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 2021 ספטמבר  03        
 

 לכבוד
 

_____________ 
 

 א.ג.נ.,
 

 1מספר -שינויים בתוכנית המשחקיםחוזר  הנדון:
 

 
 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1

 (155( ליגה נערים א' ארצית צפון)6844עפולה)קבוצה  הפועל 

  155( ליגה נערים א' ארצית צפון 6384הפועל יזרעאל צעירים)קבוצה 

  508-( ליגה נערות ב' דרום10386אסא ירושלים/פ.זאב)קבוצה 

  254-( ליגה ילדים א' לאומית שרון508הפועל כפר סבא תפוז)קבוצה 

  365-ב' מרכז א'( ליגה ילדים 1730מכבי שהם)קבוצה 

  810-( ליגה קטסל בנות מרכז10405עלה יהוד)קבוצה 

  5-( ליגה א' צפון4429הפועל פסוטה)קבוצה 

   54-( ליגה ארצית נשים צפון5448הפועל יפיע)קבוצה 

  269-( ליגה ילדים א' שפלה7788הפועל גדרות)קבוצה 

  215-( ליגה נערים ב' דרום10270הפועל גדרות)קבוצה 

  452-( ליגה נערות א' על דרום2045הרצליה)קבוצה בני 

  457-( ליגה נערות א' מרכז10684בני הרצליה אוריאל)קבוצה 

  355-( ליגה ילדים ב' שומרון א'10658הפועל ג"ע/בנימינה)קבוצה 

  806-( ליגה קטסל בנות שרון א'10573הפועל חפר/גבעת חיים)קבוצה 

  163-ים א' מחוזית שומרון( ליגה נער5128אליצור נתניה פולג)קבוצה 

  16-ליגה ב' תל אביב-(10607אליצור מ"ב סקיי ת"א)קבוצה 

  357-ליגה ילדים ב' שרון א'-(10736הפועל הוד השרון מקס)קבוצה 

  15-ליגה ב' פ"ת-(10205א.ס.נוה מונוסון)קבוצה 

  165-ליגה נערים א' מחוזית דן-(10563מכבי ת"א מערב)קבוצה 

 507-ליגה נערות ב' מרכז-(10418תקוה)קבוצה  הפועל א.ס.פתח 

  270-ליגה ילדים א' מודיעין-(7311הפועל מודיעין אורנים)קבוצה 

  572-ליגה קטסל א' מרכז א'-(7309הפועל חבל מודיעין)קבוצה 

  751-ליגה ילדות א' צפון-(4561הפועל גליל עליון)קבוצה 

  454-ליגה נערות ב' מפרץ-(4794הפועל פסוטה)קבוצה 

 563-בליגה קטסל א' שרון-(10393פועל טירה)קבוצה ה 

  759-ליגה ילדות א' מרכז-(7001מלה"ש ירושלים)קבוצה 

  117-ליגה נוער מחוזית מרכז-(4434מכבי בית דגן)קבוצה 

 456-ליגה נערות א' שרון-(7257ת)קבוצה מכבי רעננה כוכבו 

  755-ליגה ילדות א' שומרון-(6115הפועל עמק חפר)קבוצה 
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 212-ליגה נערים ב' ת"א-(7280קבוצה )א.ס.סביון 

  270-ליגה ילדים א' מודיעין -(6602מכבי מודיעין/רעות)קבוצה 

  574-ליגה קטסל א' מודיעין-(10608אליצור מב/חשמונאים)קבוצה 

  207-ליגה נערים ב' צפון-(7525הפועל עראבה)קבוצה 

  803-ליגה קטסל בנות מפרץ-(10168הפועל עראבה)קבוצה 
 
 

 נא רשמו את שינויי האולמות הבאים: .2

  ס, רח' יהודה . אולם אורט שטקלו6-ליגה א' שרון-(5580אליצור נתניה מזרח)קבוצה
 (21.00,נתניה)המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 11פרח 

  אולם בגין  -161-ליגה נערים א' מחוזית צפון-(5387הפועל עפולה צעירים)קבוצה
 19.00ייערכו בשעה עפולה. כל המשחקים הביתיים 

