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 3' חוזר מס -שינויים בתוכנית המשחקים:  הנדון
 

 
 
 :ת הבאותפירוק הקבוצונא רשמו את .1

(252)'ליגה ילדות שרון ב-(4886' קבוצה מס)הפועל כפר קאסם 

(752)צפון' ליגה ילדים א-(5930' קבוצה מס)הפועל גליל אביטל 

(049)מחוזית שרון' ליגה נערים א-(4814' קבוצה מס)אליצור שומרון 

(704)נגב' ליגה נערים ב-(4231' קבוצה מס)הפועל חבל איילות 

(008)ליגה נוער מחוזית נגב-(4097' קבוצה מס)הפועל חבל איילות 

(725)נגב' ליגה ילדים א-(4964' קבוצה מס)הפועל אילת המכולת 

(747)'שומרון א' ילדים א ליגה-(5156 'קבוצה מס)ת'הפועל ג 

(741)מפרץ' ליגה ילדים א-(4875' קבוצה מס)מכבי שפרעם 

(256)ליגה ילדות חיפה—(4874' קבוצה מס)מכבי שפרעם 

(045)מחוזית מרכז' ליגה נערים א-(4280' קבוצה מס)רעות/מכבי מכבים 

(745)'שרון ב' ליגה ילדים א-(5737' קבוצה מס)הפועל אריאל גלעד 

(557)צפון' ליגה קטסל א-(7935' קבוצה מס)הפועל ראש פינה 

(53)נשים שרון' ליגה א-(4447' קבוצה מס)הפועל פרדסיה 

(556)עמקים' ליגה קטסל א-(5691' קבוצה מס)מכבי נצרת 

(255)ליגה ילדות שומרון-(4890)אליצור נתניה דרום 

(052)ת מרכזארצי' ליגה נערים א-(5110' קבוצה מס)הפועל חבל מודיעין 

(54)ליגה ארצית נשים מרכז-(5413' קבוצה מס)עצמה באר יעקב 

(709)מרכז' ליגה נערים ב-(4831' קבוצה מס)עצמה באר יעקב 

(454)חדרה' ליגה קטסל ב-(4131' קבוצה מס)מכבי ערערה 
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(747)'שומרון א' ליגה ילדים א(4137' קבוצה מס)מכבי ערערה 

(741)מפרץ' ליגה ילדים א-(5621' מס קבוצה)מכבי קרית חיים נשרים 

(040)חיפה מחוזית' ליגה נערים א-(5099' קבוצה מס)מכבי קרית חיים 

(000)ליגה נוער מחוזית חיפה-(4181' קבוצה מס)מכבי קרית חיים 

(921)'דרום ב' ליגה ילדים ב-(4859' מס קבוצה)אליצור שפיר 

(528)'אדרום ' ליגה קטסל א-(5473' קבוצה מס)אליצור שפיר 

(815)ליגה קטסל בנות שרון-(6967' קבוצה מס)קדימה/מכבי צורן 

(715)צפון' ליגה נערים ב-(5496' קבוצה מס)הישגי כרמיאל 

(721)מרכז' ליגה ילדים א-(4658' קבוצה מס)אליצור מודיעין 

(706)ירושלים' ליגה נערים ב-(421' קבוצה מס)אליצור חשמונאים 

(523)'דרום ב' ליגה קטסל א-(4292' קבוצה מס)הפועל רהט 

(254)'ליגה ילדות שרון א-(5903' קבוצה מס)דיהפועל טייבה אלתח 

(715)צפון' ליגה נערים ב-(4397' קבוצה מס)הפועל גלבוע דדו 

(450)צפון' ליגה קטסל ב-(5190' קבוצה מס)גן נר/הפועל גלבוע 

(800)ליגה קטסל בנות נגב-(5937' קבוצה מס)הפועל באר טוביה 

(514)מרכז' ליגה נערות ב-(4317' קבוצה מס)ירוני ראש העיןע 

(701)שרון' ליגה נערים ב-(4394' קבוצה מס)הפועל כפר קאסם 

(744)ת"פ' ליגה ילדים א-(5494' קבוצה מס)הפועל אריאל 

(007)ליגה נוער מחוזית שומרון-(?4873' קבוצה מס)מכבי חדרה 
 

 :נא רשמו את שינויי המגרשים הבאים.2

אולם קיבוץ נטור-(056)ארצית צפון' ליגה נערים א-(0870' קבוצה מס)גליל גולן הפועל. 

