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 2' חוזר מס -שינויים בתוכנית המשחקים:  הנדון
 

 
 
 :ת הבאותפירוק הקבוצונא רשמו את .1

(791)מפרץ' ליגה ילדים א-(9586' קבוצה מס)הפועל נהריה גופר 

(191)עמקים' ליגה נערים א-(8657' קבוצה מס)הפועל מגדל העמק 

(851)נגב' ליגה קטסל א-(297' קבוצה מס)הפועל מיתר 

(17)שומרון' ליגה ב-(9517' קבוצה מס)בית יהושע/הפועל השרון 

(289)'ליגה ילדות שרון א-(9666' קבוצה מס)הפועל חוף השרון 

(797)א"ת' ליגה ילדים ב-(7799' קבוצה מס)נוה מונוסון.ס.א 

(797)'שומרון א' ילדים א ליגה-(8176' קבוצה מס)מכבי אום אל פחם 

(111)ליגה נוער מחוזית עמקים-(9566' קבוצה מס)הפועל עפולה 

(86)נשים שרון' ליגה א-(9665' קבוצה מס)מכבי פרדיס 

(516)ליגה קטסל בנות שומרון-(9167' קבוצה מס)מכבי פרדיס 

(719)עמקים' ליגה נערים ב-(9657' קבוצה מס)הפועל משגב צעירים 

(719)נגב' ליגה נערים ב-(9526' קבוצה מס)מריםהפועל עומר עו 

(815)דרום' ליגה נערות ב-(9616' קבוצה מס)הפועל עומר 

(897)שרון' ליגה קטסל א-(8575' קבוצה מס)הפועל טייבה 

(515)ליגה קטסל בנות מרכז-(9667' קבוצה מס)מכבי רמת חן עתיד 

(199)מחוזית ירושלים' ליגה נערים א-(9696' קבוצה מס)גבעת רם/הפועל ירושלים 

(812)ירושלים' ליגה נערות ב-(9697' קבוצה מס)הפועל ירושלים 

(115)ליגה נוער מחוזית נגב-(9127' קבוצה מס)בר.ג/הפועל בני שמעון 

 (851)נגב' ליגה קטסל א-(9771' קבוצה מס)בר.ג/שמעוןהפועל בני 

(688)מרכז' ליגה נערות א-(9775' קבוצה מס)מכבי מתן 

(991)'ת א"פ' ליגה קטסל ב-(9262' קבוצה מס)יאלהפועל אר 
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(686)חיפה' ליגה נערות א-(9667' קבוצה מס)מכבי אום אל פחם 

(511)ליגה קטסל בנות נגב-(9256' קבוצה מס)הפועל באר טוביה רגבים 

(115)ליגה נוער מחוזית נגב-(9916' קבוצה מס)מכבי שדות נגב 

(785)שרון' לדים בליגה י-(9598' קבוצה מס)הפועל טירה 

(519)ליגה קטסל בנות דן-(9969' קבוצה מס)צורן/מכבי קדימה 

(881)גליל גליון' ליגה קטסל א-(9761' קבוצה מס)כפר בלום/ע"הפועל ג 

(687)צפון' ליגה נערות א-(9276' קבוצה מס)ידאת'ניג/הפועל בועיינה 

(796)שפלה' ליגה ילדים א-)9666' קבוצה מס)אליצור לוד 

(818)שרון' ליגה נערות ב-(7721' קבוצה מס)זכרון/מעגן הפועל 

(787)לאומית חיפה' ליגה ילדים א-(8127' קבוצה מס)הפועל בק חיפה 

(827)מודיעין' ליגה קטסל א-(9527' קבוצה מס)הפועל מודיעין גמזו 

(716)ירושלים' ליגה נערים ב-(8511' קבוצה מס)לפיד הפועל חבל מודיעין 

(291)ליגה ילדות דרום-(9259' קבוצה מס)כנות הפועל באר טוביה 

(721)נגב' ליגה ילדים ב-(7177' קבוצה מס)הפועל מיתר 

(812)ירושלים' ליגה נערות ב-(9676' קבוצה מס)אליצור גוש עציון 

(199)ירושלים' ליגה נערות א-(9551' קבוצה מס)חשמונאי/הפועל גזר 

(887)עגלבו' א ליגה קטסל-(9567' וצה מסקב)גינוסר/הפועל ירדן 

(18)תל אביב' ליגה ב-(787' קבוצה מס)מכבי תל כביר 

(18)תל אביב' ליגה ב-(7761' קבוצה מס)מכבי תל כביר חנן 

(297)ליגה ילדות נגב-(9671' קבוצה מס)ש"ב/הפועל באר שבע 

 

