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תשחק בליגה ( 9592' קבוצה מס)קבוצת הפועל עמק הירדן צעירים .0

בהתאם לתוכנית )גלבוע במקום מכבי טבריה שהתפרקה' ילדים א

הקבוצה תקיים את משחקיה  .0החל ממחזור ,(המשחקים שפורסמה 

 0משחק החוזר במחזור ה. 00.22 גינוסר בשעה הביתיים באולם קיבוץ 

בין הפועל כפר תבור להפועל עמק הירדן צעירים ייערך ביום חמישי 

 .בכפר תבור 00.22בשעה  02100102

  ' תשחק בליגה ילדים ב( 2220' קבוצה מס)קבוצת מכבי מכבים אורן .2

בהתאם לתוכנית המשחקים )שפלה במקום עצמה מודיעין מגינים 

תקיים את משחקיה הביתיים הקבוצה  .0החל ממחזור , (שפורסמה

   בימי שבת של המחזור למעט המשחקים נגד  02.22באולם רעות בשעה 

המשחק החוזר בין . 00.22ליצור שייערכו בימי חמישי בשעה אקבוצות  

ייערך ביום שבת ( 0מחזור )רעות1מכבי מכבים אורן למכבי מכבים

 .ברעות 02.22בשעה  02100102

' תשחק בליגה ילדים ב( 9295' קבוצה מס)קבוצת עצמה מודיעין מגינים .9

בהתאם לתוכנית המשחקים )במקום אליצור לוד שהתפרקה' מרכז א

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים . 0החל ממחזור ,(שפורסמה

  0המשחק החוזר ממחזור . 00.82במודיעין בשעה  0צאלון ' באולם ברח
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 02100102בין עצמה מודיעין לאליצור ראשון לציון ייערך ביום חמישי 

 .במודיעין 00.82בשעה 

דרום ' ילדים ב תשחק בליגה( 2220' קבוצה מס)קבוצת הפועל יואב גת .2

התאם לתוכנית המשחקים ב)חל שורק שהתפרקהבמקום אליצור נ' א

בוצה תקיים את משחקיה הביתיים קה .0חל ממחזור ה, (שפורסמה

בין הפועל  0ממחזור  המשחק החוזר. 00.82קיבוץ גת בשעה אולם ב

 00.82בשעה  02100102יואב גת למכבי אשדוד תמר ייערך ביום חמישי 

 .בקיבוץ גת

תשחק בליגה קט ( 2029' קבוצה מס)סירקין 1קבוצת הפועל חבל מודיעין .2

הקבוצה תקיים את . 0ולא תתפרק כפי שפורסם בחוזר ' ת א"פ' סל א

המשחק . 00.22הביתיים במגרש הפתוח בכפר סירקין בשעה  משחקיה

ה וייערך גלעד להפועל מודיעין סירקין יידח ת"בין אליצור פ 0' במחזור מס

 .בפתח תקוה 00.22בשעה  09100102ביום שלישי 

נגב ' תשחק בליגה קט סל ב (2900' קבוצה מס)קבוצת אליצור הר חברון .6

אם לתוכנית המשחקים בהת)במקום הפועל בני שמעון שהתפרקה

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים . 0' החל ממחזור מס, (שפורסמה

בין הפועל באר  0המשחק החוזר במחזור . 00.22באולם סוסיא בשעה 

בבאר  00.22בשעה  0100102שבע לאליצור הר חברון ייערך ביום שלישי 

 .שבע

' סל ב נא מחקו את אליצור הר חברון מוכנית המשחקים של ליגה קט .7

 .אשקלון
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