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 5חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 
 

 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1
 

 (10113קבוצה מס' הפועל הרי גלבוע)-780-ליגה ילדות ב' צפון 

 268-ליגה ילדים ב' ירושלים ב'-(10155קבוצה מס' ש)אליצור בית שמ 

 (4385קבוצה מס' הפועל משגב גליל)-105-ליגה נוער ארצית צפון 

 (4510קבוצה מס' הפועל גלבוע ישיבה)-260-ליגה ילדים א' עמקים 

 (7670 קבוצה מס'אליצור איתן רחובות)-'573-ליגה קטסל  א' מרכז ב 

 (6697 קבוצה מס'אליצור רחובות יהד)-'666-ליגה קטסל ב' שורק א 

 (10157קבוצה מס' הפועל גליל תבור קמא)-503-ליגה נערות ב' צפון 

 (5497קבוצה מס' הפועל כפר סבא כלנית)-781-ליגה ילדות ב' שרון 

 (7432קבוצה מס' מכבי קרית עקרון)-'667-ליגה קטסל ב' שורק ב 

 (10127 קבוצה מס'מכבי זכרון)-560-ליגה קטסל א' חדרה 

 355-ליגה ילדים ב' שומרון א'-(7476קבוצה מס' י זכרון יעקב חרש)מכב 

 (1823קבוצה מס' מכבי עירוני רמת גן)-455-ליגה נערות א' מרכז 

 (10123קבוצה מס' אליצור מודיעין עירוני)-668-ליגה קטסל ב' מודיעין 

 (6460קבוצה מס' אליצור מודיעין)-574-ליגה קטסל א' מודיעין 

 (10162קבוצה מס' הפועל קרית מלאכי)-'812-ליגה קטסל בנות דרום ב 

 (428קבוצה מס' הפועל מרכז ירושלים)-109-ליגה נוער ארצית דרום 

 (7319קבוצה מס' הפועל ירושלים הר אדר)- 167-א' מחוזית ירושלים נעריםליגה 

 367-ם ב' ירושלים א'ליגה ילדי-(6508קבוצה מס' רושלים)הפועל בקעה י 

 (6506קבוצה מס' הפועל הראל ירושלים)-367-ליגה ילדים ב' ירושלים 

 810-ליגה קטסל בנות מרכז-(6576קבוצה מס' )-אליצור תל אביב 

 (7855קבוצה מס' הפועל עוספיא)-653-ליגה קטסל ב' חיפה 

 (7856קבוצה מס' הפועל עוספיא)-262-ליגה ילדים א' חיפה 

 (10078קבוצה מס' הפועל חספין גולן)-259-ליגה ילדים א' צפון 
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 (7198קבוצה מס' הפועל גולן אביטל)-259-ליגה ילדים א' צפון 

 (10183קבוצה מס' הפועל אופקים צעירים)-582-ליגה קטסל א' עוטף עזה 

 (10069קבוצה מס' מכבי קרית ביאליק)-804-ליגה קטסל בנות חיפה 

 ( 7978קבוצה מס' בית"ר ת"א/נווה אליעזר )–  ,268ליגה ילדים א' תל אביב 

 812ליגה קט סל בנות דרום ב',  –( 5836קבוצה מס' שדוד בנות )מכבי א 

 ( 7191קבוצה מס' מכבי ירוחם )–  ,371ליגה ילדים ב' נגב 

 ( 10018קבוצה מס' מכבי ירוחם )–  ,813ליגה קט סל בנות נגב 

 ( 7921קבוצה מס' הפועל מטה יהודה) –  ,'811ליגה קט סל בנות דרום א 

 ( 7809ה מס' קבוצאליצור שומרון קרנ"ש )–  ,60ליגה א' נשים שרון 
 
 

 :נא רשמו את שינויי האולמות הבאים .2
 

  'אולם משגב. -353-ליגה ילדים ב' מפרץ-(3047הפועל משגב)קבוצה מס 
  'אולם 371-ליגה ילדים ב' נגב-(1097הפועל באר שבע/ב"ש)קבוצה מס , 

