחובות  מכבי - אביב  תל  מכבי
  . 18:30 שהם  ימכב  - אשדוד  ימכב

  . 18:30 גן   רמת  ניעירו  כבי מ  - חשמונאי/גזר הפועל
  . 18:00 סביון .ס.א - עמית  תקוה  פתח  הפועל

  . 18:00 ן ודיעימ  עצמה - שדודא רבית 
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 צפון  בנות סל קט 801 היגל
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

  .  חופשית  - בנות  חףנ ועלהפ
 18:30 . 17:00 ני עירו נחף  הפועל  - סחנין הפועל
 16:30 ( 13/02/21)           (17/10/20) 16:30 תמרה   הפועל - אלזהור תמרה   הפועל
 17:00 . 18:30 תרשיחא   הפועל - עירונ ות בנ  נחף הפועל
 18:30 ( 17/10/20) 10:30 קמא כפר   הפועל  - כרום -אל -ד' מג הפועל

 שעה  21/02/21 אשוןר  יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 אשוןר  יום - 2  זור מח

  .  קמא כפר  הפועל - חופשית
 10:30 ( 27/02/21)            .               17:00 ם כרו -אל  -ד'מג  עלהפו - תרשיחא  הפועל

 18:30 ( 31/10/20) 16:30 עירונ  בנות  נחף הפועל  - תמרה   פועלה
 16:30 ( 27/02/21)              .             18:30 אלזהור  תמרה  הפועל  - ניעירו  חףנ להפוע 

 17:00 . 17:00 סחנין  הפועל  - בנות  נחף הפועל
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 12 ר זומח שעה  08/11/20 וןראש םיו - 3  מחזור 

  .  חופשית  - סחנין הפועל
 17:00 ( 14/11/20) 16:30 ת בנו  נחף  הפועל - אלזהור תמרה   הפועל
 18:30 . 18:30 ירוני ע נחף  עלהפו - עירונ בנות  חףנ הפועל
 16:30 ( 06/03/21)          (  14/11/20) 10:30 ה תמר  הפועל  - כרום -אל -ד' מג הפועל
 17:00 . 18:30 תרשיחא הפועל  - קמא כפר   להפוע 

 שעה  14/03/21 ראשון םיו - 13 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  תרשיחא  ועלהפ - חופשית
 18:30 ( 28/11/20) 16:30 קמא  פרכ על הפו - רה תמ  הפועל
 10:30 ( 20/03/21)                         .  18:30 ם כרו -אל -ד'מג  הפועל  - עירוני נחף הפועל
 18:30 . 17:00 עירונ  בנות  נחף הפועל  - בנות  נחף הפועל
 16:30 ( 20/03/21)                      .     17:00 זהור אל תמרה  הפועל  - סחנין הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון םיו - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - אלזהור רה תמ  הפועל
 17:00 . 18:30 סחנין   הפועל - עירונ בנות  נחף הפועל
 17:00 ( 12/12/20) 10:30 נות ב נחף  הפועל  - כרום -אל -ד' מג הפועל

 18:30 . 18:30 וני עיר  נחף הפועל  - קמא כפר   עלהפו
 16:30 ( 10/04/21)                  .          17:00 תמרה   הפועל - תרשיחא  הפועל
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 שעה    18/04/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון וםי - 6  מחזור 

  .  תמרה   הפועל - חופשית
 17:00 . 18:30 תרשיחא  הפועל  - ירוניע נחף הפועל
 18:30 . 17:00 קמא כפר ל הפוע - ת בנו נחף הפועל
 10:30 ( 24/04/21)                    .       17:00 כרום  -אל -ד'מג  הפועל  - סחנין הפועל
 18:30 ( 26/12/20) 16:30 עירונ  בנות נחף  להפוע  - אלזהור תמרה   הפועל

 שעה  02/05/21 אשוןר  וםי - 16 מחזור  שעה  03/01/21 שוןרא יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - רונעי  נות ב נחף עלהפו
 16:30 ( 21/03/21)           (09/01/21) 10:30 ור אלזה  תמרה  הפועל  - כרום -אל -ד' מג הפועל
 17:00 . 18:30 ין סחנ הפועל  - קמא כפר   הפועל
 17:00 . 17:00 בנות  נחף  הפועל - תרשיחא  הפועל

 18:30 ( 21/03/21)       (    09/01/21) 16:30 ירוני ע  נחף הפועל  - רה תמ  ועלפה
 שעה  09/05/21 ראשון יום - 17 זור חמ שעה  17/01/21 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  ירוני ע נחף הפועל - חופשית
 16:30 ( 15/05/21.                          ) 17:00 תמרה  פועל ה - בנות  נחף הפועל

 17:00 . 17:00 תרשיחא   הפועל  - ןסחני עלוהפ
 18:30 ( 23/01/21) 16:30 קמא  כפר  הפועל - הוראלז תמרה   הפועל
 10:30 ( 15/05/21)            .               18:30 ו כר -אל -ד'מג  ועלהפ  - עירונ ת ובנ  נחף הפועל

 עה ש 23/05/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  31/01/21 ראשון יום - 9  חזור מ

  .  חופשית  - םכרו -לא -ד' מג עלהפו
 18:30 . 18:30 עירונ  בנות  נחף ועל הפ  - קמא כפר   הפועל
 16:30 ( 29/05/21)                         .  17:00 ר אלזהו   תמרה  לעהפו - תרשיחא  הפועל
 17:00 ( 06/02/21) 16:30 סחנין  ל הפוע - תמרה   הפועל
 17:00 . 18:30 ת ו בנ  נחף  הפועל  - עירוני נחף הפועל
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 עמקים בנות סל קט 802 יגהל
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 8  מחזור  שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  חזור מ

 17:00 . 18:00 מעיינות  /גלבוע  ועלהפ - בריהט/דן היר. ע עלהפו
 17:30 . 17:00 עילוט   מכבי - שקד גלבוע הפועל
 16:00 ( 12/02/21)                   .        17:00 יפעת  ל יזרעא  הפועל - השיטה בית מ.ג  הפועל

 18:00 ( 17/10/20) 10:00 תבור   גליל  הפועל - שמשית יזרעאל  פועלה
 שעה  21/02/21 ראשון וםי - 9  מחזור  שעה  25/10/20 שוןרא םיו - 2  מחזור 

 16:00 ( 26/02/21)             .              18:00 יפעת  יזרעאל  הפועל - תבור  גליל הפועל
 17:00 . 17:30 השיטה  בית  מ.ג  הפועל  - ילוטע  בימכ

 17:00 . 17:00 שקד  גלבוע  הפועל - מעיינות /גלבוע הפועל
 18:00 ( 31/10/20) 10:00 טבריה /הירדן .ע  עלהפו - שיתשמ ליזרעא   עלהפו

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:00 . 18:00 תבור   גליל  להפוע - טבריה/רדן הי . ע עלופה
 10:00 ( 06/03/21)          .                 17:00 שמשית  יזרעאל  הפועל - שקד לבועג  הפועל
 17:00 . 17:00 מעיינות  /גלבוע  עלפו ה  - השיטה בית מ.ג  הפועל
 17:30 ( 13/11/20) 16:00 עילוט מכבי - יפעת  יזרעאל  הפועל

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון וםי - 4  ר ומחז

 17:30 . 18:00 עילוט  מכבי - תבור  גליל הפועל
 16:00 ( 19/03/21)                     .      17:00 יפעת   זרעאלי   עלהפו - עיינותמ /גלבוע עלוהפ

 17:00 ( 28/11/20) 10:00 השיטה  בית מ.ג  הפועל - שמשית יזרעאל  הפועל
 17:00 . 18:00 שקד  גלבוע  הפועל - טבריה/רדן הי . ע הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 17:00 ר בו ת  גליל הפועל - שקד לבועג  עלהפו
 18:00 . 17:00 טבריה /הירדן .ע  הפועל - השיטה תבי  מ.ג  הפועל
 10:00 ( 10/04/21) (           11/12/20) 16:00 שמשית  יזרעאל הפועל  - יפעת  יזרעאל  הפועל
 17:00 . 17:30 מעיינות   /גלבוע  הפועל  - עילוט מכבי

 שעה  18/04/21 ראשון םיו - 13 מחזור  שעה  20/12/20 אשוןר  יום - 6  מחזור 

 17:00 . 18:00 מעיינות  /גלבוע  הפועל - תבור  לגלי  הפועל
 17:30 ( 26/12/20) 10:00 עילוט  מכבי - שמשית יזרעאל  הפועל
 16:00 ( 23/04/21)    .                       18:00 יפעת   יזרעאל  הפועל - טבריה/ן הירד. ע הפועל

 17:00 . 17:00 טה שיה  בית  מ.ג  הפועל - שקד עגלבו ועלפה
 שעה  02/05/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 7  מחזור 

 18:00 . 17:00 תבור   לילג  הפועל - השיטה בית מ.ג  הפועל
 17:00 ( 08/01/21) 16:00 שקד  גלבוע הפועל  - יפעת  אליזרע  עלוהפ

 18:00 . 17:30 ה טברי/רדןי ה.ע  ועלהפ   - עילוט ימכב
 10:00 ( 08/05/21.                          ) 17:00 משית ש יזרעאל  הפועל - מעיינות /בועגל הפועל

 

 

 

  



774 
 

 מפרץ  ותבנ סל טק  803 הגלי
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 10 חזור מ שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  חזור מ

  .  שית ופח - כאבול  הפועל
 17:00 . 18:00 נופית  לוןזבו להפוע - םשפרע  עלהפו

 17:00 . 17:00 עראבה הפועל  - מנדא כאוכב  הפועל
 17:00 . 17:00 כב כאו הפועל - אעבלין עירוני
 16:00 ( 12/02/21)          ( 17/10/20) 17:00 אשר  מטה  ועלהפ  - עםשפר עבליןא מכבי

 שעה  21/02/21 אשוןר  וםי - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

  .  אשר  מטה עלהפו - חופשית
 17:00 ( 27/02/21)        .                   17:00 שפרעם אעבלין כבימ - כאוכב  הפועל

 17:00 . 17:00 אעבלין  יעירונ  - ראבהע  עלהפו
 17:00 . 17:00 מנדא כאוכב  הפועל - נופית ון זבול  ועלהפ
 18:00 . 17:30 פרעם ש  הפועל - לכאבו   עלהפו

 שעה  07/03/21 אשוןר  יום - 12 מחזור  שעה  08/11/20 ןראשו יום - 3  חזור מ

  .  חופשית  - שפרעם  הפועל
 17:30 . 17:00 ל כאבו הפועל  - מנדא וכבכא  הפועל
 17:00 . 17:00 נופית   זבולון עלהפו - אעבלין עירוני
 17:00 ( 14/11/20) 17:00 עראבה   הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 17:00 ( 13/11/20) 16:00 כאוכב הפועל - אשר מטה להפוע 

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

  .  כאוכב   עלהפו - ופשיתח
 16:00 ( 19/03/21.                          ) 17:00 אשר המט  הפועל - עראבה הפועל
 17:00 ( 20/03/21)               .            17:00 פרעם ש  אעבלין כבי מ  - נופית זבולון  הפועל
 17:00 . 17:30 אעבלין  עירוני  - כאבול  הפועל
 17:00 . 18:00 א מנד  כאוכב  לעהפו  - רעםשפ  הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ןראשו יום - 5  מחזור 

  .  חופשית  - נדאמ כאוכב  הפועל
 18:00 . 17:00 שפרעם   הפועל - ליןאעב  רוניעי

 17:30 ( 12/12/20) 17:00 כאבול   הפועל - שפרעם אעבלין מכבי
 17:00 ( 11/12/20) 16:00 נופית  ן זבולו ועלהפ - אשר מטה הפועל
 17:00 . 17:00 עראבה  לוע הפ  - כאוכב  הפועל
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 עה ש   18/04/21 אשוןר  וםי - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  ראבה ע  הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 כאוכב   הפועל - נופית זבולון  הפועל
 16:00 ( 23/04/21)                          . 17:30 אשר מטה פועלה  - כאבול  הפועל
 17:00 ( 24/04/21)     .                       18:00 שפרעם   אעבלין  מכבי  - שפרעם  הפועל

 17:00 . 17:00 אעבלין  עירוני - אמנד בכאוכ   ועלהפ
 שעה  02/05/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  03/01/21 אשוןר  יום - 7  מחזור 

  .  פשית חו  - יןלאעב  וניעיר 
 17:00 ( 09/01/21) 17:00 מנדא  כאוכב  הפועל - שפרעם עבליןא מכבי

 18:00 ( 08/01/21) 16:00 םשפרע  הפועל - אשר מטה הפועל
 17:30 . 17:00 כאבול  הפועל - אוכבכ  הפועל
 17:00 . 17:00 נופית  זבולון  הפועל - עראבה הפועל

 שעה  09/05/21 ראשון יום - 17 זור חמ שעה  17/01/21 אשוןר  יום - 8  מחזור 

  .  פית נו  בולון ז הפועל - חופשית
 17:00 . 17:30 עראבה  הפועל - כאבול  הפועל

 17:00 . 18:00 וכב כא  הפועל - שפרעם  עלהפו
 16:00 ( 14/05/21)                       .    17:00 אשר  מטה הפועל  - דאמנ  כאוכב  הפועל

 17:00 ( 15/05/21)                     .      17:00 רעםשפ  בליןעא מכבי - אעבלין וניעיר 
 ה שע 23/05/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  31/01/21 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  חופשית  - שפרעם בליןאע  מכבי
 17:00 ( 05/02/21) 16:00 אעבלין  עירוני - אשר מטה הפועל
 17:00 . 17:00 מנדא כאוכב הפועל - כאוכב  הפועל
 18:00 . 17:00 שפרעם   ועלהפ - עראבה הפועל
 17:30 . 17:00 כאבול   הפועל - נופית ולון זב  הפועל
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 חיפה  בנות סל קט 804 הליג
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 10 זור מח שעה  11/10/20 אשוןר  יום - 1  ור חזמ

 17:30 . 17:30 בק  חיפה הפועל - דליה הכרמל הפועל
 17:00 . 18:00 טבעון  קרית   על הפו - מל כר אל תידאל  להפוע 
 17:30 . 17:30 חיפה מכבי - ירותצע  פהחי מכבי

 17:30 . 17:00 ליק ביא קרית  כבימ - טבעון מרנין הפועל
 17:30 . 17:00 עוספיא  הכרמל פועלה - מתנס ים  קרית  בימכ

