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  2021  ינואר  18
 לכבוד 

 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 
 

 01חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 
 

 

 להלן מועדים למשחקים שנדחו עקב הסגר: .1
 

  (070ילדים א' דרום א')(, ליגה 071(, ליגה ילדים א' ירושלים)072ליגה ילדים א' מטה יהודה)
 (251(, ילדים ב' צפון)072ליגה ילדים א' דרום ב')

 

  באותן השעות. 18/03/21ייערכו ביום חמישי  31/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 25/03/21ייערכו ביום חמישי  07/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  מוצאי יום השואה(.)20.00בשעה  08/04/21יערכו ביום חמישי י 14/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

 באותן השעות. 22/04/21ייערכו ביום חמישי  21/01/21שנדחים מיום  2מחזור  משחקי 

  באותן השעות. 29/04/21ייערכו ביום חמישי  28/01/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 06/05/21שי ייערכו ביום חמי 04/02/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 
 
 

(, ליגה ילדים א' שרון 062(, ליגה ילדים א' שרון א')060(, ליגה ילדים א' חיפה)059לידה ילדים א' צפון)
(, ליגה ילדים 257ב' נתניה) ילדים(, ליגה 250(, ליגה ילדים ב' יזרעאל)066ליגה ילדים א' פתח תקוה)(, 065ב')

 (268( וילדים ב' ירושלים ב')265מרכז א') (, ליגה ילדים ב'262ב' מודיעין)
 

  באותן השעות. 25/03/21ייערכו ביום חמישי  31/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 10/05/21ייערכו ביום שני  07/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  שעות.באותן ה 13/05/21ייערכו ביום חמישי  14/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 20/05/21ייערכו ביום חמישי  21/01/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 24/05/21ייערכו ביום שני  28/01/21שנדחים מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 27/05/21ייערכו ביום חמישי  04/02/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 
 
 

(, ליגה ילדים א' תל 067(, ליגה ילדים א' דן)062(, ליגה ילדים א' שומרון)062ליגה ילדים א' עמקים)
לדים ב' (, ליגה י252(, ליגה ילדים ב' מפרץ)072(, ליגה ילידם א' נגב)069(, ליגה ילדים א' שפלה)068אביב)

(, 259ח תקוה א')(, ליגה ילידם ב' פת258(, ליגה ילדים ב' שרון)256ם ב' שומרון ב')יד(, ליגה יל255שומרון א')
ב'  ילדים(, ליגה 262ב' תל אביב) ילדים(, ליגה 261(, ליגה ילדים ב' דן א')262ליגה ילדים ב' פתח תקוה ב')

( 272(, ליגה ילדים ב' דרום ב')269ב' דרום א') ילדים(, ליגה 267ב' ירושלים א') ילדים(, ליגה 266מרכז ב')
 (271וליגה ילדים ב' נגב)
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  באותן השעות. 22/02/21ייערכו ביום שני  31/12/20שנדחו מיום  9 מחזורמשחקי 

  באותן השעות. 08/03/21ייערכו ביום שני  07/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 22/03/21ייערכו ביום שני  14/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  (מוצאי יום השואה) 20.00בשעה  08/04/21ישי ייערכו ביום חמ 21/01/21שנדחים מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 03/06/21ייערכו ביום חמישי  28/01/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 10/06/21ייערכו ביום חמישי  04/02/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 
 
 

 (260(, ליגה ילדים ב' דן ב')252ליגה ילדים ב' חיפה)
 

 באותן השעות. 21/06/21ייערכו ביום שני  31/12/20שנדחו מיום  9ר משחקי מחזו 

  באותן השעות. 08/03/21ייערכו ביום שני  04/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 24/06/21ייערכו ביום חמישי  07/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 17/06/21חמישי ייערכו ביום  14/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  מוצאי יום השואה(20.00בשעה  08/04/21ייערכו ביום חמישי  21/01/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור( 

  באותן השעות. 03/06/21ייערכו ביום חמישי  28/01/21שנדחים מיום  13משחקי מחזור 

  אותן השעות.ב 07/06/21ייערכו ביום שני  01/02/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 10/06/21ייערכו ביום חמישי  04/02/21שנדחים מיום  14משחקי מחזור 

 
 

 (252(, ליגה נערות  א' חיפה)252ליגה נערות א' צפון)
 

  באותן השעות. 17/03/21ייערכו ביום רביעי  27/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 21/04/21ביום רביעי  ייערכו 03/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 05/05/21ייערכו ביום רביעי  10/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

