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 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1

 

 (22ליגה לאומית נשים צפון)-(2592הפועל עמק יזרעאל)קבוצה מס'  •

 (181ליגה קט סל ב' שומרון ב')-(5975 הפועל עמק חפר/חוגלה)קבוצה מס' •

 (84ליגה נערים ב' דרום)-(5439הפועל גזר/נען)קבוצה מס'  •

 (49ליגה נוער מחוזית עמקים)-(1309הפועל נצרת עילית)קבוצה מס'  •

 (100ליגה ילדים א' ת"א)-(5359עלה יהוד כוכב)קבוצה מס'  •

 (24צפון)ליגה ארצית נשים -(966הפועל טובא)קבוצה מס'  •

 (76ליגה נערים ב' צפון)-(4908הפועל יזרעאל שימשית)קבוצה מס'  •

 (212ליגה ילדות דרום)-(6015עצמה באר שבע)קבוצה מס'  •

 (161ליגה קט סל א' ת"א ב')-(843עירוני רמת גן צפון)קבוצה מס'  •

 (65ליגה נערים א' מחוזית שומרון)-(5882הפועל בנימינה/גבעת עדה)קבוצה מס'  •

 (63ליגה נערים א' מחוזית עמקים)-(4935הפועל כפר תבור)קבוצה מס'  •

 (215ליגה קט סל בנות שומרון)-(5721הפועל המעפיל/מנשה)קבוצה מס'  •

 (85ליגה נערים ב' נגב)-(5416הפועל רמת נגב)קבוצה מס'  •

 (70ליגה נערים א' מחוזית דרום)-(5830הפועל אשדוד ארזים)קבוצה מס'  •

 (19ליגה ב' דרום)-(5366גן יבנה)קבוצה מס'  הפועל •

 (51ליגה נוער מחוזית דרום) -(4921הפועל גן יבנה סביונים)קבוצה מס'  •

 (170ליגה קט סל א' אשדוד) -(5820הפועל גן יבנה)קבוצה מס'  •

 (127ליגה נערות א' לאומית דרום) -(2887מכבי אשדוד)קבוצה מס'  •

 (77ליגה נערים ב' חיפה) -(6945מכבי חיפה/כרמל)קבוצה מס'  •

 (222ליגה קט סל בנות נגב)-(6031אליצור אשקלון/עומר)קבוצה מס'  •

 (195ליגה קט סל ב' מודיעין)-(178עצמה מודיעין נחלים)קבוצה מס'  •

 (48ליגה נוער מחוזית ת"א)-(4615עירוני רמת גן/צפון)קבוצה מס'  •

 (40ארצית מרכז)ליגה נוער -(1036הפועל גדרות)קבוצה מס'  •

 (102ליגה ילדים א' מרכז)-(5841הפועל גדרות עשרת)קבוצה מס'  •

 (94ליגה ילדים א' מפרץ)-(4643הפועל זבולון/נופית)קבוצה מס'  •

 (208ליגה ילדות שרון)-(5644הפועל כפר סבא סיגלית)קבוצה מס'  •
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 :נא רשמו את שינויי המגרשים הבאים .2

 

,תל אביב. המשחקים הביתיים 3אולם אביב,רח' פרידמן  -(116ליגה ילדים ב' דן ב')-(4931קבוצה מס' הפועל ת"א ירוק) •

 .19.00ייערכו בשעה 

כל המשחקים  -,נס ציונה2אולם רח' אוסקר שינדלר -(192ליגה קט סל ב' מרכז)-(2070הפועל נס ציונה קריה)קבוצה מס'  •

 .ולא בשבת 18.30 הביתיים ייערכו בימי שלישי של המחזור בשעה

(. אולם תיכון חדש,שד' שבעת הכוכבים הרצליה. כל המשחקים 35ליגה נוער לאומית מרכז)-(803בני הרצליה)קבוצה מס'  •

 19.00הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

אולם עולמות,רח' שולצינגר,פ"ת. כל -(67ליגה נערים א' מחוזית דן)-(4413מכבי פתח תקוה עצמאית)קבוצה מס'  •



