
 
 

 
 

 28/02/2021עודכן 

 םמשחקיהשיטת 

 20/2120עונת 
 כללי .1

 

 148קבוצות במסגרת הליגות של איגוד הכדורעף. מתוכן  103יפעלו  2020/21בעונת  .1.1

 קבוצות צעירות. 153-קבוצות בוגרות ו

 )על, לאומית, ארצית, א'(  ותליגות בוגר 17 ליגות: 38 יפעלו 12/2020בעונת  .1.2

 )נוער, נערים/נערות( לפי החלוקה הבאה: ליגות צעירות 21-ו

 נשים גברים 

 קבוצות 8 קבוצות 9 ליגת על

 לאומית
 קבוצות 9 – צפון

 קבוצות 10 – דרום

 קבוצות 9 – צפון

 קבוצות 10 – דרום

 ארצית

 קבוצות 5 - א' צפון

 קבוצות 7 – צפון ב'

 קבוצות 11 – מרכז

 קבוצות 7 – דרום

 קבוצות 8 – ירושלים

 קבוצות 8 – צפון

 קבוצות 10 – מרכז

 קבוצות 6 – דרום

 

 יפורסם בהמשךקבוצות(  31) ליגה א'

 נוער

 קבוצות 6 – צפון על

 קבוצות 6 – על דרום

 קבוצות 8 – צפון

 קבוצות 9 – דרום

 קבוצות 6 – צפון על

 קבוצות 6 – על דרום

 קבוצות 8 – צפון

 קבוצות 8 –מרכז 

 קבוצות 7 – דרום

 נערים/נערות

 קבוצות 6 – צפוןעל 

 קבוצות 6 – על דרום

 קבוצות 9 –צפון  

 קבוצות 9 – מרכז

 קבוצות 8 – דרום

 קבוצות 6 –צפון  על

 קבוצות 6 – על דרום

 קבוצות 9 –א'  צפון

 קבוצות 9 – צפון ב'

 קבוצות 8 – א' מרכז

 קבוצות 6 – מרכז ב'

 קבוצות 7 – דרום

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

לא יאושר רישום שחקנים אשר לא ימציאו אישור בדיקה רפואית בתוקף ממכון  .1.3

הבדיקה תהא חתומה על טופס של בהתאם לדרישות חוק הספורט.  ,מורשה

 איגוד הכדורעף בלבד.

 .בהתאם לחוק הספורט כל אגודה מחויבת לבטח את כל שחקניה .1.4

 

 עלייה וירידה .2
 

 בכל ליגה יהיו עולות ויורדות שסדרן יקבע ע"י מיקום הקבוצות בסוף העונה. .2.1

 לוחלאחר פרסום והעונה )לפני תחילת  הבמידה והפסיקה קבוצה את פעילות .2.2

במניין היורדות מן  הכראשונ זו החשב קבוצתקבוצה,  ההמשחקים( ו/או התפרק

 הליגה. 

לפני תחילת משחקי )לאחר גריעת הקבוצות שהפסיקו את פעילותן או התפרקו  .2.3

 לפחות יורדת אחת מבין הקבוצות המשתתפות בליגהבכל מקרה תהיה  (הליגה

 )גם אם זה מעבר למספר היורדות שצוין בחוזר(.

תחשב גם היא במניין  הקבוצה אשר דורגה אחרונה בסיום העונה ,בכל מקרה .2.4

 היורדות. 

קבוצה מוותרת על זכות העלייה יפנה האיגוד, אך לא חייב, לקבוצה שדורגה ובמידה  .2.5

 ,ות העלייהגם הקבוצה הנ"ל מוותרת על זכו במידה לגבי עלייה. במקום השני בליגה

לקבוצה שירדה מהליגה הבכירה על מנת שתמלא את  ,אזי יפנה האיגוד, אך לא חייב

 מקומה.

