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 7272   אוקטובר 72       
 לכבוד

 
_____________ 

 א.ג.נ.,
 

 5מספר -שינויים בתוכנית המשחקיםחוזר  הנדון:

 
 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .2

  113-ליגה נוער מחוזית שומרון -(3595כוכב יאיר)קבוצה אליצור 

 21-ליגה ב' נגב-(10805ה)קבוצה הפועל אחווה דימונ 

  272-א' דרום ילדיםליגה -(10160הפועל קרית מלאכי)קבוצה 

  260-ליגה ילדים א' צפון-(7421הפועל צפת גליל)קבוצה 

  214-ירושליםליגה נערים ב' -(6299הפועל מודיעין/אורנים)קבוצה 

  164-ליגה נערים א' מחוזית שרון-(7446מכבי אלפי מנשה)קבוצה 

 754-ליגה ילדות א' חיפה-(10263)קבוצה הפועל כרמל צעירות 

  108-ליגה נוער ארצית מרכז-(5690מכבי גן יבנה)קבוצה 

  755-ליגה ילדות א' שומרון-(6006מכבי ערערה)קבוצה 

  503-ליגה נערות ב' צפון-(10680הפועל מעיינות גלבוע)קבוצה 

  753-ליגה ילדות א' עמקים-(5849הפועל גלבוע מעיינות מזרח)קבוצה 

  207-ליגה נערים ב' צפון-(7374הפועל גלבוע שקד)קבוצה 
 
 

 המשחקים הביתיים הבאים: שעותנא רשמו את שינויי  .7

 ערכו . כל המשחקים הביתיים יי561-ליגה קטסל א' שומרון-(5523נילי)קבוצה  מכבי זכרון
 16.00בימי שישי בשבוע בשעה 

   כל המשחקים הביתיים ייערכו 185-ליגה קטסל א' חדרה-(185מכבי זכרון יעקב)קבוצה .
 18.30בשעה 

  כל המשחקים 567-ליגה קטסל א' דן א'-(5478אליצור גבעת שמואל נריה)קבוצה .)
 17.00הביתיים ייערכו בשעה 

  הפועל  203-ליגה נערים ב' לאומית דן-(4233הפועל תל אביב)קבוצה +
, כל המשחקים הביתיים  203-ליגה נערים ב' לאומית דן-(4930ת"א/אוסישקין)קבוצה 

 .18.30ייערכו בשעה 

  כל המשחקים  -168-ליגה נערים א' מחוזית דרום-(10430הפועל באר טוביה)קבוצה
 18.30יים ייערכו בשעה הבית

  כל המשחקים הביתיים 458-ליגה נערות א' דרום -(10463הפועל באר טוביה)קבוצה .
 באולם נופית בכנות. 18.30ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 260-ליגה ילדים א' צפון-(10672הפועל עכו)קבוצה .
 18.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 509-ב' נגבליגה נערות -(7166הפועל באר טוביה)קבוצה .
 18.00בשעה 
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  כל המשחקים 163-ליגה נערים א' מחוזית שומרון-(5703הפועל אור עקיבא)קבוצה .
 19.30הביתיים ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 370-ליגה ילדים ב' דרום ב'-)10611הפועל אופקים)קבוצה .
 19.00ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 157-ליגה נערים א' ארצית דן-(7574אביב)קבוצה מכבי תל .
 19.00ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 362-ליגה ילדים ב' דן ב'-(10108מכבי תל אביב צפון)קבוצה .
 10.30ייערכו בימי שבת בשעה 

  ר)קבוצה +הפועל תמרה אלזהו 752-ילדות מפרץ ליגה-(3980הפועל תמרה)קבוצה
, כל המשחקים הביתיים ייערכו בימי שישי של המחזור 752-ליגה ילדות א' מפרץ-(5633

 למעט המשחקים נגד הפועל מעלה יוסף שייערכו בימי רביעי. 17.30בשעה 

  כל המשחקים הביתיים 271-ליגה ילדים א' ירושלים-(794מכבי מעלה אדומים)קבוצה ,
 17.30ייערכו בשעה 

