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  2020נובמבר    18
 לכבוד 

 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 4חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 
 

 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1
 

 161, ליגה נערים א' מחוזית צפון -(6239)קבוצה מס'  הפועל גליל ברעם 
 351, ליגה ילדים ב' צפון -(10079)קבוצה מס'  ל גליל הגומאהפוע 

 272, ליגה ילדים א' דרום א' -(7798)קבוצה מס'  אליצור אשקלון איתו 
 751, ליגה ילדות א' צפון - (10163)קבוצה מס'  הפועל טובא 
 354, ליגה ילדים ב' חיפה -(5716)קבוצה מס'  אליצור שלום קרית אתא 

 652, סל ב' זבולון ליגה קט -(7409)קבוצה מס'  אליצור אתא עירוני 
  161, ליגה נערים מחוזית צפון -(1647)קבוצה מס'  ןגולהפועל גליל 

 216ליגה נערים ב' נגב,  –( 711)קבוצה מס'  הפועל אשדוד מטאור 
 507ליגה נערות ב' שרון,  –( 7590)קבוצה מס'  ריאלובני הרצליה א 
 782ליגה ילדות ב' מרכז,  –( 4370 )קבוצה מס' הפועל פתח תקוה עמית 

  252ליגה ילדים א' לאומית חיפה,  –( 5755)קבוצה מס' הפועל יזרעאל גבת 
 (7164קבוצה מס' מכבי צורן/קדימה)- 163-ליגה נערים א' מחוזית שומרון 
 163-ליגה נערים א' מחוזית שומרון-(5583)קבוצה מס' הפועל ע"ח/כפר הרואה 

 (6909' קבוצה מסהפועל באר יעקב)-16-ליגה ב' דן 
 656-ליגה קטסל ב' שרון א'-(7601קבוצה מס' *ביתר כפר יונה מתנס)

 561-(ליגה קטסל א' שומרון10192קבוצה מס' *ביתר כפר יונה)
 

 

 :נא רשמו את שינויי האולמות הבאים .2
 

 106,ליגה נוער ארצית שרון - (3749)קבוצה מס'  הפועל כפר סבא אורן: 
 (.18:30)כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  כפר סבא אולם היובל,       

  '263,ליגה ילדים א' שומרון -(6301מכבי חדרה מרכז)קבוצה מס:  
 חדרה. אולם בית שמואל, רחוב השומר,       

 אולם מילטון בת ים.:16,ליגה ב' דן -(1344)קבוצה מס'  מכבי בת ים 
 :158, א' ארצית דן ליגה נערים - (95)קבוצה מס'  מכבי בת ים       
 , בת ים.40אולם ישיבת אדרת, רחוב בר אילן        

  '117ליגה נוער מחוזית מרכז,  –( 511אליצור נוה דוד רמלה )קבוצה מס: 
 (.20:30ייערכו בשעה  םאולם רח' דוד רזיאל, רמלה )המשחקי 
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 , אולם דקל,  157-ליגה נערים א' ארצית שרון -(1030מכבי רעננה עירוני)קבוצה מס' *
 .19.00,רעננה.כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 24רחוב שברץ   

 אולם  -165-ליגה נערים א' מחוזית דן-(10039* מכבי גני תקוה מיתר)קבוצה מס' 
 ,גני תקוה.9איילות,דרך הים    

 ליגה קטסל א' שורק. מרכז הספורט רח' -(1092* אליצור שמשון יבנה)קבוצה מס' 
 ,יבנה.27 האלון   

 , אולם 201-ליגה נערים ב' לאומית צפון-(6379*הפועל יזרעאל מגדל)קבוצה מס' 
 הספורט בנהלל.  
 

 :נא רשמו את שינויי השעות הבאים .3
 

 216,ליגה נערים ב' נגב - (6659)קבוצה מס'  הפועל לכיש:  
 19:00יערכו בשעה יכל המשחקים הביתיים      

  780,ליגה ילדות ב' צפון - (10034' )קבוצה מס יזרעאל הושעיההפועל: 
 .18:00משחקים הביתיים ייערכו בשעה כל ה     

 109,ליגה נוער ארצית דרום - (546)קבוצה מס'  הפועל ירושלים סמואל: 
 .20:30קים הביתיים ייערכו בשעה כל המשח     
 167,ליגה נערים א' מחוזית ירושלים - (187)קבוצה מס'  הפועל ירושלים: 

 .19:30משחקים הביתיים ייערכו בשעה כל ה     
 218,ליגה נערים ב' נגב - (7954)קבוצה מס'  אמונים הפועל באר טוביה: 

 .18:30משחקים הביתיים ייערכו בשעה כל ה     

 557,ליגה קטסל א' מפרץ -(10198)קבוצה מס'  מכבי אעבלין/שפרעם: 
         למעט ,י של המחזורבימי שיש 16:00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה      