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 17:30 . 17:30 עוספיא  הכרמל  הפועל  - בק  חיפה הפועל
 17:00 . 17:30 מתנס  ים קרית   מכבי - ביאליק קרית מכבי
 17:00 . 17:30 עון טב מרנין הפועל - חיפה מכבי
 17:30 . 17:00 ת צעירו  חיפה  מכבי  - טבעון קרית  להפוע 

 18:00 . 17:30 כרמל   אל תדאלי  הפועל - דליה הכרמל הפועל
 שעה  07/03/21 אשוןר  יום - 12 מחזור  שעה  08/11/20 אשוןר  יום - 3  מחזור 

 17:30 . 18:00 ק ב החיפ  הפועל  - כרמל  אל דאלית הפועל
 17:30 . 17:30 יה דל   הכרמל הפועל - תצעירו   חיפה ימכב

 17:00 . 17:00 טבעון  קרית הפועל - בעוןט  מרנין הפועל
 17:30 . 17:00 חיפה  ימכב  - מתנס ים  ריתק  מכבי

 17:30 . 17:30 ק ביאלי יתקר מכבי - עוספיא הכרמל ועלהפ
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 זור מח שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 17:30 . 17:30 ביאליק   קרית בימכ - בק  חיפה הפועל
 17:30 . 17:30 עוספיא  הכרמל  הפועל - חיפה כבימ
 17:00 . 17:00 תנס מ  ים ריתק  מכבי  - עוןטב קרית  פועלה

 17:00 . 17:30 טבעון  מרנין  להפוע  - הדלי  הכרמל הפועל
 17:30 . 18:00 רות צעי  חיפה  בימכ - כרמל  אל דאלית הפועל

 שעה  04/04/21 שוןרא יום - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  זור מח

 17:30 . 17:30 בק פהחי הפועל - צעירות  חיפה מכבי
 18:00 . 17:00 כרמל  אל דאלית הפועל - טבעון מרנין להפוע 
 17:30 . 17:00 דליה  הכרמל הפועל - מתנס ים  קרית  מכבי

 17:00 . 17:30 טבעון  קרית   הפועל  - עוספיא הכרמל הפועל
 17:30 . 17:30 חיפה  מכבי - ביאליק קרית מכבי
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 עה ש   18/04/21 שוןרא יום - 15 ר מחזו שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 17:30 . 17:30 יפה ח מכבי - בק  חיפה הפועל
 17:30 . 17:00 ביאליק  קרית  מכבי  - טבעון קרית  הפועל

 17:30 . 17:30 עוספיא  הכרמל הפועל - ליהד  הכרמל עלהפו
 17:00 . 18:00 מתנס  ים קרית    מכבי - כרמל  אל דאלית הפועל
 17:00 . 17:30 ון טבע  נין ר מ  להפוע  - עירותצ  חיפה מכבי

 שעה  02/05/21 ראשון יום - 16 מחזור  ה שע 03/01/21 ראשון יום - 7  מחזור 

 17:30 . 17:00 בק פהחי  הפועל - ןו טבע מרנין הפועל
 17:30 . 17:00 צעירות   חיפה מכבי - מתנס ים  קרית  מכבי

 18:00 . 17:30 כרמל  אל דאלית  הפועל  - עוספיא הכרמל הפועל
 17:30 . 17:30 דליה  כרמלה פועלה - ביאליק קרית יבמכ
 17:00 . 17:30 טבעון  קרית הפועל - חיפה כבימ

 שעה  09/05/21 שוןרא וםי - 17 ר מחזו שעה  17/01/21 וןשרא יום - 8  מחזור 

 17:00 . 17:30 ן טבעו   קרית הפועל  - בק  חיפה ועלהפ
 17:30 . 17:30 חיפה מכבי - דליה הכרמל הפועל

 17:30 . 18:00 ביאליק  קרית מכבי - כרמל  אל תדאלי עלוהפ
 17:30 . 17:30 עוספיא  הכרמל הפועל - צעירות  יפהח  בימכ

 17:00 . 17:00 מתנס  ים ריתק   מכבי - טבעון מרנין להפוע 
 שעה  23/05/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  31/01/21 ראשון יום - 9  ר זומח

 17:30 . 17:00 בק  יפהח  עלהפו - מתנס םי  קרית  מכבי
 17:00 . 17:30 עון טב  ןמרני   הפועל  - עוספיא הכרמל פועלה

 17:30 . 17:30 ות ר צעי  חיפה מכבי - ביאליק קרית מכבי
 18:00 . 17:30 כרמל   אל דאלית עלהפו - חיפה בימכ

 17:30 . 17:00 דליה  הכרמל  הפועל - טבעון קרית  הפועל
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 ן וומר ש בנות סל קט 805 ליגה
 שעה    07/02/21 שוןרא םיו - 10 מחזור  שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:00 . 18:30 דרו  נתניה.  ע אליצור - פחם אל  אום מכבי
 17:30 ( 13/02/21)                     .      17:30 קדם  חפר עמק להפוע  - רהערע מכבי

 17:30 . 17:30 עגן מ /זכרון  הפועל - יעקב  זכרון הפועל
 18:00 . 17:30 עדה .ג  בנימינה פועלה - מנשה ועלהפ
 17:30 . 17:30 זכרון   מעגן הפועל - בקה  בימכ

 ה שע 21/02/21 ראשון וםי - 11 ור מחז שעה  25/10/20 ראשון םיו - 2  מחזור 

 17:30 . 18:00 זכרון   מעגן להפוע  - דרו נתניה.  ע אליצור
 17:30 . 18:00 בקה מכבי - עדה.ג בנימינה  הפועל
 17:30 . 17:30 מנשה הפועל  - מעגן  /כרוןז   הפועל
 17:30 ( 31/10/20) 17:30 יעקב   זכרון הפועל  - קדם  חפר עמק הפועל

 17:30 . 18:30 רערהע  כבימ - פחם אל  אום ימכב
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:00 . 17:30 ו דר  תניהנ  .ע אליצור - ערערה מכבי
 18:30 . 17:30 ם פח אל וםא  מכבי - יעקב  זכרון הפועל
 17:30 ( 06/03/21)                .           17:30 קדם חפר  עמק הפועל - מנשה הפועל
 17:30 . 17:30 מעגן  /זכרון  הפועל - הבק  מכבי

 18:00 . 17:30 עדה .ג  בנימינה  הפועל - זכרון  מעגן הפועל
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  22/11/20 ןראשו יום - 4  מחזור 

 18:00 . 18:00 עדה .ג בנימינה הפועל - דרו נתניה.  ע אליצור
 17:30 . 17:30 ן רו זכ   מעגן הפועל  - ן מעג /כרוןז   להפוע 

 17:30 ( 28/11/20) 17:30 בקה מכבי - קדם  רחפ עמק הפועל
 17:30 . 18:30 מנשה לע הפו - פחם אל  אום מכבי

 17:30 . 17:30 ביעק  זכרון הפועל - ערערה בימכ
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:00 . 17:30 דרו  נתניה  .ע אליצור - יעקב  רוןזכ  עלהפו
 17:30 . 17:30 ערערה  מכבי - מנשה עלהפו

 18:30 . 17:30 פחם  אל אום  ימכב  - בקה  מכבי
 17:30 ( 10/04/21.                          ) 17:30 דם ק חפר עמק  הפועל - זכרון  ןמעג הפועל
 17:30 . 18:00 מעגן  /רוןזכ   הפועל - עדה.ג ימינה נב  הפועל
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 שעה    18/04/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 17:30 . 18:00 מעגן  /זכרון  הפועל - דרו נתניה.  ע אליצור
 18:00 ( 26/12/20) 17:30 עדה .ג  בנימינה  על הפו - דם ק חפר עמק הפועל
 17:30 . 18:30 רון זכ  מעגן  הפועל - פחם אל  אום מכבי
 17:30 . 17:30 בקה  כבימ - ערערה מכבי

 17:30 . 17:30 מנשה הפועל - יעקב  זכרון הפועל
 שעה  02/05/21 ראשון וםי - 16 מחזור  ה שע 03/01/21 ראשון םיו - 7  מחזור 

 18:00 . 17:30 דרו   נתניה.  ע אליצור - מנשה הפועל
 17:30 . 17:30 יעקב  ןכרו ז הפועל - בקה  מכבי

 17:30 . 17:30 רהרע ע מכבי - זכרון  גןמע  עלפוה
 18:30 . 18:00 פחם  אל אום מכבי - עדה.ג נה בנימי הפועל
 17:30 ( 01/05/21) .                          17:30 קדם  חפר קעמ  פועל ה - מעגן  /וןזכר   הפועל

 שעה  09/05/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון יום - 8  מחזור 

 17:30 . 18:00 קדם  חפר עמק לוע הפ - דרו נתניה.  ע ליצורא
 17:30 . 18:30 מעגן   /זכרון  הפועל - פחם אל  אום מכבי
 18:00 . 17:30 עדה . ג  בנימינה הפועל - ערערה מכבי

 17:30 . 17:30 זכרון   מעגן ועלהפ - עקבי  זכרון הפועל
 17:30 . 17:30 בקה  מכבי - מנשה הפועל

 שעה  23/05/21 ראשון יום - 18 ר זומח שעה  31/01/21 וןראש םיו - 9  מחזור 

 18:00 . 17:30 דרו   נתניה. ע אליצור - בקה  מכבי
 17:30 . 17:30 מנשה עלהפו - ןוזכר   מעגן להפוע 

 17:30 . 18:00 יעקב   זכרון הפועל - עדה.ג בנימינה  הפועל
 17:30 . 17:30 רהערע  מכבי - מעגן  /זכרון  הפועל
 18:30 ( 06/02/21) 17:30 פחם  לא אום מכבי - קדם  רחפ מקע הפועל
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 א  שרון בנות סל קט 806 ליגה
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 10 מחזור  ה שע 11/10/20 ראשון יום - 1  מחזור 

 18:30 . 18:30 מונד   תל   מכבי - נתניה ניעירו אליצור
 17:00 . 18:00 ה יהוד  אבן ס.מ - פרדסיה  הפועל
 17:00 ( 13/02/21)    (       17/10/20) 17:00 יונה   רכפ ר " בית  - מתנס נהיו  פרכ  ביתר

 17:00 . 17:00 ירה ט  הפועל - ורד השרון לב  הפועל
 18:00 . 17:00 עירוני  נתניה  אליצור - יצחק/השרון לב  עלהפו

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 18:00 . 18:30 וני יר ע  נתניה    אליצור - מונד תל  בימכ
 16:00 ( 26/02/21)       .                    17:00 יצחק/ השרון  לב הפועל  - טירה  הפועל

 17:00 ( 31/10/20) 17:00 ורד  השרון לב הפועל - היונ   רכפ   ר" בית 
 17:00 ( 27/02/21)                 .           17:00 מתנס   יונה  כפר ביתר - יהודה  אבן ס.מ

 18:00 . 18:30 פרדסיה   הפועל - נתניה עירוני ראליצו 
 שעה  07/03/21 אשוןר  םיו - 12 חזור מ שעה  08/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 18:30 . 18:00 מונד  תל  מכבי - פרדסיה  להפוע 
 18:30 . 17:00 נתניה  עירוני  אליצור - מתנס יונה  כפר ביתר
 17:00 . 17:00 יהודה   אבן ס.מ - ורד וןהשר  לב  להפוע 

 17:00 ( 06/03/21)       (    13/11/20) 16:00 יונה  כפר   ר" ת בי - יצחק/השרון לב  הפועל
 17:00 . 18:00 טירה  הפועל - יעירונ   נתניה   ראליצו 

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 17:00 . 18:30 טירה  עלפוה  - נדמו  תל  מכבי
 18:00 . 17:00 עירוני   נתניה  אליצור - יונה  רכפ   ר" בית 

 16:00 ( 19/03/21)                    .       17:00 יצחק/ השרון לב  הפועל - יהודה  אבן ס.מ
 17:00 . 18:30 ורד  השרון  לב  הפועל - נתניה יעירונ  אליצור
 17:00 ( 20/03/21)                      .     18:00 מתנס   יונה כפר  תרבי - פרדסיה  הפועל

 שעה  04/04/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 18:30 ( 12/12/20) 17:00 ד מונ  תל  כבי מ  - נסמת יונה  כפר יתרב
 18:00 . 17:00 פרדסיה   הפועל - ורד השרון לב  הפועל
 18:30 . 17:00 ה נתני ונייר ע  יצוראל  - יצחק/וןהשר  בל  הפועל
 17:00 . 18:00 יהודה   אבן ס.מ - עירוני  נתניה   אליצור
 17:00 ( 10/04/21)                     .       17:00 יונה   כפר ר"בית - טירה  הפועל
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 שעה    18/04/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 17:00 ( 24/04/21)                          .  18:30 יונה   כפר ר " ת בי - מונד תל  בימכ
 17:00 . 17:00 טירה  הפועל - יהודה  ןאב ס.מ

 18:00 . 18:30 עירוני  נתניה   ראליצו  - נתניה וניעיר  אליצור
 16:00 ( 23/04/21.                          ) 18:00 יצחק /וןהשר לב  להפוע  - פרדסיה  הפועל
 17:00 ( 26/12/20) 17:00 ורד   השרון לב  פועלה  - מתנס יונה  פרכ  ביתר

 שעה  02/05/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון וםי - 7  מחזור 

 18:30 . 17:00 ונד מ  תל כבי מ  - ורד השרון בל  פועלה
 17:00 ( 01/05/21)   (        08/01/21) 16:00 מתנס  יונה  כפר ביתר - יצחק/השרון בל  הפועל

 18:00 . 18:00 יה פרדס  הפועל - ירוניע  ניהנת    יצוראל
 18:30 . 17:00 נתניה   עירוני אליצור  - טירה  הפועל

 17:00 ( 09/01/21) 17:00 ה ד יהו אבן ס.מ - יונה  כפר  ר" בית 
 שעה  09/05/21 ראשון יום - 17 מחזור  עה ש 17/01/21 ראשון יום - 8  מחזור 

 17:00 . 18:30 ה יהוד  אבן ס.מ - מונד תל  מכבי
 17:00 ( 15/05/21)                 .          18:30 יונה  כפר  ר" ת בי - נתניה עירוני וראליצ

 17:00 . 18:00 טירה  עלהפו - פרדסיה  הפועל
 18:00 . 17:00 רוני עי  נתניה   אליצור - מתנס נהיו  כפר ביתר

 16:00 ( 14/05/21)                       .      17:00 יצחק/ וןהשר לב  הפועל - ורד השרון לב  הפועל
 שעה  23/05/21 ראשון יום - 18 מחזור  עה ש 31/01/21 ראשון יום - 9  זור מח

