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 לכבוד 
 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 2022/23לעונת המשחקים  2חוזר רשמי מס'  הנדון: 
 

 

  מועדי פתיחת משחקי הליגות השונותלהלן  .1
 

 20/10/22   חמישייום      ליגת על נשים 
 11/10/22   יום שלישי      ליגה לאומית גברים
 30/10/22   יום ראשון       ליגה ארצית גברים

 בחירות(ה)עקב 03/11/22            חמישייום        ליגה א' גברים
 02/11/22   יום רביעי      ליגה ב' גברים

 בחירות(ה)עקב 02/11/22   רביעייום       ליגה לאומית נשים
 03/11/22   יום חמישי    ליגה ארצית נשים וא' נשים

 24/10/22   יום שני          ליגות לנוער )על ולאומית(
 31/10/22    יום שני    ליגות לנוער )ארצית ומחוזית(

 30/10/22   יום ראשון    ליגה נערות א' מחוזית
 חירות(הב)עקב 31/10/22    שנייום      ליגה נערות ב' מחוזית

 30/10/22   יום ראשון  ליגות נערים א' מחוזית ונערים ב' מחוזית
 02/11/22   יום רביעי     ליגה נערים א' ארצית

 26/10/22   יום רביעי     לאומיתליגה נערים א' 
 23/10/22   יום ראשון       עלליגה נערים ב' 
 30/10/22   יום ראשון      עלליגה נערות א' 
 בחירות(ה)עקב 31/10/22    שני יום      עלליגה נערות ב' 

 03/11/22   יום חמישי     ליגה ילדים א' וילדים ב'
  02/11/22   יום רביעי      א' וילדות ב' ליגה ילדות

 25/10/22   יום שלישי      בנים ליגה קט סל א'
 08/11/22   יום שלישי      בנים קט סל ב'ליגה 

 30/10/22   יום ראשון      ליגה קט סל א' בנות
 06/11/22   יום ראשון     ליגה קט סל ב' בנות

 

 להלן מועדי פתיחת הגביעים השונים .2
 

 22/10/22    יום שבת   ליגה לאומית- גביע המדינה לגברים
 23/10/22    יום ראשון        גביע האיגוד לגברים
 23/10/22              ראשוןיום      גביע האיגוד ליגה ב'
 23/10/22       ראשוןיום      גביע האיגוד לנשים
 07/11/22             יום שני           גביע המדינה לנוער
 24/10/22    יום שני           גביע האיגוד לנוער

 06/11/22       ראשוןיום     גביע המדינה לנערים א' 
 26/10/22      רביעייום     גביע האיגוד לנערים א'
 06/11/22    יום ראשון      גביע המדינה לנערים ב'
 23/10/22    יום ראשון       גביע המדינה לנערות א'
 25/10/22    יום שלישי      גביע המדינה לנערות ב'
 27/10/22    יום חמישי      גביע המדינה לילדים א'

 26/10/22יום רביעי                  א' גביע המדינה לילדות
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שהוטל ע"י  2021/22להלן רשימת השחקנים והמאמנים שנותר להם לרצות עונש מעונת המשחקים  .3
 בית הדין   המשמעתי)כמובן שהעונש ייגרר ויהיה בתוקף באם השחקן יעבור לקבוצה אחרת(.

 משחקים 2-)מכבי זכרון יעקב(ודהד לרוא •

 משחק אחד-רן)הפועל מטה יהודה(-לירן איש •

 משחק אחד-עומרי בנטל)הפועל בית יצחק( •

 משחקים 3-יאיר זבולון)הפועל הצופים יפו( •

 משחקים 2-הפועל טייבה() עזאם יזן •

 משחקים 3-ו אודניה)מכבי קרית גת(מבטיה •

 משחקים 3-עודתאללה יאראו)מכבי עילוט( •

 משחיקם 3-אלימלך)הפועל גליל גולן(יונתן  •

 משחק אחד-שפרעם(/חטי שהד )מכבי אעבלין •

 
 :מאמנים ומנהלים

 שבועות 3-יוסי מלכה)הפועל עפולה( •

 
 עברות הראשונה:הלהלן תזכורת למועדי סיום תקופת ה .4

 13:00שעה  11/10/22ליגה לאומית גברים: יום שלישי       
 13:00שעה  19/10/22 רביעיליגת על נשים: יום       
 13:00שעה  06/10/21יתר הליגות: יום חמישי       

 
, ההשתתפות בגביע האיגוד לגברים, על קבוצות ד' 8סעיף  1תשומת ליבכם כי בהמשך לאמור, בחוזר מס'  .5

 )גם על הקבוצות שלא נרשמו לגביע(. חובהליגה ארצית היא 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 

 נפתלי גושן                      
  רכז הליגות            
 

 2022-23- /2מס' -עידית/נפתלי/חוזרים/רשמי/0
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