  הפועל -251-ליגה ילדים א' לאומית צפון-(3227הפועל עפולה)קבוצה+
, אולם בגין,עפולה. כל המשחקים 352-ליגה ילדים ב' יזרעאל -(4844עפולה)קבוצה 

 17.00הביתיים ייערכו בשעה 

  אולם בגין, עפולה.  – 261-ליגה ילדים א' עמקים -(10310הפועל עפולה אלון)קבוצה
 19.00המשחקים הביתיים הביתיים בליגה ייערכו בשעה כל 

  הפועל עפולה)קבוצה  554-ליגה קטסל א' עמקים -(3674הפועל עפולה)קבוצה +
 אולם בגין, עפולה. – 802-ליגה קטסל בנות עמקים -(10666

  באר אולם  – 370-ליגה ילדים ב' דרום ב' –( 3736הפועל באר טוביה אמונים)קבוצה
 .18.00חקים ייערכו בשעה כל המש -טוביה

  אולם דניה, רח' 354-ליגה ילדים ב' חיפה -(2681מכבי חיפה ביכורים)קבוצה ,
 ,חיפה.18גרינבוים 

  אליצור אריאל  265-ליגה ילדים א' שרון ב'-(2044אליצור רעננה)קבוצה +
 , אולם יונתן,רח' רשי ברעננה.264-ליגה ילדים א' שרון א'-(10318רעננה)קבוצה 

  אולם מקיף ד' באשדוד.20-ליגה ב' דרום-(10005)קבוצה ביאליק אשדודמכבי , 

  אולם מקיף ח' 759-ליגה קטסל א' אשדוד א'-(6142מכבי אשדוד רתמים)קבוצה ,
 .18.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -אשדוד

  אולם רתמים 205-ליגה נערים ב' לאומית דרום-(6143מכבי אשדוד רתמים)קבוצה ,
 .19.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה אשדוד. 

  אולם ביה"ס קשת 104-ליגה נוער לאומית דרום -(3589מכבי יאשה אשדוד)קבוצה ,
 20.00,אשדוד. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 11ברח' תשרי 

  אולם מקיף ח' 154-ליגה נערים א' לאומית דרום-(3920מכבי אוהד אשדוד)קבוצה .
 אשדוד.

  אולם שלום,רח' 255-ליגה ילדים א' לאומית ת"א -(503מכבי יחיאל רמת גן)קבוצה .
 , ר"ג.15בן אליעזר 

  מכבי אורנית)קבוצה  115-ליגה נוער מחוזית דן -(7646מכבי אורנית)קבוצה+
ליגה נערים -(5824+ מכבי אורנית)קבוצה  164-ליגה נערים א' מחוזית שרון-(7886
 קאונטרי באורנית.. האולם ליד ה211-ב' דן
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  שער 5. אולם רח' הגיא 354-ליגה ילדים ב' חיפה-(7719הפועל יוקנעם)קבוצה ,
 הגיא ביוקנעם.

 אולם מדעים בדרך 365-ז א'ליגה ילדים ב' מחכ-(514בות)קבוצה מכבי שלמה רחו .
 ירושלים,רחובות.

  אולם אוסי  .366-ליגה ילדים ב' מרכז ב' -(5342מכבי רחובות עירוני)קבוצה
 ,רחובות.51וזוהר,רח' סירני 

  אולם יגאל אלון 269-הליגה ילדים א' שפל -(739מכבי אשל ראשל"צ)קבוצה ,
 .18.00בראשל"צ. כל המשחקים ייערכו בשעה 

  עכו.4. אולם פיס ברח' משה שרת 3-ליגה ארצית צפון-(1941הפועל עכו)קבוצה, 

 אולם תיכון 159-א' ארצית דרוםליגה נערים -(4530)קבוצה הפועל עומר/באר שבע .
 .20.30כל המשחקים ייערכו בשעה -עומר

 אולם עמיאל רמבם,רח' אורים 16-ליגה ב' ת"א-(10271"א)קבוצה ת ליהאינטר ע .
 , תל אביב.41

  אולם רמת אביב 255-ליגה ילדים א' לאומית ת"א-(372מכבי תל אביב)קבוצה .
 , ת"א.83ג',רח' פיינשטיין 

  86. אולם עירוני ט', רח' לה גרדיה 7-ליגה א' דן-(7219ת"א)קבוצה מכבי דרום ,
 .21.00ת"א. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  אולם עירוני א',רח' שפרינצק 212-ליגה נערים ב' ת"א-(6322מכבי ת"א צפון)קבוצה .
 ,ת"א4

  אולם קיבוץ מגל.560-ליגה קטסל א' חדרה-(7906הפועל מנשה גוונים)קבוצה . 