אולם חספין ברמת הגולן-(250)ליגה ילדות צפון-(4766' קבוצה מס)הפועל גליל גולן. 

אולם עמיאל רמבם-(54)ליגה ארצית נשים מרכז-(919' קבוצה מס)בני יהודה עזר, 

 .תל אביב 60אורים ' רח       

 הפועל( + 58)נשים צפון' ליגה א-(4150' קבוצה מס)דליה/הכרמלהפועל 

 דליה/הפועל הכרמל( + 256)ליגה ילדות חיפה-(6885' מס קבוצה)דליה/הכרמל       

 ס עתיד למדעים "לם ביהאו -(740)חיפה' ליגה ילדים א-(4363' קבוצה מס)       

 .דלית אל כרמל        
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קבוצה מס)מכבי שדרות( + 800)ליגה קטסל בנות נגב-(4725' קבוצה מס)מכבי שדרות ' 

 .שדרות,77רחוב מנחם בגין ,אולם גיטיס -(40)נשים דרום' ליגה א -(6774

99הזמיר ' אולם ברח -(743)שפלה' ליגה ילדים א-(5450' קבוצה מס)הפועל נס ציונה ראשונים ,

קר למעט המשחקים נגד בבו 01.91המשחקים הביתיים ייערכו בימי שבת בשעה . ציונה נס

 .אליצור רמלה ואליצור רחובות שייערכו בימי חמישי לפי התוכנית המקורית

גבעתיים,4 צביהרחוב סמטת ,אולם תלם -(742)דן' ליגה ילדים א-רמת גן/הפועל גבעתיים. 

בגין ' רח, אולם גוונים, (046)מחוזית דן' ליגה נערים א-(4315' קבוצה מס)עירוני ראש העין

 .71.11המשחקים הביתיים ייערכו בשעה . העין ראש,43

אולם קיבוץ עין חרוד,(015)ליגה נוער ארצית צפון-(5938' קבוצה מס)הפועל גלבוע מולדת .

 .08.91המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

המשחקים . גלבוע-אולם דדו-(715)צפון' ליגה נערים ב-(4390' קבוצה מס)הפועל גלבוע מערב

 .71.91עה הביתיים ייערכו בש

המשחקים . אולם קיבוץ גבע-(715)צפון' ליגה נערים ב-(6894' קבוצה מס)הפועל גלבוע מזרח

 .71.91הביתיים ייערכו בשעה 

הצוללים ' רח',אולם מקיף ג(. 052)ארצית מרכז' ליגה נערים א-(7839' קבוצה מס)ביתר אשדוד

 .אשדוד,9

אריאל,08ל "צה' רח,אולם מילקין -(701)שרון' ליגה נערים ב-(4268' קבוצה מס)הפועל אריאל. 

 

 

 :נא רשמו את שינויי שעות המשחקים בליגות כדלקמן.3

 

כל המשחקים -(754)לאומית דרום' ליגה ילדים א-(529' קבוצה מס)ביתר אשדוד
 .03.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים-(959)מפרץ' בליגה ילדים -(4350' קבוצה מס)הפועל תמרה 
 08.11בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(709)מרכז' ליגה נערים ב-(4700' קבןצה מס)הפועל לוד
 08.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(005)ליגה נוער מחוזית מרכז-)9396' קבוצה מס)הפועל לוד
 03.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(743)שפלה' ליגה ילדים א -(5262' קבוצה מס)הפועל לוד
 .02.91בליגה ייערכו בשעה 
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כל המשחקים הביתיים -(958)שרון' ליגה ילידם ב-(4926' קבוצה מס)הפועל טייבה
 .03.11בליגה ייערכו בימי חמישי בשבוע במקום שבת בשעה 

