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 תשפ"ב שנה"ל    -  תוכנית משחקים תלמידים 
 
 

 21.9.13, ז' בתשרי תשפ"ב   , יום שני   –  1מחזור 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   גבעת ברנר  - תיכון חדש ת"א  13:00 א' 1

   דה שליט רחובות - בן צבי קרית אונו 13:00 ג' 2

   שמעון בן צבי גבעתיים - עמק החולה  13:00 ג' 3

   בליך ר"ג  - הריאלי העברי חיפה  13:15 ד' 4

 
 13.9.21ז' בתשרי תשפ"ב,   , יום שני   –  1מחזור 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   חקלאי נהלל  - כצנלסון כפ"ס  13:30 ב'  5

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 9.2119.בתשרי תשפ"ב,  י"ג    , ראשון יום     -מחזור השלמה  

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   ליד"ה ירושלים  - מטרווסט רעננה  13:00 א' 6

   ליאו באק חיפה  - עירוני א' אשקלון 13:00 ב'  7

 
 

 2110.5.בתשרי תשפ"ב,   ט " כ   , שלישי יום     -השלמה    חזור מ 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   הרב תחומי עמק חרוד - גימנסיה ריאלית ראשל"צ  13:00 ד' 8
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 21.10.7,  א' בחשוון תשפ"ביום חמישי,     -  2מחזור  

 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   תיכון חדש ת"א  - ליד"ה ירושלים  13:00 א' 9

   מטרווסט רעננה  - גבעת ברנר  13:00 א' 10

   כצנלסון כפ"ס  - עירוני א' אשקלון 13:00 ב'  11

   חיפה  ליאו באק - חקלאי נהלל  13:00 ב'  12

   בן צבי קרית אונו  שמעון בן צבי גבעתיים 13:00 ג' 13

   הריאלי העברי חיפה   הרב תחומי עמק חרוד 13:15 ד' 14

 
 

 7.10.21יום חמישי, א' בחשוון תשפ"ב,     -  2מחזור  
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   עמק החולה  - דה שליט רחובות 13:00 ג' 15

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 

 9.2130.תשפ"ב,    באלול   ח כ"   , חמישי יום     -מחזור השלמה  
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   גימנסיה ריאלית ראשל"צ  - בליך ר"ג  13:00 ד' 16
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 21.10.14,  ח' בחשוון תשפ"ביום חמישי,    –  3מחזור  

 

 
 
 

 14.10.21יום חמישי, ח' בחשוון תשפ"ב,    –  3מחזור  
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   ליד"ה ירושלים  - גבעת ברנר  13:00 א' 24

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   תיכון חדש ת"א  - מטרווסט רעננה  13:00 א' 17

   כצנלסון כפ"ס  - ליאו באק חיפה  13:00 ב'  18

   עירוני א' אשקלון - חקלאי נהלל  13:00 ב'  19

   בן צבי קרית אונו - עמק החולה  13:00 ג' 20

   שמעון בן צבי גבעתיים - דה שליט רחובות 13:00 ג' 21

   גימנסיה ריאלית ראשל"צ  - העברי חיפה הריאלי  13:15 ד' 22

   בליך ר"ג  - הרב תחומי עמק חרוד 13:15 ד' 23
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 21.10.21,  ט"ו בחשוון תשפ"ביום חמישי    –  4מחזור  

 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   ליד"ה ירושלים  - תיכון חדש ת"א  13:00 א' 25

   גבעת ברנר  - מטרווסט רעננה  13:00 א' 26

   חקלאי נהלל  - ליאו באק חיפה  13:00 ב'  27

   רחובותדה שליט  - עמק החולה  13:00 ג' 28

   בליך ר"ג  - גימנסיה ריאלית ראשל"צ  13:00 ד' 29

   עמק חרוד - הריאלי העברי חיפה  13:15 ד' 30

 
 

 21.10.21יום חמישי ט"ו בחשוון תשפ"ב,    –  4מחזור  
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   שמעון בן צבי גבעתיים - בן צבי קרית אונו 13:00 ג' 31

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 
 

 30.9.21יום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ב,     -מחזור השלמה  
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   עירוני א' אשקלון - כצנלסון כפ"ס  13:30 ב'  32
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 21.10.28,  תשפ"בבחשוון    כ"ב יום חמישי,    –  5מחזור  

 
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   מטרווסט רעננה  - ליד"ה ירושלים  13:00 א' 33

   תיכון חדש ת"א  - גבעת ברנר  13:00 א' 34

   ליאו באק חיפה  - כצנלסון כפ"ס  13:30 ב'  35

   עמק החולה  - בן צבי קרית אונו 13:00 ג' 36

   דה שליט רחובות - שמעון בן צבי גבעתיים 13:00 ג' 37

   הריאלי העברי חיפה  - ראשל"צ גימנסיה ריאלית  13:00 ד' 38

   הרב תחומי עמק חרוד - בליך ר"ג  13:00 ד' 39

 
 