 אולם עוזי חיטמן, רח' 360-ליגה ילדים ב' פ"ת ב'-(6314בי פ"ת עצמאות)קבוצה מכ .
 .19.00גיסין פ"ת. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  24, אולם יהלום ברח' הקשת 758-ליגה ילדות א' ת"א-(10179מכבי שוהם)קבוצה ,
 שוהם.

  פ"ת.4, רח' משה שמיר 15-ליגה ב' פ"ת-(10677סטלמך פתח תקוה)קבוצה , 

  אולם כפר 266-ליגה ילדים א' פתח תקוה -(7973אליצור שומרון מערב)קבוצה ,
 תפוח.

  אולם ביה"ס עומרים 155-ליגה נערים א' ארצית צפון-(1308הפועל מגידו)קבוצה ,
 בעין השופט.

  אולם קיבוץ משמר 352-ליגה ילדים ב' יזרעאל -(5524הפועל מ.א. מגידו)קבוצה ,
 19.00תיים ייערכו בשעה העמק. המשחקים הבי

  אולם ביה"ס עומרים בעין 352-ליגה ילדים ב' יזרעאל -(6469הפועל מגידו)קבוצה ,
 19.00השופט. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  כנות. כל המשחקים הביתיים -אולם ביה"ס נופים-(7566הפועל באר טוביה)קבוצה
 .18.00ייערכו בשעה 

  כנות. -. אולם נופים370-ליגה ילדים ב' דרום ב'-(10437הפועל באר טוביה)קבוצה
 17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  מושב  -, מגרש פתוח211-ליגה נערים ב' דן-(10193הפועל מודיעין בארות)קבוצה
 גמזו.

  כל המשחקים 254-ליגה ילדים א' לאומית שרון-(5767הפועל תל אביב שרון)קבוצה .
בבוקר, למעט המשחקים נגד אליצור  10.30שעה הביתיים בימי שבת ייערכו ב

 19.00שומרון שייערך ביום חמישי בשעה 
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  כל המשחקים 117-ליגה נוער מחוזית מרכז-(10424עצמה באר יעקב)קבוצה.
 .19.00הביתיים ייערכו בשעה 

  כל 112-ליגה נוער מחוזית עמקים -(4253הפועל מגדל העמק/יזרעאל)קבוצה .
 .20.00הביתיים ייערכו בשעה המשחקים 

 
 

 :נא רשמו שינויי השעות הבאים .3

  כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 4-ליגה ארצית דרום-(168אליצור יבנה)קבוצה .
19.00 

  כל המשחקים הביתיים 369-ב' דרום א' ילדיםליגה  -(10269הפועל גדרות)קבוצה .
 18.00ייערכו בשעה 

  ליגה נערים א' מחוזית צפון. כל המשחקים  -(10549הפועל גליל תבור)קבוצה
 .18.30הביתיים ייערכו בשעה 

  הפועל כפר סבא  101-ליגה נוער על צפון-(1500הפועל כפר סבא אביב)קבוצה +
משחקים הביתיים ייערכו ה . כל106-ליגה נוער ארצית שרון –( 3749אורן)קבוצה 

 .18.30בשעה 

  'כל המשחקים -369-ב' דרום א' ליגה ילדים-(10269הפועל גדרות)קבוצה מס
 .18.00הביתיים ייערכו בשעה 

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו  -9-( ליגה א' דרום5153אסא ירושלים)קבוצה מס
 .20.30בשעה 

  כל  – 106-ליגה נוער ארצית שרון -(7844מכבי קרית מוצקין עתודה)קבוצה
 19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

 כל המשחקים  -201-ליגה נערים ב' לאומית צפון -(5903מוצקין)קבוצה  מכבי קרית
 20.30הביתיים ייערכו בשעה 