 .19.00משחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה ה

 +(40ליגה נוער מחוזית ת"א) -(4928הפועל ת"א/אוסישקין צפון)קבוצה מס'  •

 +(81ליגה נערים ב' ת"א)-(4930הפועל אוסישקין ת"א)קבוצה מס' 

 +(99ליגה ילדים א' דן)-(4713הפועל אוסישקין ת"א)קבוצה מס' 

 +(160ליגה קט סל א' ת"א א')-(4932 הפועל אוסישקין ת"א ארן)קבוצה מס'

 (191ליגה קט סל ב' ת"א ב')-(3420הפועל ת"א צהלה)קבוצה מס' 

 .אולם בית הספר הכפר הירוק, תל אביב

 .,תל אביב43אולם המשתלה,רח' ארגוב -(117ליגה ילדים ב' ת"א)-(4716הפועל ת"א/אוסישקין)קבוצה מס'  •

 .18.30כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

 ..רמת השרון 67אולם אוסישקין, רח' אוסישקין -(117ליגה ילדים ב' ת"א)-(914א.ס.רמת השרון)קבוצה מס'  •

 אבן יהודה + מ.ס. אבן יהודה -(182ליגה קט סל ב' שרון א') -(2356מ.ס.אבן יהודה)קבוצה מס'  •

 בן יהודה(. אולם ביה"ס בכר,רח' השומרון, א30ליגה א' נשים שרון)-(6127קבוצה מס' )

 .,קרית טבעון25אולם רח' בן צבי -(107(ליגה ילדים ב' יזרעאל)4780הפועל טבעון/רמת ישי)קבוצה מס'  •

 .גבר.רח' ששת הימים,אילת-(, אולם ביה"ס עציון173ליגה קט סל א' נגב)-(5284הפועל אילת)קבוצה מס'  •

 .אלון,שד' התמרים,אילתאולם -(41ליגה נוער ארצית דרום)-(601הפועל אילת)קבוצה מס'  •

אולם רח' דוד רזיאל,רמלה. המשחקים הביתיים ייערכו  -(4ליגה ארצית גברים דרום)-(1437אליצור רמלה)קבוצה מס'  •

 .20.30בשעה 

 .אולם ביה"ס גבע,סמטת היסמין,גבעת עדה-(180ליגה קט סל ב' חדרה)-(5880הפועל גבעת עדה/בנימינה)קבוצה מס'  •

,ר"ג. המשחקים 24(, אולם תיכון בליך,רח' המאה ואחד 48ליגה נוער מחוזית ת"א)-(3458קבוצה מס' עירוני רמת גן) •

 .18.30הביתיים ייערכו בשעה 

,ת"א. כל המשחקים 99אולם אלון,רח' אוסישקין -(218ליגה קט סל בנות ת"א א')-(4384א.ס.רמת השרון גל)קבוצה מס'  •

 .ולא בימי שבת 17.00הביתיים ייערכו בימי ראשון בשעה 

 ,76אולם אוסישקין,רח' אוסישקין -(219ליגה קט סל בנות ת"א)-(3578א.ס.רמת השרון)קבוצה מס'  •

 .רמת השרון

ליגה ילדים ב'  -(1207( + מכבי ת"א/רמת החייל)קבוצה מס' 117ליגה ילדים ב' ת"א)-(373מכבי ת"א)קבוצה מס'  •

 .18.00נסקי ת"א. כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה (, אולם הגימנסיה הרצליה, רח' ז'בוטי116דן)
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 .אולם ביה"ס אליאנס, ת"א -(89ליגה ילדים א' לאומית ת"א) -(372מכבי ת"א)קבוצה מס'  •

 .ת"א 6אולם הדר יוסף רח' שיטרית  -(89ליגה ילדים א' לאומית ת"א) -(846מכבי יגאל ת"א)קבוצה מס'  •

ת"א. כל המשחקים  6אולם הדר יוסף רח' שיטרית  -(56ליגה נערים א' לאומית מרכז)-(759' מכבי יהושע ת"א)קבוצה מס •