 כל המשחקים 156-ליגה נערים א' ארצית שרון-(5052ה)קבוצה הפועל חיפה ארי ,
 20.30הביתיים ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 509-ליגה נערות ב' נגב-(6652הפועל לכיש)קבוצה ,
 19.00בשעה 

 כל המשחקים הביתיים ייערכו 15-ליגה ב' פתח תקוה-(4915בוצה 3הפועל אריאל)ק ,
 21.00בשעה 

  כל המשחקים הביתיים ייערכו 269-ליגה ילדים א' שפלה-(5427אליצור רחובות)קבוצה ,
 18.30בשעה 
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  אולם דדו במושב 155-ליגה ארצית נערים א' צפון -(3248הפועל גלבוע מעיינות)קבוצה .
 20.30ברק. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

 אולם מקיף ד' 169-ליגה נערים א' מחוזית נגב-(7165אשקלון)קבוצה  אליצור איתו .
 באשקלון.

  18. אולם מילקן, רח' צהל 359-ליגה ילדים ב' פ"ת א'-(10342הפועל אריאל)קבוצה ,
 אריאל.

  אולם היובל בקאנטרי, אריאל.211-ליגה נערים ב' דן-(7871הפועל אריאל)קבוצה . 

  אשדוד.63. אולם ממד הקריה, העצמאות 20-' דרוםליגה ב-(793הפועל אשדוד)קבוצה , 

  אולם אורט 368-ליגה ילדים ב' ירושלים ב'-(2697מכבי מעלה אדומים השלום)קבוצה .
 19.00בירושלים. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  70תעופה, דרך קדם 

  הר  . אולם תיכון דקל, דרך109-ליגה נוער ארצית דרום-(796מכבי מעלה אדומים)קבוצה
 ,מעלה אדומים.10הצופים 

  אולם חטיבה דקל, 159-ליגה נערים א' ארצית דרום-( 432מכבי מעלה אדומים)קבוצה .
 , מעלה אדומים.1ר יהודה בדרך מד

  הפועל  163-ליגה נערים א' מחוזית שומרון-(10554הפועל עמק חפר/ויתקין)קבוצה +
 האולם בכפר ויתקין.. 209-ליגה נערים ב' שומרון-(7552קבוצה עח/רמות ים)

  אולם קיבוץ בית העמק353(, ליגה 10333הפועל מטה אשר)קבוצה , 
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  אולם קיבוץ בית העמק.353(, ליגה 4686הפועל מטה אשר גרמן)קבוצה , 

  אולם קיבוץ בית העמק.,754ליגה  -(10466הפועל מטה אשר)קבוצה 

  העמק. , אולם קיבוץ בית260,ליגה -(6928הפועל מטה אשר)קבוצה 

  אולם רלף קליין, 168-ליגה נערים א' מחוזית דרום-(10414אליצור יבנה יעקב)קבוצה .
 .19.00, יבנה. המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 22רחוב הדוגית 

  אולם שקמים,רחוב הצדיק  20-ליגה ב' דרום-(10760מועדון כדורסל שדרות)קבוצה .
 באבא ייגו,שדרות.

  אולם מקיף ב', אעבלין.353-ליגה ילדות ב' מפרץ-(10236מכבי אעבלין/שפרעם)קבוצה , 
 
 

בליגה ילדות א' צפון ייערכו בימי שישי בשבוע -(6428חף)קבוצה משחקי קבוצת הפועל נ .4
 17.30ולא בימי רביעי באותה השעה 

 
, ייערכו בימי 267-( בליגה ילדים א' דן4713משחקי קבוצת הפועל תל אביב אביב)קבוצה  .5

 19.00ולא בימי שבת באותה שעה חמישי בשבוע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 נפתלי גושן,       
 רכז הליגות       

 5/ מספר 2021-22/חוזרים/שינויים/0

 
 


