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  2021  ינואר  13
 לכבוד 

 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 
 9חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 
 

 להלן מועדים למשחקים שנדחו עקב הסגר: .1
 

 ליגה נוער לאומית)כל המחוזות(

  באותן השעות. 25/02/21 ייערכו ביום חמישי  28-29/12/20 נדחו מיום ש 9משחקי מחזור 
  באותן השעות. 18/03/21 ייערכו ביום חמישי 04/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 29/03/21ייערכו ביום שני  07/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  ן השעות.באות 22/04/21 ייערכו ביום חמישי 11/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 13/05/21 ייערכו ביום חמישי 18/01/21שנדחו מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 27/05/21 ייערכו ביום חמישי 25/01/21נדחים מיום  13משחקי מחזור 

  באותן השעות. 31/05/21 ייערכו ביום שני 01/02/21נדחים מיום  14משחקי מחזור 
  

 
 )כל המחוזות(ליגה נוער ארצית      

  באותן השעות. 04/03/21 ייערכו ביום חמישי  28/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 
  באותן השעות. 29/03/21  ייערכו ביום שני  04/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 27/05/21 ייערכו ביום חמישי 11/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 13/05/21 ייערכו ביום חמישי 18/01/21ו מיום שנדח 2משחקי מחזור 
  באותן השעות. 20/05/21 ייערכו ביום חמישי 25/01/21מיום  נדחים 3משחקי מחזור 
  באותן השעות. 24/05/21 ייערכו ביום שני 01/02/21מיום  נדחים 12משחקי מחזור 

 
  

 
 (111ליגה נוער מחוזית צפון)

  באותן השעות. 26/04/21 ייערכו ביום שני 04/01/21ום שנדחו מי 9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 03/05/21ייערכו ביום שני  04/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

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

  באותן השעות. 06/05/21ייערכו ביום חמישי  01/02/21מיום  נדחים 12משחקי מחזור 
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 (111( ונוער מחוזית ירושלים)111(,נוער מחוזית דן)111(,נוער מחוזית שרון)111ליגה נוער מחוזית שומרון)
  באותן השעות. 03/05/21ייערכו ביום שני  28/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  ן השעות.באות 10/05/21ייערכו ביום שני  04/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 13/05/21ייערכו ביום חמישי  11/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 20/05/21ייערכו ביום חמישי  18/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 24/05/21ייערכו ביום שני  01/02/21מיום  נדחים 12משחקי מחזור 
 
 

 (111ליגה נוער מחוזית עמקים)
  באותן השעות. 29/03/21ייערכו ביום שני  28/12/20 -מ שנדחו   9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 10/05/21ייערכו ביום שני  04/01/21-מ שנדחו  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 13/05/21ייערכו ביום חמישי  11/01/21-מ שנדחו  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 20/05/21יערכו ביום חמישי י 18/01/21-שנדחים מ   2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 24/05/21ייערכו ביום שני  25/01/21-נדחים מ 19משחקי מחזור 

  באותן השעות. 27/05/21ייערכו ביום חמישי  01/02/21-נדחים מ 12משחקי מחזור 
 
 

 (111ליגה נוער מחוזית חיפה)

  באותן השעות. 03/05/21שני ייערכו ביום  28/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 10/05/21ייערכו ביום שני  18/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

   באותן השעות. 13/05/21ייערכו ביום חמישי  01/02/21מיום  שנדחים 10משחקי מחזור 
 
 

 (111זית נגב)( ונוער מחו111(,נוער מחוזית דרום)111(,נוער מחוזית מרכז)111ליגה נוער מחוזית ת"א)

  באותן השעות. 29/03/21ייערכו ביום שני  28/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 22/04/21ייערכו ביום חמישי  04/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 06/05/21ייערכו ביום חמישי  11/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 10/05/21ייערכו ביום שני  18/01/21יום שנדחו מ 2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 13/05/21ייערכו ביום חמישי  25/01/21מיום  נדחים 3משחקי מחזור 