  



 
 

 
 

 

 

 משחקים .3
 

 ימי משחק  .3.1

 תאריך תחילה ליגה

 על גברים

 על נשים

 ימי שלישי )שישי ו/או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד(

 ומוצ"ש במידת הצורך של האיגוד( שניימי שישי )  

 לפי ימי המשחק של ליגות העל גביע המדינה 

 לאומית גברים

 לאומית נשים

 ימי חמישי

 ימי רביעי )מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד(

 ארצית גברים

 ארצית נשים

 ימי ראשון

 מוצ"ש )רביעי במידת הצורך של האיגוד(

 לפי ימי המשחק של הקבוצה המארחת )לאומית/ארצית( גביע האיגוד

 מוצ"ש )רביעי במידת הצורך של האיגוד( ליגה א'

 נוער בנים

 נוער בנות

 )שישי ו/או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד( ימי רביעי  

 )שישי ו/או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד( ימי שני

 ימי שישי / שבת )משחקים בטורנירים( נערותו נערים

 

 םשעות תחילת משחקי .3.2

 תאריך תחילה ליגה

 18:00-21:00 ליגות בוגרים

 16:00-19:30 ליגות נוער

 14:00-תחילת טורניר החל מ –שישי  ליגת נערים/נערות

 

ימי ושעות משחקי הליגות יכולים להשתנות על פי החלטת ועדת ליגה וגביע ו/או על פי 

 דרישת הטלוויזיה.

 

 

 



 
 

 
 

 

 21-2020פירוט ליגות האיגוד לעונת  .4

 

 בוגריםליגות 

 קבוצות 9 –ליגת על גברים 

 קבוצות משתתפות .1

 (156מטה אשר עכו ) 'גליל' הפועל (155הפועל יואב כפר סבא ) (1121הפועל עירוני קריית אתא )

 (157מכבי יעדים תל אביב ) (361לבון )ימ.ס עי (478מנשה/עמר חפר )הפועל המעפיל/

 (363) אסא בן גוריון באר שבע (362ק.ק תל אביב  ) (366מכבי מוסינזון הוד השרון )

 

 העונה הסדירה .2

 שני סיבובים.בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 .2021/22תשחק בליגה הלאומית בעונת  9-הקבוצה שתסיים במקום ה .2.2

 

 פלייאוף .3

 סדרות רבע גמר הפלייאוף .3.1

 משחקים. 3-בשיטת הטוב מ תשוחקנה .3.1.1

 .8 קוםמ – 1 מקום :1גמר מס'  רבע .3.1.2

 .7 קוםמ – 2 מקום :2גמר מס'  רבע .3.1.3

 .6 קוםמ – 3 מקום :3גמר מס'  רבע .3.1.4

 .5 קוםמ – 4 מקום :4גמר מס'  רבע .3.1.5

 )במידת הצורך(. 3-, ו1 יארחו את משחק 1-4 הקבוצות שסיימו במקומות .3.1.6

 .2יארחו את משחק  5-8הקבוצות שסיימו במקומות  .3.1.7

גמר  חצי יאוף יעפילו למשחקייגמר הפל רבעהמנצחות בסדרות משחקי  .3.1.8

 אוף. יהפלי

  



 
 

 
 

 

 

 

  הפלייאוף סדרות חצי גמר .3.2

 משחקים. 3-בשיטת הטוב מ תשוחקנה .3.2.1

 .4 מנצחת רבע גמר – 1 מנצחת רבע גמר :1חצי גמר מס'  .3.2.2

 .3 מנצחת רבע גמר – 2 מנצחת רבע גמר :2חצי גמר מס'  .3.2.3

 )במידת הצורך(. 3-, ו1 יארחו את משחק 2-ו 1מנצחות רבע גמר  .3.2.4

 .2יארחו את משחק  4-ו 3 מנצחות רבע גמר .3.2.5

יאוף יעפילו למשחקי גמר ימשחקי חצי גמר הפלהמנצחות בסדרות  .3.2.3

 אוף. יהפלי

 

 אוףיסדרת גמר הפלי .3.3

 משחקים. 5-בשיטת הטוב מ תשוחק .3.3.1

 )במידת הצורך(. 5-ו 3, 1 ארח את משחקת – 1גמר מס'  חצימנצחת  .3.3.2

 )במידת הצורך(. 4-ו 2ארח את משחק ת – 2גמר מס'  חצימנצחת  .3.3.3

 כאלופת ישראל.יאוף תוכרז יהמנצחת בסדרת משחקי גמר הפל  .3.3.4

 

 גביע המדינה .4

 ישוחק בתום הליגה הסדירה .4.1

 אאוט )מפסידה יוצאת(.-ישוחק בשיטת נוק .4.2

ישחקו ביניהן משחק מוקדמות.  8-9הקבוצות אשר סיימו את הליגה הסדירה במקומות  .4.3

 מארחת משחק המוקדמות תיקבע בהגרלה.

ומנצחת המוקדמות  1-7לאחר מכן, הקבוצות אשר סיימו את הליגה הסדירה  במקומות  .4.4

 יוגרלו לשלב רבע הגמר )הגרלה פתוחה(, וישובצו בעץ הגביע.