 באותן השעות. 09/05/21ייערכו ביום ראשון  17/01/21שנדחו מיום  2מחזור  משחקי 

  ת.באותן השעו 19/05/21ייערכו ביום רביעי  24/01/21שנדחים מיום   3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 23/05/21ייערכו ביום ראשון  31/01/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 30/05/21ייערכו ביום ראשון  07/02/21שנדחים מיום  13משחקי מחזור 
 
 

 (255ליגה נערות א' מרכז)
 

  באותן השעות. 07/03/21ייערכו ביום ראשון  27/12/20שנדחים מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 14/03/21ייערכו ביום ראשון  03/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 21/03/21ייערכו ביום ראשון  10/01/21שנדחו  מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 04/04/21ייערכו ביום ראשון  17/01/21שנדחו מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 11/04/21ייערכו ביום ראשון  24/01/21שנדחים מיום   13משחקי מחזור 
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  באותן השעות. 18/04/21ייערכו ביום ראשון  31/01/21שנדחים מיום  1משחקי מחזור 

  באותן השעות. 25/04/21ייערכו ביום ראשון  07/02/21שנדחים מיום  2משחקי מחזור 
 
 
 

 (256ליגה נערות א' דרום)
 

  באותן השעות. 21/03/21ייערכו ביום ראשון  27/12/20 שנדחו מיום 9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 18/04/21ייערכו ביום ראשון  03/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 25/04/21ייערכו ביום ראשון  10/01/21שנדחו מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 02/05/21ייערכו ביום ראשון  17/01/21שנדחו מיום  4משחקי מחזור 

  באותן השעות. 09/05/21ייערכו ביום ראשון  24/01/21שנדחים מיום  5משחקי מחזור 

   באותן השעות. 12/05/21ייערכו ביום רביעי  31/01/21שנדחים מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 19/05/21ייערכו ביום רביעי  07/02/21שנדחים מיום  11משחקי מחזור 
 
 

 (527(, נערות ב' שרון)522ת ב' צפון)ליגה נערו
 

  באותן השעות. 16/03/21ייערכו ביום שלישי  29/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 23/03/21ייערכו ביום שלישי  05/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  ות.באותן השע 06/04/21ייערכו ביום שלישי  12/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 20/04/21ייערכו ביום שלישי  26/01/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 27/04/21ייערכו ביום שלישי  02/02/21שנדחים מיום  13משחקי מחזור 

  באותן השעות. 04/05/21ייערכו ביום שלישי  09/02/21שנדחים מיום  14משחקי מחזור 
 
 

 (528ליגה נערות ב' מרכז)
 

  באותן השעות. 23/03/21ייערכו ביום שלישי  29/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 12/04/21ייערכו ביום שני  05/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 20/04/21ייערכו ביום שלישי  12/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 27/04/21ייערכו ביום שלישי  19/01/21שנדחו מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 04/05/21ייערכו ביום שלישי  23/01/21שנדחים מיום  13משחקי מחזור 

  באותן השעות. 11/05/21ייערכו ביום שלישי  26/01/21שנדחים מיום  14משחקי מחזור 

  באותן השעות. 18/05/21ייערכו ביום שלישי  02/02/21שנדחים מיום  15מחשקי מחזור 

  באותן השעות. 25/05/21ייערכו ביום שלישי  09/02/21שנדחים מיום  16משחקי מחזור 
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 (525ליגה נערות ב' חיפה)
 

  באותן השעות. 18/05/21ייערכו ביום שלישי  29/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 25/05/21ייערכו ביום שלישי  05/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 29/05/21ייערכו ביום שבת  12/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 01/06/21ייערכו ביום שלישי  19/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 07/06/21ייערכו ביום שני  26/01/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 13/06/21ייערכו ביום ראשון  02/02/21נדחים מיום ש 13משחקי מחזור 

  באותן השעות. 16/06/21ייערכו ביום רביעי  09/02/21שנדחים מיום  14משחקי מחזור 
 
 

 (512ב)ג( וליגה נערות ב' נ529(, ליגה נערות ב' דרום)526(, ליגה נערות ב' שומרון)522ליגה נערות ב' מפרץ)
 

  באותן השעות. 27/04/21ייערכו ביום שלישי  29/12/20חו מיום  שנד 9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 01/05/21ייערכו ביום שבת  05/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 04/05/21ייערכו ביום שלישי  12/01/21שנדחו מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 11/05/21ביום ייערכו ביום שלישי  19/01/21שנדחו מיום  4משחקי מחזור 

  באותן השעות. 18/05/21ייערכו ביום שלישי  26/01/21שנדחים מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 22/05/21ייערכו ביום שלישי  02/02/21שנדחים מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 25/05/21ייערכו ביום שלישי  09/02/21שנדחים מיום  12משחקי מחזור 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות              
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