  כל המשחקים  – 454-ליגה נערות א' מפרץ -(4064הפועל מגדל כרום)קבוצה
 18.00הביתיים ייערכו בשעה 

  הפועל מגדל  801-ליגה קטסל בנות צפון -(10483הפועל מגדל כרום)קבוצה +
כל המשחקים הביתיים ייערכו  – 801-ליגה קטסל בנות צפון -(7520ה כרום)קבוצ

 שעות לפני המשחק הקבוע ליום ראשון(. 24בימי שבת של כל מחזור) 16.00בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 354-ליגה ילדים ב' חיפה-(2681מכבי חיפה ביכורים)קבוצה.
 .17.00ייערכו בשעה 

 הפועל מטה אשר  208-נערים ב' חיפהליגה -(5308פועל מטה אשר אלון)ה +
. כל המשחקים הביתיים ייערכו 208-ליגה נערים ב' חיפה-(10467דולב)קבוצה 

 .19.30בשעה 

  כלה משחקים 813-ליגה קטסל בנות נגב-(7265הפועל באר שבע/עומר)קבוצה .
 .17.30הביתיים ייערכו בשעה 

  כלה משחקים 357-ן ב'ליגה ילדים ב' שרו-(10071הפועל לב השרון/דור)קבוצה .
בימי שבת של המחזור ולא בימי חמישי למעט  17.00הביתיים ייערכו בשעה 
כפר סבא תפוח, אליצור כוכב יאיר,אליצור נתניה מזרח המשחקים נגד הפועל 

 17.00ואליצור שומרון סלעית שייערכו בימי חמישי בשעה 
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  (6652+הפועל לכיש)קבוצה  272-דרוםליגה ילדים א' -(10239הפועל לכיש)קבוצה- 
 19.00. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  509-ליגה נערות ב' נגב

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 11-צפוןליגה ב' -(10173מכבי מגדל כרום)קבוצה .
 .19.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 6-ליגה א' שרון-(7786הפועל פרדיס)קבוצה .
21.00. 

  כל המשחקים הביתיים 354-ליגה ילדים ב' חיפה-(1705מכבי חיפה כרמל)קבוצה .
בימי שבת למעט המשחקים נגד אגודות אליצור קרית אתא,  11.00ייערכו בשעה 

 .19.00ביתר אחוזה והפועל יוקנעם שייערכו בימי חמישי בשעה 

 גולן)קבוצה +הפועל גליל 2385-ליגה קטסל א' גולן-(2385לן)קבוצה הפועל גליל/גו/
 .18.00. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 260-ליגה ילדים א' צפון-(1272

  כל 205-ליגה נערים ב' לאומית דרום-(5881הפועל עומר/באר שבע)קבוצה .
 .19.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  הפועל מטה אשר  105-ליגה נוער ארצית צפון-(5790הפועל מטה אשר)קבוצה+
 . כל המשחקים הביתיים ייערכו110-ליגה נוער מחוזית צפון -(7667 גליל)קבוצה

 .20.30בשעה 

  כלה משחקים הביתיים ייערכו 5-ליגה א' צפון -(441הפועל מעלות תרשיחא)קבוצה .
 .20.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 504-ליגה נערות ב' מפרץ -(4134מכבי כרמיאל)קבוצה .
 .18.30ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים 801-ליגה קטסל בנות צפון -(10453)קבוצה מכבי כרמיאל .
 .18.00ייערכו בשעה 

  כל המשחקים 162-ליגה נערים א' מחוזית חיפה -(10394הפועל נוה שאנן)קבוצה .
 .19.00הביתיים ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 59-ליגה א' נשים צפון-(7832הפועל נוה שאנן)קבוצה .
 .21.00ייערכו בשעה 

  כל המשחקים 208-יפהליגה נערים ב' ח -(10545הפועל זבולון/נופית)קבוצה.
 .18.30הביתיים ייערכו בשעה 

  הפועל  814-ליגה קטסל בנות חיפה-(10543הפועל זבולון/נופית)קבוצה+
. כל המשחקים הביתיים 2672-ליגה ילדים א' חיפה -(6706זבולון/נופית)קבוצה 

 .17.00ייערכו בשעה 

 הפועל נערי  202-ליגה נערים ב' לאומית שרון-(6910/ג.עדה)קבוצה הפועל בנימינה+
+ הפועל בנימינה/ג.עדה)קבוצה  209-ליגה נערים ב' שומרון -(10569בנימינה)