 18:30 ( 05/02/21) 16:00 ד מונ תל  ימכב - יצחק/השרון לב  עלהפו
 17:00 . 18:00 ורד  השרון לב   פועלה  - רוניעי   נתניה   אליצור
 17:00 ( 29/05/21)                         .  17:00 מתנס  יונה רכפ   ביתר - טירה  הפועל

 18:00 ( 06/02/21) 17:00 פרדסיה ועלהפ  - יונה  כפר  ר" בית 
 18:30 . 17:00 נתניה  יעירונ  יצוראל  - יהודה  ןאב ס.מ
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 ב  וןשר בנות סל קט 807 ליגה
 ה שע   07/02/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  ור מחז

 17:00 . 17:00 רמהש לב  ס.א - השרון  מתר ס.א
 18:30 . 17:30 סביון .  ס.א - שירי  תקווה  פתח  הפועל
 10:30 ( 13/02/21)                        .    18:30 ורד   סבא  כפר פועל ה - הדס רעננה  מכבי

 17:30 . 17:00 תקוה   פתח  הפועל - הרעננ  כבימ
 10:00 ( 13/02/21)                         .  17:00 ית כלנ  ןהשרו .ה  מכבי - ילותאי הרצליה בני

 ה שע 21/02/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 10:00 ( 27/02/21)             .               17:00 נית כל  השרון. ה מכבי - רמהש בל ס.א
 17:00 . 17:30 ות אייל  ה הרצלי בני   - תקוה  פתח  הפועל

 17:00 ( 31/10/20) 10:30 רעננה  מכבי - ורד  סבא כפר   ועלהפ
 18:30 . 18:30 הדס רעננה  מכבי - וןסבי. ס.א
 17:30 . 17:00 שירי  והותק  פתח  להפוע  - השרון  רמת ס.א

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 17:00 . 17:30 רמהש  לב ס.א - רי שי  ווהתק  פתח  הפועל
 17:00 . 18:30 השרון  רמת ס.א - הדס רעננה  כבימ

 18:30 . 17:00 סביון . ס.א - רעננה  מכבי
 10:30 ( 06/03/21)                    .       17:00 רד ו  סבא ר כפ הפועל - איילות יההרצל  בני

 17:30 ( 14/11/20) 10:00 תקוה  פתח  הפועל - כלנית  השרון.ה  מכבי
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  22/11/20 שוןרא יום - 4  חזור מ

 17:30 . 17:00 תקוה  פתח הפועל - רמהש לב ס.א
 10:00 ( 20/03/21)    (       28/11/20) 10:30 כלנית  שרוןה. ה כבימ  - ורד  סבא כפר   פועלה
 17:00 . 18:30 איילות  הרצליה בני - סביון. ס.א
 17:00 . 17:00 רעננה   מכבי - השרון  רמת ס.א

 18:30 . 17:30 הדס  רעננה   מכבי - שירי  ווהתק  פתח  הפועל
 שעה  04/04/21 וןשרא יום - 14 ר מחזו שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 17:00 . 18:30 השרמ  לב ס.א - הדס עננהר  מכבי
 17:30 . 17:00 שירי  תקווה  פתח  הפועל - רעננה  מכבי

 17:00 . 17:00 השרון  רמת ס.א - יילותא  הרצליה בני
 18:30 ( 12/12/20) 10:00 סביון . ס.א - כלנית  השרון.ה  בימכ

 10:30 ( 10/04/21)                      .      17:30 ורד   סבא  כפר הפועל   - תקוה  פתח  הפועל
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 שעה    18/04/21 ראשון יום - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 10:30 ( 24/04/21)                          . 17:00 ורד   סבא רכפ עלהפו - השרמ לב ס.א
 17:30 . 18:30 תקוה   פתח  הפועל - סביון. ס.א
 10:00 ( 24/04/21)                .            17:00 נית כל  השרון .ה  כבימ - השרון  רמת ס.א

 17:00 . 17:30 איילות  ההרצלי  בני - שירי  תקווה  פתח  הפועל
 17:00 . 18:30 רעננה  מכבי - הדס הרעננ  מכבי

 שעה  02/05/21 ראשון יום - 16 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 רמהש לב  ס.א - הרעננ  מכבי
 18:30 . 17:00 הדס  ננהרע  מכבי - ותאייל הרצליה בני

 17:30 ( 09/01/21) 10:00 שירי  תקווה פתח  הפועל - כלנית  השרון.ה  מכבי
 17:00 . 17:30 השרון  רמת  ס.א - תקוה  פתח  הפועל
 18:30 ( 09/01/21) 10:30 סביון . ס.א - ורד  סבא כפר   הפועל

 עה ש 09/05/21 ןראשו יום - 17 מחזור  עה ש 17/01/21 שוןרא יום - 8  מחזור 

 18:30 . 17:00 סביון . ס.א - רמהש לב ס.א
 10:30 ( 15/05/21)                          . 17:00 ורד   סבא פר כ  הפועל - שרוןה  רמת ס.א

 17:30 . 17:30 תקוה   פתח הפועל  - שירי  תקווה  פתח  הפועל
 10:00 ( 15/05/21)        .                   18:30 כלנית   שרוןה.ה מכבי - הדס רעננה  מכבי
 17:00 . 17:00 איילות  הרצליה בני - רעננה  מכבי

 שעה  23/05/21 ראשון וםי - 18 מחזור  שעה  31/01/21 ראשון םיו - 9  מחזור 

 17:00 . 17:00 רמהש לב  ס.א - איילות צליההר בני
 17:00 ( 06/02/21) 10:00 ה רעננ  ביכ מ - כלנית  ןהשרו.ה  מכבי

 18:30 . 17:30 הדס  ננה רע  מכבי - והתק  פתח  הפועל
 17:30 ( 06/02/21) 10:30 שירי  תקווה פתח  הפועל - ורד  סבא כפר   הפועל

 17:00 . 18:30 השרון  רמת  ס.א - סביון. ס.א
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 דן -בנות סל קט 808 ליגה
 שעה    07/02/21 ראשון םיו - 10 מחזור  שעה  11/10/20 אשוןר  יום - 1  מחזור 

 17:00 . 18:30 אפרסק  השרון בל   הפועל-קפתר סבא כפר   הפועל
 18:00 ( 17/10/20) 10:00 השרון  חוף. ח.ל  ועלהפ  - רקפת  השרון הוד   מכבי

 10:30 ( 13/02/21)    (       17/10/20) 18:30 הדס  סבא כפר הפועל - סבא ר כפ  הפועל
 17:00 . 17:00 יהרצלה בני - אחוזה  עננהר  מכבי

 17:00 . 17:00 ל ג  השרון רמת ס.א - השרון רמת עתיד ס.א
 שעה  21/02/21 ראשון יום - 11 זור מח שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  מחזור 

 17:00 . 17:00 גל  השרון רמת ס.א - סקאפר השרון לב  הפועל
 17:00 . 17:00 רון הש רמת עתיד ס.א - הרצליה בני

 17:00 ( 31/10/20) 10:30 זה אחו רעננה מכבי  - הדס באס כפר   הפועל
 18:30 ( 27/02/21)                         .  18:00 סבא כפר   הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 17:00 . 18:30 רקפת  השרון הוד  בי מכ - רקפת סבא כפר   הפועל

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 12 מחזור  עה ש 08/11/20 ראשון יום - 3  מחזור 

 17:00 ( 14/11/20) 10:00 אפרסק  השרון לב הפועל -קפתר  השרון הוד   מכבי
 18:30 . 17:00 רקפת   סבא כפר להפוע  - סבא כפר   הפועל
 18:00 . 17:00 ן השרו  חוף. ח .ל פועל ה - ה אחוז ננהרע  מכבי

 10:30 ( 13/03/21)               .            17:00 הדס  סבא כפר הפועל - שרוןה רמת עתיד ס.א
 17:00 . 17:00 רצליהה  בני - גל וןהשר  רמת ס.א

 עה ש 14/03/21 ןראשו יום - 13 חזור מ שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 17:00 . 17:00 הרצליה  בני  - רסקאפ  וןהשר  לב  להפוע 
 17:00 ( 28/11/20) 10:30 גל   השרון רמת  ס.א - הדס סבא כפר   הפועל
 17:00 . 18:00 השרון  רמת עתיד  ס.א - ן השרו חוף. ח.ל  הפועל
 17:00 . 18:30 אחוזה  רעננה   מכבי - רקפת  אסב כפר   הפועל

 18:30 ( 20/03/21)           (28/11/20) 10:00 סבא כפר   ועלהפ  - רקפת  השרון הוד   כבימ
 שעה  04/04/21 ראשון וםי - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 17:00 ( 12/12/20) 18:30 אפרסק השרון לב הפועל - סבא כפר   הפועל
 10:00 ( 10/04/21)        .                   17:00 רקפת  השרון  הוד מכבי - אחוזה  רעננה  ימכב

 18:30 . 17:00 רקפת    סבא כפר להפוע  - השרון רמת דעתי  ס.א
 18:00 . 17:00 ן השרו  חוף. ח .ל  הפועל - גל השרון  רמת ס.א

 10:30 ( 10/04/21)                        .   17:00 הדס סבא כפר  עלהפו - היהרצל  בני
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 שעה    18/04/21 ןראשו יום - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 10:30 ( 24/04/21)  .                         17:00 הדס   סבא כפר הפועל - אפרסק ןהשרו  לב  הפועל
 17:00 . 18:00 הרצליה  בני - שרון ה ףחו . ח.ל  הפועל
 17:00 . 18:30 גל  השרון  רמת  ס.א - קפתר  סבא כפר   הפועל

 17:00 ( 26/12/20) 10:00 השרון  רמת עתיד  ס.א - רקפת  השרון הוד   בימכ
 17:00 ( 26/12/20) 18:30 אחוזה  רעננה מכבי - באס כפר   הפועל

 שעה  02/05/21 ראשון םוי - 16 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:00 פרסקא השרון  לב הפועל  - אחוזה  רעננה  כבימ
 18:30 ( 01/05/21)                       .    17:00 א סב כפר הפועל - השרון רמת עתיד ס.א
 10:00 ( 01/05/21)               .            17:00 רקפת  שרוןה  הוד   מכבי - גל השרון  רמת ס.א

 18:30 . 17:00 רקפת    סבא כפר  הפועל - הרצליה יבנ
 18:00 ( 09/01/21) 10:30 השרון  חוף. ח.ל   הפועל - הדס אסב כפר   להפוע 

 שעה  09/05/21 ןשורא יום - 17 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון וםי - 8  זור מח

 18:00 . 17:00 ו השר  חוף. ח.ל הפועל - אפרסק ןהשרו  לב  הפועל
 17:30 . 18:30 הדס  סבא כפר הפועל  - קפתר  סבא כפר   הפועל
 17:00 ( 23/01/21) 10:00 הרצליה  בני - רקפת  השרון הוד   מכבי

 17:00 ( 23/01/21) 18:30 גל  השרון רמת ס.א - סבא כפר   הפועל
 17:00 . 17:00 השרון  רמת  עתיד ס.א - זה חוא רעננה  מכבי

 שעה  23/05/21 ןאשור  יום - 18 מחזור  שעה  31/01/21 שוןרא יום - 9  מחזור 

 17:00 . 17:00 אפרסק  השרון לב הפועל - ןהשרו  רמת עתיד ס.א
 17:00 . 17:00 אחוזה  רעננה  מכבי - גל השרון  רמת ס.א

 18:30 ( 29/05/21)                     .      17:00 סבא  רכפ   עלהפו - יההרצל  בני
 10:00 ( 29/05/21)           (06/02/21) 10:30 רקפת   שרוןה הוד מכבי  - הדס סבא כפר   הפועל
   סבא כפר   הפועל  - השרון  חוף. ח.ל  הפועל
 רקפת 

18:00 . 18:30 
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 אביב תל-תבנו לס  קט 809 ליגה
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  11/10/20 וןראש יום - 1  זור מח

  .  חופשית  - א" ת  יהודה  ניב
 17:00 . 17:00 ת ו לביא יההרצל  בני - גן  רמת  וניעיר  מכבי
 18:00 . 18:00 אביב   תל מכבי  - עתיד ב אבי לת   מכבי

 17:00 . 17:00 קאסם   כפר  הפועל  - שמיר חולון אליצור
 17:00 . 18:30 עין ה ראש עירוני  - תקוה יגנ   מכבי

 עה ש 21/02/21 ןראשו יום - 11 מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  חזור מ

  .  העין  אשר עירוני - חופשית
 18:30 . 17:00 תקוה  ניג כבי מ - קאסם כפר   ועלהפ

 17:00 . 18:00 שמיר  חולון אליצור  - אביב  לת   מכבי
 18:00 . 17:00 עתיד  באבי תל  ימכב  - לביאות  יההרצל  בני
 17:00 . 17:00 גן  רמת  עירוני מכבי - א" ת  יהודה  בני

 שעה  07/03/21 ןראשו וםי - 12 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון םיו - 3  מחזור 

  .  חופשית  - גן  מתר  וניעיר  מכבי
 17:00 . 18:00 א " ת יהודה  בני  - עתיד ביב א תל  כבימ

 17:00 . 17:00 יאות לב רצליה ה בני   - שמיר וןחול  אליצור
 18:00 . 18:30 אביב  תל   מכבי - והתק  גני  מכבי

 17:00 . 17:00 קאסם כפר עלהפו - העין ראש עירוני
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 ור מחז שעה  22/11/20 ראשון םיו - 4  מחזור 

  .  קאסם כפר  הפועל - פשיתחו
 17:00 . 18:00 העין  אשר  עירוני - אביב  תל  מכבי

 18:30 . 17:00 וה תק  גני מכבי - יאותלב   יההרצל  בני
 17:00 . 17:00 שמיר  חולון אליצור - א" ת  יהודה  בני

 18:00 . 17:00 תיד ע  אביב לת  מכבי  - גן  רמת  עירוני מכבי
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 14 מחזור  עה ש 06/12/20 ראשון יום - 5  זור מח

  .  חופשית  - ידעת  אביב  תל  מכבי
 17:00 . 17:00 גן   תרמ עירוני  מכבי - רשמי ןחולו צוראלי

 17:00 . 18:30 א " ת  יהודה  בני - והתק  גני  מכבי
 17:00 . 17:00 ביאות ל  הרצליה בני - העין ראש ירוניע

 18:00 . 17:00 ב אבי תל מכבי  - קאסם פר כ  ועלהפ
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 ה שע   18/04/21 וןראש יום - 15 ור מחז שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

