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 2021באוקטובר  20           
 לכבוד

 
_____________ 

 א.ג.נ.,
 

 4מספר -שינויים בתוכנית המשחקיםחוזר  הנדון:

 
 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1

 

 (751-ליגה ילדות א' צפון -)10217קבוצה הפועל נחף צעירות 

  568-ליגה קטסל א' דן ב'-(10681הפועל רמת גן)קבוצה 

  583-ליגה קטסל א' נגב-(7452הפועל בני שמעון/ב"ש)קבוצה 

  255-ליגה ילדים א' שרון ב'-(10044מכבי עירוני רעננה)קבוצה 

  112-ת עמקיםליגה נוער מחוזי-(7225הפועל גליל תבור)קבוצה 

  805-ליגה קטסל בנות שומרון-(10397מכבי ערערה)קבוצה 

  569-ליגה קטסל א' ת"א א'-(10671בני יהודה כפיר)קבוצה 

  12-ליגה ב' זבולון-(406הפועל יקנעם)קבוצה 

  15-ליגה ב' פתח תקוה-(10807סטלמך פתח תקוה פיתוח)קבוצה 

  271-ירושליםליגה ילדים א' -(341אסא זיו ירושלים)קבוצה 

  111-ליגה נוער מחוזית צפון-(4882אליצור קרית אתא שלום)קבוצה 

  163-ליגה נערים א' מחוזית שומרון-(3843הפועל חוף השרון)קבוצה 

 574-דיעיןליגה קטסל א' מו-(4631בים)קבוצה הפועל גזר/שעל 

  458-ליגה נערות א' דרום-(10763מועדון כדורסל שדרות)קבוצה 

 582-ליגה קטסל א' דרום ב'-(10761דרות)קבוצה מועדון כדורסל ש 

  120-ליגה נוער מחוזית נגב-(10767הפועל שער הנגב)קבוצה 

  12-ליגה ב' זבולון-(10816הפועל הכרמל)קבוצה 

  509-ליגה נערות ב' נגב-(7843הפועל רמת הנגב)קבוצה 

  364-ליגה ילדים ב' מודיעין-(10124אליצור מודיעין עירוני)קבוצה 

 553-ליגה קטסל א' גלבוע-(10114לבוע דדו)קבוצה הפועל ג 

  506-ליגה נערות ב' שרון-(6089מכבי ערערה)קבוצה 

  162-ליגה נערים א' מחוזית חיפה-(1939הפועל עכו)קבוצה 

  501-ליגה נערות ב' על צפון-(7591הפועל עמק הירדן/טבריה)קבוצה 

  565-ליגה קטסל א' פ"ת א'-(10530הפועל כפר קאסם)קבוצה 
 
 

 המשחקים הביתיים הבאים: שעותנא רשמו את שינויי  .2

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 760-ליגה ילדות א' דרום-(10652מכבי שדות נגב)קבוצה .
 18.00בשעה 

  כל המשחקים 366-ליגה ילדים ב' מרכז-(10621הפועל נס ציונה שיבולים)קבוצה .
 19.00הביתיים ייערכו בשעה 
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  כל המשחקים הביתיים 366-ליגה ילדים ב' מרכז ב'-(4639צפון)קבוצה הפועל ברנר .
ט המשחקים נגד אליצור יבנה ואליצור בימי שבת של המחזור למע 19.00ייערכו בשעה 

 19.00רחובות שייערכו בימי חמישי בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 112-ליגה נוער מחוזית עמקים-(3797הפועל יפיע)קבוצה .
 19.30בשעה 

  אליצור יבנה גלעד)קבוצה  366-ליגה ילדים ב' מרכז ב' -(7869אליצור דוד יבנה)קבוצה +
 .18.00. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 369-ליגה ילדים ב' דרום א'-(6893

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 754-ליגה ילדות א' חיפה -(5760הפועל חיפה)קבוצה .
 17.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 505-ליגה נערות ב' חיפה-(6249חיפה)קבוצה הפועל .
 19.00בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 553-ליגה קטסל א' גלבוע-(2404הפועל גלבוע/גן נר)קבוצה .
 18.30ייערכו בימי שלישי בשעה 

  כל המשחקים 261-ליגה ילדים א' עמקים-(5689הפועל טבריה/עמק הירדן)קבוצה .
 17.00ם ייערכו בשעה הביתיי