 :נא רשמו את שינויי המגרשים הבאים.2

אולם יעקב כהן ברח-(997)'ת ב"פ' ליגה קטסל ב-(6716' קבוצה מס)עירוני קרית אונו עתיד '

 .קרית אונו,17רפאל איתן 

פוליאקוב ' אולם קרית האומנים ברח-(6)ליגה ארצית דרום-(1672' קבוצה מס)אליצור רמלה

 .רמלה,שכונת מצליח,1

קבוצה )רהפועל תמרה אלזהו( +511)בנות צפוןליגה קטסל -(6882' קבוצה מס)הפועל תמרה

המשחקים . אולם אלביאן בשכונה צפונית בתמרה, (511)פוןליגה קטסל בנות צ-(9687' מס

 (. שעות לפני המחזור הקבוע ליום ראשון 76)19.71ייערכו בימי שבת בשעה 

 .12.11הושעיה ייערכו בימי ראשון בשעה /כל המשחקים נגד הפועל יזרעאל
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ץ משמר העמקאולם בקיבו -(186)ארצית צפון' ליגה נערים א-(9769' קבוצה מס)הפועל מגידו. 

המשחקים .אולם בקדימה-(117)ליגה נוער מחוזית שומרון-(9211' קבוצה מס)צורן/מכבי קדימה

 .16.11ייערכו בשעה 

צורן,1האילנות ' אולם ברח,(986)'רעננה א' ליגה קטסל ב-(9267' קבוצה מס)צורן/מכבי קדימה .

למעט , שלישי ולא ביום 19.11המשחקים הביתיים ייערכו ביום שישי בשבוע בשעה 

 12.11מכבי רעננה אחוזה שייערכו בימי שלישי בשעה ,המשחקים נגד אליצור רעננה

קבוצה )מכבי תל אביב( + 786)א"לאומית ת' ליגה ילדים א-(569' קבוצה מס)א"מכבי יגאל ת

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו באולם   –( 786)א"לאומית ת' ליגה ילדים א -(727' מס

 .א"ת,57פינשטיין ' רח,אביבס רמת "ביה

צהלה ,1אבנר ' מגרש פתוח ברח-(997)דן' ליגה קטסל ב-(8266' קבוצה מס)א דפנה"מכבי ת

 .12.71המשחקים הביתיים ייערכו בימי שלישי בשעה . א"ת

9שטרית ' מגרש פתוח ברח -(996)א"ת' ליגה קטסל ב -(7157' קבוצה מס)א צהלה"מכבי ת ,

 .15.71ם הביתיים ייערכו בימי שלישי בשעה כל המשחקי. א"הדר יוסף ת

שוהם,76הקשת ' אולם יהלום ברח -(717)מרכז' ליגה נערים ב-(6825' קבוצה מס)מכבי שוהם. 

הפועל ( + 711)לאומית צפון' ליגה נערים ב-(6711' קבוצה מס)הפועל עמק יזרעאל

ל עמק הפוע( +117)ליגה נוער לאומית צפון -(7867' קבוצה מס)צעירים/יזרעאל

( 617' קבוצה מס)הפועל עמק יזרעאל( +672)חיפה' ליגה נערות ב-(672' קבוצה מס)יזרעאל

 .אולם בקיבוץ גבת -(11)עמקים' ליגה ב –

ס אור קדרון"אולם ביה-(829)שורק' ליגה קטסל א-(1571' קבוצה מס)הפועל ברנר. 

המשחקים -כון ברנרס תי"אולם ביה-(291)ליגה ילדות דרום-(9919' קבוצה מס)הפועל ברנר

 15.71בליגה ייערכו בשעה 

רמת גן 58הטייסים ' רח,אולם זיסמן-(18)א"ת' ליגה ב-(9661' קבוצה מס)עירוני רמת גן בלאק .

 .71.11המשחקים בליגה ייערכו בשעה 

קבוצה )אשקלון כוכב.ס.א( + 927)אשקלון' ליגה קטסל ב-(6627' קבוצה מס)אשקלון כוכב.ס.א

ליגה נערים -(8659' קבוצה מס)אשקלון כוכב.ס.א( + 825)'דרום א' טסל אליגה ק-(8658' מס

 .אשקלון,יצחק רבין' ברח' אולם מקיף ד -(192)מחוזית דרום' א

קבוצה מס)אשקלון ניצן.ס.א+  (825)'דרום א' ליגה קטסל א-(7587' קבוצה מס)אשקלון.ס.א '

דרום ' ליגה ילדים ב-(6727' קבוצה מס)אשקלון.ס.א( +721)'דרום ב' ליגה ילדים ב-(8261

אולם מקיף  -(726)'דרום ב' ליגה ילדים א-(9177' קבוצה מס)אשקלון משה.ס.א( + 721)'ב

 .אשקלון' א
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אולם הספורט בקדימה-(716)שומרון' ליגה נערים ב-(8286' קבוצה מס)צורן/מכבי קדימה. 