  .  ב אבי תל  מכבי - פשיתחו
 17:00 . 17:00 קאסם כפר להפוע  - לביאות  הרצליה בני
 17:00 . 17:00 העין  ראש  עירוני - א" ת  יהודה  בני

 18:30 . 17:00 תקוה  גני מכבי  - גן  תרמ  עירוני מכבי
 17:00 . 18:00 שמיר  חולון אליצור - עתיד אביב  תל  מכבי

 שעה  02/05/21 שוןרא יום - 16 מחזור  עה ש 03/01/21 וןראש יום - 7  מחזור 

  .  חופשית  - שמיר ןחולו אליצור
 18:00 . 18:30 עתיד   אביב  תל   מכבי - תקוה גני  מכבי

 17:00 . 17:00 גן  רמת ירוניע  מכבי - העין ראש ירוניע
 17:00 . 17:00 א " ת   יהודה  בני - קאסם כפר   הפועל
 17:00 . 18:00 לביאות  הרצליה בני - אביב  לת   מכבי

 עה ש 09/05/21 ראשון יום - 17 מחזור  שעה  17/01/21 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  לביאות   הרצליה בני - חופשית
 18:00 . 17:00 יב אב  תל מכבי - א" ת  יהודה  יבנ

 17:00 . 17:00 קאסם כפר  הפועל - גן  רמת  וניעיר  מכבי
 17:00 . 18:00 העין  ראש עירוני - עתיד אביב  תל  מכבי

 18:30 . 17:00 תקוה   גני מכבי - שמיר חולון אליצור
 שעה  23/05/21 ראשון יום - 18 ור מחז שעה  31/01/21 ראשון יום - 9  מחזור 

  .  פשית חו  - תקוה גני  בימכ
 17:00 . 17:00 שמיר   חולון אליצור  - העין ראש עירוני

 18:00 . 17:00 עתיד  ביבא תל מכבי  - קאסם כפר   ועלהפ
 17:00 . 18:00 גן  תרמ  עירוני מכבי - ביב א תל  מכבי

 17:00 . 17:00 א " ת  יהודה בני - לביאות  ההרצלי בני
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 מרכז - תבנו לס  קט 810 ליגה
 שעה    07/02/21 אשוןר  יום - 8  מחזור  שעה  11/10/20 אשוןר  יום - 1  מחזור 

 17:30 . 18:00 ות ת ציונה נס  הפועל - אביב תל  אליצור
 18:30 . 17:30 שהם  מכבי  - עדן ציונה נס פועלה

 18:00 . 17:30 לציון   ראשון  הפועל - הרמל דוד  נוה אליצור
 17:00 . 17:30 ון חול אליצור - ים  בת  בימכ

 שעה  21/02/21 ראשון יום - 9  חזור מ שעה  25/10/20 וןראש יום - 2  מחזור 

 18:00 . 17:00 ציון ל ראשון  הפועל - חולון ראליצו 
 17:30 . 18:30 רמלה   דוד נוה  ליצורא  - םשה מכבי

 17:30 . 17:30 עדן  ציונה נס  הפועל - תות  ציונה נס הפועל
 18:00 . 17:30 ביב א תל אליצור - ים  בת  מכבי

 שעה  07/03/21 ראשון יום - 10 ר מחזו שעה  08/11/20 ראשון םיו - 3  ר מחזו

 17:00 . 18:00 חולון  ראליצו - אביב תל  אליצור
 17:30 . 17:30 םי  בת  מכבי  - עדן יונהצ  נס הפועל
 17:30 . 17:30 ת תו ציונה נס  הפועל - רמלה ודד  נוה אליצור
 18:30 . 18:00 ם שה מכבי - ןלציו  ראשון   הפועל

 שעה  14/03/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  מחזור 

 18:30 . 17:00 שהם  י במכ - חולון אליצור
 18:00 . 17:30 לציון   ןשורא  הפועל - תות  ונהצי נס הפועל
 17:30 . 17:30 רמלה  דוד  נוה אליצור - ים  תב  מכבי

 17:30 . 18:00 עדן  נהציו נס  לפועה  - אביב תל  אליצור
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 12 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  ור מחז

 17:00 . 17:30 ן חולו  צוראלי - עדן הנציו  נס הפועל
 18:00 . 17:30 אביב  תל  אליצור - מלהר דוד  נוה אליצור
 17:30 . 18:00 ים  בת מכבי - לציון ראשון   הפועל
 17:30 . 18:30 תות  ציונה  סנ  הפועל  - םשה מכבי

 שעה  18/04/21 ראשון יום - 13 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 17:30 . 17:00 תות   נהציו נס  להפוע - ולוןח  אליצור
 18:30 . 17:30 שהם  מכבי - םי  בת  מכבי

 18:00 . 18:00 ציון ל  ראשון  הפועל - אביב תל  צוראלי
 17:30 . 17:30 רמלה  דוד  נוה   צוראלי - ןדע  הציונ נס הפועל

 שעה  02/05/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  03/01/21 וןראש יום - 7  מחזור 

 17:00 . 17:30 ולון ח  אליצור - רמלה דוד  נוה צוריאל
 17:30 . 18:00 עדן  ציונה נס הפועל - לציון ראשון   עלהפו

 18:00 . 18:30 אביב  לת   אליצור - םשה מכבי
 17:30 . 17:30 ים  בת מכבי - תות  יונהצ  נס עלוהפ
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 א דרום בנות סל קט 811 ליגה
 עה ש   20/12/20 ראשון וםי - 6  חזור מ שעה  11/10/20 ראשון וםי - 1  מחזור 

  .  חופשית  - וןעצי  גוש אליצור
 17:00 . 17:00 ענת   מודיעין עוצמה - מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 הודה י  מטה  הפועל - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 שעה  03/01/21 ראשון יום - 7  ור מחז שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  ור מחז

  .  ודה יה  מטה הפועל - ופשיתח
 17:00 . 17:00 ירושלים  ש.ה.ל. מ - ענת יןמודיע מהעוצ

 17:00 . 17:00 מודיעין  מה עוצ - עציון גוש אליצור
 שעה  17/01/21 ראשון יום - 8  ר וזמח שעה  08/11/20 ראשון יום - 3  ור מחז

  .  פשית חו  - מודיעין מהעוצ
 17:00 . 17:00 יון עצ  גוש אליצור - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 17:00 . 17:00 ת ענ יןמודיע מה עוצ - דה יהו מטה לפוע ה

 שעה  24/01/21 ראשון יום - 9  מחזור  ה שע 22/11/20 ראשון יום - 4  ור חזמ

  .  ת ענ  מודיעין עוצמה - יתחופש
 17:00 . 17:00 יהודה   מטה הפועל - עציון גוש יצוראל
 17:00 . 17:00 ירושלים  ש.ה.ל. מ - מודיעין צמהעו

 שעה  31/01/21 ראשון יום - 10 זור מח שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

  .  שית חופ - ירושלים  ש.ה.ל.מ
 17:00 . 17:00 מודיעין  צמה עו - יהודה  מטה הפועל
 17:00 . 17:00 עציון  גוש  אליצור - נתע דיעיןומ  עוצמה

 ה שע 18/04/21 ראשון וםי - 16 מחזור  שעה  07/02/21 ראשון םיו - 11 מחזור 

 17:00 . 17:00 ענת   יעיןמוד וצמהע - יעיןמוד  עוצמה
  .  חופשית  - עציון גוש ליצורא
 17:00 . 17:00 יהודה   מטה  הפועל - ירושלים  ש.ה.ל.מ

 שעה  25/04/21 ראשון יום - 17 ור מחז שעה  21/02/21 ראשון םוי - 12 מחזור 

  .  יהודה  מטה הפועל - פשיתחו
 17:00 . 17:00 ירושלים  ש.ה.ל. מ - ענת מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 דיעין מו  עוצמה  - עציון גוש יצוראל
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 ה עש   02/05/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  07/03/21 ראשון יום - 13 ר מחזו

  .  ית חופש - מודיעין העוצמ
 17:00 . 17:00 עציון   ושג  אליצור - ירושלים  ש.ה.ל.מ

 17:00 . 17:00 ת ענ יןמודיע עוצמה  - הודה י מטה הפועל
 שעה  09/05/21 ראשון יום - 19 מחזור  עה ש 14/03/21 ראשון יום - 14 מחזור 

  .  ענת  מודיעין עוצמה - חופשית
 17:00 . 17:00 םירושלי   ש.ה.ל. מ - מודיעין צמהעו

 17:00 . 17:00 ה יהוד  מטה הפועל - ציוןע גוש אליצור
 שעה  23/05/21 ראשון יום - 20 זור מח שעה  04/04/21 וןראש יום - 15 מחזור 

 17:00 . 17:00 עציון  גוש  אליצור - ענת מודיעין עוצמה
  .  חופשית  - ירושלים  ש.ה.ל.מ

 17:00 . 17:00 ן מודיעי עוצמה  - יהודה  מטה הפועל
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 ב  דרום בנות סל קט 812 גהלי
 שעה    07/02/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  חזור מ

  .  ופשית ח  - יבנה חבל צוראלי
 17:00 . 17:00 מלאכי  קריית הפועל - יהבת  מזכרת  הפועל
 17:00 . 17:00 בנות  אשדוד  מכבי - אשדוד  מכבי

 17:00 . 18:00 יבנה  אליצור  - ביה טו  באר הפועל
 17:30 . 18:00 נר בר הפועל - אשדוד תרבי

 שעה  21/02/21 ראשון םיו - 11 חזור מ שעה  25/10/20 ןראשו יום - 2  מחזור 

  .  נר בר הפועל - חופשית
 18:00 . 17:00 וד אשד ביתר - יבנה   אליצור

 18:00 . 17:00 טוביה  ר בא הפועל  - ת בנו אשדוד  מכבי
 17:00 . 17:00 אשדוד  מכבי - מלאכי קריית עלהפו

 17:00 . 18:30 בתיה  מזכרת הפועל - יבנה חבל אליצור
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 12 ר מחזו שעה  08/11/20 שוןרא יום - 3  מחזור 

  .  ית חופש  - בתיה מזכרת  הפועל
 18:30 . 17:00 בנה י  חבל אליצור  - אשדוד  מכבי

 17:00 . 18:00 מלאכי  קריית פועל ה - ה ביו ט באר הפועל
 17:00 . 18:00 בנות  אשדוד   מכבי - אשדוד ביתר

 17:00 . 17:30 יבנה   אליצור - ברנר הפועל
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 13 ר זומח שעה  22/11/20 וןראש םיו - 4  מחזור 

  .  יבנה    אליצור - חופשית
 17:30 . 17:00 ברנר הפועל  - בנות  אשדוד  מכבי

 18:00 . 17:00 וד אשד ביתר - לאכימ  קריית הפועל
 18:00 . 18:30 טוביה   באר הפועל - יבנה חבל ליצורא

 17:00 . 17:00 שדוד א מכבי  - בתיה מזכרת  הפועל
 שעה  04/04/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון םיו - 5  מחזור 

  .  ת חופשי - שדוד א מכבי
 17:00 . 18:00 בתיה  מזכרת פועל ה - ה ביו ט באר הפועל
 18:30 . 18:00 יבנה  חבל אליצור - אשדוד ביתר

 17:00 . 17:30 כי מלא  קריית הפועל - ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 בנות  אשדוד  מכבי - נהיב   יצוראל
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 שעה    18/04/21 ראשון וםי - 15 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון םיו - 6  מחזור 

  .  בנות  אשדוד  כבימ  - תחופשי 
 17:00 . 17:00 יבנה    וראליצ - כימלא קריית הפועל
 17:30 . 18:30 ברנר  הפועל - יבנה חבל אליצור

 18:00 . 17:00 דוד אש  תרבי - תיהב מזכרת  ועלהפ
 18:00 . 17:00 טוביה באר הפועל  - אשדוד  כבימ

 שעה  02/05/21 אשוןר  יום - 16 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 7  מחזור 

  .  שית חופ - טוביה  באר להפוע 
 17:00 . 18:00 אשדוד  מכבי - ודאשד  ביתר

 17:00 . 17:30 בתיה  רתמזכ  הפועל - נרבר הפועל
 18:30 . 17:00 נה יב   חבל אליצור  - נהיב   ראליצו 
 17:00 . 17:00 מלאכי  קריית הפועל  - נות ב אשדוד  מכבי

 עה ש 09/05/21 ראשון יום - 17 מחזור  ה שע 17/01/21 ראשון יום - 8  מחזור 

  .  מלאכי  קריית להפוע  - תחופשי 
 17:00 . 18:30 בנות  אשדוד   בי מכ - יבנה חבל אליצור

 17:00 . 17:00 יבנה    אליצור - בתיה מזכרת  להפוע 
 17:30 . 17:00 ברנר  הפועל  - אשדוד  מכבי

 18:00 . 18:00 דאשדו  ביתר - טוביה  באר הפועל
 שעה  23/05/21 ראשון יום - 18 מחזור  שעה  31/01/21 ראשון יום - 9  ר מחזו

  .  חופשית  - אשדוד ביתר
 18:00 . 17:30 ביה טו  באר עלהפו - ברנר ועלהפ

 17:00 . 17:00 וד אשד  מכבי - יבנה   ראליצו 
 17:00 . 17:00 בתיה  מזכרת הפועל  - נות ב אשדוד  מכבי

 18:30 . 17:00 נה יב חבל ראליצו  - מלאכי יתקרי הפועל
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 נגב  בנות סל טק  813 ליגה
 ה עש   07/02/21 ראשון יום - 8  מחזור  שעה  11/10/20 ראשון יום - 1  ור מחז

 17:00 . 17:30 ירוחם  בי מכ - נגב  רמת  הפועל
 18:30 . 17:00 ערבה  ל הפוע - עלמא  אשקלון  הפועל
 17:00 . 18:00 אשקלון  ועלהפ - שדרות מכבי

 17:00 . 17:00 עידו   אשקלון   עלהפו  - עומר/שבע רא ב פועלה
 ה שע 21/02/21 ראשון יום - 9  מחזור  שעה  25/10/20 ראשון יום - 2  זור מח

 17:00 . 17:00 אשקלון  הפועל  - עידו   אשקלון  הפועל
 18:00 . 18:30 שדרות  מכבי - ערבה הפועל
 17:00 . 17:00 למאע  אשקלון  עלהפו - ירוחם  מכבי

 17:30 . 17:00 נגב   רמת  הפועל  - עומר/שבע באר עלוהפ
 שעה  07/03/21 ראשון יום - 10 מחזור  שעה  08/11/20 ראשון יום - 3  ור מחז

