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 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות  .1
 

 (001)'דרום א' ליגה ילדים ב-(6222' קבוצה מס)ביתר אשדוד אריאל 

 (002)ת דרוםליגה קט סל בנו-(6105' קבוצה מס)ביתר אשדוד 

 (20)מחוזית צפון' ליגה נערים א-(6102' קבוצה מס)הפועל גליל קצרין 

 (000)צפון' ליגה ילדים ב-(2226' קבוצה מס)מכבי בקעת בית שאן 

 (50)נשים דרום' ליגה א-(2011' קבוצה מס)מכבי אשדוד בנות 

 (20)מחוזית צפון' ליגה נערים א-(2256' קבוצה מס)הפועל גליל ברעם 

 (010)מטה יהודה' ליגה קט סל א-(2215' קבוצה מס)ושלים היובלביתר יר 

 (026)נגב' ליגה קט סל ב-(6550' קבוצה מס)הפועל בני שמעון 

 (50)נשים דרום' ליגה א-(2011' קבוצה מס)מכבי שדרות 

 (21)מחוזית מרכז' ליגה נערים א-(2120' קבוצה מס)הפועל גזר איילון 

 (005)שפלה' בליגה ילדים -(5652' מסקבוצה )הפועל גזר חשמונאים 

 (022)פתח תקוה' ליגה קט סל א-(2221' קבוצה מס)הפועל אריאל גלעד 

 (002)דרום ילדותליגה -(6115' קבוצה מס)הפועל לכיש 

 (055)צפון' ליגה נערות א-(2610' קבוצה מס)הפועל כאוכב אתנה 

 (21)מחוזית מרכז' ליגה נערים א-(2061' קבוצה מס)כפר אורנים.כ 

 (06)ליגה ארצית נשים חיפה-(0600' קבוצה מס)ל פרדסיההפוע 

 (50)נשים דרום' ליגה א-(1551' קבוצה מס)מרחבים/יםהפועל מבוע 

 (010)שרון' ליגה נערות ב-(6111' קבוצה מ)אחווה מכבי אום אל פחם 

 (01)ליגה ארצית נשים דרום-(0066' קבוצה מס)הפועל יד מרדכי 

 (22)ארצית מרכז' ליגה נערים א-(1161' קבוצה מס)רעות/מכבי מכבים 

 (11)דרום' ליגה נערים ב-(6062' קבוצה מס)הפועל ברנר צעירים 

 (002)ליגה ילדות דרום-(6151' קבוצה מס)מכבי אשדוד בנות 

 (12)מחוזית דרום' ליגה נערים א-(2016' קבוצה מס)שפיר/אליצור אשקלון 

 (016)'אליגה קט סל דרום -(2012' קבוצה מס)אשקלון/אליצור שפיר 
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 :נא רשמו את שינויים שעות המשחקים הביתיים של הקבוצות הבאות.2
 

 המשחקים הביתיים בליגה   כל (. 60)ליגה נוער מחוזית דרום-(611' קבוצה מס) אליצור אשדוד
 06.22ייערכו בשעה 

קבוצה מס)הפועל מגדל העמק( + 61)עמקים' ליגה ילדים א-(2526' קבוצה מס)הפועל מגדל העמק '
 .01.22כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(000)צפון' ליגה ילדים ב-(1610

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(02)נגב' ליגה ב-(6121' קבוצה מס)אליצור הר חברון
02.52. 