 שייערכו בימי  ,נגד אליצור קרית אתא ואליצור קרית אתא שלוםהמשחקים      
 .17:00שלישי בשעה      
 212,ליגה נערים ב' תל אביב -(6322)קבוצה מס'  מכבי ת"א צפון: 

 18:00בשעה כל המשחקים הביתיים ייערכו      
 751,ליגה ילדות א' צפון - (6428)קבוצה מס'  הפועל נחף: 

 ולא בימי רביעי בשעה של המחזור,  ,המשחקים הביתיים ייערכו בימי שישי כל     
     17:30. 
 672, סל ב' דרום ליגה קט -(6655)קבוצה מס'  הפועל לכיש מזרח: 

 .17:00שחקים הביתיים ייערכו בשעה כל המ     
 משחקים   ה . כל260לדים א'  עמקים,ליגה י -(3859הפועל עמק יזרעאל)קבוצה מס'  *
 .17.00. המשחקים באמצע שבוע ייערכו בשעה 16.00הביתיים בשבתות ייערכו בשעה    

 ליגה ילדים ב' מרכז ב' + אליצור יבנה גלעד)קבוצה -(7869*אליצור דוד יבנה)קבוצה מס' 
 .18.00שעה כל המשחקים הביתיים ייערכו ב.369-ליגה ילדים ב' דרום א'-(6894מס'    

 כל המשחקים הביתיים -62-ליגה א' נשים דרום-(7645*הפועל יד מרדכי)קבוצה מס' 
 .20.30ייערכו בשעה   

 

 בליגה נערות  ,תקיים את משחקיה הביתיים - (7972)קבוצה מס'  קבוצת הפועל ברנר .4
 ולא באולם קיבוץ גבעת ברנר , 17:30בימי שלישי בשבוע בשעה  509, ב' דרום            
 בימי שבת.            

 

( והקבוצה 6386נא רשמו בפניכם את ביטול פירוק קבוצת הפועל יזרעאל גורן )קבוצה מס'  .5
 .251תשחק עפ"י התוכנית המקורית, של ליגה ילדים א' לאומית צפון, 
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 נא רשמו שינויים באגודות א.ס. אשקלון: .6
 

 ' קטסל  א.ס.אשקלון(+ קב2853* קבוצת קטסל ב' א.ס.אשקלון)קבוצה מס' 
 .17.00אולם מקיף א',אשקלון בשעה -(2852' מס' )קב   

 שינוי לאולם מקיף ב',אשקלון.-(5485)קבוצה מס' כוכב *קבוצת קטסל א'  א.ס.אשקלון
 18.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 אשקלון כוכב( + ב' א.ס.3045*קבוצת ילדים לאומית א.ס. אשקלון יובל)קבוצה מס' 
 (,אולם מקיף ב',אשקלון4591)קבוצה מס'   

 אולם מקיף ב' אשקלון. -(4372*קבוצת ילדים ב' א.ס.אשקלון)קבוצה מס' 
 .17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 אולם מקיף ד',אשקלון.-(5740*קבוצת ילדים ב' א.ס.אשקלון ניצן)קבוצה מס' 
 17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 (,אולם מקיף ד' אשקלון.7563ם א' מחוזית דרום ב')קבוצה מס' *קבוצה ילדי
 19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 (,אולם מקיף ד'.7947*קבוצת נערים ב' מחוזית נגב א.ס.אשקלון)קבוצה מס' 
 .20.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 . המשחקיםאולם מקיף ה'-(3044*קבוצת נוער לאומית א.ס.אשקלון)קבוצה מס' 
 .19.00הביתיים ייערכו בשעה   

 אולם מקיף ד'.-(5741*קבוצת נוער מחוזית נגב א.ס.אשקלון הרצל)קבוצה מס' 
 .20.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 אולם מקיף ד',אשקלון.-(7946*קבוצת קטסל ב' א.ס.אשקלון כוכב)קבוצה מס' 
 .17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 שינוי לאולם מקיף-(4373נערים ב' לאומית דרום א.ס.אשקלון)קבוצה מס'  *קבוצה
 18.00ב' ,אשקלון.המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 
 :)מחלקת נשים(נא רשמו שינויים באגודות מכבי רעננה.7
 

 רעננה. 21אולם ביהס תל"י,רח הפרחים -(3807מכבי רעננה הדס)קבוצה מס' -807*ליגה 
 18.30ם ייערכו בשעה המשחקים הביתיי 

אולם ביהס תל"י רח הפרחים -(3465מכבי אחוזה רעננה)קבוצה מס' -808*ליגה 
 ,רעננה.21

 .17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  
 ,רעננה.21אולם ביהס תל"י רח הפרחים -(7942מכבי רעננה)קבוצה מס' -781ליגה *
 .19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  

אולם השרון ללא שינוי,המשחקים -(6857רעננה צעירות)קבוצה מס'  מכבי-781*ליגה 
 .17.30הביתיים ייערכו בשעה 

 
 
 
 
         

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות              
 4/2020-21/נפתלי/חוזרים/שינויים 0