 ,ב"ש.10ד',רח' מרדכי מקלף מקיף               
 אולם קיבוץ גבת. המשחקים —(6386ורן)קבוצה מס' הפועל יזרעאל ג 

    למעט המשחק נגד        17.00ייערכו בימי שבת של המחזור בשעה  הביתיים              
 17.00בשעה  24.12.20חספין שייערך ביום חמישי הפועל גולן               

  'ולם , א156-נערים א' ארצית חיפה-(5052הפועל חיפה אריה)קבוצה מס 
 ,חיפה.16אליעזר, רח' צהל קרית               

  'אולם ליאובק804-קטסל בנות חיפה-(5457הפועל חיפה בק)קבוצה מס . 
 ,חיפה.90דרך צרפת              

  'אולם ליאובק558-קטסל א' חיפה-(4758הפועל חיפה בק)קבוצה מס . 
 ,חיפה.90דרך צרפת              

  אולם ליאובק653-קטסל ב' חיפה-(6693 מס'הפועל חיפה בק)קבוצה . 
 ,חיפה.90דרך צרפת              

  '106-ליגה נוער ארצית שרון-(2142אליצור נתניה עירוני)קבוצה מס . 
 ביה"ס ישורון,נתניה.אולם               

  'א' לאומית    ילדיםליגה -(4285הפועל חבל מודיעין אורנים)קבוצה מס 
 אולם כפר אורנים.-256-שפלה             

  '367-ליגה ילדים ב' ירושלים-(3003הפועל ירושלים מבשרת)קבוצה מס. 
 אולם הראל,רחוב החוצבים,מבשרת ציון.              

  'אולם -259-ליגה ילדים א' צפון-(1272הפועל גליל גולן)קבוצה מס 
 18.30חספין. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה               

 אולם בגין107-ליגה נוער ארצית דן-(5813העין)קבוצה מס'  עירוני ראש , 
 ,ראש העין.8רחוב קנדי               

 19ליגה ב' דרום,  –( 6798ס )קבוצה מס' ימכבי שדרות גיט: 
 , שדרות.22ס, רח' בגין יאולם גיט 

  '760ליגה ילדות א' דרום,  –( 6749הפועל אשקלון עומר )קבוצה מס: 
 , אשקלון.19' מעלה הגת אולם כרמים, רח 

 
 
 



3 

 

 

 
 

 
 :נא רשמו את שינויי השעות הבאים .3

 

 , כל המשחקים 671-ליגה קטסל ב' אשדוד-(4352*מכבי גן יבנה)קבוצה מס' 
   למעט המשחק נגד אליצור   16.00ייערכו בימי שישי של המחזור בשעה הביתיים   
 .17.00ביום  שלישי כמתוכנן בשעה שפיר שייערך   

 + 269-ליגה ילדים א' שפלה-(5427חובות)קבוצה מס' *אליצור ר
 , כל המשחקים 366-ליגה ילדים ב' מרכז ב'-(5096אליצור רחובות)קבוצה מס'   
 .18.00בשעה  הביתיים ייערכו   

 + 369-ליגה ילדים ב' דרום א'-(6835*מכבי אשדוד)קבוצה מס' 
 . 369-ום א'ב' דרילדים ליגה -(10004מכבי אשדוד אריאל)קבוצה מס'   
 .17.30ייערכו בשעה הביתיים כל המשחקים   

 , כל המשחקים 671-ליגה קטסל ב' אשדוד-(7917*ביתר אשדוד)קבוצה מס' 
   למעט המשחק נגד אליצור  16.00ייערכו בימי שישי של המחזור בשעה הביתיים   
 .17.00ביום שלישי כמתוכנן בשעה  שפיר שייערך   

 , כל המשחקים 809-ליגה קטסל בנות ת"א-(3288מס' *מכבי גני תקוה)קבוצה 
 .17.00ייערכו בשעה הביתיים   