 17:00 . 17:30 עידו    אשקלון  להפוע - נגב  מתר  הפועל
 17:00 . 17:00 עומר /שבע באר הפועל  - עלמא  אשקלון  הפועל
 17:00 . 18:00 ירוחם  מכבי  - שדרות מכבי

 18:30 . 17:00 ערבה  הפועל  - ן אשקלו הפועל
 שעה  14/03/21 ראשון יום - 11 מחזור  שעה  22/11/20 ראשון יום - 4  ר מחזו

 18:30 . 17:00 ערבה  הפועל  - ידו ע   שקלוןא  הפועל
 17:00 . 17:00 לון אשק הפועל - ירוחם  מכבי

 18:00 . 17:00 ת שדרו  מכבי - עומר/שבע באר הפועל
 17:00 . 17:30 עלמא  אשקלון  הפועל - נגב  רמת  להפוע 

 שעה  04/04/21 ראשון וםי - 12 מחזור  שעה  06/12/20 ראשון יום - 5  מחזור 

 17:00 . 17:00 עידו   אשקלון   פועל ה - א עלמ קלוןאש  פועלה
 17:30 . 18:00 נגב  רמת   ועלהפ - שדרות מכבי

 17:00 . 17:00 עומר /שבע ארב הפועל  - ון אשקל  הפועל
 17:00 . 18:30 ירוחם   מכבי - ערבה הפועל

 שעה  18/04/21 ראשון םיו - 13 מחזור  שעה  20/12/20 ראשון יום - 6  מחזור 

 17:00 . 17:00 ירוחם כבימ - ו עיד  לוןאשק  ועלפה
 18:30 . 17:00 ערבה   עלהפו  - עומר/שבע באר הפועל
 17:00 . 17:30 ון אשקל  הפועל - נגב  רמת  הפועל

 18:00 . 17:00 שדרות  מכבי - עלמא  אשקלון  לע הפו
 שעה  02/05/21 ראשון יום - 14 מחזור  שעה  03/01/21 ראשון יום - 7  מחזור 

 17:00 . 18:00 עידו    וןאשקל  הפועל - שדרות יבמכ
 17:00 . 17:00 עלמא  לון אשק  הפועל  - אשקלון  הפועל
 17:30 . 18:30 ב נג  רמת  הפועל - ערבה הפועל
 17:00 . 17:00 עומר / שבע ר בא הפועל - ירוחם  מכבי
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 900המדינה לגברים, ביע ג
 

 השע    21/10/20רביעי : יום סבוב א' 

 19:00 ניה קוסמוס ור נתאליצ –ן ית מוצקימכבי קר . 1

 19:00 יעין מגה הפועל ח. מוד –א.ס. רמת השרון  . 2

 19:00 הפועל עכו –מכבי רמת גן עירוני  . 3

 19:30 חיפה הפועל  –יר אופט גליל שמ הפועל . 4

 ( 22/10/20) 19:00 הפועל תל אביב מצר  –עתיים הפועל ר"ג/גב  . 5

 ( 16/10/20) 14:00 נט חולון יוהפועל  –סנו מכבי הוד השרון  . 6

 19:00 מכבי חיפה  –ה ולהפועל עפ . 7

 ( 20/10/20) 19:30 מכבי תל אביב  –שדוד מכבי א . 8

 19:00 אברהמי  על אילתוהפ –אליצור אשקלון איתו  . 9

 19:30 הרצליהבני  –מכבי רעננה יובלים  . 10

 19:00 הפועל גליל גלבוע –אליצור יבנה  . 11

 19:00 ר ע/עומל באר שבהפוע  - צור קרית אתא אלי . 12

 חופשית –ריה נההפועל  . 13

 חופשית –ים ב. יהב הפועל ירושל .  14

 חופשית  –מכבי ראשון לציון  . 15

 חופשית -ור ונה מוטיהפועל נס צ . 16

עייתכ • ובשעות,  בימים  שינויים  דרישנו  ערוץ  פ"י  קבוצות   5ת  להשתתפות  ובהתאם 
 במפעלי אירופה. 

 20/12/20שון יום רא:  גמר שמינית

 03/01/21יום ראשון       : ע גמררב 

 08/02/21י יום שנ       :חצי גמר 

 11/02/21יום חמישי              : גמר 

 

  , אלא אם כפול, לשחק בקבוצה בליגת עלן, הנמצא בכרטיס וכל שחקיבמשחקי הגביע   •
 העונה  ישחק כל ע, כי השחקן הקבוצה מליגת על תודיע, עד שבוע ימים לפני משחקי הגבי

 תיצרא  ובקבוצות לאומית אגביע ב
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 901  ,גביע המדינה לנשים
 

     10/12/20 יום חמישי: סבוב א' 

 

  31/12/20חמישי יום רבע גמר: 

 08/03/21יום שני : רחצי גמ 

 11/03/21חמישי יום : גמר 

 

 ועד ההגרלות תימסר הודעה נפרדת. על מ •
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 902ים, האיגוד לגבר גביע
 

 עהש    13/10/20שלישי  : יוםסבוב א' 

 20:30 כרמיאל עירוני מכבי –הפועל עמק יזרעאל  . 1

 20:30 הפועל מעלות –הפועל קרית טבעון  . 2

 20:00 ל העמק הפועל מגד –גידו הפועל מ . 3

 20:30 הפועל גלבוע ברוש  –ים סבא מאמנהפועל כפר  . 4

 20:00 ן א. שומרואליצור מ.  –הפועל ל. ח. חוף השרון  . 5

 20:30 קרית ביאליק בימכ –בי רעננה יובל מכ . 6

 19:30 הפועל צפת/גליל דניאל –ה מכבי בק . 7

 20:30 מכבי חדרה –הפועל ע"ח רמות ים  . 8

 20:30 אליצור גבעת שמואל –מכבי בית דגן  . 9

 20:30 הפועל כפר סבא שלום –ר פ"ת/גבעתיים אליצו . 10

 20:30 ר יונהביתר כפ –וד אליצור ל . 11

 20:30 ק חפר עמהפועל  –באר יעקב  עצמה . 12

 20:00 הפועל כפר קאסם  –רני הפועל נצר סי . 13

 19:00 הפועל לוד –הפועל ירושלים פ. זאב  . 14

 20:30 מכבי שדרות –מרחבים הפועל מבועים/ . 15

 20:00 אליצור נוה דוד רמלה –ל מטה יהודה הפוע  . 16

 20:30 יילותעל חבל אהפו –טוביה  הפועל באר . 17

 20:30 כבי מעלה אדומיםמ –בית"ר ירושלים  . 18

 20:00 מכבי רחובות –אביב דרום י תל מכב . 19

 20:30 אונוי קרית נעירו –מ.ס. הד"ג פ"ת רון  . 20

 21:00 א.ס. אשקלון –פועל ברנר ה . 21

 21:00 מכבי פתח תקוה אליצור –א.ס. רמה"ש כוכבים  . 22

 20:30 ן י מודיעימכב –מך יצור פ"ת/סטלאל . 23

 21:00 אליצור נחל שורק  –ם אס"א ירושלי . 24

 21:00 מכבי שהם  –מכבי קרית עקרון  . 25

 20:30 עין י עצמה מוד –עירוני ראש העין  . 26
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 15/11/20ראשון יום     נית הגמר: שמי סבוב ב':

 2מנצח משחק    – 1מנצח משחק  . 27

 4צח משחק מנ   – 3מנצח משחק  . 28

 6ח משחק מנצ   – 5שחק מנצח מ . 29

 8מנצח משחק    – 7חק משמנצח  . 30

 10מנצח משחק    – 9משחק  מנצח . 31

 12מנצח משחק  – 11מנצח משחק  . 32

 14מנצח משחק  – 13ח משחק צמנ . 33

 16משחק מנצח  – 15מנצח משחק  . 34

 18מנצח משחק  – 17מנצח משחק  . 35

 20צח משחק מנ – 19מנצח משחק  . 36

 22ח משחק מנצ – 21משחק מנצח  . 37

 24מנצח משחק  – 23שחק מ מנצח . 38

 26מנצח משחק  – 25ח משחק מנצ . 39

 24/12/20מישי חיום    גמר:     שמינית : ג' סבוב              

 חופשית  27מנצח משחק  . 40

 29מנצח משחק  28ק מנצח משח . 41

 31מנצח משחק  30מנצח משחק  . 42

 חופשית  32נצח משחק מ . 43

 34משחק מנצח  33משחק מנצח  . 44

 36מנצח משחק  35מנצח משחק  . 45

 38מנצח משחק  37מנצח משחק  . 46

 חופשית  39מנצח משחק  . 47

 

 13/01/21יום רביעי גמר:        רבע : ד' בוב ס           

 41משחק  מנצח 40 מנצח משחק .48            

 43 מנצח משחק 42 מנצח משחק .49            
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 45ק שחמנצח מ 44נצח משחק מ .50            

 47מנצח משחק  46ק מנצח משח .51            

  

 צה מליגה א', יגה ארצית עם קבובוצה מלק' בו תשחק ד-בכל משחק בסיבובים א' ●          

 טית הקבוצה מליגה א' תהיה המארחת.אוטומ                

 

 18/02/21י / יום חמיש  04/02/21ישי  חמיום               גמר: צי ח :ה' סבוב          

 49ח משחק מנצ 48מנצח משחק  . 52

 51מנצח משחק  50מנצח משחק  . 53

 

 08/04/21/ יום חמישי   07/03/21ישי יום חמ          ר:      מג :ו' סבוב             

 53מנצח משחק  52מנצח משחק  . 54

        

               אשון ותתארח במשחק חק הרח את המשימין תארהקבוצה מצד  ו'  –ה' בסיבובים   •
 הגומלין.     
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 903, ז"ל( חהאיגוד לנשים )ע"ש א. פס גביע                                   
 שעה    13/10/20שלישי  : יוםסבוב א' 

 20:30 הפועל גליל עליון צפת –יל תבור הפועל גל . 1

 20:30 דל כרום פועל מג'ה –רטודוקסי הפועל נצרת או . 2

 20:30 הפועל כאוכב – אלהפועל עמק יזרע . 3

 21:00 אליצור נתניה עירוני –ל.ח. חוף השרון  הפועל . 4

 19:30 גלבוע מעיינות  הפועל – הפועל זכרון/מעגן . 5

 18:30 תל אביב  אליצור –א.ס. רמת השרון גל  . 6

 20:30 אליצור נתניה –הפועל כפר סבא  . 7

 20:30 ושלים אס"א יר –יהודה  הפועל מטה . 8

 21:00 אליצור יבנה –שלים רואליצור י . 9

 18:30 הפועל באר טוביה  –בני יהודה ציונטרוניק  . 10

 17/11/20שלישי ם יו  שמינית גמר:    סבוב ב':                                           

 2מנצח משחק  1מנצח משחק  . 11

 4מנצח משחק  3מנצח משחק  . 12

 6משחק מנצח  5משחק  מנצח . 13

 8מנצח משחק  7 חקמנצח מש . 14

 10מנצח משחק  9מנצח משחק  . 15

 ( 05/12/20)יום שבת  12מנצח משחק  11מנצח משחק  . 16

 ליגה, אוטומטית הקבוצה  ן מאותה  ב', בו נפגשות קבוצות שאינ-ק, בסיבובים א' ובכל משח •
 מהליגה הנמוכה היא המארחת.    

 02/02/21/ יום שלישי  16/01/21שבת  יום   ע גמר:רב  :ג' סבוב 

 13חק מנצח מש 16מנצח משחק  . 17

 15מנצח משחק  14מנצח משחק  . 18

 06/04/21/ יום שלישי  06/03/21שבת חצי גמר: יום   :ד' סבוב 

 18ח משחק מנצ 17 מנצח משחק . 19

 

 מלין.משחק הגושון ותתארח ב' הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראד - 'גבסיבובים  •

 
 
 

                     



800 
 

 904איגוד ליגה ב', ה גביע
 

 שעה     14/10/20רביעי יום : סבוב א' 

 20:30   יע פאולימפי י –הפועל גלבוע/מ. ותיקים  . 1

 21:00   הפועל גליל תבור – הפועל נשר . 2

 21:00   הפועל נצרת אורטודוקסי –ל ג.מ. תל יוסף הפוע  . 3

 20:30   חנהפרדס  מכבי –ו על מ.א. מגידהפו . 4

 20:30   הפועל פרדיס –ניה מזרח נתאליצור ע.  . 5

 21:00   מכבי הוד השרון –מ.ס. אבן יהודה  . 6

 21:00   השרון שפיים  הפועל – מכבי קדימה צורן . 7

    חופשית –מכבי ג'ת  . 8

 20:30   ביתר ת"א/נווה אליעזר  –יצור פתח תקוה אל . 9

 20:00   אזורהפועל  –ה אור יהודה ע.ל. . 10

 19:30   י חולון כבמ –ע.ל.ה יהוד  . 11

 21:00   אליצור רחובות –תיים אלון הפועל גבע . 12

 19:00   ותרהפועל גד –מכבי גדרה נחום  . 13

 21:00   הפועל גזר/שעלבים  –רווה  הפועל גן . 14

 20:30   אליצור ירושלים  –הפעל מבשרת ציון י"ם  . 15

 20:30   ציון/אפרת ור ג. עאליצ –ה הרטוב פועל מ. יהודה . 16

 20:30   שער הנגב  הפועל –הפועל לכיש  . 17

 20:30   הפועל אשכול  –הפועל רמת הנגב  . 18

                                      

 11/11/20רביעי  גמר:   יוםהשמינית    וב ב':סב

 2מנצח משחק   1מנצח משחק  . 19

 4מנצח משחק   3מנצח משחק . 20

 6משחק מנצח  5 משחק מנצח . 21

 8מנצח משחק  7 חקמנצח מש . 22

 10מנצח משחק  9מנצח משחק  . 23

 12מנצח משחק  11מנצח משחק  . 24
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 14 צח משחקנמ 13מנצח משחק  . 25

 16מנצח משחק  15ק מנצח משח . 26

  18מנצח משחק  17מנצח משחק  .27                                                      

 

 16/12/20:   יום רביעי רבע גמר   :ג'  סבוב

 20ק מנצח משח  19 מנצח משחק . 28

 22מנצח משחק  21מנצח משחק  . 29

 24מנצח משחק  23מנצח משחק  . 30

 26ח משחק מנצ   25 צח משחקמנ . 31

 ( 27/12/20)יום ראשון  27מנצח משחק                    31מנצח משחק  . 32

 

 24/02/21יום רביעי  / 20/01/21עי רבייום  גמר: חצי    :' דסבוב 

 29מנצח משחק   28 מנצח משחק . 33

 32מנצח משחק   30מנצח משחק  . 34

 

