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 2021 יוני  07

 לכבוד 
_______________ 

 ג.א.נ., 
 

 12חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 
 

  06/07/21ייערכו ביום שלישי  18/5/21 ( שבוטלו ביום שלישי 502כל המשחקים בליגה נערות ב' על דרום) .1
 גרשים ובאותן השעות.באותם המ     
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 13/07/21ייערכו ביום שלישי  25/05/21 יהמשחקים, שבוטלו ביום שלישכל  

 
 15/06/21ייערכו ביום שלישי  18/05/21( שבוטלו ביום שלישי 507כל המשחקים בליגה נערות ב' שרון) .2

 באותם המגרשים ובאותן השעות.
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 22/06/21ייערכו ביום שלישי  25/05/21המשחקים שבוטלו ביום שלישי      

 
 (, 568,קטסל א' דן ב')(510נגב) (, נערות ב'509( ,נערות ב' דרום)508ת ב' מרכז)כל המשחקים בליגה נערו .3

 (, קטסל ב' פ"ת 658(, קטסל ב' רעננה)657(, קטסל ב' שרון ב')656א'),קטסל ב' שרון  (569קטסל א' ת"א א')     
 (, קטסל ב' 665ל ב' מרכז)קטס(, 663(, קטסל ב' ת"א א')662(, קטסל ב' דן ב')661(, קטסל ב' דן א')660ב')     
שישי , יום  18/05/21שבוטלו ביום שלישי ( 671( וקטסל ב' אשדוד)668(, קטסל ב' מודיעין)667שורק ב')     

 באותם המגרשים ובאותן השעות. 22/06/21ייערכו ביום שלישי  22/05/21ושבת  21/05/21
 , יום שבת 28/05/21, יום שישי  25/05/21המשחקים שבוטלו ביום שלישי      
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 29/06/21ייערכו ביום שלישי   29/05/21    

 
 ביום  שבוטלו(573,קטסל א' מרכז ב')( 564(, קטסל א' רעננה)562כל המשחקים בליגה קטסל א' נתניה) .4

 ובאותן השעות.באותם המגרשים  29/06/21ייערכו ביום שלישי  18/05/21שלישי      
מבוטלים ולא ייערכו. שתי קבוצות רשאיות בתיאום עם מנהל  25/05/21כל המשחקים שבוטלו ביום שלישי       

 האזור של איגוד השופטים לקיים את המשחק בתאריך שיבחרו.
 
 (, 563קטסל א' שרון)(, 583גב)נ(, קטסל א' 581קטסל א' דרום)(, 574קטסל א' מודיעין)כל המשחקים בליגה  .5

 (, קטסל ב' 666,קטסל ב' שורק א')( 567( , קטסל א' דן א')566) פ"ת ב'(, קטסל א' 565ת א')קטסל א' פ"     
  וביום שלישי  22/05/21, יום שבת 21/05/21שישי    , יום18/05/21ביום שלישי שבוטלו (  672דרום)     
 מבוטלים ולא ייערכו. 25/05/21     
 את המשחק בתאריך שיבחרו. לקייםזור של איגוד השופטים שתי קבוצות רשאיות בתיאום עם מנהל הא      

 
 קטסל א' ת"א  (572א')(, קטסל א' מרכז 578(, קטסל א' שורק)579)א'  קטסל א' אשדוד כל המשחקים בליגה .6

 באותם המגרשים  15/6/21ייערכו ביום שלישי  18/5/21 ביום שלישי שבוטלו (664')ג,קטסל ב' ת"א ( 571א')     
   שעות.הובאותם      
 המגרשים ובאותן השעות.באותם  22/6/21ייערכו ביום שלישי  25/5/21המשחקים שבוטלו ביום שלישי      

 
 , קט סל בנות שרון א', קט סל בנות שרון ב', קט צפון, קט סל בנות עמקיםכל המשחקים, בליגות קט סל בנות  .7

 בעונה זו. ,יערכו יותרולא י 09/06/21א, מופסקים החל מיום רביעי "דן, קט סל בנות ת בנות סל     
        