פארק התעשייה בעומר,ףאולם מקי-(851)נגב' ליגה קטסל א-(7861' קבוצה מס)הפועל עומר. 

קבוצה מס)מכבי גדרה בילויים( + 799)'מרכז ב' ליגה ילדים ב-(7776' קבוצה מס)מכבי גדרה '

 .גדרה,8ס רעות ברחוב האירוס "מגרש פתוח בביה -(799)'מרכז ב' ליגה ילדים ב-(6211

ודבאשד' ס מקיף ג"אולם ביה-(921)דרום' ליגה קטוסל ב-(7565' קבוצה מס)ביתר אשדוד. 

רמת השרון .ס.א( + 787)לאומית שרון' ליגה ילדים א-(721' קבוצה מס)רמת השרון תות.ס.א

רמת ,17ברחוב השפלה ,אולם אלון -(798)'שרון ב' ליגה ילדים א -(971' קבוצה מס)דרור

 .השרון

הפועל תל  (+717)לאומית מרכז' ליגה נערים ב -(6777' קבוצה מס)הפועל תל אביב

רמת ,ס הכפר הירוק"אולם ביה –( 786)א"לאומית ת' ליגה ילדים א -(7777' קבוצה מס)אביב

 .12.71משחקי הילדים ייערכו בשעה , 71.71משחקי הנערים ייערכו בשעה . השרון

אולם מושב אמונים -(511)ליגה קטסל בנות נגב-(8767' קבוצה מס)הפועל באר טוביה- 

 12.71המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

 

 :שינויי שעות המשחקים בליגות כדלקמן נא רשמו את.3

כל המשחקים הביתיים בליגה (. 119)ליגה נוער ארצית שרון-(777' קבוצה מס)ס גפן"הפועל כ

 .71.71ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(987)מפרץ' סל בליגה קט-(6716' קבוצה מס)מכבי קרית מוצקין

 .בימי שישיבימי שלישי בשבוע ולא  12.71ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(795)א"ת' ליגה ילדים א-(8978' קבוצה מס)נוה אליעזר/א"ביתר ת

 .15.11בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו  -(711)דן' ליגה נערים ב-(6676קבוצה מס )נוה מונוסון.ס.א

 .15.11בשעה 

כל המשחקים  -(727)'ירושלים ב' א ילדיםליגה  -(9685' קבוצה מס)הר אדר/יםהפועל ירושל

 .15.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים  -(787)לאומית שרון' ם אליגה ילדי -(1611' קבוצה מס)רעננהמכבי

 .ולא בימי שבת 15.71בליגה ייערכו בימי חמישי בשבוע בשעה 

קבוצה מס)מכבי רמת חן( + 286)א"ליגה ילדות ת-(7667' קבוצה מס)מכבי רמת חן דני '

 .15.71כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(285)ליגה ילדות דן -(9655

 



 

 

-5- 

כל המשחקים הביתיים בליגה  –( 86)נשים שרון' ליגה א-(9865' קבוצה מס)הפועל רמת הכובש

 .71.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה  -(992)שורק' ליגה קטסל ב -(9962' קבוצה מס)ור רחובותאליצ

 .12.11ייערכו בשעה 

קבוצה מ)רהפועל תמרה אלזהו( + 287)דות מפרץליגה יל-(7651' קבוצה מס)הפועל תמרה '

כל המשחקים הביתיים ייערכו בימי שישי בשבוע ולא ביום  -(287)ליגה ילדות מפרץ–( 8977

 .12.11י בשעה רביע

כל המשחקים הביתיים בליגה  -(687)צפון' ליגה נערות א-(6617' קבוצה מס)הישגי כרמיאל

 .16.71ייערכו בשעה 

קבוצה מס)בני הרצליה( + 282)'ליגה ילדות שרון ב-(9957' קבוצה מס)בני הרצליה רוני '

 .12.71עה כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בש -(282)'ליגה ילדות שרון ב-(7115

כל המשחקים הביתיים  -(91)נשים מרכז' ליגה א-(7717' קבוצה מס)אליצור תל אביב גולדה

 .16.71בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(286)ליגה ילדות חיפה-(6167' קבוצה מס)עוספיא/הפועל הכרמל

