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 31חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 
 

1.  

  לפי התוכנית המקורית  13/3/8ליגה נוער מחוזית תחודש החל מיום שני 
 הליגה בספר המשחקים.עד לתאריך סיום  תמשיךבספר המשחקים ו      

    ליגות נערים א' מחוזית ,נערים ב' מחוזית, נערות א' מחוזית יחודשו החל 
 לפי התוכנית המקורית בספר המשחקים ויימשכו עד  13/3/8מיום ראשון      
 לתאריך סיום הליגה בספר המשחקים.     

  לפי התוכנית  13/3/8ליגה נערות ב' מחוזית תחודש החל מיום שלישי 
 המקורית בספר המשחקים.      

  883/3/8ליגות ילדים א' מחוזית וילדים ב' מחוזית יחודשו החל מיום חמישי  
 לפי התוכנית המקורית בספר המשחקים ויימשכו עד     8/3/3/8ושבת       
 לתאריך סיום הליגה בספר המשחקים.      

  שלישי  ליום החל מהמחזור הדחוי הקבועליגת קטסל א' בנים תחודש 
  823/3/8ובהמשך החל מהתאריכים הקבועים בספר ביום שלישי    13/3/8      
 ויימשכו עד לתאריך סיום הליגה בספר      23/3/8/ושבת  813/3/8וימי שישי       
 המשחקים.      

  לפי התוכנית המקורית  13/3/8ליגה קטסל ב' בנים תחודש החל מיום שלישי 
 ימשכו עד לתאריך סיום הליגה בספר המשחקים.בספר המשחקים וי      

  לפי התוכנית הרשומה  13/3/8ליגה קטסל בנות תחודש החל מיום ראשון 
 בספר המשחקים ויימשכו עד לתאריך סיום הליגה בספר המשחקים.      

 

  התוכניות המלאות של הליגות יועברו בנפרד וישובצו גם באתר   
 של האיגודהאינטרנט      

 
 

 :י הקבוצות הבאותמו את פירוקנא רש .2

 (5448קבוצה מס' אליצור הר חברון )– 20-ליגה ב' נגב 

 (14198קבוצה מס' מכבי אעבלין שפרעם)-557-ליגה קטסל א' מפרץ 

 (7958קבוצה מס' עלה יהוד)-61-ליגה א' נשים מרכז 

 (5789קבוצה מס' הפועל מטה אשר)-803-ליגה קטסל בנות מפרץ 

 ( 14413מס'  קבוצהמכבי קרית עקרון )–  ,'366ליגה ילדים ב' מרכז ב 
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 נא רשמו את שינוי האולמות הבאים: .3

  '355-ליגה ילדים ב' שומרון א'-(5821מכבי פרדס חנה)קבוצה מס  , 
 אולם רבין רחוב ברקת,פרדס חנה)המשחקים הביתיים ייערכו בשעה             

            17.30.) 
 

  755-ליגה ילדות א' שומרון -(7713פרדס חנה)קבוצה מס' מכבי-      
 רח' מלאכי,פרדס חנה)המשחקים הביתיים ייערכו בשעה   שרתאולם       
      17.30.) 

 

  '200-ליגה נערים ב' שומרון-(10010מכבי פרדס חנה)קבוצה מס      ,    
 ייערכו אולם יפה נוף רחוב החורש,פרדס חנה)המשחקים הביתיים      
 (.19.00בשעה      

 

 מכבי       158-ליגה נערים א' ארצית דן -(95ים)קבוצה מס'  מכבי בת +     
 , אולם 362-ליגה ילדים ב' דן ב' -(7910בת ים אביאל )קבוצה מס'      

                                      20.30ביה"ס מילטון בת ים )המשחקים הביתיים ייערכו בשעה                        
 (.17.30ומשחקי  הילדים בשעה                        

 
  -שינוי בכתובת אולם המשחקים הביתיים של "עירוני אעבלין" .4

  '802-קטסל בנות מפרץנשים +-(7632עירוני אעבלין)קבוצה מס + , 
 , 754-+ ילדות א' חיפה 780-+ילדות ב' צפון 803-קטסל פרחים מפרץ      
 .58-ונשים א' צפון   454-+ נערות א' חיפה 505-נערות ב' חיפה                       
 אולם הספורט, שכונה מערבית אעבלין)סמוך למעגל תנועה בי"ס                        

 יסודי ד'(.                       
 

 כל משחקי הבית של קבוצות הפועל הכרמל עוספיא)קבוצת אם  .5
 יסודי בי"ס( יתקיימו באולם הספורט ש.פארוק    5743מס'              
 בעוספיא.            

 
 תקיים את משחקיה -(4501קבוצת ביתר ירושלים)קבוצה מס'  .6

 .21.00בשעה הביתיים בליגה א' דרום             
 

 ביום שני ליגה נוער לאומית צפון ייערך כולוב 5מחזור מס'  .7
 ולא כפי שהודפס בטעות בתוכנית. 29/3/21           

 
 תקיים את משחקיה  -(4063קבוצת הפועל יקנעם)קבוצה מס'  .8

 .20.30הביתיים בליגה ב' זבולון בשעה             
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שדוד בליגה נערים א' מחוזית דרום ור אלהלן תוכנית משחקי הפועל מטא .9

 )יתר המשחקים יועברו בנפרד(:
 

 20.30ניצנים הפועל -הפועל מטאור אשדוד   11/3/21
 20.30 הפועל מטאור אשדוד-ביתר אשדוד   18/3/21
 20.30 מכבי גן יבנה-הפועל מטאור אשדוד   20/3/21
 20.30 הפועל מטאור אשדוד-ד היובלמכבי אשדו   25/3/21

 20.30 הפועל מטאור אשדוד-הפועל יואב/צפית     8/4/21
 20.30הפועל מטאור אשדוד -מכבי עירוני רחובות   17/4/21
 20.30אליצור רחובות -הפועל מטאור אשדוד   22/4/21
 

 להלן תוכנית משחקי הפועל גן יבנה, בליגה ילדים א' לאומית דרום )יתר   .14
 המשחקים יועברו בנפרד(: 

 
 18:00הפועל גן יבנה: שעה  –על אילת הפו 08/03/21
 19:00מכבי אשדוד רתמים: שעה  –הפועל גן יבנה  15/03/21
 19:00הפועל גן יבנה: שעה  –א.ס. אשקלון כוכב  18/03/21
 19:00א.ס. אשקלון יובל: שעה  –הפועל גן יבנה  22/03/21
 18:30הפועל גן יבנה: שעה  –מכבי גן יבנה  29/03/21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 נפתלי גושן                       
 רכז הליגות             
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