 .18.00הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים  -אולם תיכון עירוני א' תל אביב -(56ליגה נערים א' לאומית מרכז)-(1133מכבי תל אביב)קבוצה מס'  •

 .19.30הביתיים ייערכו בשעה 

כ"ס. כל המשחקים  2אולם סירקיס, רח' יערה  -(59ליגה נערים א' ארצית שרון) -(3612ל)קבוצה מס' הפועל כפר סבא סג •

 .19.30הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

, הוד 2אולם ממלכתי א', רח' הנריטה סולד  -(184ליגה קט סל ב' רעננה א') -(5277מכבי הוד השרון תמר)קבוצה מס'  •

 .השרון

 ., הוד השרון4אולם רבין, רח' הפשוש -(185ליגה קט סל ב' רעננה ב') -(5276)קבוצה מס' מכבי הוד השרון תאנה •

 .קיבוץ דפנה-אולם ביה"ס הר וגיא -((22ליגה לאומית נשים צפון) -(813הפועל גליל עליון)קבוצה מס'  •

 .אולם מקיף א' אשקלון -(201ליגה קט סל ב' אשקלון) -(4912א.ס.אשקלון כוכב)קבוצה מס'  •

ליגה ילדים ב' דרום  -(5740( + א.ס.אשקלון ניצן)קבוצה מס' 171ליגה קט סל א' אשקלון) -(2852א.ס.אשקלון)קבוצה מס'  •

 .אולם מדעים אשקלון -(124ב')

ליגה נוער  -(3044( + א.ס.אשקלון)קבוצה מס' 91ליגה ילדים א' לאומית דרום) -(4591א.ס. אשקלון כוכב)קבוצה מס'  •

 20.00כל המשחקים הביתיים של הנוער בליגה ייערכו בשעה  –אשקלון  18אולם מקיף ה',רח' הציונות  -(41)ארצית דרום

 .17.00למעט המשחק נגד אילת שייערך בשעה 

המשחקים הביתיים בליגה  -אולם מקיף ב' אשקלון -(75ליגה נערים ב' לאומית דרום) -(4373א.ס.אשקלון)קבוצה מס'  •

 .19.30ייערכו בשעה 

 אולם גבעת ברנר -(164ליגה קט סל א' שורק א') -(5876הפועל ברנר צפון)קבוצה מס'  •

 .אולם בית אלעזרי -(169ליגה קט סל א' שורק ב') -(4199הפועל ברנר כוכבים)קבוצה מס'  •

 אולם ספורט משגב -(9ליגה ב' צפון) -(1602הפועל משגב)קבוצה מס'  •

 .,רחובות52רח' סירני  -אולם אוסי וזוהר -(36ליגה נוער לאומית דרום) -(213מכבי עומר רחובות)קבוצה מס'  •

 .,שוהם24אולם יהלום, הקשת  -(182ליגה נערים ב' מרכז) -(5316מכבי שוהם)קבוצה מס'  •

 ., מזכרת בתיה2(, אולם רבין, שד' מנחם בגין 120ליגה ילדים ב' מרכז ב')-(4424הפועל מזכרת בתיה)קבוצה מס'  •

 -ליגה א' נשים שרון( -(4082( + אליצור פ"ת טל)קבוצה מס' 30ליגה א' נשים שרון) -(5520צור אלג פ"ת)קבוצה מס' אלי •



 .,פ"ת25אולם תיכון ברנר,אליעזר פרידמן 
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  :נא רשמו את שינויי השעות הבאות .3

 

כל המשחקים הביתיים ייערכו בימי שבת שלאחר -(193ליגה קט סל ב' שפלה)-(5343הפועל נס ציונה איריס)קבוצה מס'  •

 .18.00למעט המשחק נגד אליצור לוד שייערך ביום שלישי בשעה  16.30המחזור בשעה 

 .17.30כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(169ליגה קט סל א' שורק)-(2223מכבי גדרה)קבוצה מס'  •

 .17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(120)ליגה ילדים ב' מרכז ב'-(2224מכבי גדרה)קבוצה מס'  •

 .18.30כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(120ליגה ילדים ב' מרכז ב')-(4710מכבי גדרה הבילויים)קבוצה מס'  •