 .בימי שישי ולא בימי רביעי 12.11בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(791)חיפה' ליגה ילדים א -(6658' קבוצה מס)יאעוספ/הפועל הכרמל

 .ולא בימי חמישי 12.11בליגה ייערכו בימי שבת בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(717)לאומית שרון' ליגה נערים ב -( 976'קבוצה מס)רמת השרון.ס.א

 .71.71בליגה ייערכו בשעה 

המשחקים הביתיים בליגה כל  -(7)גברים ת צפוןליגה ארצי -(858' קבוצה מס)רמת השרון.ס.א

 .71.11ה ייערכו בשע

מכבי משה ( + 111)ליגה נוער מחוזית חיפה -(8961' קבוצה מס)מכבי חיפה ביכורים

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו  -(119)ליגה נוער ארצית שרון –( 661' קבוצה מס)חיפה

 .16.11בשעה 

ליגה  -(8599' קבוצה מס)סביון.ס.א( + 791)'דן א' ה ילדים בליג-(6666' קבוצה מס)סביון.ס.א

 .15.71כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(792)דן' ילדים א

כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(87)נשים שרון' ליגה א-(8777' קבוצה מס)הפועל מנשה

71.11. 
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כל המשחקים הביתיים -(896)רעננה' אליגה קטסל -(6767' קבוצה מס)מכבי הוד השרון אגס

בבוקר ולא בימי שלישי למעט המשחקים נגד אליצור רעננה  11.11ייערכו בימי שבת בשעה 

 .15.71בילו ואליצור רעננה שייערכו בימי שלישי בשעה 

כל המשחקים -(991)'רעננה ב' ליגה קטסל ב-(8729' קבוצה מס)אנהמכבי הוד השרון ת

 .ולא בשבת 15.71לישי בשעה הביתיים ייערכו בימי ש

(177' קבוצה מס)מכבי מתן( + 512)'א א"ליגה קטסל בנות ת-(8755' קבוצה מס)מכבי מתן-

 .12.71כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(898)'ת א"פ' ליגה קטסל א

כל המשחקים הביתיים בליגה -(197)מחוזית שרון' ליגה נערים א-)9567' קבוצה מס)מכבי מתן

 .71.71שעה ייערכו ב

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(17)שומרון' ליגה ב-(6625' קבוצה מס)מכבי קיסריה

 .71.11בשעה 

קבוצה מס)אליצור רחובות( +799)'מרכז ב' ליגה ילדים ב-(8169' קבוצה מס)אליצור רחובות '

 .15.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(796)שפלה' ליגה ילדים א-(8672

קבוצה מס)מכבי גן יבנה( + 192)מחוזית דרום' ליגה נערים א-(9981' קבוצה מס)מכבי גן יבנה '

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(716)לאומית דרום' ליגה נערים ב -(8961

16.71. 

כל המשחקים הביתיים ייערכו -(927)נגב' ליגה קטסל ב-(9521' קבוצה מס)הפועל עומר עומרים

 .15.71ה בשע

כל המשחקים הביתיים ייערכו -(115)ליגה נוער מחוזית נגב-(8186' קבוצה מס)הפועל עומר

 .16.71בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(789)לאומית דרום' ליגה ילדים א-(827קבוצה מס )ביתר אשדוד

 .15.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(1116)ליגה נוער מחוזית צפון-(9162' קבוצה מס)הפועל גליל ברעם

 .16.11בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(727)'ירושלים ב' ליגה ילדים א-(8129' קבוצה מס)הפועל מטה יהודה

 .12.71בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(851)נגב' ליגה קטסל א -(9191' קבוצה מס)אליצור הר חברון דביר

 12.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו  -(77)ליגה לאומית נשים-(165' קבוצה מסב)צור תל אביבאלי

 .71.71בשעה 
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 : להלן השינויים לגבי שעות משחקי מכבי אשדוד  

 
 ('מקיף ח) 12:71שעת משחק . 7269' סל ב-קט
 (רתמים) 12:71שעת משחק . 8986' סל ב-קט
 (רתמים) 12:71שעת משחק . 6899' סל ב-קט

 
 (רתמים) 12:71שעת משחק . 6616' סל א-קט
 ('מקיף ח) 12:71שעת משחק . 7257' סל א-קט
 ('מקיף ח) 12:71שעת משחק . 9167' סל א-קט

 
 ('מקיף ח) 16:11שעת משחק . 7186' ילדים ב
 ('מקיף ד) 16:11שעת משחק . 8777' ילדים ב
 ('מקיף ד) 16:11שעת משחק . 9579' ילדים ב
 (רתמים) 16:11עת משחק ש. 9578' ילדים ב