 20.00. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 106-ליגה נוער ארצית שרון-(7604

  מכבי אשדוד  272-דים א' דרוםליגה יל -(6836מכבי אשדוד ביאליק היובל)קבוצה +
. כל המשחקים הביתיים ייערכו 369-א' דרום ב'ליגה ילדים -(5323רתמים)קבוצה 

 .17.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 216-ליגה נערים ב' נגב -(10504מכבי גן יבנה)קבוצה .
 19.30ייערכו בשעה 

  הביתיים ייערכו . כל המשחקים 5-ליגה ארצית דרום-(7261מכבי אשדוד צבר)קבוצה
 .19.30בשעה 
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  כל המשחקים הביתיים 112-ליגה נוער מחוזית עמקים-(6823הפועל יוקנעם)קבוצה .
 .19.00ייערכו בשעה 

  אליצור כוכב  210-ליגה נערים ב' שרון-(10283אליצור כוכב יאיר דני)קבוצה+
הביתיים ייערכו . כל המשחקים 113-ליגה נוער מחוזית שומרון -(3595יאיר)קבוצה 

 .19.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 357-ליגה ילדים ב' שרון א'-(4784אליצור כוכב יאיר)קבוצה .
 .17.30ייערכו בשעה 

  כל המשחקים 109-ליגה נוער ארצית דרום-(5159הפועל עומר/באר שבע)קבוצה .
 .20.30הביתיים ייערכו בשעה 

  מכבי אשדוד  369-ב' דרום א' ליגה ילדים-(10004מכבי אשדוד רתמים)קבוצה +
. כל המשחקים הביתיים 258-ליגה ילדים א' לאומית דרום-(5656רתמים)קבוצה 
 .17.30ייערכו בשעה 

 
-ב' שרון ( בליגה נערות7218גן/זכרון)קבוצה משחק הבית של קבוצת הפועל מע .4

ולא בימי שלישי למעט המשחק נגד אליצור  19.00, ייערכו בימי שבת בשעה 506
 נתניה שייערך כמתוכנן ביום שלישי.

 
בגביע האיגוד לליגה ב' תארח המנצח בין הפועל אשכול לנפועל  15במשחק מס'  .5

 .17.11.21ביום רביעי . שער הנגב את אינטר עליה ת"א
 

-( בליגה ילדים א' שומרון10015דה/בנימינה)קבוצה משחק הבית של הפועל גבעת ע .6
 .19.00, ייערכו בימי שבת של המחזור במקום ביום חמישי בשעה 263

 

, 780-( בליגה ילדות ב' צפון10232משחקי הבית של מכבי אעבלין/שפרעם)קבוצה  .7
 במקום ביום רביעי. 17.30ייערכו בימי שישי של המחזור בשעה 

 

-בליגה קטסל בנות מפרץ-(10233לין/שפרעם)קבוצה משחקי הבית של מכבי אעב .8
 במקום ביום שלישי. 17.30, ייערכו בימי שבת של המחזור בשעה 803

 

 ( בליגה ילדים א' שרון א'10511צור)קבוצה  משחקי הבית של הפועל לב השרון-
למעט המשחקים נגד אליצור  19.00, ייערכו בימי שבת של המחזור בשעה 264

 נתניה ואליצור רעננה שייערכו בימי חמישי לפי השעה הרשומה בספר המשחקים.
 

 להלן שינויים באגודת הפועל אשקלון: .9

 (1588קבוצה ארצית נשים)- מקום, מצפה ימים(.)אותו ה19.30שעת המשחק 

 (7762נערות ב' מחוזית)- אולם בית הספר כרמים(. 19.30שעת המשחק( 

 ('6749ילדות א)- (14)אולם אגמים, שד' עופר  18.00שעת המשחק 

 ('6028ילדות א)- אולם בית הספר כרמים(19.30שעת המשחק( 

 ('5559קטסל א)- אום בית ספר נוה אילן( 18.00שעת המשחק( 

 ('10247קטסל א)- (14)אולם אגמים, שד' עופר  17.00שעת המשחק 

 ( '10262קטסל א)-  אולם מצפה הימים( 18.30שעת המשחק( 

 ('4808קטסל א)-  אולם מצפה הימים(. 17.00שעת המשחק( 
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 הפועל גליל עליון:-אולמות ושעות משחקיםבשינויי  .11