 .17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(102ליגה ילדים א' מרכז)-(4964מכבי גדרה הבילויים)קבוצה מס'  •

 .18.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(84ליגה נערים ב' דרום)-(5356)קבוצה מס' מכבי גדרה •

 .20.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(23ליגה לאומית נשים דרום)-(911מכבי גדרה)קבוצה מס'  •

בליגה ייערכו בשעה כל המשחקים הביתיים -(93ליגה ילדים א' עמקים )-(5900הפועל גליל תחתון אבני)קבוצה מס'  •

 .בימי חמישי של המחזור ולא בימי שבת 18.00

בימי שישי  16.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(203ליגה ילדות צפון)-(3651מכבי כרמיאל)קבוצה מס'  •

 .של כל מחזור ולא ביום רביעי

כל -(99ליגה ילדים א' דן)-(4611ה מס' ( + עלה יהוד)קבוצ117ליגה ילדים ב' ת"א)-(4876עלה יהוד)קבוצה מס'  •

 .18.00המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

ליגה ילדים ב' שומרון -(4969( + מ.ס.אבן יהודה)קבוצה מס' 97ליגה ילדים א' שרון א')-(1185מ.ס.אבן יהודה)קבוצה מס'  •

 .18.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(111ב')

בימי ראשון  17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  -(214ליגה קט סל בנות חיפה)-(3958בוצה מס' הפועל כאוכב)ק •

 .של המחזור ולא בימי שישי

 +(80ליגה נערים ב' דן)-(5512בני הרצליה דרור)קבוצה מס'  •

 .19.00שעה כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו ב -(130ליגה נערות א' שרון)-(2045בני הרצליה)קבוצה מס' 

 +(155ליגה קט סל א' שרון)-(2505בני הרצליה אריות)קבוצה מס'  •

 .18.30כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(155ליגה קט סל א' שרון)-(3665בני הרצליה שוורים)קבוצה מס' 

בימי  16.00ייערכו בשעה כל המשחקים הביתיים -(161ליגה קט סל א' ת"א ב')-(4718הפועל אוסישקין/ת"א)קבוצה מס'  •

 .17.00שישי ולא ביום שבת למעט המשחקים נגד בני יהודה ומכבי בת ים שייערכו בימי שלישי בשעה 

(. כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 88ליגה ילדים א' לאומית שרון)-(370א.ס. רמת השרון תות)קבוצה מס'  •

מעט המשחקים נגד מכבי רעננה ואליצור נתניה שיישארו בימי חמישי בימי שבת של המחזור ולא בימי חמישי ל 18.30

 .18.30בשעה 

 .19.30כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(15ליגה ב' ת"א)-(1410עירוני אורדע ר"ג)קבוצה מד'  •

 .19.30ה כל המשחקים הביתיים ייערכו בשע-(22ליגה לאומית נשים צפון)-(4871אקדמיית וינגייט)קבוצה מס'  •
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 .20.30כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(14ליגה ב' פ"ת)-(34אליצור פתח תקוה עמיחי)קבוצה מס'  •

ליגה נוער מחוזית -(5787( + הישגי כרמיאל צפון)קבוצה מס' 43ליגה נוער מחוזית צפון)-(5346הישגי כרמיאל)קבוצה מס'  •

 .19.00יגה ייערכו בשעה כל המשחקים הביתיים בל –( 43צפון)

ליגה ילדים א'  -(4545( + הישגי כרמיאל)קבוצה מס' 86ליגה ילדים א' לאומית צפון) -(4135הישגי כרמיאל)קבוצה מס'  •

 .בימי שבת של המחזור ולא ביום שלישי 17.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  –( 94מפרץ)

 .18.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(203ילדות צפון) ליגה -(3675הישגי כרמיאל)קבוצה מס'  •

 20.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(3ליגה ארצית צפון) -(409אליצור כוכב יאיר)קבוצה מס'  •

 .18.00בשעה כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(66ליגה נערים א' מחוזית שרון)-(5713אליצור כוכב יאיר)קבוצה מס'  •

 .18.30כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(105ליגה ילדים א' נגב)-(4225הפועל אופקים)קבוצה מס'  •



כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(146ליגה נוער מחוזית שומרון)-(5367הפועל חפר/בת חפר)קבוצה מס'  •

20.30. 