 . כל המשחקים111-ליגה נוער מחוזית עמקים-(7517*הפועל עפולה)קבוצה מס' 
 .20.30הביתיים ייערכו בשעה   

 . כל154-ליגה נערים א' לאומית דרום-(2071*הפועל נס ציונה גיל)קבוצה מס' 
 .19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 . כל המשחקים101-ליגה נוער על צפון-(483*הפועל עמק יזרעאל)קבוצה מס' 
 .20.30הביתיים ייערכו בשעה   

 . כל המשחקים801-ליגה קטסל בנות צפון-(7520*הפועל מגדל כרום)קבוצה מס' 
 .16.00הביתיים בשבתות ייערכו בשעה   

 . כל המשחקים הביתיים509-ליגה נערות ב' דרום-(7972מס' *הפועל ברנר)קבוצה 
 .19.30ייערכו בשעה   

 .162-ליגה נערים א' מחוזית עמקים-(7406*הפועל יזרעאל/הושעיה)קבוצה מס' 
 .19.30כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   

 . כל המשחקים   363-ליגה ילדים ב' ת"א-(2885*הפועל נס ציונה תמר)קבוצה מס' 
 בבוקר. 10.30הביתיים בשבתות ייערכו בשעה   

 . כל המשחקים758-ליגה ילדות א' ת"א-(6667*הפועל נס ציונה טל)קבוצה מס' 
 .17.00הביתיים ייערכו בשעה   

 ליגה ילדים א' ירושלים א'.כל המשחקים-(823*הפועל מ"י/צור הדסה)קבוצה מס' 
 .19.00הביתיים ייערכו בשעה   

 . כל המשחקים הביתיים510-ליגה נערות ב' נגב-(6652ה מס' *הפועל לכיש)קבוצ
 .18.00ייערכו בשעה   

 : כל 156ליגה נערים א' ארצית חיפה,  –( 1255*מכבי קרית ביאליק )קבוצה מס' 
 .20:00המשחקים ייערכו בשעה   

 : כל המשחקים 161ליגה נערים א' מחוזית צפון,  –( 7660*הפועל מעלות )קבוצה מס' 
 .18:00יתיים ייערכו בשעה הב  

 : כל המשחקים הביתיים 3ליגה ארצית צפון,  –( 441*הפועל מעלות )קבוצה מס' 
 .20:00ייערכו בשעה   
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 :להלן שינויים במשחקי אליצור גבעת שמואל        .4

 

 . 360-קבוצת ילדים ב' פ"ת ב'-(10066*אליצור גבעת שמואל)קבוצה מס' 
 ,80תיים ייערכו באולם ביה"ס נריה,רחוב הזיתים כל  המשחקים הבי  
 .19.00גבעת שמואל בשעה   

 . 361-קבוצת ילדים ב' דן א'-(6001*אליצור גבעת שמואל)קבוצה מס' 
 ,80כל המשחקים הביתיים ייערכו באולם ביה"ס נריה,רחוב הזיתים   
 .19.00גבעת משואל בשעה   

 .267-צת ילדים א' דן קבו-(4487)קבוצה מס' שמואל*אליצור גבעת 
 כל המשחקים הביתיים ייערכו באולם ביה"ס מנחם בגין,רחוב עוזי חיטמן  
 .18.30,גבעת שמואל בשעה  1  

 .661-קבוצת קטסל ב' דן א'-(3772*אליצור גבעת שמואל)קבוצה מס' 
 .18.30כל המשחקים הביתיים יתקיימו בשעה   

 .661-ליגה קטסל ב' דן א' קבוצת-(7291*אליצור גבעת שמואל)קבוצה מס' 
 .17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   
 
 :להלן שינויים במשחקי אליצור רמת גן.5
 

 .116-קבוצת נוער מחוזית ת"א-(1139*אליצור רמת גן)קבוצה מס' 
 ,גבעת שמואל.80כל המשחקים הביתיים באולם ביה"ס נריה,רחוב הזיתים   

