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 לכבוד 

 
 

_______________ 
 

 ג.א.נ., 
 
 
 

 91חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 
 
 

 נא רשמו את פירוק הקבוצה הבאה: .1

  '17-ליגה ב' מרכז-(3196אליצור רחובות)קבוצה מס 
 

 :רוני ראש העיןעי -אנא רשמו שינוי אולמות .2
 , ראש העין1 לאולם עתיד ברחוב מנחם עמוסי

  'קטסל ב'-5806קבוצה מס 

  'קטסל בנות-5812קבוצה מס 

  'ילדות-6364קבוצה מס 

  'נערות ב' -7068קבוצה מס 
 

( תקיים את משחקיה הביתיים 6978קבוצת אליצור איתו אשקלון)קבוצה מס'  .3
 ב טבריה,אשקלון.בליגה נוער מחוזית נגב באולם נווה אילן,רחו

 
( 7811( ואליצור חולון שמיר)קבוצה מס' 5733קבוצות אליצור חולון)קבוצה מס'  .4

 יקיימו את משחקיהם הביתיים בליגה קטסל בנות, אולם שמיר בחולון.
 

עקב משחקי הגמר סל בליגה ילדים א' לאומית הקבוצות הבאות אינם ממשיכים  .5
 שחקיהם מבוטלים:לשחק בליגה הרגילה לפי התוכנית הרגילה ומ

 

 מכבי כרמיאל, הפועל גליל חולתא, הפועל גלבוע מעיינות -* ילדים א' לאומית צפון
 והפועל גליל תבור.   

    ביתר אחוזה סן רמו,מכבי הפועל יזרעאל מגדל,-* ליגה ילדים א' לאומית חיפה
 חיפה איתי והפועל נהריה.   

 ,מכבי זכרון יעקב,מ.ס.אבן יהודה הפועל עמק חפר-* ליגה ילדים א' לאומית שומרון
 ומכבי חדרה נח.   

 הפועל כפר סבא אגוז,א.ס.רמת השרון תות ומכבי -* ליגה ילדים א' לאומית שרון
 רעננה.   

 מכבי יגאל ת"א,הפועל ר"ג/גבעתיים,מכבי ראשל"צ -* ליגה ילדים א' לאומית ת"א
 אלון ועלה אור יהודה.   
 מכבי רחובות חיים,מכבי אשדוד ומכבי    הפועל ברנר,-אומית שפלהליגה ילדים א' ל*            

 מודיעין מכבים.              
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 עצמה מודיעין מגנים,הפועל מטה יהודה,הפועל -*ליגה ילדים א' לאומית מרכז             
 ירושלים מרכז,הפועל ירושלים מבשרת ציון.              
 א.ס.אשקלון יובל,הפועל באר שבע ומכבי גן יבנה.-ם א' לאומית דרום*ליגה ילדי             

 
 

עקב משחקי הגמר סל בליגה ילדות א' הקבוצות הבאות אינן ממשיכות לשחק  .6
 בליגה הרגילה לפי התוכנית הרגילה ומשחקיהם מבוטלים.

 הפועל עמק הירדן/טבריה-ילדות א' צפון 

 לבוע/מעיינותהפועל מגדל/יזרעאל והפועל ג-ילדות א' עמקים 

 מכבי חיפה-ילדות א' חיפה 

 והפועל מעגן/זכרון הפועל מנשה-ילדות א' שומרון 

 הפועל כפר סבא-ילדות א' שרון 

 וא.ס. רמת השרון עירוני ראש העין-ילדות א' דן 

 הפועל נס ציונה-ילדות א' תל אביב 

 מלה"ש ירושלים-ילדות א' מרכז 

 הפועל באר טוביה-ילדות א' דרום 
 

עקב יום האבל הלאומי.  2.5.21להלן מועדים למשחקים שבוטלו ביום ראשון  .7
 המשחקים ייערכו באותם השעות ובאותם המגרשים.

 (3ליגה ארצית גברים צפון)   30/05/21יום ראשון 

 (4ליגה ארצית גברים דרום)   30/05/21יום ראשון 

 (161ליגה נערים א' מחוזית צפון)  02/06/21יום רביעי 

 26/05/21יום רביעי  (162רים א' מחוזית עמקים)ליגה נע 

 (163ליגה נערים א' מחוזית שומרון)     17/05/21יום שני  
 (21.00)כל המחזור מתקיים בשעה      

 (164ליגה נערים א' מחוזית שרון)  09/06/21יום רביעי 

 (165ליגה נערים א' מחוזית דן)   12/05/21יום רביעי 

  02/06/21יום רביעי  (166)זמרכליגה נערים א' מחוזית 

 (167ליגה נערים א' מחוזית ירושלים)  26/05/21יום רביעי 

  26/05/21יום רביעי  (168א' מחוזית דרום) נעריםליגה 

  09/06/21יום רביעי  (169א' מחוזית נגב) נעריםליגה 

 (207ליגה נערים ב' צפון)   09/06/21יום רביעי 

 (208ליגה נערים ב' חיפה)  02/06/21 יום רביעי 

 (209ליגה נערים ב' שומרון)   09/06/21יום רביעי 

 (210ליגה נערים ב' שרון)   26/05/21יום רביעי 

 (211ליגה נערים ב' דן)    26/05/21יום רביעי 

 (212ליגה נערים ב' ת"א)   26/05/21יום רביעי 

 (213ליגה נערים ב' מרכז)   09/06/21יום רביעי 

 (215ליגה נערים ב' דרום)  02/06/21ום רביעי י 

 (216ליגה נערים ב' נגב)   26/05/21יום רביעי 
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 (451ליגה נערות א' על צפון)   17/06/21יום חמישי 

 (452ליגה נערות א' על דרום)   27/06/21יום ראשון 

 (453ליגה נערות א' צפון)   09/06/21יום רביעי 

 (454ליגה נערות א' חיפה)   23/06/21יום רביעי 

 02/06/21יום רביעי   (455נערות א' מרכז) ליגה 

 (456ליגה נערות א' דרום)   16/06/21יום רביעי 
 
 

 מבוטלים ולא ייערכו. 02/05/21 -כל המשחקים בליגה קטסל בנות שלא נערכו ב .8
מול מנהל השופטים חדש קבוצות בהסכמה ביניהן רשאיות לקבוע תאריך   2 

 האזורי.
 

משחקיה ביתיים הליגה את ( תקיים 3220מס' קבוצת א.ס. רמת השרון)קבוצה  .9
, רמת השרון 3( באולם דבורה עומר,רח' יגאל אלון 872ילדות א' דרום)ליגה מס' 

 .18.30בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                      
 

 נפתלי גושן                        
 רכז הליגות              
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