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 582-ליגה קטסל א' דרום ב'-(6350הפועל אשכול)קבוצה .
 17.00בשעה 

  כל המשחקים580-ליגה קטסל א' אשדוד ב'-(7802הפועל קרית מלאכי)קבוצה . 
 17.00הביתיים  ייערכו בשעה  

  כל המשחקים 167-םליגה נערים א' מחוזית ירושלי-(6711אליצור בית שמש)קבוצה.
 20.00הביתיים ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 21-ליגה ב' נגב-(1057הפועל אשכול)קבוצה .
20.30 

  כל המשחקים הביתיים 566-ליגה קטסל א' פ"ת ב'-(5695מכבי פ"ת עצמאות)קבוצה .
 18.30ייערכו בשעה 

  הפועל  163-שומרון ליגה נערים א' מחוזית-(10139הפועל פרדסיה)קבוצה+
. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 210-ליגה נערים ב' שרון -(7749פרדסיה)קבוצה 

19.00. 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 13-(ליגה ב' שומרון10516מכבי חריש)קבוצה ,
21.00. 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 557-ליגה קטסל א' מפרץ-(863הפועל נהריה)קבוצה .
 17.30 בשעה

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 15-ליגה ב' פתח תקוה-(34אליצור פתח תקוה)קבוצה ,
 21.00בשעה 
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  בני הרצליה  566-ליגה קטסל א' פ"ת ב'-(2505בני הרצליה אריות)קבוצה +
 . אולם אלון בהרצליה566-ליגה קטסל א' פ"ת ב'-(3665שוורים)קבוצה 

  ת)קבוצה +הפועל אשדוד מקורי 20-גה ב' דרוםלי-(6053הפועל אשדוד חדשים)קבוצה
לה,רח' מכשווילי באשדוד. המשחקים .אולם ביה"ס שי 20-ליגה ב' דרום-(10227

 20.30הביתיים ייערכו בשעה 

 
 
 
 



3 

 

 

 
 
 

  אולם הפועל, רח' 366-ליגה ילדים ב' מרכז ב'-(4661הפועל נס ציונה שקד )קבוצה .
בבוקר. המשחקים באמצע  10.30, נס ציונה. המשחקים בשבת ייערכו בשעה 46נורדאו 

 18.00השבוע ייערכו בשעה 

  אליצור יבנה  158-ליגה נערים א' ארצית מרכז-(6280אליצור יבנה אלון)קבוצה +
, יבנה. משחקי הנוער 7. אולם ברחוב שבזי 108-נוער ארצית מרכז-(7080שמעון)קבוצה 
 19.00ומשחקי הנערים בשעה  19.30ייערכו בשעה 

  אולם קיבוץ מסילות. 553-ליגה קטסל א' גלבוע-(3895הפועל גלבוע רימון)קבוצה .
 18.30המשחקים ייערכו בימי שלישי בשעה 

  ג'אר שיזף,רח' ח . אולם252-ליגה ילדים א' לאומית חיפה-(6077הפועל חיפה)קבוצה
 18.30,חיפה. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 1

 אולם טשרניחובסקי 558-ליגה קטסל א' חיפה א'-(4758חיפה ליאובק)קבוצה  הפועל .
 18.30,חיפה. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 34

 )המשחקים באולם גימנסיה ריאלית, -כל אגודת הפועל ראשון לציון)למעט ליגת על נשים
 , ראשון לציון.31רח' עולי הגרדום 

  אולם שקמים, רח' הצדיק 582-דרום ב' ליגה קטסל א'-(10009מכבי שדרות)קבוצה .
 באבא יגו, שדרות.

  אולם תיכון באר טוביה. 370-ליגה ילידם ב' דרום ב'-(10437הפועל באר טוביה)קבוצה .
 18.00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

 (7167הפועל באר טוביה)-'אולם נופים בכנות.812-ליגה קטסל בנות דרום ב , 

  אולם ביה"ס תומר, רח  -161-ליגה נערים א' מחוזית צפון-(10769מכבי בית שאן)קבוצה
 , בית שאן.1גולדה מאיר 

 
-, את הפועל פסגה ירושלים257-נא מחקו מרשימת משחקי ליגה ילדים א' לאומית מרכז .4

 .442קבוצה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 נפתלי גושן,       
 רכז הליגות       

 4/ מספר 2021-22/חוזרים/שינויים/0

 
 