 

 28/04/21ום רביעי / י 31/03/21רביעי גמר: יום  : ' הסבוב 

 34חק מנצח מש 33מנצח משחק  . 35

 

 ק הראשון הקבוצה מצד ימין תארח את המשח 'ה –' דבסיבובים כל משחק ב •

 מלין.חק הגותארח במשות



802 
 

 905, )ע"ש יגאל דר, ז"ל(ר גביע המדינה לנוע  
 שעה   12/10/20 נישום סיבוב א':  י                   

 
 19:30  מכבי רעננה עירוני  –ניה אליצור עירוני נת .   1                                            .1

 20:30  ניר נהריה הפועל  –הפועל באר שבע/עומר  .2
 20:30  פר ח הפועל עמק –ו יורם ק. אונ  עירוני .3
 20:30  אליצור יבנה ברק  –נות הפועל גלבוע מעיי  .4
 18:30   מכבי עופר ראשל"צ = הפועל ברנר   .5
 19:00  הפועל תל אביב  –ים עזרא הפועל ירושל .6
 20:30  א.ס. רמת השרון עלומים  –מכבי חיפה אסי  .7
 17:00    אילת הפועל   –ליה בני הרצ .8
 20:30   יעקבן מכבי זכרו  –ה יהוד ע.ל. .9

 20:30   מכבי עמיחי חדרה   –מכבי אשדוד  .10
 18:30  י ד מכבי תל אביב ט –הפועל ר"ג גבעתיים  .11
 19:30  עצמה מודיעין   –תקוה נחמן  . מכבי פתח12
 20:30  הפועל יזרעאל  –. הפועל קרית טבעון 13
 20:00  צפת  עליון  ועל גלילהפ  –שעלבים /. הפועל גזר14
 חופשית   –חרוב   "צמכבי ראשל .15
 חופשית   –צ איציק . מכבי ראשל"16
 חופשית  –. מכבי רחובות עומר 17
 ופשיתח  –לון ו. הפועל יורם ח18
 חופשית   –ל עמק חפר רופין . הפוע19
 חופשית   –אהרן ר"ג עירוני מכבי  .20
 חופשית   –. הפועל עמק יזרעאל 21
 שית חופ – ה צעירים. מכבי חיפ 22
 ופשית ח  אליצור קרית אתא = .23
 חופשית   –. הפועל כפר סבא אביב 24
 חופשית   –. הפועל ת"א אוסישקין 25
 פשית וח  –ועל לב השרון . הפ 26
 חופשית   –ם יובל . הפועל ירושלי27
 חופשית  –ירים בוע צע. הפועל גל28
 חופשית  –מכבי גדרה  .29
 חופשית  –קה . הפועל חיפה צבי30
 חופשית   –תי יונה איל נס צ. הפוע31
 חופשית -ור משה יבנה יצ . אל32

   23/11/20 שנייום  :יבוב ב' ס            

 14/12/20שני : יום שמינית גמר    

 21/01/21י חמיש: יום גמר רבע     

 22/02/21/ יום שני  8/02/211מישי ח: יום חצי גמר   

 24/03/21רביעי : יום גמר   

 – צותבובהשתתפות הקגרפית( אולה גי הגבלא בנפרד )ל ל שלב יוגרל כ •
 ורסמו בנפרד.יפ גרלותההמועדי        

                     בגביע צה תשחק כל קבו ,ה ליגהקבוצות, שלא מאות 2בכל משחק בו משתתפות    ●   

 קנון של הליגה בה היא משתתפת.התלפי          

    מית עם קבוצה יגה לאווצה מלנפגשת קב)כולל(, בו  בכל משחק, עד רבע גמר  ●   

 .ה מהלאומית היא המארחתאוטומטית הקבוצ מליגת על,           
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 906 ,גביע האיגוד לנוער 
 

 שעה                 12/10/20 ישנ: יום סבוב א' 

 20:30   .א. גליל קריה פועל מה –הפועל גלבוע מזרח  .1

 19:30   רדיםעצמה כפר ו –הפועל גליל תבור לביא  .2

 19:00   נצרת אורטודוקסי הפועל  – גידוהפועל מ .3

 19:00   מטה אשרהפועל  –מכבי כרמיאל אלון  .4

 20:00   הפועל גליל תבור –הפועל נהריה  .5

 20:00   משה מכבי חיפה  –ל אשר גלי הפועל מטה .6

 20:30   מוצקיןקרית   מכבי –הפועל נשר  .7

 19:00   מכבי פרדס חנה –מכבי מוצקין עתודה  .8

 20:00   ינה ג. עדה פועל בנימה – אשר כזיבהפועל מטה  .9

 20:30   מכבי בקה –פועל מנשה ה .10

 20:30   מכבי יורם רעננה  –מכבי תל מונד  .11

 20:30   ן יהודה במ.,ס. א  –מכבי חדרה מרכז  .12

 18:30   וני אליצור נתניה עיר –חדרה מזרח מכבי  .13

 19:00   הפועל כפר סבא אורן  –מכבי פרדס חנה שרת  .14

 20:30   רון ח. חוף השל ל. הפוע –ן רוני ראש העיעי .15

 20:30   ןהפועל כפר סבא גפ –וד סביונים יהע.ל.ה  .16

 20:30   מכבי שהם  –מכבי אורנית  .17

 20:30   שחר ת השרוןמא.ס. ר –מכבי פתח תקוה  .18

 20:30   במכבי תל אבי –פועל ברנר דרום ה .19

 20:30   הפועל גל חולון  –הפועל נצר סירני  .20

 20:30   "ת ארקדימכבי פ –ווה הפועל גן ר .21

 20:30   גני תקוה בימכ –ור רון רחובות אליצ .22

 20:30   ע.ל.ה אור יהודה –ונו עתיד עירוני ק. א .23

 20:30   אליצור רחובות –מכבי בית דגן  .24

 20:30   מכבי מודיעין –ן אסף א.ס. רמת השרו .25

 19:00   הפועל באר טוביה –לוד  הפועל .26

 19:30   יצור ירושלים אל –הפועל ירושלים הפסגה  .27

 19:30   אדומיםה מכבי מעל –ם סמואל על ירושליהפו .28

 20:30   אליצור ג. עציון/אפרת  –לים ע.ל.ה הרי ירוש  .29

 20:30   יהודה  הפועל מטה –אליצור גוש עציון  .30

 20:00   הפועל מבועים/מרחבים  –מת נגב הפועל ר .31

 18:00   קבוץ איילות ק.לוניה  –הפועל אשכול  .32

 צה תשחק בון מאותן ליגה, כל קבוצות שאי ות קבו משתתפבכל השלבים, בכל משחק,  •

 של הליגה בה היא משתתפת. בגביע לפי התקנון    

 16/11/20שני יום  סבוב ב': 

 2שחק ממנצח  1מנצח משחק  .33

 4מנצח משחק  3ק מנצח משח .34

 6שחק מנצח מ 5מנצח משחק  .35

 8מנצח משחק  7מנצח משחק  .36

 10מנצח משחק  9מנצח משחק  .37
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 12חק מנצח מש 11מנצח משחק  .38

 14מנצח משחק  13 חקנצח משמ .39

 16מנצח משחק  15נצח משחק מ .40

 18מנצח משחק  17משחק  מנצח .41

 20מנצח משחק  19מנצח משחק  .42

 22 צח משחקנמ  21מנצח משחק  .43

 24מנצח משחק  23מנצח משחק  .44

 26משחק מנצח  25מנצח משחק  .45

 28מנצח משחק  27מנצח משחק  .46

 30ק מנצח משח 29מנצח משחק  .47

 32 צח משחקמנ 31חק מנצח מש .48
 14/12/20  שנייום     : מרשמינית ג    :ג' וב סב

 34מנצח משחק  33שחק מנצח מ .49

 36מנצח משחק  35מנצח משחק  .50

 38משחק  מנצח 37מנצח משחק  .51

 40מנצח משחק  39מנצח משחק  .52

 42ק צח משחמנ 41מנצח משחק  .53

 44מנצח משחק  43מנצח משחק  .54

 46מנצח משחק  45מנצח משחק  .55

 48משחק מנצח  47מנצח משחק  .56
 18/01/21יום שני       רבע גמר:     :ד' סבוב 

 50מנצח משחק  49 מנצח משחק .57

 52מנצח משחק  51מנצח משחק  .58

 54 מנצח משחק 53מנצח משחק  .59

 56משחק מנצח  55משחק  מנצח .60
 , ארציתעם קבוצה מליגה  מחוזיתבו נפגשת קבוצה מליגה ד'  – בכל משחק בסיבוב א'  ●

  המארחת. ית היאמחוזה הליגצה מהוטומטית הקבוא    

 22/03/21/ יום שני  18/03/21חמישי  יום      חצי גמר:     :ה' סבוב 

 58מנצח משחק  57מנצח משחק  .61

 60 חקמנצח מש  59מנצח משחק  .62
 03/05/21/ יום שני  29/04/21י חמיש יום            גמר:     :ו' סבוב 

 62מנצח משחק  61 מנצח משחק .63
 

 ותתארח  וןתארח את המשחק הראש ,ימיןמצד  ,הו' הקבוצ - יבובים ה'בס ●

 במשחק הגומלין.     
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 907, ביע המדינה לנערים א' )ע"ש יורם קאופמן, ז"ל(ג
 

 שעה     014/10/2רביעי  א': יום סבוב         

  שיתחופ – הפועל נס ציונה גיל .1

 20:30   מכבי בנימין חדרה  –מכבי זכרון יעקב  .2

 19:30    ודיעין עצמה מ  –הוד ע.ל.ה י  .3

 18:00   אבי חולון ל  הפוע –ר יבנה עמוס אליצו .4

 20:00  הפועל בנימינה ג. עדה  –שר פז הפועל מטה א .5

 18:30   י ה עירוניאליצור נתנ –מכבי יהושע ת"א  .6

 20:00   הפועל תל אביב  –רמת השרון  א.ס. .7

 18:00  הפועל באר שבע/עומר  –מכבי מוצקין אלעד  .8

 19:00    רעננה מכבי  –חיפה מכבי אסף  .9

 19:00   ל עליון צפת ליהפועל ג  –כפ"ס תמר פועל ה .10

 19:00   מבי אשדוד אוהד  –ן ירושלים הפועל נבו .11

 19:00   יתמר אהפועל נהריה  –מכבי פתח תקוה  .12

 18:00    בני הרצליה  –לת הפועל אי  .13

 20:30  מכבי יאיר ראשל"צ  –וע מעיינות על גלב הפו .14

 20:00   ר הפועל עמק חפ–מכבי יאיר רחובות  .15

 20:00   הפועל ברנר –זרעאל ל עמק יהפוע  .16

 
 

 22/11/20ן ראשויום : שמינית גמר

 

 16/12/20רביעי יום : רבע גמר

 

 2/2124/0יום רביעי /  /1/21020רביעי : יום חצי גמר

 

 124/03/2רביעי : יום גמר

 

 –להגרלה  זמנהתוכל שלב יוגרל בנפרד )ללא הגרלה גיאוגרפית( והקבוצות  ●    

 נפרד.ב י ההגרלות תפורסמנהמועד                
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 908, 'גביע האיגוד לנערים א  
 שעה    14/10/20רביעי  : יוםבוב א' ס

 18:00 םורדיפר כעצמה  –הפועל מטה אשר  .1

 18:30 הפועל גלבוע מזרח –הפועל גליל תבור  .2

 19:00 מכבי כרמיאל עירוני –מכבי ק. מוצקין אריות  .3

 חופשית  –גליל צפון הפועל  .4

 19:00 תא אליצור קרית א –ון רית טבעפועל קה .5

 19:30 הפועל מגידו  –מכבי בקה  .6

 20:00  הפועל נשר  –הפועל נהריה  .7

 20:00 רון הש ףהפועל ל.ח. חו –מכבי חדרה  .8

 20:30 ןמכבי הוד השרו  –בי פתח תקוה עצמאות מכ .9

 19:00 אליצור עירוני נתניה –מכבי פרדס חנה  .10

 20:00 ני ה עירוכבי רעננמ –ודה תפוז מ.ס. אבן יה .11

 19:00 .ס. צור רמת השרוןא –מ.ס. אבן יהודה  .12

 חופשית –עמק חפר פיליפ  הפועל .13

 18:00 הפועל כפר סבא סגל –עירוני ראש העין  .14

 18:30 הפועל ת"א אוסישקין –נצר סירני  פועלה .15

 19:00 מכבי ראשל"צ נריה – ל אזורהפוע  .16

 20:30 ון הפועל סהר חול –מכבי גני תקוה  .17

 19:00 י שהםמכב –י עירונ י רמת גןמכב .18

 18:30 מכבי ברוך תל אביב  –רית אונו ק עירוני .19

 20:30 ע.ל.ה אור יהודה –הפועל ר"ג גבעתיים  .20

 20:30 דיעין אורניםל מופועה –מכבי בית דגן  .21

 20:30 גדרה מכבי –מכבי אשדוד רתמים  .22

 18:00 הפועל ירושלים מבשרת –הפועל לוד  .23

 18:30 אגסס ציונה הפועל נ –וה הפועל גן רו .24

 20:30 ור ירושלים יצאל –י מעלה אדומים מכב .25

 20:30 הפועל ירושלים ליאל  –ציון אליצור גוש ע  .26

 20:00 סימכבי ראשל"צ נרק –אליצור רחובות  .27

 19:00 ע.ל.ה הרי ירושלים  –הפועל מרכז ירושלים  .28

 20:30 הפועל גזר/שעלבים  –ועל מ.י. צור הדסה הפ .29

 19:00 ודיעין מכבי מ –ביב הפועל ברנר א .30

 חופשית  –ה יהודה פועל מטה .31

 19:00 הפועל שער הנגב  –על רמת נגב פוה .32

 בוצה  ק לבכל משחק, בכל השלבים בו משתתפות קבוצות שאינן מאותה ליגה, כ  •

 תפת. תשחק בגביע לפי התקנון של הליגה בה היא משת
 

 22/11/20ראשון יום  סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק  .33

 4ח משחק מנצ 3ח משחק מנצ .34

 6מנצח משחק  5משחק מנצח  .35

 8מנצח משחק  7ק שחמנצח מ .36

 10נצח משחק מ 9מנצח משחק  .37

 12מנצח משחק  11מנצח משחק  .38

 14מנצח משחק  13 מנצח משחק .39

 16מנצח משחק  15חק צח משמנ .40



807 
 

 18 שחקמנצח מ            17מנצח משחק  .41

 20מנצח משחק  19 מנצח משחק .42

 22 מנצח משחק 21 מנצח משחק .43

 24משחק  מנצח 23קמנצח משח .44

 26 מנצח משחק 25 משחק מנצח .45

 28מנצח משחק  27מנצח משחק  .46

 30מנצח משחק  29נצח משחק מ .47

 32מנצח משחק  31מנצח משחק  .48

 16/12/20רביעי יום    ר: ינית גממש   :ג' סבוב 

 34 משחקמנצח  33 מנצח משחק .49

 36מנצח משחק  35מנצח משחק  .50

 38מנצח משחק  37מנצח משחק  .51

 40ק מנצח משח 39נצח משחק מ .52

 42מנצח משחק  41ק נצח משחמ .53

 44מנצח משחק  43צח משחק מנ .54

 46מנצח משחק  45משחק מנצח  .55

 48מנצח משחק  47מנצח משחק  .56

 20/01/21רביעי יום          :רגמרבע   :ד' סבוב 

 50ק מנצח משח 49מנצח משחק  .57

 52מנצח משחק  51נצח משחק מ .58

 54מנצח משחק  53מנצח משחק  .59

 56ח משחק מנצ 55משחק  מנצח .60

 נגד   מחוזית שחקת קבוצה מליגה  מ ד' בו  –סיבובים א' משחק, בבכל  •

 . רחתהקבוצה מליגה מחוזית היא המא  , אוטומטיתארציתקבוצה מליגה      
 

 28/02/21ן ם ראשו / יו  24/02/21רביעי יום     גמר: חצי    ה':סבוב 

 58מנצח משחק   57מנצח משחק  .61

 60צח משחק מנ   59 מנצח משחק .62

 

