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 ג.א.נ., 

 
 6חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 
 

 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1
 

  '565-ליגה קטסל א' פת א'-(7875הפועל אריאל)קבוצה מס 

 756-ליגה ילדות א' שרון-(6482מס'  הפועל פרדסיה)קבוצה 

  '118-ליגה נוער מחוזית ירושלים-(7795ביתר עצמה ירושלים)קבוצה מס 

  '813-ליגה קטסל בנות נגב-(7761הפועל אשקלון עלמא)קבוצה מס 

  '761-ליגה ילדות א' נגב-(10143הפועל אשקלון אריאל)קבוצה מס 

 166-ים מחוזית מרכזליגה נער-(7723חשמונאים)קבוצה מס'  אליצור מ"ב 

  '669-ליגה קטסל ב' ירושלים-(7767אליצור ירושלים זאב)קבוצה מס 

  '115-ליגה נוער מחוזית דן -(3040מכבי גני תקווה)קבוצה מס 

  '670-ליגה קטסל ב' מטה יהודה -(7322הפועל ירושלים הר אדר)קבוצה מס 

  '781-ליגה ילדות ב' שרון -(3276אליצור נתניה)קבוצה מס 

 165-ליגה נערים א' מחוזית דן -(4600צור ר"ג ג"ש)קבוצה מס' אלי 

  '110-ליגה נוער מחוזית צפון-(10122הפועל צפת גליל)קבוצה מס 

  '505-ליגה נערות ב' חיפה -(4701הפועל נהריה)קבוצה מס 

 751-ליגה ילדות א' צפון -(10073/בית ג'אן)קבוצה מס' הפועל דליה 

 504-ליגה נערות ב' מפרץ -(10166' /בית ג'אן)קבוצה מסהפועל דליה 

 556-ליגה קטסל א' צפון -(10174/בית ג'אן)קבוצה מס' ל דליההפוע 

  '557-ליגה קטסל א' מפרץ -(7867הפועל דלית אל כרמל)קבוצה מס 

  '672-ליגה קטסל ב' דרום-(7544הפועל חוף אשקלון)קבוצה מס 

  '259-וןליגה ילדים א' צפ -(10084הפועל גליל צפון)קבוצה מס 

  '509-ליגה נערות ב' דרום-(3556אסא ירושלים/פ.זאב)קבוצה מס 

  '351-ליגה ילדים ב' צפון -(10079הפועל גליל הגומא)קבוצה מס 

  '510-נגב ב'ליגה נערות  -(7494מכבי שדרות)קבוצה מס 

  '369-ליגה ילדים ב' דרום א' -(836ביתר אשדוד)קבוצה מס 

  '657-ליגה קטסל ב' שרון ב'-(6057מכבי רעננה אחוזה)קבוצה מס 
 

 

 :נא רשמו את שינויי האולמות הבאים .2
 

  '156-ליגה נערים א' ארצית חיפה -(3423הפועל עמק חפר פיליפ)קבוצה מס- 
ייערכו בשעה  06/12 -מכמורת. המשחקים הביתיים החל מ-אולם רמות ים

20.00. 

  '254-וןליגה ילדים א' לאומית שר-(508הפועל כפר סבא תפוז)קבוצה מס ,
 , כפר סבא.51אולם היובל שלום,רחוב אזר 
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  'אולם 265-ליגה ילדים א' שרון ב' -(6328הפועל כפר סבא תות)קבוצה מס,
 , כפר סבא.2אופירה נבון,רח' עובדיה 

 אולם 656-ליגה קטסל ב' שרון ב' -(2095)קבוצה מס' הפועל ל.ח. לב השרון ,
 מושב גאולים.-לב הפרדס,לב השרון

  אולם 656-ליגה קטסל ב' שרון ב' -(4584לב השרון שזיף)קבוצה מס' הפועל ,
 מושב חרות.-הדר

  'מכבי ג'ת)קבוצה  561-ליגה קטסל א' שומרון -(7339מכבי ג'ת)קבוצה מס +
ליגה  -(10074+ מכבי ג'ת)קבוצה מס'  263-ליגה ילדים א' שומרון -(7683מס' 