גה כל המשחקים הביתיים בלי -(026)ליגה ילדות חיפה-(1210' קבוצה מס)הפועל הכרמל עוספיה
 .בימי שישי בשבוע במקום ביום רביעי01.22ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(020)דן' ליגה ילדים א-(6261' קבוצה מס)רמת אפעל.ס.מ
 .01.22בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(002)ליגה ילדות שומרון -(5255' קבוצה מס)מכבי אום אל פחם
 .י בשבוע במקום יום רביעיבימי שיש 02.22ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה  -(016)יזרעאל' ליגה קט סל א-(6606' קבוצה מס)מגידו. א.הפועל מ
הושעיה שייערך ביום שלישי  נגד שישי ולא בימי שלישי למעט המשחקבימי  02.22ייערכו בשעה 

 .01.22בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה  -(016)עמקים' ליגה קט סל ב-(6601' קבוצה מס)מגידו.א.הפועל מ
 .בימי שישי ולא ביום שלישי 02.22ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(52)נשים שרון' ליגה א-(0220' קבוצה מס)פתח תקוה.ס.הפועל א
 06.52ייערכו בשעה 

06.22כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -(02)נגב' ליגה ב-(2615' קבוצה מס)הפועל דימונה 
 

 
 :נא רשמו את שינוי האולמות הבאים.3

 

אולם קיבוץ חמדיה-(65)גלבוע' ליגה ילדים א-(1000' קבוצה מס)הפועל גלבוע מזרח. 

אולם הדר יוסף תל אביב -(51)ליגה נוער לאומית דרום-(126' קבוצה מס)מכבי תל אביב 
 (.מגרש פתוח ולא)

ס דנמרק ברח"אולם ביה -(20)דרוםארצית ' ליגה נערים א -(011' קבוצה מס)הפועל ירושלים '
 .יהודה הנשיא בירושלים

גבעת ,12הזיתים ' ס נריה ברח"אולם ביה-(1)מרכז' ליגה א-(526' קבוצה מס)אליצור גבעת שמואל
 .שמואל

אולם קיבוץ גת-(12)מחוזית דרום' ליגה נערים א-(0626' קבוצה מס)צפית/הפועל יואב. 

אולם קיבוץ בית ניר-(001)'דרום א' יגה ילדים בל-(2201' קבוצה מס)צפית/הפועל יואב. 

אולם דדו במושב ברק-(61)לאומית צפון' ליגה נערים א-(001' קבוצה מס)הפועל גלבוע מרכז. 

רמת ,06בן אליעזר ' אולם שלום ברח-(2)שרון' ליגה א-(60' קבוצה מס)אליצור גבעת שמואל משה
 .גן

 
 

 :כפר סבאלהלן שינויים במשחקי אגודת הפועל .4
 

 ,(אולם סורקיס, 01:52) לשנות ליום שבת באותו אולם ובאותה שעה -אלון' קטסל א 0662' מס' קב.1
 (061)רעננה' קט סל א   
  (סורקיס אולם,01:52) לשנות ליום שבת באותו אולם ובאותה שעה -נרקיס' קטסל א 5211' מס' קב.2
 .( 061)'שרון א' קט סל א    
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 ,(אולם היובל,06:22) לשנות ליום שבת באותו אולם ובאותה שעה -דובדבן ' ילדים ב 6210' מס'קב.3

 (001)נתניה' ילדים ב   
 ,(אולם היובל,01:22) לשנות ליום שבת באותו אולם ובאותה שעה -תפוח ' ילדים ב 0201' מס' קב.4

 (001)נתניה' ילדים ב   
 ,(אולם היובל,06:22) לשנות ליום שבת באותו אולם ובאותה שעה -לאומית ' ילדים א 261' מס' קב.5

                                     (11)לאומית שרון' ילדים א   
  אולם 01:22)לשנות ליום שבת באותו אולם ובאותה שעה-סביון וזיתמח' ילדים א 1616' מס' קב.6

 (022)'שרון ב' א ילדים ,(היובל   
 .(נשאר ביום שישי )סורקיס 02:52לשנות רק שעת משחק ואולם ל-' ילדות שרון ב 2555' מס' קב.7

 (000)'ילדות שרון ב   
 ,(אולם סורקיס) באותו אולם  02:52במקום  01:52לשנות שעת משחק ל-נוער מחוזית  2565' קב. 8