 05/05/21ביעי ר / יום 28/04/21יעי רביום  גמר:  סבוב ו':

 62מנצח משחק           61מנצח משחק  .63

 

 ראשון ותתארח  המשחק ה ח את ' הקבוצה מצד ימין תארו –' הבסיבובים  ●

 במשחק הגומלין.     
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 909, דינה לנערים ב' ביע המג       
 

 השע   11/10/20ראשון יום    :סבוב א' 

 19:30   א קרית אתליצור א –רדים עצמה כפר ו .1

 19:30    הפועל מגידו  –ר הפועל נש .2

 18:00   רעאל הפועל עמק יז –גליל תבור הפועל  .3

  20:30    הפועל מטה אשר –מכבי חיפה  .4

 19:00   מכבי חיפה כרמל –מכבי קרית מוצקין  .5

 20:30  הפועל גלבוע/מעיינות –ל גליל עליון צפת הפוע  .6

 חופשית –יה הפועל נהר .7

 18:30   י חדרה יורםמכב –א ר עקיבהפועל או .8

 18:30   טבעוןהפועל קרית  –מכבי זכרון יעקב  .9

 20:30  ה מרכזאליצור ע. נתני –השרון  הפועל ל.ח. חוף .10

 19:30   מ.ס. אבן יהודה –וד השרון מכבי ה .11

 18:00   הפועל חוף הכרמל –ק חפר הפועל עמ .12

 18:30   נה מכבי רענ –מכבי גני תקוה לידר  .13

 19:00   מת השרון אריק א.ס. ר –ר"ג  כבי בליךמ .14

 18:30   קרית אונו  עירוני –מכבי פתח תקוה יותם  .15

 20:00   מכבי ראשל"צ ורד  –עתיים הפועל ר"ג גב  .16

 19:00   הפועל כפר סבא ברוש  –אביב  פוע לתלה .17

 18:00   הפועל ת"א/אוסישקין –ליה בני הרצ .18

 20:30   מגינים עצמה מודיעין  –מכבי תל אביב  .19

 18:00   הפועל לב השרון –העין י ראש עירונ .20

 20:30  על אמנון ירושלים הפו –אליצור ג. עציון אפרת  .21

 20:30   ע.ל.ה הרי ירושלים  –שלים אליצור ירו .22

 18:30   מכבי שלומי רחובות –ל נצר סירני הפוע  .23

 20:00   הפועל נס ציונה חרוב –חובות יצור ראל .24

 19:00    פועל ברנרה –הפועל מטה יהודה  .25

 18:30   צ מכבי שקד ראשל" –ה ור יהוד.ל.ה אע .26

 19:00   הפועל רן חולון  –הפועל נס ציונה חצב  .27

 18:30   אליצור אהרון יבנה –עצמה מודיעין  .28

 18:30    מכבי אשדוד –י תקוה מכבי גנ .29

 19:00  אליצור יבנה גבריאל  –מים מכבי אשדוד רת  .30

 18:00   ומר הפועל באר שבע/ע –הפועל אשכול  .31

 18:00   הפועל אילת –רחבים ועים/מהפועל מב .32

 

 תשחק   קבוצות שאינן מאותה ליגה, כל קבוצה 2תפות בכל משחק, בכל השלבים, בו משת •

 גה בה היא משתתפת.של הלי ןבגביע עפ"י התקנו

 

 15/11/20 ראשוןיום       סבוב ב': 

 2מנצח משחק      1מנצח משחק  .33

 4חק מנצח מש     3מנצח משחק  .34
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 6משחק מנצח      5חק מנצח מש .35

 8שחק  מ מנצח    7מנצח משחק   .36

 10 מנצח משחק   9מנצח משחק  .37

  12צח משחק מנ                         11מנצח משחק  .38

 14צח משחק מנ  13 קמנצח משח .39

 16מנצח משחק    15מנצח משחק  .40

 18מנצח משחק    17 ח משחקמנצ .41

 20מנצח משחק    19מנצח משחק  .42

 22משחק מנצח    21ק מנצח משח .43

 24מנצח משחק    23שחק מנצח מ .44

 26מנצח משחק    25משחק ח מנצ .45

 28מנצח משחק    27שחק מנצח מ .46

 30שחק מנצח מ   29מנצח משחק  .47

 32שחק מנצח מ   31מנצח משחק  .48

 

 13/12/20ן ראשו יום     שמינית גמר:   :ג' בוב ס

 34מנצח משחק   33 מנצח משחק .49

 36ק מנצח משח   35 מנצח משחק .50

 38שחק מנצח מ   37חק מנצח מש .51

 40שחק מ מנצח  39נצח משחק מ .52

 42חק מנצח מש   41מנצח משחק  .53

 44מנצח משחק          43מנצח משחק  .54

 46 מנצח משחק   45משחק  נצחמ .55

 48מנצח משחק    47משחק  מנצח .56

 

 נגד קבוצה מליגה   מחוזיתבו משחקת קבוצה מליגה  ,ג' – בים א'בסיבו ,בכל משחק ●

 מחוזית היא המארחת.הליגה הבוצה מומטית הקאוט  לאומית,    

 06/01/21רביעי יום   גמר:  בער

 10/03/21י / יום רביע 17/02/21ביעי ר יום   גמר: חצי 

 19/04/21מישי ח יום           גמר:

 בהשתתפו הקבוצות,רך בנפרד מר תיעהגרלת משחקי רבע גמר וחצי ג ●

 וגרפיות. גיאבמועד שיקבע ללא הגבלות    

 ה ליגה, כל קבוצה תשחק  ותקבוצות שלא מא 2ות ו משתתפגביע בכל משחק ב ●

 ביע לפי התקנון של הליגה בה היא משתתפת. בג    
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 910, ז"ל( ה פלס,נאוע"ש )ביע המדינה לנערות א' ג

 

 שעה    11/10/20 ראשון  יוםשמינית גמר: : סבוב א' 

 18:00   הפועל גליל עליון צפת –הפועל מטה אשר  .1

 20:00   פהמכבי חי –עאל עמק יזר הפועל .2

 18:00   הפועל גלבוע/מעיינות  –יהודה ן מ.ס. אב .3

 18:30   ליצור נתניה עירוניא –הפועל מנשה  .4

 18:30   אליצור חולון  –ירות עהפועל כפר סבא צ .5

 19:00   הרצליהבני  –א.ס. רמת השרון  .6

 19:30   הפועל כפר סבא –מכבי רעננה  .7

 19:00   יון ן לצועל ראשוהפ –בע/עומר הפועל באר ש .8

 19:00   ירושלים  השמל –הפועל ברנר  .9

 ( 15/11/20ראשון  )יום    9מנצח משחק  – 8מנצח משחק  .10

 

 

 13/12/20ראשון יום רבע גמר:    ●                                                   

 17/01/21ראשון  / יום  03/01/21ראשון  יוםחצי גמר:    ●                                                  

 22/03/21ני ש יום  גמר:   ●                                        

 

אותה הליגה, כל קבוצה תשחק בגביע עפ"י  שאינן מ  קבוצות,  2משחק בו משתתפות  בכל   •
 יגה בה היא משתתפת.ן של הלהתקנו 

 

 הגבלות וצות ללא הקב בהשתתפותערכו בנפרד, הגרלת משחקי רבע גמר וחצי גמר יי  ●

 יות.רפגיאוג     
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 911ש אברהם זייף ז"ל(, ינה לילדים )ע"גביע המד 
 שעה     15/10/20חמישי : יום סבוב א' 

 17:30 הפועל גליל חולתא –ים כפר ורד עצמה .1

 18:00  הפועל גליל תבור  –גליל הפועל מטה אשר  .2

 19:00 אל עירונימכבי כרמי –הפועל גלבוע מעיינות  .3

 18:00 בתהפועל יזרעאל ג –ב ה אשר כזיל מטהפוע  .4

 19:00 קרית טבעון הפועל –מכבי חיפה איתי  .5

 18:30 אליצור קרית אתא  –על נהריה הפו .6

 17:30 הפועל עמק יזרעאל –מוצקין   מכבי קרית .7

 19:00 על מטה אשר הפו –ו בית"ר אחוזה בן חמ .8

 18:30 מכבי בקה  –מכבי קדימה צורן  .9

 18:30 חי חדרה נמכב –רעננה  מכבי .10

 17:30 חפר  מקהפועל ע –ס חנה פרדמכבי  .11

 19:00 נקי הפועל בנימינה/פי –ות הפועל ח. השרון ארי .12

 19:00 קבעמכבי זכרון י –הפועל כ. סבא אגוז  .13

 18:00 עירוני ראש העין  –בני הרצליה דרור  .14

 19:00 הפועל ל.ח. חוף השרון  –ן יהודה מ.ס. אב .15

 19:00 עמוס. נתניה אליצור ע –ת א.ס. רמת השרון תו  .16

 19:00 אור יהודה ה ע.ל. –בי פתח תקוה מכ .17

 19:00 מכבי הוד השרון – מכבי יגאל ת"א .18

 19:00 מכבי גני תקוה  –מכבי רמת גן  .19

 18:30 הפועל תל אביב –ונו קרית א יעירונ .20

 17:00 הרצליה רוניבני  – הפועל חולון נריה .21

 19:00 מכבי פ"ת עצמאות –הפועל ר"ג גבעתיים  .22

 19:00 אלוןי ראשל"צ מכב –ית דגן מכבי ב .23

 17:30 מכבי רחובות חיים –ובות רחאליצור  .24

 18:30 בי ראשלצ דקלמכ –נצר סירני  להפוע  .25

 19:00 ן יעצמה מודיע –אליצור לוד  .26

 17:00 עצמה מודיעין מגינים  –מכבי רחובות  .27

 19:00 הפועל נ. ציונה ורד –וני רחובות כבי עירמ .28

 19:00 אביב  מכבי תל –דר מכבי גני תקוה לי .29

 17:30 ושלים עידן ירהפועל  –צור הדסה  י-הפועל מ .30

 19:00 מ. ציון הפועל ירושלים  –חושה הפועל מ.י. נ .31

 19:00 ציון  עאליצור גוש   –אליצור ירושלים  .32

 17:30 פרתאליצור ג. עציון א –ע.ל.ה הרי ירושלים  .33

 18:30 הפועל מטה יהודה –מכבי מודיעין   .34

 19:00 מרכז פועל ירושליםה –מכבי גדרה  .35

 17:00 יונה גפן .צהפועל נ –נה שמשון אליצור יב .36

 17:30 ליצור יבנה שלמהא –מכבי אשדוד  .37

 17:30 מכבי אשדוד רתמים  –הפועל שער הנגב  .38

 18:00 הפועל באר שבע/עומר  –ת ועל אילפה .39

 17:00 ל באר טוביה כנותהפוע – הפועל רמת נגב .40

 18:30 רהפועל ברנ –הפועל מבועים/מרחבים  .41

 19:00 על מודיעים אורניםהפו –רור ון דל לב השרהפוע  .42

 

 גה, כל קבוצה תשחק בגביע עפ"י  בוצות שאינן מאותה הליק  2בכל משחק בו משתתפות  •
 יא משתתפת.גה בה היהתקנון של הל
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 12/11/20חמישי יום     סבוב ב':

 2משחק מנצח  1שחק מנצח מ .43

 4מנצח משחק  3מנצח משחק  .44

 6מנצח משחק  5מנצח משחק  .45

  8 נצח משחקמ 7ק מנצח משח .46

 10ח משחק נצמ  9מנצח משחק  .47

 12שחק מנצח מ 11מנצח משחק  .48

 14מנצח משחק   13מנצח משחק  .49

 16מנצח משחק   15מנצח משחק  .50

 18מנצח משחק   17ח משחק צמנ .51

 20מנצח משחק  19מנצח משחק  .52

 22מנצח משחק  21שחק מנצח מ .53

 24מנצח משחק  23מנצח משחק  .54

 26חק מנצח מש 25ק מנצח משח .55

 28 צח משחקמנ 27חק צח משמנ .56

 30מנצח משחק  29 חקמנצח מש .57

 32מנצח משחק  31מנצח משחק  .58

 34מנצח משחק  33חק מנצח מש .59

 36מנצח משחק  35מנצח משחק  .60

 38מנצח משחק  37משחק מנצח  .61

 40ק מנצח משח 39מנצח משחק  .62

 42מנצח משחק  41צח משחק מנ .63

 

 17/12/20יום חמישי    :ג' סבוב 

 חופשית  43מנצח משחק  .64

 45מנצח משחק  44משחק  מנצח .65

 47מנצח משחק  46שחק מ מנצח .66

 49מנצח משחק  48 מנצח משחק .67

 51מנצח משחק  50משחק  מנצח .68

 53ק חמנצח מש 52מנצח משחק  .69

 55מנצח משחק  54 צח משחקמנ .70

  57משחק מנצח  56 מנצח משחק .71

 59מנצח משחק  58 מנצח משחק .72

 61מנצח משחק  60מנצח משחק  .73

 63חק מנצח מש 62מנצח משחק  .74

 