 28.10.21יום חמישי, כ"ב בחשוון תשפ"ב,    –  5מחזור  
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   חקלאי נהלל  - עירוני א' אשקלון 13:00 ב'  40

        
 מתוכנן בשידור ישיר 
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 21.11.4,  תשפ"בבחשוון   כ"ט יום חמישי,    –  6מחזור  

 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   מטרווסט רעננה  - תיכון חדש ת"א  13:00 א' 41

   גבעת ברנר  - ליד"ה ירושלים  13:00 א' 42

   כצנלסון כפ"ס  - חקלאי נהלל  13:00 ב'  43

   אשקלוןעירוני א'  - ליאו באק חיפה  13:00 ב'  44

   בן צבי קרית אונו - דה שליט רחובות 13:00 ג' 45

   הריאלי העברי חיפה  - בליך ר"ג  13:00 ד' 46

   גימנסיה ריאלית ראשל"צ  - הרב תחומי עמק חרוד 13:15 ד' 47

 
 19.9.21יום ראשון, י"ג בתשרי תשפ"ב,     -מחזור השלמה  

 
 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   עמק החולה  - שמעון בן צבי גבעתיים 13:00 ג' 48

 
 

הספר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועדי המשחקים אשר  -התאחדות הספורט לבתי •
 יוחלט לשדרם בשידורים ישירים בטלוויזיה. 
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 שנה"ל תשפ"ב   - תלמידות   - משחקים תכנית  
 

 -   1מחזור  
 
 21.10.6,  ל' בתשרי תשפ"ביום רביעי,    

 
 21.11.24,  תשפ"ב   כ' בכסלו יום רביעי,     - מחזור השלמה  

 

 
 

 –   2מחזור  
 

 21.10.13,  ז' בחשוון תשפ"ב   רביעי,יום  
 

 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   הדרים הוד השרון  - גימנסיה ריאלית ראשל"צ  13:00 א' 1

   מקיף כאוכב  - היובל הרצליה  13:00 א' 2

   כפ"סרבין  - תחומי עמק חרודהרב  13:15 ב'  3

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   רוטברג רמה"ש - אוסטרובסקי רעננה  13:00 ב'  4

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   ראשל"צ  ריאלית גימנסיה - היובל הרצליה  13:00 א' 5

   מקיף כאוכב  - הדרים הוד השרון  15:00 א' 6

   אוסטרובסקי רעננה  - הרב תחומי עמק חרוד 13:15 ב'  7
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 13.10.21יום רביעי, ז' בחשוון תשפ"ב,  
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   רבין כפ"ס - רמה"שרוטברג  13:00 ב'  8

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 

 –   3מחזור  
 

 20.10.21יום רביעי, י"ד בחשוון תשפ"ב,  
 

 
   –  4מחזור  

 
 27.10.21יום רביעי, כ"א בחשוון תשפ"ב,  

 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   גימנסיה ריאלית ראשל"צ  - מקיף כאוכב  13:00 א' 9

   היובל הרצליה  - הדרים הוד השרון  15:00 א' 10

   אוסטרובסקי רעננה  - כפ"סרבין  13:00 ב'  11

   הרב תחומי עמק חרוד - רוטברג רמה"ש 13:00 ב'  12

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   הדרים הוד השרון  - מקיף כאוכב   13:00 א' 13

   עמק חרודהרב תחומי  - אוסטרובסקי רעננה  13:00 ' ב 14

   רוטברג רמה"ש - רבין כפ"ס 13:00 ב'  15
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 24.11.21יום רביעי, כ' בכסלו תשפ"ב,     - מחזור השלמה  

 
 

   –  5מחזור  
 

 10.11.21יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב, 

 
 
 

 10.11.21יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב, 
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   הדרים הוד השרון  - היובל הרצליה  13:00 א' 20

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   היובל הרצליה  - גימנסיה ריאלית ראשל"צ  13:00 א' 16

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   מקיף כאוכב  - גימנסיה ריאלית ראשל"צ  13:00 א' 17

   רבין כפ"ס - אוסטרובסקי רעננה  13:00 ב'  18

   רוטברג רמה"ש  הרב תחומי עמק חרוד 13:15 ב'  19
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   –  6מחזור  
 

 17.11.21יום רביעי, י"ג בכסלו תשפ"ב, 
 

 
 
 

 17.11.21יום רביעי, י"ג בכסלו תשפ"ב, 
 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   הרב תחומי עמק חרוד - רבין כפ"ס 13:00 ב'  24

        
 מתוכנן בשידור ישיר 

 

 
 
 

הזכות לערוך שינויים במועדי המשחקים אשר  הספר שומרת לעצמה את -התאחדות הספורט לבתי •
 יוחלט לשדרם בשידורים ישירים בטלוויזיה. 

 

 תוצאה  הקבוצות המתמודדות  שעה  בית  מס' 

   גימנסיה ריאלית ראשל"צ  - הדרים הוד בשרון 15:00 א' 21

   הרצליה היובל  - מקיף כאוכב  13:00 א' 22

   אוסטרובסקי רעננה  - רוטברג רמה"ש 13:00 ב'  23