 מנצחות שלב רבע הגמר יעפילו לשלב חצי הגמר על פי השיבוץ בעץ הגביע. .4.5

 מנצחות משחקי חצי הגמר יעפילו לגמר גביע המדינה לגברים. .4.6

 דורעף.שלב חצאי הגמר והגמר ישוחקו במגרש נייטרלי אשר ייקבע על ידי איגוד הכ .4.7

 מנצחת משחק הגמר תוכרז כמחזיקת גביע המדינה לגברים. .4.8

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 קבוצות 8 – נשיםליגת על 

 קבוצות משתתפות .1

 (890מכבי חדרה ) (873הפועל כפר סבא ) (976ק.ק תל אביב  )

 (881מכבי הוד השרון ) (886מכבי בנות נצרת ) (871הפועל עירוני קריית אתא )

  (872מכבי רעננה )מ.כ  (875חיפה )  XTמכבי 

 

 העונה הסדירה .2

 שני סיבובים.בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 בסיום העונה יעפילו לבית העליון. 1-4הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .2.2

 בסיום העונה יעפילו לבית התחתון. 5-8הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .2.3

 

 בית עליון/תחתון .3

 הבית העליון ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .3.1

 סיבובים. 2הבית התחתון ישוחק בשיטת ליגה בת  .3.2

 נקודות "נגררות" מהעונה הסדירה. .3.3

 קבוצות הבית העליון יעפילו לאחר סיום המשחקים לשלב חצי הגמר. .3.4

הקבוצה אשר תסיים במקום האחרון בתום משחקי הבית התחתון תרד לליגה  .3.5

 הלאומית.

 

 פלייאוף .4

  הפלייאוף סדרות חצי גמר .4.1

 הבית העליון.משתתפות קבוצות  .4.1.1

 משחקים. 3-בשיטת הטוב מ תשוחקנה .4.1.2

 .4 קוםמ – 1 מקום :1חצי גמר מס'  .4.1.3

 .3 קוםמ – 2 קוםמ :2חצי גמר מס'  .4.1.4

 )במידת הצורך(. 3-, ו1 יארחו את משחק 2-ו 1 הקבוצות שסיימו במקומות .4.1.5

 .2יארחו את משחק  4-ו 3 הקבוצות שסיימו במקומות .4.1.6

יעפילו למשחקי גמר  יאוףיהמנצחות בסדרות משחקי חצי גמר הפל .4.1.7

 אוף. יהפלי

 



 
 

 
 

 

 

 

 אוףיסדרת גמר הפלי .4.2

 משחקים. 5-בשיטת הטוב מ תשוחק .4.2.1

 )במידת הצורך(. 5-ו 3, 1 ארח את משחקת – 1גמר מס'  חצימנצחת  .4.2.2

 )במידת הצורך(. 4-ו 2ארח את משחק ת – 2גמר מס'  חצימנצחת  .4.2.3

 יאוף תוכרז כאלופת ישראל.יהמנצחת בסדרת משחקי גמר הפל .4.2.4

 

 המדינהגביע  .5

 ישוחק בתום הליגה הסדירה. .5.1

 אאוט )מפסידה יוצאת(.-ישוחק בשיטת נוק .5.2

 הקבוצות יוגרלו לשלב רבע הגמר )הגרלה פתוחה(, וישובצו בעץ הגביע. .5.3

 מנצחות שלב רבע הגמר יעפילו לשלב חצי הגמר על פי השיבוץ בעץ הגביע. .5.4

 מנצחות משחקי חצי הגמר יעפילו לגמר גביע המדינה לנשים. .5.5

 חצאי הגמר והגמר ישוחקו במגרש נייטרלי אשר ייקבע על ידי איגוד הכדורעף.שלב  .5.6

 מנצחת משחק הגמר תוכרז כמחזיקת גביע המדינה לנשים. .5.7

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 קבוצות 9 –ליגת לאומית גברים צפון 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (260הפועל המעפיל ) (352אליצור מייסדים כרמיאל ) (557אליצור כפר סבא )

 (661הפועל כפר סבא ) (1079הפועל כאוכב ) (902האקדמיה )נבחרת 

 (1106הפועל דרום השרון גנ"צ ) (262חיפה )XT מכבי  HO (1086) מכבי חיפה

 