 (515הפועל גליל עליון צפת  ) 20.30  נוער על צפון 

  .קיבוץ עמיר נוער ארצית צפון (712גליל הקריה)הפועל מ.א 

 (10082הפועל גליל עליון) קיבוץ עמיר נוער ארצית צפון  

 (נוער מחוזית צפון10081הפועל גליל עליון ברעם) קיבוץ ברעם 

 (6202הפועל גליל עליון צפת) 18.30-קיבוץ עמיר נערים ב' לאומית צפון 
 (3358הפועל גליל צפון)  18.30-בי"ס הר וגיא קיבוץ דפנה פוןנערים א' מחוזית צ 

 17.30-קיבוץ כפר בלום-בי"ס הגומא (   ילדים א' לאומית צפון2162ועל עמיר גליל עליון)הפ 

 (קטסל א' גולן2399הפועל ק"ג הגומר         )  ץ עמירקיבו 

 
 

 שינויים אולמות ושעת משחק:-הפועל עמק הירדן .11

  'בבית אלישבע,  17:00-שלישי בתשחק את משחקי הבית בימי  3789קט סל א
 דגניה ב' ולא כפי שדווח בהתחלה.

  'בבית ירח ולא כפי  19:00-תשחק את משחקי הבית בימי חמישי ב 5183ילדים ב
 שדווח בהתחלה.

  'בבית אלישבע, דגניה  18:00-תשחק את משחקי הבית בימי חמישי ב 2120ילדים א
 ב' ולא כפי שדווח בהתחלה.

  ולא כפי שדווח  20:00-חקי בימי שני, בבית בנדל בתשחק את מש 480נוער
 בהתחלה.

 ולא כפי  19:00-נערות ב על תשחק את משחקי הבית בימי שלישי בבית ירח ב
 שדווח בהתחלה.

 ולא כפי  19:00-נערות ב על תשחק את משחקי הבית בימי שלישי בבית ירח ב
 שדווח בהתחלה.

  '20:00-י שלישי בבית בנדל בתשחק את משחקי הבית בימ 5309בוגרים ליגה א 
 ולא כפי שדווח בהתחלה

 
 שינויי אולמות ושעות: -הפועל גלבוע מעיינות .12

  בליגת נשים לאומית צפון תשחק את משחקיה  3657הפועל גלבוע מעיינות קבוצה
 ולא כפי שפורסם בתחילה 20:30הביתיים באולם גן נר ובשעה 

  עמקים תארח באולם גבע ולא כפי גלבוע מערב בליגת נוער מחוזית  228קבוצה
 . שפורסם תחילה

  בליגת קט סל בנות עמקים תארח את משחקיה הביתיים  6358קבוצת גלבוע שקד
  ולא כפי שפורסם תחילה 18:00במעלה גלבוע בשעה 

  בליגת קט סל בנות עמקים תארח את  6549קבוצת ג.מ. בית השיטה קבוצה
 לא כפי שפורסם תחילהו 18:00משחקיה הביתיים בבית אלפא בשעה 

  בליגת קט סל בנות עמקים תארח את משחקיה  5619קבוצת גלבוע מעיינות
 ולא כפי שפורסם תחילה 17:30הביתיים בגבע בשעה 

  בליגת ילדות א עמקים תשחק את משחקיה הביתיים  3658קבוצת גלבוע מעיינות
בשעה באולם בית אלפא ולא כפי שפורסם תחילה ותשחק את משחקיה הביתיים 

 . ולא כפי שפורסם תחילה 18:30
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  מליגת ילדות א עמקים תשחק את משחקיה  5849קבוצת גלבוע מעיינות מזרח
 הביתיים באולם מסילות ולא כפי שפורסם תחילה

  בליגת קט סל א גלבוע תשחק את משחקיה  2404קבוצת גלבוע גן נר קבוצה מספר
  הביתיים באולם דדו ולא כפי שפורסם תחילה

