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  2020 דצמבר    10
 לכבוד 

 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 
 7חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 
 

 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1
 

  '111-ליגה נוער מחוזית עמקים -(10211הפועל עמק הירדן)קבוצה מס 

  556-ליגה קטסל א' צפון -(10129תרשיחא)קבוצה מס' הפועל 

  '354-ב' חיפהילדים ליגה  -(7982הפועל נשר צעירים)קבוצה מס 

  '370-ליגה ילדים ב' דרום ב' -(6017מכבי שדות נגב מעגלים)קבוצה מס 

  '554-ליגה קטסל א' עמקים -(10080הפועל נוף הגליל)קבוצה מס 

  '560-ליגה קטסל א' חדרה -(6766מכבי בקה ריאדי)קבוצה מס 

  '780-ליגה ילדות ב' צפון -(7854הפועל עוספיא)קבוצה מס 

  '565-ליגה קטסל א' פ"ת א' -(10095הפועל כפר קאסם)קבוצה מס 

  '266-ליגה ילדים א' פ"ת -(10093הפועל כפר קאסם)קבוצה מס 
 

 

 

 :נא רשמו את שינויי האולמות הבאים .2
 

  'אולם 107-ליגה נוער ארצית דן -(5813עירוני ראש העין)קבוצה מס , 
 ,ראש העין.8בגין, רח' ג'ון קנדי             

  '205-ליגה נערים ב' לאומית דרום -(4373א.ס.אשקלון)קבוצה מס , 
 אולם מקיף ה' אשקלון.            

  'ליגה נערים א' ארצית  -(1402הפועל עמק הירדן/טבריה)קבוצה מס 
 .19.30בית ירח.המשחקים הביתיים ייערכו בשעה , אולם 155-צפון            

  'אולם 354-ליגה ילדים ב' חיפה -(7719הפועל יקנעם)קבוצה מס , 
 ,יקנעם.33ברחוב אלונים             

  '160-ליגה נערים א' ארצית דרום -(10042הפועל גזר/נען)קבוצה מס-  
 אולם קיבוץ נען.            

  'אולם-565-ליגה קטסל א' פ"ת א' -(7760אליצור אלקנה)קבוצה מס 
 פיס,רחוב גיבורי ישראל באלקנה.            

  '118-ליגה נוער מחוזית ירושלים-(5212אליצור מודיעין)קבוצה מס , 
 ,מודיעין.57אולם עירוני ה',רח' אבני החושן  
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  '166-ליגה נערים א' מחוזית מרכז -(6459אליצור מודיעין)קבוצה מס+ 
 ,214-ליגה נערים ב' ירושלים -(5216מודיעין)קבוצה מס' אליצור  
 , מודיעין.23אולם השבטים, רח' תבין  

  'ליגה ילדים א' דן + -(7862מכבי תל אביב מזרח)קבוצה מס 
 ליגה ילדים ב' דן א' + -(5794מכבי תל אביב מזרח)קבוצה מס'  
 +ליגה ילדים ב' דן ב'  -(7863מכבי תל אביב מערב)קבוצה מס'  
 ליגה ילדים ב' דן ב' , -(10108מכבי תל אביב צפון)קבוצה מס'  
 ,תל אביב.144מידטאון(,רח' מנחם בגין  באולם השלום) 

 

 
 (13.12.21)החל מתאריך  הבאותנא רשמו את שינויי השעות  .3

 
  '558-ליגה קטסל א' חיפה א' -(4758הפועל חיפה בק)קבוצה מס , 

 18.30כו בשעה המשחקים הביתיים ייער            

  '653-ליגה קטסל ב' חיפה -(6693הפועל חיפה בק)קבוצה מס , 
 .17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  'ליגה ילדים א' לאומית -(4591א.ס.אשקלון כוכב)קבוצה מס 
 ליגה ילדים א -(3045+ א.ס.אשקלון)קבוצה מס'  258-דרום            
 19.00, כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 258-םלאומית דרו            

  '672-ליגה קטסל ב' דרום -(7953הפועל באר טוביה)קבוצה מס 
 17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  '564-ליגה קטסל  א' רעננה -(5562מכבי דקל רעננה)קבוצה מס+ 
 , 564-סל א' רעננהליגה קט -(3829מכבי רעננה עירוני)קבוצה מס'             
 17.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

  'המשחקים210-ליגה נערים ב' שרון -(4141אליצור רעננה)קבוצה מס , 
 .19.30הביתיים ייערכו בשעה  

  'המשחקים453-ליגה נערות א' צפון -(6236הפועל טובא)קבוצה מס , 
 .18.30הביתיים ייערכו בשעה  

 
 

 ץ של הפועל ערבה בליגות נערות ב' נגב, נערים א' נגב,כל משחקי החו .4
 .18.00בשעה ילדים ב' נגב וקטסל בנות נגב, ייערכו  
  

 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות              
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