 העונה הסדירה .2

 סיבוב אחד.הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 .ים )נקודות נגררות(סיבוב 2הראשונות יעפילו לבית העליון וישחקו בשיטת ליגה בת  4 .2.2

 .)נקודות נגררות( האחרונות ישחקו בבית התחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד 5 .2.3

 במידת הצורך יתקיימו משחקי השלמה. .2.4

 21/2220בעונת  העללליגת  ילתעפ מהבית העליון ההראשונ

 21/2220בעונת  האחרונות בבית התחתון ירדו לליגה הארצית 2

 

 קבוצות 10 – דרוםליגת לאומית גברים 

 

 משתתפותקבוצות  .1

 (1102הפועל ירושלים ) (776אליצור נתן אשקלון ) (1087אליצור אלון ה. השרון )

 (1053) 2מ.ס רמת אביב  (1117הפועל ש. הנגב א.ס. ספיר ) (1126) ותיקים הפועל ירושלים

 (1128רחובות ) SVAהפועל  (1090) 1ק.ק תל אביב  (771עירוני גבעתיים )

   (710אשדוד ) AOVמכבי 

 

 העונה הסדירה .2

 סיבוב אחד.הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 .ים )נקודות נגררות(סיבוב 2הראשונות יעפילו לבית העליון וישחקו בשיטת ליגה בת  4 .2.2

 .)נקודות נגררות( האחרונות ישחקו בבית התחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד 6 .2.3

 במידת הצורך יתקיימו משחקי השלמה. .2.4

 21/2220בעונת  העללליגת  ילתעפ מהבית העליון ההראשונ

 21/2220בעונת  האחרונות בבית התחתון ירדו לליגה הארצית 2

 



 
 

 
 

 

 

 קבוצות 9 – נשים צפוןליגת לאומית 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (926הפועל עמק יזרעאל ) (951הפועל כפר סבא ) (912גנ"צ ) דרום השרון הפועל

 (851חיפה נווה שאנן ) מ.כ. (920מכבי תל מונד ) (677אליצור כוכב יאיר )

 (968מ.כ בני הרצליה ) (903נבחרת האקדמיה ) (880מ.ס. עיילבון )

 

 העונה הסדירה .2

 סיבוב אחד.הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 .ים )נקודות נגררות(סיבוב 2הראשונות יעפילו לבית העליון וישחקו בשיטת ליגה בת  4 .2.2

 .)נקודות נגררות( האחרונות ישחקו בבית התחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד 5 .2.3

 במידת הצורך יתקיימו משחקי השלמה. .2.4

 21/2220בעונת  העללליגת  ילתעפ מהבית העליון ההראשונ

 21/2220בעונת  האחרונות בבית התחתון ירדו לליגה הארצית 2

 

 קבוצות 10 – נשים דרוםליגת לאומית 

 

 משתתפותקבוצות  .1

 (866הפועל ירושלים ) (854אסא בן גוריון ב"ש ) (1061אליצור אשקלון )

 (889מ.ס רמת אביב ) (914מ.כ נס ציונה ) (1072ים )-הפועל אבירי בת

 (1035אביב א' )-מכבי תל (883ק.ק תל אביב ) (966) 1מכבי מוסינזון הוד השרון 

   (917אשדוד ) AOVמכבי 

 

 העונה הסדירה .2

 סיבוב אחד.הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 .ים )נקודות נגררות(סיבוב 2הראשונות יעפילו לבית העליון וישחקו בשיטת ליגה בת  4 .2.2

 .)נקודות נגררות( האחרונות ישחקו בבית התחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד 6 .2.3

 במידת הצורך יתקיימו משחקי השלמה. .2.4

 21/2220בעונת  העללליגת  ילתעפ מהבית העליון ההראשונ

 21/2220בעונת  האחרונות בבית התחתון ירדו לליגה הארצית 2

 



 
 

 
 

 

 

 

  קבוצות 5 –א' ליגת ארצית גברים צפון 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (1116נחף ) הפועל (1100הפועל עמק הירדן ) (653אליצור כרמיאל )

  (1097הפועל עראבה ) (1080הפועל סכנין )

 

 העונה הסדירה .2

 ם.סיבובי 3בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

עונה הסדירה במקום הראשון תוכרז כאלופת ההקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .2.2

 ( ותעפיל לליגה לאומית גברים. א' ליגה ארצית גברים )צפון

 

 

 

  קבוצות 7 –ב' ליגת ארצית גברים צפון 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (1119הפועל עמק יזרעאל ) (251המעיינות )עמק הפועל  (726) ערה וערערהבני 

