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 2021מאי  30
 לכבוד 

 
_______________ 

 
 ג.א.נ., 

 
 02חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 
 :נא רשמו את פירוק הקבוצה הבאה .1

 269-א' שפלה ילדיםליגה -(7089)קבוצה מס' הפועל גן רווה 
 

 :ם הבאנא רשמו את שינויי האול .2

  '11-ליגה ב' זבולון -(10051הפועל הכרמל דליה)קבוצה מס , 
 אולם הספורט,ביה"ס יסודי ב',עוספיא.      

 
  11/5/21( שבוטלו ביום שלישי 579כל המשחקים בליגה קטסל א' אשדוד) .3

 באותם האולמות ובאותן השעות. 8/6/21ייערכו ביום שלישי 
 

( שבוטלו ביום 582( וקטסל א' עוטף עזה)580)ב' ליגה קטסל א' אשדודכל המשחקים ב .4
 באותם האולמות ובאותן השעות. 8/6/21ייערכו ביום השלישי  11/5/21שלישי 

 
 11/5/21ביום שלישי ( שבוטלו 583( וקטסל א' נגב)581כל המשחקים בליגה קטסל א' דרום) .5

 ש.קבוצות בהסכמה ביניהן מול מנהל האזור רשאים לתאם תאריך חד 2לא ייערכו,  
 

ייערכו ביום  11/5/21( שבוטלו ביום שלישי 666כל המשחקים בליגה קטסל ב' שורק א') .6
 באותם האולמות ובאותן השעות. 29/6/21שלישי 

 
ייערכו ביום שלישי  11/5/21 ( שבוטלו ביום שלישי672כל המשחקים בליגה קטסל ב' דרום) .7

 באותם האולמות ובאותן השעות. 29/6/21
 

ליגה נערים (,158ליגה נערים א' ארצית דן)(,157נערים א' ארצית שרון)כל המשחקים בליגה  .8
באותם  27/6/21ייערכו ביום ראשון  12.5.21( שבוטלו ביום רביעי 159א' ארצית מרכז)

 המגרשים ובאותן השעות.
באותם המגרשים  30/6/21ייערכו ביום רביעי  19/5/21המשחקים שבוטלו ביום רביעי 

 ובאותן השעות.
 

ייערכו ביום  19/5/21( שבוטלו ביום רביעי 165משחקים בליגה נערים א' מחוזית דן)כל ה .9
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 20/6/21 ראשון

באותם המגרשים  27/6/21 ראשוןייערכו ביום  23/5/21המשחקים שבוטלו ביום ראשון 
 .ובאותן השעות

 
ייערכו ביום  12/5/21ביום רביעי ( שבוטלו 166כל המשחקים בליגה נערים א' מחוזית מרכז) .10

 באותם המגרשים ובאותן השעות. 20/6/21ראשון 
באותם המגרשים  23/6/21ייערכו ביום רביעי  19/5/21כל המשחקים שבוטלו ביום רביעי 

 ובאותן השעות.
באותם המגרשים  27/6/21ייערכו ביום ראשון  23/5/21המשחקים שבוטלו ביום ראשון 

 ובאותן השעות.
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  19/5/21, 12/5/21( שבוטלו בתאריכים: 781כל המשחקים בליגה ילדות ב' שרון) .11
ול מנהל האזור של איגוד השופטים קבוצות בהסכמה ביניהן מ 2לא ייערכו.  23/5/21 -ו

 רשאיות לתאם תאריך חדש.
 

ייערכו ביום רביעי  12/5/21( שבוטלו בתאריך 782כל המשחקים בליגה ילדות ב' מרכז) .12
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 23/6/21

באותם המגרשים ובאותן  30/6/21ייערכו ביום רביעי  19/5/21המשחקים שבוטלו בתאריך 
 השעות.

 
קי ליגה ילדות א' ( מרשימת משח6576נא למחוק את קבוצת אליצור תל אביב)קבוצה מס'  .13

 (.758תל אביב)
 

( 266( וילדים א' פ"ת)265(, ילדים א' שרון ב')264דים א' שרון א')כל המשחקים בליגה יל .14
באותם  17/6/21ייערכו ביום חמישי  15/5/21וביום שבת  13/5/21מישי שבוטלו ביום ח

 המגרשים ובאותן השעות.
 24/6/21ייערכו ביום חמישי  22/5/21וביום שבת  20/5/21המשחקים שבוטלו ביום חמישי 

 באותם המגרשים באותן השעות.
 

ילדים א' (, 269ילדים א' שפלה)(,268(, ילדים א' ת"א)267כל המשחקים בליגה ילדים א' דן) .15
(, ילדים ב' 359)א' (, ילדים ב' פ"ת358(, ילדים ב' שרון)356(, ילדים ב' שומרון ב')274נגב)

(, ילדים ב' 366(, ילדים ב' מרכז ב')363(, ילדים ב' ת"א)361)(, ילדים ב' דן א'360פ"ת ב')
, 15/5/21וביום שבת  13/5/21( שבוטלו ביום חמישי 370(, ילדים ב' דרום ב')369דרום א')

 .באותם המגרשים ובאותן השעות 21/6/21ייערכו ביום שני 
 24/6/21מישי ייערכו ביום ח 22/5/21וביום שבת  20/5/21המשחקים שבוטלו ביום חמישי 

 באותם המגרשים ובאותן השעות.
 

( 365( וילדים ב' מרכז א')364(, ילדים ב' מודיעין)357כל המשחקים בליגה ילדים ב' נתניה) .16
באותם  17/6/21ייערכו ביום חמישי  15/5/21ויום שבת  13/5/21שבוטלו ביום חמישי 

 המגרשים ובאותן השעות.
באותם המגרשים  24/6/21ייערכו ביום חמישי  20/5/21המשחקים שבוטלו ביום חמישי 

 ובאותן השעות.
 

ייערכו ביום שני  13/5/21( שבוטלו ביום חמישי 362כל המשחקים בליגה ילדים ב' דן) .17
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 28/6/21

באותם המגרשים ובאותן  21/6/21ייערכו ביום שני  20/5/21המשחקים שבוטלו ביום חמישי 
 השעות.

 
 

 
 
 

 בכבוד רב,                      
 

 נפתלי גושן                        
 רכז הליגות              
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