 .362-קבוצת ילדים ב' דן ב'-(4602*אליצור רמת גן)קבוצה מס' 
 ,1כל המשחקים הביתיים באולם ביה"ס מנחם בגין,רחוב עוזי חיטמן   
 .18.30גבעת שמואל בשעה   

 
 :להלן שינויים במשחקי אגודת הפועל גלבוע/מעיינות.6

 

  תקיים  7028גלבוע מעיינות ברוש מליגה ארצית בוגרים צפון קבוצה מספר הפועל
 . אולם גן נר ולא כפי שנמסר תחילהאת משחקיה הביתיים ב

  ליגת ילדים ב צפון תקיים את -מ 7403קבוצת ג.מ. מרכז מספר קבוצה הפועל
 ( באולם גבע ולא כפי שנמסר תחילה.19:00)במקום  17:00משחקיה בשעה 

  תקיים את משחקיה  7375ג.מ. צעירים מליגת ילדים ב צפון מספר קבוצה הפועל
רה)אולם ספורט חדש בית ספר יסודי ביכורה ליד הביתיים באולם החדש בביכו

 שדה תרומות( ולא כפי שנמסר תחילה.
  מליגת נערים א ארצית צפון תשחק את  3248ג.מ. מזרח קבוצה מספר הפועל

 משחקיה הביתיים באולם עין חרוד ולא כפי שנמסר תחילה.
  תשחק את  7744ג.מ. שקד מליגת נוער מחוזית עמקים מספר קבוצה הפועל

 שחקיה הביתיים באולם שדה אליהו ולא כפי שנמסר תחילה.מ
  תשחק את משחקיה  7374ג.מ. שקד מליגת נערים ב צפון מספר קבוצה הפועל

הביתיים באולם ביכורה )אולם ספורט חדש בית ספר יסודי ביכורה ליד שדה 
 . תרומות( ולא כפי שנמסר תחילה

  ב צפון תשחק את משחקיה מליגת נערים  4111ג.מ. מזרח מספר קבוצה הפועל
 . הביתיים באולם בית אלפא ולא כפי שנמסר תחילה

  מליגת ילדים א עמקים תשחק את  570ג.מ. צעירים קבוצה מספר הפועל
 . משחקיה הביתיים באולם ניר דוד ולא כפי שנמסר תחילה
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  מליגת נוער מחוזית עמקים תשחק את  4507ג.מ. מזרח מספר קבוצה הפועל
יתיים באולם ביכורה ) אולם ספורט חדש בית ספר יסודי ביכורה ליד משחקיה הב

 שדה תרומות( 
  יגת קט סל ב צפון תשחק את משחקיה מל 5027ג.מ. דדו מספר קבוצה הפועל 
 תחילה. הביתיים באולם בית אלפא ולא כפי שנמסר 

 
 :להן שינויים במשחקי הפועל מגידו.        7 

 
יום שישי  - אולם תיכון מגידו 7455הפועל מגידו  -ב' עמקים  שינוי אולם: קטסל

16:00 
 16:00יום שישי  - 7920 הפועל מגידו עמק אולם הזורע -קטסל ב' עמקים 

יום שישי  -אולם משמר העמק  - 6469הפועל מגידו  -קטסל א' יזרעאל  שינוי אולם:
16:00 

 16:00יום שישי  -אולם תיכון מגידו  - 5524הפועל מ.א. מגידו  -קטסל א' חיפה א' 
 )אין שינוי(

 )אין שינוי( 19:00 -אולם תיכון מגידו  - 10117 הפועל מגידו -ילדים ב' יזרעאל 
 19:00אולם תיכון מגידו שעה  - 1308הפועל מגידו  -שינוי אולם: נערים ב' חיפה 

שעה  -אולם משמר העמק  -  6396  הפועל מגידו -שינוי אולם: נערים א' ארצית חיפה 
18:30 

 )אין שינוי( 19:00תיכון מגידו  - 7885 הפועל מגידו -נוער מחוזית עמקים 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות              
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