  באותן השעות 20/05/21ייערכו ביום חמישי  01/02/21מיום  נדחים 12משחקי מחזור 
 
 

 (111(,ליגה נערים א' ארצית חיפה)111ליגה נערים א' ארצית צפון)

  באותן השעות. 31/03/21ייערכו ביום רביעי  30/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

   באותן השעות. 18/04/21ייערכו ביום ראשון  06/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 28/04/21ייערכו ביום רביעי  13/01/21שנדחו מיום  3משחקי מחזור 
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  באותן השעות. 05/05/21ייערכו ביום רביעי  20/01/21ום שנדחו מי 4משחקי מחזור 

  באותן השעות. 09/05/21ייערכו ביום ראשון  27/01/21מיום  נדחים 5משחקי מחזור 

  באותן השעות. 12/05/21ייערכו ביום רביעי  03/02/21מיום  נדחים 6משחקי מחזור 
 
 

 (111נערים א' ארצית מרכז) (,111(, נערים א' ארצית דן)111ליגה נערים א' ארצית שרון)
 (111ונערים א' ארצית דרום) 

  שעות.הבאותן  24/03/21ייערכו ביום רביעי  30/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 31/03/21ייערכו ביום רביעי  06/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 02/05/21ייערכו ביום ראשון  13/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 19/05/21ייערכו ביום רביעי  20/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 23/05/21ייערכו ביום ראשון  27/01/21מיום   נדחים 12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 26/05/21ייערכו ביום רביעי  03/02/21מיום  נדחים 13משחקי מחזור 
 
 

 (, 111(, נערים א' מחוזית ירושלים)11ים א' מחוזית צפון)ליגה נער
 (, 111,נערים ב' תל אביב)(111ערים א' מחוזית נגב)(נ111נערים א' מחוזית דרום)

 (111( ונערים ב' דרום)111, נערים ב' ירושלים)111נערים ב' מרכז)

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

  באותן השעות. 18/04/21ייערכו ביום ראשון  03/01/21שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

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

  באותן השעות. 28/04/21ייערכו ביום רביעי  17/01/21שנדחו מיום  4משחקי מחזור 

  באותן השעות. 02/05/21ייערכו ביום ראשון   24/01/21מיום  נדחים 5משחקי מחזור 

  באותן השעות. 09/05/21ייערכו ביום ראשון  31/01/21מיום  נדחים 10משחקי מחזור 
 
 

 (111ליגה נערים א' מחוזית עמקים)

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

  באותן השעות. 11/04/21ייערכו ביום ראשון  03/01/21נדחו מתאריך ש 2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 02/05/21ייערכו ביום ראשון  10/01/21שנדחו מתאריך  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 05/05/21ייערכו ביום רביעי  17/01/21שנדחים מתאריך  4משחקי מחזור 

  באותן השעות. 09/05/21ביום ראשון  ייערכו 24/01/21נדחים מתאריך  5משחקי מחזור 

  באותן השעות. 12/05/21ייערכו ביום רביעי  31/01/21נדחים מתאריך  10משחקי מחזור 
 
 

 (,111(, נערים ב' שומרון)111(, נערים ב' חיפה)111ליגה נערים א' מחוזית מרכז)
 (111( ונערים ב' נגב)111(, נערים ב' דן)111נערים ב' שרון)

  באותן השעות. 24/03/21ייערכו ביום רביעי  27/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 31/03/21ייערכו ביום רביעי  03/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 09/05/21ייערכו ביום ראשון  10/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 
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  באותן השעות. 12/05/21ו ביום רביעי ייערכ 17/01/21שנדחים מיום  2משחקי מחזור 

  אותן השעות. 19/05/21ייערכו ביום רביעי  24/01/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

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

 (111(, נערים א' מחוזית שרון)111ליגה נערים א' מחוזית שומרון)
 (111מחוזית דן) ונערים א'