 
 (רתמים) 16:11שעת משחק . 8989' ילדים א
 ('מקיף ח) 16:11שעת משחק . 7861' ילדים א

 
 

 שפורסםולא מפורקת כפי ( 927)נגב' כרגיל בליגה קטסל ב תשחק -(9269' קבוצה מס)קבוצת הפועל מיתר  .4
 .תחילה

 
באותם המגרשים ובאותם השעות למעט  11.1.15ייערך ביום חמישי ' שרון ב' בליגה ילדים א 11מחזור   .5

 .17.1.15המשחק של מכבי רעננה יונתן שייערך ביום שבת 
 
 

 : להלן השינויים בשעות משחקי אגודת מכבי חדרה.6

 
הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים , לאומית שרון' ליגה נערים ב, 1186' קבוצה מס, מכבי חדרה יורם.א

 .רחוב באר אורה חדרה, ומנויותבאולם עמל מדעים וא ,71:71בשעה 
 

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים , לאומית שרון' ליגה ילדים א, 1618' קבוצה מס, מכבי נח חדרה.ב
 .רחוב באר אורה חדרה, באולם עמל מדעים ואומנויות, 15:71בשעה 

 
שחקיה הביתיים הקבוצה תקיים את מ', שומרון א' ליגה ילדים ב, 896' קבוצה מס, מכבי חדרה הרב תחומי.ג

 .רחוב באר אורה חדרה, באולם עמל מדעים ואומנויות, 15:71בשעה 
 

 
 : נס ציונה הפועללהלן השינויים בשעות משחקי אגודת     .7

 
בליגה תקיים את משחקיה הביתיים (796)שפלה' ליגה ילדים א(  7977ק .מ)נס ציונה גפן  הפועלקבוצת 
 .נס ציונה  69ורדאו נ' בימי שבת באולם הפועל רח 12:11בשעה 
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תקיים את משחקי הבית (511)ליגה קטסל בנות דרום( 9282ק .מ)נס ציונה עדן קט סל בנות  הפועלקבוצת 
 נס ציונה 69נורדאו ' באולם הפועל רח

 
תקיים את משחקי הבית באולם הפועל (799)'מרכז ב' ליגה ילדים ב( 6991ק .מ)נס ציונה שקד  הפועלקבוצת 

למעט המשחקים נגד אליצור רחובות ומכבי רחובות שייערכו  16:11נס ציונה בימי שבת בשעה  69ו נורדא' רח
 .16.11בימי חמישי בשעה 

 
תקיים את משחקי הבית שלה בשעה (716)לאומית דרום' ליגה נערים ב( 6781)נס ציונה חצב  הפועלקבוצת 
 נס ציונה 7אוסקר שינדלר באולם  – 16:71

 
תקיים את משחקיה הביתיים באולם (717)לאומית מרכז' ליגה נערים ב( 7577)יונה חרוב נס צ הפועלקבוצת 
 16:11נס ציונה בשעה  77הזמיר  –שדות 

 
 16.11תקיים את משחקיה הביתיים בשעה ( 112)ליגה נוער ארצית מרכז( 6697)קבוצת הפועל נס ציונה אשל

 .נס ציונה,77הזמיר ' באותו אולם ברח
 
 

 :יים באגודת הפועל באר שבעשינוהלהלן    .8

 (.71:71)ללא שינוי בשעה . 6מבצע יואב , תשחק באולם מקיף ג, 8877קבוצה  , קבוצת נוער ארצית

  16:11תשחק בשעה ,  1117קבוצה , נערים א לאומית

  16:11תשחק בשעה . 7189קבוצה , נערים ב לאומית

 .16:11שעת המשחק , 11מרדכי מקלף , ד תעבור לשחק באולם מקיף, 9615קבוצה , קבוצה נערים ב נגב

 .16:11שעת משחק , 11מרדכי מקלף , תעבור לשחק באולם מקיף ד, 771קבוצה , ילדים א לאומית

 .ללא שינוי באולם, 16:11תשחק בשעה , 1162קבוצה , ילדים ב

 .16:11שעת משחק , 6מבצע יואב , תשחק באולם מקיף ג. 9616קבוצה , ילדים ב      

 .15:71שעת המשחק , 11מרדכי מקלף , תשחק באולם מקיף ד, 6877קבוצה , גבילדות נ

 
 

 

 
 

 , בכבוד רב                                                                                                       
 

 נפתלי גושן          
 רכז הליגות                                                                                       
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