 מליגת נערות ב צפון תשחק את משחקיה הביתיים  10680בוצת מעיינות גלבוע ק
  באולם בגבע ולא כפי שפורסם תחילה

  מליגת נערות ב על צפון תשחק את משחקיה הביתיים  3664קבוצת גלבוע מעיינות
באולם ניר דוד ולא כפי שפורסם תחילה ותשחק את משחקיה הביתיים בשעה 

מליגת נערות א על  2060קבוצת גלבוע מעיינות  תחילהולא כפי שפורסם  19:30
  צפון תשחק את משחקיה הביתיים באולם ניר דוד ולא כפי שפורסם תחילה

  מליגת ילדים ב צפון תארח את משחקיה הביתיים באולם  7375ג.מ. צעירים קבוצה
  שדה אליהו ולא כפי שפורסם תחילה

  תארח את משחקיה הביתיים בגבע מליגת ילדים ב צפון  7403גלבוע מרכז קבוצה
  ולא כפי שפורסם תחילה 17:00בשעה 

  מליגת ילדים ב צפון תארח את משחקיה הביתיים  10679הפועל הרי הגלבוע
  ולא כפי שפורסם תחילה 18:00במעלה גלבוע בשעה 

  מליגת ילדים א עמקים תארח את משחקיה הביתיים  5033הפועל גלבוע שקד
  שפורסם תחילהבאולם ביכורה ולא כפי 

  מליגת ילדים לאומית צפון תארח את משחקיה הביתיים  7376הפועל גלבוע צעירים
  באולם מסילות ולא כפי שפורסם תחילה

  בליגת נערים ב צפון תארח את משחקיה  3445הפועל גלבוע מרכז מספר קבוצה
  ולא כפי שפורסם תחילה 20:30הביתיים באולם בגבע בשעה 

 בליגת נערים ב צפון תארח את  570ירים מספר קבוצה הפועל גלבוע.מ. צע
ולא כפי  19:30משחקיה הביתיים במעלה גלבוע ולא כפי שפורסם תחילה ובשעה 

  שפורסם תחילה

  מליגת נערים ב צפון תארח את משחקיה הביתיים בשעה  4111הפועל גלבוע מזרח
  ולא כפי שפורסם תחילה 18:00

  ב לאומית צפון תארח את משחקיה הביתיים  מליגת נערים 5035גלבוע מעיינות
 . באולם דדו ולא כפי שפורסם תחילה

  מליגת נערים א מחוזית צפון תארח את משחקיה  10678הפועל מעיינות גלבוע
ולא כפי שפורסם  20:00הביתיים באולם ביכורה ולא כפי שפורסם תחילה ובשעה 

 .תחילה

( הוא הפועל 6511א' ארצית דרום)בליגה נערים  6511נא רשמו כי שם קבוצה מס'  .13
 ירושלים מרכז ולא הפועל ירושלים פסגת זאב.

 
( הוא הפועל 753בליגה ילדות א' עמקים) 3353נא רשמו כי שם הקבוצה מס'  .14

יזרעאל יפעת ולא הפועל יזרעאל מגדלך ואולם הקבוצה הוא קיבוץ יפעת ולא קיבוץ 
 גבת.
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 , ייערכו752-בליגה ילדות א' מפרץ-(4005משחקי קבוצת הפועל עראבה)קבוצה  .15
 ולא בימי רביעי. 17.00בימי שישי בשבוע בשעה 

 
 

 להלן שינויים בעירוני ראש העין: .11
 

69גוונים ברחוב מנחם בגין  -משחקי הבית אולם אולם  5814.קבוצת ילדים ב' 1  
69מנחם בגין  רח'גוונים  -אולם משחקי הבית  5808.קבוצת ילדים א לאומית 2    

 - 20:00שעת המשחק  10593קבוצת נערים א מחוזית  .  3  
- 20:00שעת המשחק  7993.קבוצת נערות א מחוזית 4 . 

- 20:30שעת המשחק  7621.בוגרים ליגה ב' 5 . 
-ראש העין 1אולם משחקי הבית יהיה עתיד מנחם עמוסי  5815.קבוצת בוגרות ליגה א 6 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 נפתלי גושן,       
 רכז הליגות       

 
 
 

 1/ מספר 2021-22/חוזרים/שינויים/0

 
 