  באותן השעות. 24/03/21ייערכו ביום רביעי  27/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 31/03/21ייערכו ביום רביעי  03/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

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

  באותן השעות. 19/05/21ייערכו ביום ראשון  17/01/21נדחים מיום ש 12משחקי מחוזר 

  באותן השעות. 23/05/21ייערכו ביום ראשון  24/01/21נדחים מיום  13משחקי מחזור 

  באותן השעות. 26/05/21ייערכו ביום רביעי  31/01/21נדחים מיום  14משחקי מחזור 
 
 

 (111ליגה נערים ב' צפון)

  באותן השעות. 21/03/21ייערכו ביום ראשון  27/12/20מיום שנדחו  9משחקי מחזור 
  באותן השעות. 25/04/21ייערכו ביום ראשון  03/01/21שנדחו מיום  10משחקי מחזור 

  באותן השעות. 28/04/21ייערכו ביום ראשון  10/01/21שנדחו מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 02/05/21 ייערכו ביום ראשון 17/01/21נדחים מיום  12משחקי מחזור 

  באותן השעות. 05/05/21ייערכו ביום רביעי  24/01/21נדחים מיום  13משחקי מחזור 

  באותן השעות. 09/05/21ייערכו ביום ראשון  31/01/21נדחים מיום  14משחקי מחזור 
 
 

 (,111)(, ילדים א' לאומית שרון111(, ילדים א' לאומית שומרון)111ליגה ילדים א' לאומית צפון)
 (111( וילדים א' לאומית מרכז)111(, ילדים א' לאומית שפלה)111ילדים א' לאומית ת"א)

  באותן השעות. 04/02/21ייערכו ביום חמישי  28/12/20שנדחו מיום  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 11/02/21ייערכו ביום חמישי  31/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 18/02/21ייערכו ביום חמישי  07/01/21יום שנדחו מ 10משחקי מחוזר 

  באותן השעות. 22/02/21ייערכו ביום שני  14/01/21שנדחים מיום  11משחקי מחזור 

  באותן השעות. 04/03/21ייערכו ביום חמישי  18/01/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 08/03/21ייערכו ביום שני  21/01/21שנדחים מיום  4משחקי מחזור 

  באותן השעות. 11/03/21ייערכו ביום חמישי  28/01/21נדחים מיום  5משחקי מחזור 
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 (111(, ילדים א' לאומית דרום)111ליגה ילדים א' לאומית חיפה)
 

  באותן השעות 11/02/21ייערכו ביום חמישי   31/12/20שנדחו מיום  9משחקי מחזור 

  באותן השעות. 18/02/21 ייערכו ביום חמישי 07/01/21מיום שנדחו  2משחקי מחזור 

  באותן השעות. 22/02/21 ייערכו ביום שני 14/01/21שנדחים מיום  3משחקי מחזור 

  באותן השעות. 04/03/21 ייערכו ביום חמישי 21/1/21שנדחים מיום  4משחקי מחזור 

  באותן השעות 11/03/21 ייערכו ביום חמישי 28/01/21שנדחים מיום  5משחקי מחזור 
  

 
 
 

 

 :ההבא השעהנא רשמו את שינויי  . 1 .1

 

  'ליגה נערים א' -(4690הפועל מטה אשר פז)קבוצה מס 
 .20.30, המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 152-לאומית צפון 

 
 

 
 האולמות הבאים:נא רשמו את שינויי  .1

 

  'ליגה נוער מחוזית -(7955הפועל מטה אשר כזיב)קבוצה מס 
 -(6928, + הפועל מטה אשר גליל)קבוצה מס' 112-חיפה 
 .במזרעה , אולם הספורט261-ליגה ילדים א' מפרץ 

  'ליגה ארצית נשים מרכז -(3596מכבי גני תקווה)קבוצה מס- 
 ,גני תקווה.9, אולם איילות,דרך הים 56      

 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות              
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