 (11)'נוער מחוזית שרון א   
 

 ים קבוצות מרכז אליצור לא ישונו לשבת וייערכו באמצע השבוע לפי משחקים בהם משתתפ 
 .התוכנית בספר המשחקים

 
 

 :אליצור חשמונאיםשל אגודת בשעות להלן השינויים 
 

  00.22בשעה ' ליגה ב– 111בוגרים 

  06.52בשעה  -0061נוער מחוזית 

 06.22בשעה  -212' ליגה ילדים א 

 
 

 :מעיינות/ת הפועל גלבועלהלן השינויים בשעות של אגוד.5
 
 בליגת קט סל א גלבוע תשחק את משחקיה  5621הרי הגלבוע מספר קבוצה . מ.קבוצת ג 
  01:52הביתיים בשעה   

 מליגת קט סל ב צפון תשחק את משחקיה הביתיים  1605שקד מספר קבוצה . מ.קבוצת ג 
  01:52בשעה    

 א גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים  מליגת קט סל 5166רימון מספר קבוצה . מ.קבוצת ג 
  01:52בשעה    

 מליגת קט סל ב צפון תשחק את משחקיה הביתיים  6250רימון קבוצת . מ.קבוצת ג 
  01:52בשעה   
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 :להלן שינויים בשעות של אגודת הפועל חבל מודיעין     .6
 

 :עותשינויי ש

 שינוי קבוצה ליגה

 219:0שעת משחקי הבית  4279הפועל חבל מודיעין  16נערים ב׳ לאומית דרום  

 01:52שעת משחקי הבית  1016הפועל חבל מודיעין  62׳ לאומית מרכז 'אילדים 

 01:52שעת משחקי הבית  6615הפועל חבל מודיעין  005ילדים ב׳ שפלה 

בשונה )בקיבוץ בארות יצחק ישחקו  5419ודיעין הפועל חבל מ 189קטסל ב׳ פ״ת א׳ 
 (0מהאמור בחוזר שינויים מס׳ 

 01:22שעת משחקי הבית  1152הפועל חבל מודיעין  020קטסל א׳ פ״ת ב׳ 

 01:22שעת משחקי הבית  6106הפועל חבל מודיעין  016קטסל ב׳ פ״ת א׳ 

 01:22שעת משחקי הבית  1561הפועל מודיעין לפיד  066קטסל ב׳ שורק 

 02:52שעת משחקי הבית  6106הפועל מודיעין בארות  02בוגרים ליגה ב׳ דן 

 02:52שעת משחקי הבית  5115הפועל מודיעין אחיסמך  01בוגרים ליגה ב׳ מרכז 

 

 :של אגודת מכבי פרדס חנהואולמות להלן שינויים בשעות .7

 :שינוי שעות
להקדים את שעת  6512, 6515, 0225, 1602, 12: 'מס( 'ב-ו' כולל בנות א)כל קבוצות קטסל  .0

 .01:22-המשחק ל
 .01:52-להקדים שעת משחק ל 2162, 0206' קבוצות ילדים א .0
 .01:52 -לאחר שעת משחק ל 1661' קבוצת ילדים ב .5

 
 :שינוי אולמות 

 .פרדס חנה 51החורש ' ס דמוקרטי רח"ישחקו באולם בי 2162,  0206' קבוצות ילדים א .0
 .מלאכי פרדס חנה' ס שרת רח"ו באולם ספורט ביישחק 6100' ילדים ב .0
 .פרדס חנה 0ברקת ' ס רבין רח"ישחקו באולם בי 6515, 0225' קבוצות קטסל א .5
 .פרדס חנה 51החורש ' ס דמוקרטי רח"ישחקו באולם בי 1602, 12' קבוצות קטסל ב .1

 
 
 

 , בכבוד רב        
 

 נפתלי גושן         
 רכז הליגות                                                                          
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