כל המשחקים  -(109ליגה ילדים ב' חיפה)-(1705בי חיפה/כרמל)קבוצה מס' ומכ -(5603מכבי חיפה אמיר)קבוצה מס'  •

 .17.00הביתיים ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(209ליגה ילדות דן)-(4294( +מכבי הוד השרון חצב)קבוצה מס' 5647מכבי הוד השרון איריס)קבוצה מס'  •

 . 16.30הביתיים הקבועים ליום שישי ייערכו בשעה 

 .17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(192ליגה קט סל ב' מרכז)-(5798לך)קבוצה מס' מכבי ת"א לי •

בימי שלישי של  17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  -(191ליגה קט סל ב' ת"א ב')-(2557מכבי ת"א)קבוצה מס'  •

 .המחזור ולא בימי שבת

בימי  16.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  -(191ת"א ב')ליגת קט סל ב' -(220מכבי ראשל"צ רימון)קבוצה מס'  •

 .שישי של המחזור ולא בימי שלישי

 .20.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(81ליגה נערים ב' תל אביב)-(3084מכבי ת"א צפון)קבוצה מס'  •

ליגה ילדים ב'  -(4955י גן יבנה)קבוצה מס' ( + מכב91ליגה ילדים א' לאומית דרום) -(4954מכבי גן יבנה)קבוצה מס'  •

 .18.30כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  –( 123דרום א')

ליגה קט סל  -(4452( + הפועל זבולון/נופית)קבוצה מס' 177ליגה קט סל ב' מפרץ)-(4450הפועל זבולון/נופית)קבוצה מס'  •

 .18.30רכו בשעה כל המשחקים הביתיים בליגה ייע –( 147א' חיפה א')

ליגה  –( 5378( + הפועל זבולון/נופית)קבוצה מס' 64ליגה נערים מחוזית חיפה) -(5763הפועל זבולון/נופית)קבוצה מס'  •

 .19.30כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(77נערים ב' חיפה)

 .19.00ביתיים בליגה ייערכו בשעה כל המשחקים ה -(79ליגה נערים ב' שרון)–( 4375הפועל פרדסיה)קבוצה מס'  •

 .18.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(130ליגה נערות א' שרון) -(4376הפועל פרדסיה)קבוצה מס'  •

 .19.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(41ליגה נוער ארצית דרום) -(4958הפועל ברנר דרום)קבוצה מס'  •

-6- 

 

 

 .18.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(120ליגה ילדים ב' מרכז ב') -(3109ברנר)קבוצה מס' הפועל  •

 .19.00כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -ליגה ילדים ב' מרכז ב' -(5843הפועל מזכרת בתיה ערן)קבוצה מס'  •

 

 

לימי שישי ייערכו אוטומטית בימי שבת של המחזור באותם  ( שנועדו176כל משחקי ליגה קט סל ב' יזרעאל)ליגה מס'  .4

 .השעות שנקבעו

 

 ( 23( היא בדיוק כמו ליגה נשים לאומית דרום )22תוכנית הבית התחתון של ליגה לאומית נשים צפון) .5

 .בספר המשחקים, באותם התאריכים ואותה ההגרלה 354בע"מ 

 

( את הפועל חולון, 305גרת סיבוב ביניים של גביע המדינה לנוער)גביע במידה וקבוצת הפועל תל אביב נוער תנצח במס .6

באולם  20.30בשעה  17/10/15יידחה משחקה בסיבוב א' נגד הפועל ירושלים עקב יציאת שחקניה לטיול וייערך ביום שבת 

 .תיכונט בתל אביב

בשעה  6/10/15כמתוכנן ביום שלישי  במידה והפועל חולון תנצח את הפועל תל אביב ייערך המשחק נגד הפועל ירושלים

 .בחולון 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

 נפתלי גושן

 רכז הליגות

 

 

 

 

 

 