 כפר ג'ת.-, אולם ביה"ס אל פארוק12-ב' שומרון

  'אולם יד בנימין.4-ליגה ארצית דרום -(795מכבי שדרות)קבוצה מס , 
  '119-ליגה נוער מחוזית דרום -(10181הפועל יואב/צפית גת)קבוצה מס, 

 אולם קיבוץ בית ניר.
 ,370-ליגה ילדים ב' דרום ב' -(6601הפועל יואב/צפית)קבוצה מס' 

 אולם ביה"ס תיכון צפית,קיבוץ כפר מנחם.

  'הפועל טובא 58-ליגה א' נשים צפון -(966הפועל טובא)קבוצה מס + 
בי"ס רמת כורזים , אולם 454-ליגה נערות א' צפון -(6236)קבוצה מס'  

 אליפלט.

  '658-ליגה קטסל ב' רעננה -(10045מכבי עירוני רעננה)קבוצה מס, 
 ,רעננה24אולם דקל, רח' שברץ 

  '658-ה קטסל ב' רעננהליג -(1795מכבי רעננה דקל)קבוצה מס, 
 , רעננה.27, רח' הפרחים תליאולם 

  '370-ליגה ילדים ב' דרום ב' -(7686מכבי שדות נגב סעד)קבוצה מס, 
 , אולם500-ליגה נערות ב' נגב -(6442+ מכבי שדות נגב)קבוצה מס' 

 קיבוץ סעד.

  'אולם106-ליגה נוער ארצית שרון -(3960מכבי בקה)קבוצה מס , 
 וק, כפר ג'ת במשולש.ביה"ס אל פאר

 
 
 02/12/20 -השינוי תקף החל מם:נא רשמו את שינויי השעות הבאי .3

 

  '810-ליגה קטסל בנות מרכז-(5732אליצור נוה דוד רמלה)קבוצה מס , 
 .17.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '203-ליגה נערים ב' לאומית דן-(4733בני הרצליה)קבוצה מס 
 19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  'ליגה קטסל א' פ"ת ב'. -(3665בני הרצליה שוורים)קבוצה מס 
 18.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '103-ליגה נוער לאומית צפון -(537אליצור קרית אתא)קבוצה מס, 
 18.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

 המשחקים  -ליגה נערים ב' נגב -(5890צה מס' הפועל להבים)קבו 
 18.30הביתיים ייערכו בשעה             
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  '166-ליגה נערים א' מחוזית מרכז -(7681אליצור מודיעין)קבוצה מס 
 20.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '203-ליגה נערים ב' לאומית דן -(4733בני הרצליה)קבוצה מס    , 
 .19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '566-פ"ת ב' א'ליגה קטסל  -(3665בני הרצליה שוורים)קבוצה מס, 
 18.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '110-ליגה נוער מחוזית צפון -(1161הפועל תמרה)קבוצה מס , 
 19.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

 782-ליגה ילדות ב' מרכז -(7260ליצור ירושלים)קבוצה מס' א, 
 המשחקים הביתיים ייערכו באולם קוסל גבעת רם,ירושלים בשעה             
            17.00. 

 , כל המשחקים 4-ליגה ארצית דרום -(3043א.ס.אשקלון)קבוצה מס'                 *      
 20.00שעה ייערכו ב                        

  '259-ליגה ילדים א' צפון -(1650הפועל גליל ברעם)קבוצה מס , 
 .19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '650-ליגה קטסל ב' צפון -(10106הפועל טבריה מנדי)קבוצה מס, 
 18.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  

  '265-' שרון ב'ליגה ילדים א -(906מכבי רעננה אחוזה)קבוצה מס 
 בימי שבת של המחזור 17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  
 למעט המשחקים נגד אליצור רעננה ואליצור כוכב יאיר שייערכו 
 .17.00בימי חמישי בשעה  

  'ליגה ארצית נשים צפון, כל  -(1404הפועל נהריה)קבוצה מס 
 .20.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות              
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