המשחקים הביתיים בליגה -(814)ליגה קטסל בנות דן-(6079' קבוצה מס)הפועל טייבה
שעות לאחר המשחק  76, ימי ראשון)במקום שבת 02.91בימי ראשון בשעה  ייערכו

 (.המתוכנן לשבת

כל המשחקים  -(950)צפון' ליגה ילדים ב-(4517' קבוצה מס)הפועל נצרת עילית
 .08.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים  -(958)'שומרון א' ליגה ילדים ב-(5567' קבוצה מס)מכבי זכרון יעקב
 08.91יערכו בשעה הביתיים י

 כל המשחקים -(747)'שומרון א' ליגה ילדים א-(6316' קבוצה מס)אהודמכבי זכרון יעקב
 .02.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(816)ליגה קטסל בנות שומרון-(4063' קבוצה מס)זכרון/הפועל מעגן
 .02.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו -(56)ליגה ארצית נשים צפון-(751' קבוצה מס)מכבי נצרת
 .71.11בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(001)ליגה נוער מחוזית עמקים-(7704' קבוצה מס)מכבי נצרת
 .71.91ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו -(09)שרון' ליגה ב-(988' קבוצה מס)הפועל לב השרון
 .71.91ה בשע

כל המשחקים הביתיים -(017)ליגת על דרום-(7860' קבוצה מס)הפועל נס ציונה איתי
 .03.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים ,(55)ליגה ארצית נשים חיפה-(5269' קבוצה מס)עוספיא/הפועל הכרמל
 .71.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל -(040)יפהמחוזית ח' ליגה נערים א-(4486' קבוצה מס)עוספיא/הפועל הכרמל
 .03.91המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(749)'שרון ב' ליגה ילדים א-(491' קבוצה מס)דרור רמת השרון. ס.א
 .08.91הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(654)דרום' ליגה נערות א-(5114' קבוצה מס)הפועל לכיש
 .03.11ייערכו בשעה 

קבוצה )הפועל לכיש( + 528)'דרום א' ליגה קטסל א-(4453 'קבוצה מס)הפועל לכיש
כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  -(427)אשקלון' ליגה קטסל ב-(4921' מס

02.91. 

כל המשחקים הביתיים ייערכו -(00)זבולון' ליגה ב-(4870' קבוצה מס)מכבי שפרעם
 .71.11בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(516)חיפה' ליגה נערות ב-(4763' קבוצה מס)הפועל חיפה
 .08.91ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו  -(8)דרום' ליגה א-(6232' קבוצה מס)אליצור גוש עציון
 .70.11בשעה 

כל המשחקים  -(055)ארצית שרון' ליגה נערים א-(7501' קבוצה מס)קדימה/מכבי צורן
 .08.91הביתיים ייערכו בשעה 
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כל המשחקים  -(713)שומרון' ליגה נערים ב-(5256' וצה מסקב)צורן/מכבי קדימה
 .71.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו  -ליגה ילדות מפרץ-(9741' קבוצה מס)הפועל כאוכב
 .02.11בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו -ליגה ילדות מפרץ-(6205' קבוצה מס)אתנה/הפועל כאוכב
 .08.91בשעה 

כל -(004)ליגה נוער מחוזית ירושלים-(6916' קבוצה מס)רכז ירושליםהפועל מ
 .71.91המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(001)ליגה נוער מחוזית עמקים-(4441' קבוצה מס)הפועל מגידו
 .03.91ייערכו בשעה 

חקים כל המש(. 054)ארצית דן' ליגה נערים א-(0853' קבוצה מס)מכבי גני תקווה
 .08.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים (. 657)לאומית דרום' ליגה נערות א-(6133' קבוצה מס)מכבי גני תקווה
 .71.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים (. 528)'דרום א' ליגה קטסל א-(4006' קבוצה מס)הפועל באר טוביה
 08.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים  -(654)דרום' ליגה נערות א-(9197' קבוצה מס)הפועל באר טוביה
 .71.11הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(053)מחוזית צפון' ליגה נערים א-(0462' קבוצה מס)גולן/הפועל גליל
 .71.91הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים  -(054)ארצית דן' ליגה נערים א-(4065' קבוצה מס)רמת אפעל. ס.מ
 .03.91עה הביתיים ייערכו בש