 רים ב' , נע212' ת"א, ב, נערים 169, נערים א' מחוזית נגב, 164כל המשחקים, בליגה נערים א' מחוזית שרון,  .8
  ייערכו ביום ראשון  19/05/21בוטלו ביום רביעי ש, 215ונערים ב' דרום,  214, נערים ב' ירושלים, 213מרכז,      
 שעות.הבאותן האולמות ובאותן  20/06/21     
 , באותן האולמות ובאותן השעות.23/06/21ייערכו ביום רביעי  23/05/21המשחקים שבוטלו ביום ראשון  
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 , ייערכו ביום 19/05/21, שבוטלו ביום רביעי 216ונערים ב' נגב,  210כל המשחקים, בליגת נערים ב' שרון,  .9
 , ייערכו ביום 23/05/21בוטלו ביום ראשון שבאותן המגרשים ובאותן השעות. המשחקים  23/06/21רביעי      
 באותן המגרשים ובאותן השעות. 27/06/21ראשון      

 
 , ייערכו 19/05/21, שבוטלו ביום רביעי 452דרום, על ונערות א'  451. כל המשחקים, בליגה נערות א' על צפון, 10

 , באותם המגרשים ובאותן השעות.04/07/21ביום ראשון       
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 11/07/21, ייערכו ביום ראשון 23/05/21המשחקים שבוטלו ביום ראשון       

 
 , 29/06/21ייערכו ביום שלישי  19/05/21, שבוטלו ביום רביעי 570ל המשחקים בליגה קט סל א' ת"א ב', כ. 11

 באותן האולמות ובאותן השעות.      
 באותן  06/07/21, ייערכו ביום שלישי 24/05/21ויום שני  23/05/21כל המשחקים שבוטלו ביום ראשון       
 ת.האולמות ובאותן השעו      

 
 , נוער ארצית 108, נוער ארצית מרכז, 107, נוער ארצית דן, 106. כל המשחקים בליגה נוער ארצית שרון, 12

 באותן  17/06/21ייערכו ביום חמישי  20/05/21, שבוטלו ביום חמישי 114ונוער ארצית שרון  109דרום,       
 האולמות ובאותן השעות.      
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 21/06/21ייערכו ביום שני  24/05/21י המשחקים שבוטלו ביום שנ      

 
 , 20/05/21שבוטלו בים חמישי  117, נוער מחוזית מרכז, 116כל המשחקים, בליגה נוער מחוזית ת"א, . 13

 באותן האולמות ובאותן השעות. 17/06/21ייערכו ביום חמישי       
 באותם במגרשים ובאותן השעות. 24/06/21יערכו ביום חמישי י 24/05/21המשחקים שבוטלו ביום שני   

 
 באותם  23/06/21ם רביעי וייערכו בי 23/05/21, שבוטלו ביום ראשון 211נערים ב' דן,  ליגה. כל המשחקים ב14

 המגרשים ובאותן השעות.      
 

  23/06/21ערכו ביום רביעי יי 12/05/21שבוטלו ביום רביעי  165. כל המשחקים בליגה נערים א' מחוזית דן, 15
 באותם המגרשים ובאותן השעות.      

 
  24/06/21ייערכו ביום חמישי  20/05/21שבוטלו ביום חמישי  119. כל המשחקים בליגה נוער מחוזית דרום, 16

 באותם המגרשים ובאותן השעות.      
 באותם המגרשים ובאותן השעות. 28/06/21ייערכו ביום שני  24/05/21המשחקים, שבטולו, ביום שני       

 
 ייערכו ביום ראשון  20/05/21, שבוטלו ביום חמישי 168. כל המשחקים בליגה נערים א' מחוזית דרום, 17

 באותן האולמות ובאותן השעות. 20/06/21      
 תן השעות.באותן האולמות ובאו 27/06/21ייערכו ביום ראשון  23/05/21המשחקים שבוטלו, ביום ראשון       

 
 ייערכו ביום  23/05/21שבוטלו ביום ראשון  456, נערות א' דרום, 455כל המשחקים בליגה נערות א' מרכז, .18

 באותן האולמות ובאותן השעות. 27/06/21ראשון      
 

 תם    באו 21/06/21ייערכו ביום שני  24/05/21, שבוטלו ביום שני 114כל המשחקים בליגה נוער מחוזית שרון, . 19
 האולמות באותן השעות.      

 
  24/06/21ייערכו ביום חמישי  24/05/21, שבוטלו ביום שני 120. כל המשחקים, בליגה נוער מחוזית נגב, 20

 באותן האולמות ובאותן השעות.      
 

 

    
 בכבוד רב,                      

 

 נפתלי גושן                        
 כז הליגותר              
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