 

 21/01/21חמישי  ום י שמינית גמר:    :ד' סבוב 

 65מנצח משחק  64חק מנצח מש .75

 חופשית  66מנצח משחק  .76
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 68משחק  חמנצ 67מנצח משחק  .77

 חופשית  69מנצח משחק  .78

 חופשית  70. מנצח משחק 79

 חופשית  71. מנצח משחק 80

 חופשית  72. מנצח משחק 81

 74ק מנצח משח 73נצח משחק . מ82

 

 ת, נגד קבוצה מליגה מחוזי ' בו משחקת קבוצה מליגה לאומיתד  –שחק, בסיבובים א' בכל מ ●

 ת. א המארחיאוטומטית הקבוצה, מהליגה המחוזית ה    

 

 

 08/02/21רבע גמר:  יום שני 

 

 15/03/21/ יום שני  25/02/21ישי חמיום   :חצי גמר

 

 19/04/21 שנייום          גמר: 

 

 ע במועד שיקב  פות הקבוצות בנפרד,תתייערכו בהש ,צי גמרע גמר וחרב קימשח  גרלתה •

 ות. גיאוגרפי ללא הגבלות  
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 912, ז"ל( כותי נאלגביע המדינה לנערות ב' )ע"ש ני  
 שעה    13/10/20 ישליש: יום סבוב א' 

 19:30 הפועל עמק יזרעאל –ה כפר ורדים עצמ .1

 18:00 מנשה  הפועל –מכבי חיפה  .2

 חופשית –מעיינות /בועהפועל גל .3

 18:00 הפועל מטה אשר –צקין מומכבי קרית   .4

 19:00 מת השרוןא.ס. ר  –ס. אבן יהודה מ. .5

 19:30 חף רעננה ש  מכבי  –מכבי הוד השרון יסמין  .6

 18:30 מכבי רעננה –הפועל מעגן זכרון  .7

 18:30 הפועל כפר סבא  –ור נתניה עירוני אליצ .8

 ופשית ח –אליצור חולון  .9

 19:30 ני הרצליהב –ני תקוה מכבי ג .10

 18:00 הפועל לב השרון –ביב א בני יהודה תל .11

 18:00 ירושלים מ.ל.ה.ש  –"א ירושלים אס .12

  חופשית  –הפועל אשקלון  .13

 חופשית –אה יבנה ל ראליצו .14

 19:30 נההפועל נס ציונה רנ –הפועל ברנר  .15

 חופשית –הפועל ראשל"צ עירוני  .16

 23/11/20שני  יום    שמינית גמר:   ב': סבוב                                                     

 2מנצח משחק   1מנצח משחק   .17

 4מנצח משחק   3ק  מנצח משח .18

 6מנצח משחק   5מנצח משחק   .19

 8מנצח משחק   7ח משחק  צמנ .20

 10מנצח משחק   9מנצח משחק   .21

 12מנצח משחק   11ח משחק  מנצ .22

 14מנצח משחק   13מנצח משחק   .23

 16מנצח משחק   15מנצח משחק   .24

 
 בוצה מליגה מחוזית נגד  ק  ג', בו משחקת –א'   , בסיבוביםשחקבכל מ •

 ומטית הקבוצה מליגה מחוזית היא המארחת.וצה מליגה לאומית, אוטקב    

 15/12/20שלישי  יוםמר: גרבע 

 06/02/21בת יום ש  / 23/01/21שבת יום חצי גמר: 

 11/03/21יום חמישי גמר: 

 ע בי, כל קבוצה תשחק בגמאותה ליגה נןאיצות, שקבו 2  שתתפותבכל משחק גביע בו מ •

 היא משתתפת. לפי התקנון של הליגה בה    

 

 ת ללא הגבלות הקבוצו תשחקי רבע גמר וחצי גמר ייערכו בנפרד בהשתתפוהגרלת מ  •

  גיאוגרפיות           
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 913 ילדות,מדינה לגביע ה

 

 שעה        14/10/20רביעי : יום סבוב א' 

 18:30 ון ועל קרית טבעפה –צפת  ל גליל עליוןהפוע  .1

 18:30 הפועל גלבוע/מעיינות –זרעאל י הפועל עמק .2

 17:00 ל ג. מעיינות מזרחהפוע  –מכבי חיפה  .3

 17:00 טה אשרהפועל מ –מכבי קרית מוצקין  .4

 17:30 חפרהפועל עמק  –הפועל זכרון יעקב  .5

 19:00 הפועל מנשה –הפועל זכרון מעגן  .6

 18:00 רוןכל מעגן זהפוע  –השרון הפועל ל.ח. חוף  .7

 19:00 השרון חצב ד מכבי הו –בי רעננה מכ .8

 18:00 הפועל כפר סבא  – מכבי פרדס חנה .9

 19:00 אליצור נתניה עירוני  –א.ס. רמת השרון  .10

 18:30 אליצור יבנה רחל  –ר חולון אליצו .11

 18:30 לב השרוןפועל ה –קוה מכבי גני ת .12

 17:30 אס"א ירושלים  –הפועל רמת הנגב  .13

 17:30 פועל ברנרה –ושלים מ.ל.ה.ש יר .14

 18:00 הפועל ראשל"צ עירוני  –ב ביודה תל אבני יה .15

 17:30 על אשקלוןהפו  – נס ציונההפועל  .16

 
 18/11/20י ום רביעישמינית גמר:      סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק  . 17
 4מנצח משחק   3חק מנצח מש 18
 6מנצח משחק  5מנצח משחק  . 19
 8משחק  מנצח 7משחק  מנצח . 20
 10מנצח משחק  9 מנצח משחק . 21
 12מנצח משחק  11מנצח משחק  . 22
 14חק מנצח מש 13 מנצח משחק . 23
 16מנצח משחק  15מנצח משחק  . 24
 

 16/12/20רביעי יום         גמר: רבע  : ' גסבוב 
 18מנצח משחק  17 שחקמנצח מ . 25
 20נצח משחק מ 19 מנצח משחק . 26
 22משחק מנצח   21 חקמנצח מש . 27
 24מנצח משחק  23 מנצח משחק . 28
 

 24/01/21 / יום ראשון  20/01/21 רביעייום    חצי גמר:   :ד' וב סב
 26מנצח משחק  25 מנצח משחק . 29
 28מנצח משחק  27שחק מנצח מ . 30

 
 

 משחק הגומלין. ב  שחק הראשון ומתארחת ת את המהקבוצה מצד ימין מארח •
 
 

 22/03/21שני יום     גמר:   :ה' סבוב 
 30מנצח משחק  29מנצח משחק  . 31
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 2020/21עונת  –ביעי אירופה ג
 )מכבי תל אביב(   גברים   –יורוליג                     

 

 בהייר בית/חוץ תאריך
 אלבה ברלין בית 01/10/20
 וסקבה צסק"א מ חוץ  08/10/20
 באיירן מינכן בית 14/10/20
 אלימפיאקוס חוץ  16/10/20
 קבה סימקי מוח חוץ  23/10/20
 פנרבחצ'ה  בית 29/10/20
 אנאדולו אפס חוץ  05/11/20
 ס ז'לגירי בית 12/11/20
 ריאל מדריד  חוץ  18/11/20
 ולנסיה  חוץ  20/11/20
 ארמאני מילאנו  יתב 26/11/20
 בלגרד הכוכב האדום בית 03/12/20
 באסקוניה חוץ  10/12/20
 וילרבאן חוץ  16/10/20
 ברצלונה  חוץ  18/12/20
 ייקוספנאתינ בית 22/12/20
 סנט פטרסבורג תבי 29/12/20
 בה ברליןאל חוץ  07/01/21
 אולימפיאקוס בית 12/01/21
 באסקוניה בית 14/01/21
 ריאל מדריד    בית 21/01/21
 פנרבחצ'ה  חוץ  26/01/21
 אנאדולו אפס בית 28/01/21
 חימקי מוסקבה  בית 04/02/21
 ו ארמאני מילאנ חוץ  18/02/21
 ן מינכןבאייר חוץ  25/02/21
 צסק"א מוסקבה  תבי 02/03/21
 ולנסיה  בית 04/03/21
 פנאתינייקוס חוץ  11/03/21
 וילרבאן בית 18/03/21
 לגיריס ז' חוץ  25/03/21
 ברצלונה  בית 30/03/21
 האדום בלגרדהכוכב  חוץ  01/04/21
 סנט פטרסבורג חוץ  09/04/21

 

 05/20/05-04, 30/04/21-29, 28/04/21-27, 123/04/2-22, 1/04/212-20 :גמר סל 

  28/05/21 :(גמרפור )חצי פיינל  , 

 30/05/21        :(גמרפיינל פור ) 
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 קאפ יורוגביע 
 ( ראשון לציון   מכבי בהשתתפות  )            

 

בית/חו תאריך

 ץ

 יריבה

 ניה גרמהולם  חוץ  30/09/20

 ספרד  מלגה יתב 06/101/20

 ברסקיה בית 14/10/20

 טליה בולוניה אי חוץ  21/10/20

 פודריצה  בית 28/10/20

 גרמניה הולם  בית 04/11/20

 ד מלגה ספר חוץ  10/11/20

 ברסקיה חוץ  18/11/20

 ה בולוניה איטלי בית 09/12/20

 פודריצה  חוץ  16/12/20
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 אפיב" גביע אלופות 
 תתפות הפועל ירושלים( בהש )                

 

חו/בית תאריך

 ץ

 יריבה

 טלקום תורכיה בית 14/10/20

 טאפן תורכיה בית 20/10/20

 הנד בלגיטאוס חוץ  27/10/20

 וז' צרפתלימ בית 04/11/20

 יזי איטליהדברנ חוץ  11/11/20

 לה מהמוקדמותעו בית 17/11/20

 בורגס ספרד חוץ  08/12/20

 הלקום תורכיט וץ ח 15/12/20

 תורכיהטאפן  חוץ  22/12/20

 בלגיהאוסטנד  בית 05/01/21

 לימוז' צרפת חוץ  12/01/21

 יזי איטליהנדבר בית 18/01/21

 וקדמותעולה מהמ חוץ  27/01/21

 ספרדבורגס  בית 02-03/02/21

 

 

 16/03/21, 9/03/210, 02/03/21: שמינית גמר

 06/04/21, 213/30/0, 123/03/2:       רבע גמר 

 07/05/21        : חצי גמר 

 05/21/09:              רגמ 
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 אירופה לאלופות  גביע
 ( חולון   הפועל )בהשתתפות                    

  

בית/ח תאריך

 וץ

 יריבה

 קרשיאקה )טורקיה(פינאר  בית 13/10/20

 )יוון(אא"ק אתונה  חוץ  21/10/20

 יה )איטליה( בולונפורטיטודו  בית 28/10/20

 )ספרד(בילבאו  חוץ  03/11/20

 )צרפת(שולה  בית 10/11/20

 יריבה מהמוקדמות  בית 18/11/20

 באמברג )גרמניה( חוץ  08/12/20

 יה(פינאר קרשיאקה )טורק חוץ  16/12/20

 א"ק אתונה )יוון(א בית 23/12/20

 ולוניה )יוון( פורטיטודו ב חוץ  06/01/21

 ספרד(באו )ביל בית 13/01/21

 )צרפת(שולה  וץ ח 20/01/21

 ות יריבה מהמוקדמ חוץ  26/01/21

 ברוז באמבורג )גרמניה( בית 02-03/02/21

 

 

 16/03/21, 9/03/210, 02/03/21 :גמר שמינית 

 6/04/210, 30/03/21 ,03/21/23 :גמר רבע 

 07/05/21 :גמרחצי  

 09/05/21 :גמר 
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 יב"א יורוקאפ פ
 ס ציונה( )בהשתתפות הפועל נ                   

  

ארית

 ך

בית/ח

 וץ

 יריבה

 עולה מהמוקדמות חוץ  14/10/20

 גריה זול הונאס בית 21/10/20

 טרו פוליןאוס חוץ  28/10/20

 עולה מהמוקדמות בית 04/11/20

 אזול הונגריה ס חוץ  11/11/20

 אוסטרו פולין בית 18/11/20

  

 

 /2103/02, 1/2127/0, 20/01/21, 06/01/21,  16/12/20, 009/12/2 :ב' שלב  

 10/03/21, 03/03/21 :גמר רבע 

 31/03/21, 24/03/21 :גמרחצי  

 28/04/21, /04/2121 :מרג 
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 נשים ע אירופהגבי
 )בהשתתפות אליצור רמלה(                      

  

יתאר

 ך

בית/ח

 וץ

 בהירי

 ת מהמוקדמות נושר חוץ  15/10/20

 אורמנספור בית 22/10/20

 שבדיה אומאה חוץ  28/10/20

 נושרת מהמוקדמות  בית 04/11/20

 ורפמנסאור חוץ  25/11/20

 שבדיה אומאה בית 03/12/20

  

 

 /01/2107, 20/17/12: ב' סיבוב  

 27/01/21/ /01/2121 :סיבוב ג'  

 21/25/02, 02/218/1 :גמרשמינית  

 18/03/21, 111/03/2 :רבע גמר 

 01/04/21, 25/03/21 :חצי גמר 

 14/04/21, 04/21/07 :גמר
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 גביע אליפות פיב"א
 אביב( )בהשתתפות הפועל תל                      

 

   25/09/20-22: סין מוקדמות בקפרי

 

13/10/20 ,21/10/20 ,27/10/20 ,03/11/20  ,11/11/20 ,18/11/20, 08/12/20 ,16/12/20 , 

22/12/20 ,05/01/21 ,12/01/21 ,20/01/21  ,26/01/21, 02-03/02/21 

 

 02-/2103/03: 1פלייאוף 

 110/03/2-09: 2פלייאוף 

 17/03/21-16: 3ף פלייאו 

 06-/2107/04, /04/21-0706, 24/03/21-23: מררבע ג

 09/05/21-07: פיינל פור 
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 נבחרות 
 ראל נבחרות יש  

 ( 2020/21)גברים                                                          

 

     

 27/11/20  ספרד      ישראל     

 30/11/20 פולין  ישראל 

 18/02/21 ישראל  ה ירומנ 

 21/02/21 ישראל  ספרד  

    

 

 

 רות ישראל נבח
 ( 2020/21)נשים                                                            

 

 12/11/20 לישרא ונטנגרומ

 15/12/20 ישראל שבדיה

 07/02/21 מונטנגרו ישראל

 

 

 

 

                      
 



 

 

 

 

 

 

 