כל המשחקים -(055)ארצית שרון' ליגה נערים א-(0828' קבוצה מס)אבן יהודה.ס.מ
 .08.91הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(4)שרון' ליגה א-(6305' קבוצה מס)הפועל אריאל
70.11 

הודה אבן י.ס.מ( + 014)ליגה נוער ארצית שרון-(0991' קבוצה מס)אבן יהודה.ס.מ
כל המשחקים הביתיים  -(007)ליגה נוער מחוזית שומרון -(4027' קבוצה מס)תפוז

 71.11ייערכו בשעה 
 

חזור האחרון בליגת המ-77ייערך מחזור , עקב יציאת נבחרת הנוער של ישראל לטורניר אלברט שוויצר .4
 .3.6.08ם שני באותן השעות ולא ביו 01.6.08נוער צפון ובליגת על לנוער דרום ביום שלישי על 

 
 

 :הערה לגבי קבוצות מכבי פתח תקוה .5
 

 .ת"פ 7אולם תיכון ברנר רשום באיגוד ברחוב ישעיהו 
 .עקב שיפוצים והגדלת התיכון סגרו שם את הכניסה לאולם מצד זה

 – ת"פ 07הכתובת העדכנית של אולם תיכון ברנר הינה רחוב אליעזר פרידמן 
 .{מול קניון סירקין} 

- ון שלנו שמשחקות בתיכון ברנרקבוצות המועד
 .06ת "ליגה ב פ, 4422ת ברנר "מכבי פ
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 .012ליגה נוער ארצית מרכז , 7795ת ארקדי "מכבי פ
 .054ליגה נערים א ארצית דן , 6609ת עצמאות "מכבי פ
 .046ליגה נערים א מחוזית דן , 6188ת עצמאות "מכבי פ

 .700ליגה נערים ב דן , 4905ת אמיר "פ.מ
 .744 -ת"ליגה ילדים א פ, 4907ת ברנר "מכבי פ+ 6450ת עצמאות "פ מכבי

 .756ליגה ילדים לאומית , 0524ת "מכבי פ
 .953ת א "ליגה ילדים ב פ -7796ת "פ.מ

 .941-ת ב "ליגה ילדים ב פ, 4906ת עצמאות "מכבי פ+ 0035ת דקל "מכבי פ
 .544ת ב "ליגת קט סל א פ, 9072ת מכבים "מכבי פ
 .447ת ב "לידה קט סל ב פ, 0586צמאות ת ע"מכבי פ

 
 

 :של אגודת מכבי הוד השרון נא רשמו את המגרש והיום לקבוצות הבאות.6
 

.1 
 5722מכבי הוד השרון תמר            '    רעננה א'   קטסל ב  453
 9488     מכבי הוד השרון רימון        '   רעננה ב'   קטסל ב  441

 .הוד השרון,6נחשון ' רח, באולם הירוק 10.11שלישי בשעה  ל ישחקו ביום"הקבוצות הנ
 
2 . 

 6317מכבי הוד השרון אשכולית                 נתניה   ' ילדים ב  952
 7352שרון                 מכבי הוד השרון תפוז       '    ילדים ב  958

 .הוד השרון,15הפשוש ' רבין רחבאולם  10.11בשעה  שבתל ישחקו ביום "הקבוצות הנ
 (הוד השרון,4נחשון ' באולם הירוק רח 02.11חמישי בשעה  בימיקבוצות אליצור ודתיות תשחקנה )
 
.3 

 442לאומית שרון      מכבי הוד השרון                '    ילדים א  759
   4219מכבי הוד השרון שזיף         '             שרון א'    ילדים א  746

 .הוד השרון,15הפשוש ' רבין רחבאולם  1111.בשעה  שבתשחקו ביום ל י"הקבוצות הנ
 (הוד השרון,4נחשון ' באולם הירוק רח 03.11חמישי בשעה  בימיקבוצות אליצור ודתיות תשחקנה )
 
 
 

 
 
 

 , בכבוד רב                                                                                                       
 

 נפתלי גושן          
 רכז הליגות                                                                                       
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