 (1092מכבי חיפה ) (1115מ.ה דליית אל כרמל ) (1139כדורעף שיבאת נצרת )

   (1074מכבי בני נצרת )

 

 העונה הסדירה .2

 ם.סיבובי 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 בית עליון/תחתון .3

בת שר ישוחק בשיטת ליגה , א)פנימי למחוז( יעפילו לבית העליון 1-3הקבוצות במקומות  .3.1

 )נקודות נגררות(. סיבוב אחד

במקום הראשון תוכרז כאלופת ליגה  הבית העליוןהקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .3.2

 ( ותעפיל לליגה לאומית גברים. 'ב ארצית גברים )צפון

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 קבוצות 11 – מרכזליגת ארצית גברים 

 

 משתתפותקבוצות  .1

 (1105הפועל כפר סבא ) (666מכבי מוסינזון הוד השרון  ) (657אליצור כוכב יאיר )

 (1118מ.כ בני הרצליה ) (1083אביב )-מכבי תל (1088מונד )-מכבי תל

 (702מכבי ברדלס הרצליה ) (559בית הלוחם ת"א ) (582.ק תל אביב ותיקים )ק

  (1068) 1מ.ס רמת אביב  (1123) 3מ.ס רמת אביב 

 

 העונה הסדירה .2

 סיבוב אחד.בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 

 בית עליון/תחתון .3

 סיבוב אחד שר ישוחק בשיטת ליגה בתיעפילו לבית העליון, א 1-4הקבוצות במקומות  .3.1

 )נקודות נגררות(

 סיבוב אחד שר ישוחק בשיטת ליגה בת, אאמצעייעפילו לבית  5-8הקבוצות במקומות  .3.2

 .)נקודות נגררות(

 יעפילו לבית התחתון, אשר ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד 9-11הקבוצות במקומות  .3.3

 .)נקודות נגררות(

במקום הראשון תוכרז כאלופת ליגה  העליוןהבית הקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .3.4

 .(מרכזארצית גברים )

לליגה לאומית  ועפילי 1-2הקבוצות שיסיימו בסיום משחקי הבית העליון במקומות  .3.5

 גברים.

 

  



 
 

 
 

 

 

  קבוצות 3 – דרוםליגת ארצית גברים 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (1132)אשדוד  AOVמכבי  (744רחובות ) FRL הפועל (1108) 2אסא בן גוריון באר שבע 

 (1133רחובות ) SVAהפועל  (1131עירוני מודיעין ) (355מכבי אשדוד )

 

 העונה הסדירה .2

 ם.סיבובי 3בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

במקום הראשון תוכרז כאלופת ליגה  הבית העליוןהקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .2.2

 ( ותעפיל לליגה לאומית גברים. דרוםארצית גברים )

 

 קבוצות  8 – ירושליםליגת ארצית גברים 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (1135בית וגן ירושלים ) (1134ירושלים )אגרון  (360אסא ירושלים )

 (1094צעירי ירושלים ) (1136ירושלים ) מצטייניהפועל  (1141) הפועל רחביה

  (1142אליצור מטה בנימין ) (1137הפועל קרית יובל ירושלים )

 

 העונה הסדירה .2

 ם.סיבובי 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

במקום הראשון תוכרז כאלופת ליגה  הבית העליוןהקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .2.2

 תעפיל לליגה לאומית גברים.ו (ירושליםארצית גברים )

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 קבוצות  8 –צפון  נשיםליגת ארצית 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (874הפועל עמק הירדן ) (1077הפועל מ.א. משגב ) (911הפועל בנות מג'דל אל כרום )

 (895מכבי בנות נצרת ) (858מכבי חיפה נווה שאנן  ) (922מ.ה דלית אל כרמל )

  (1002מכבי 'תהיי את' כפר כנא ) (896) 1מכבי בנות נצרת 

 

 העונה הסדירה .2

 ם.סיבובי 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

במקום הראשון תוכרז כאלופת ליגה  הבית העליוןהקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .2.2

  נשים.( ותעפיל לליגה לאומית צפון) נשיםארצית 

 

 קבוצות  10 – מרכז נשיםליגת ארצית 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (859מ.ס רמת אביב ) (994הפועל כפר סבא ) (984) 2אליצור כוכב יאיר 

 (779) 2הוד השרון מכבי מוסינזון  (724מכבי לביאות הרצליה ) (1076) 2מ.ס. רמת אביב 

 (855מכבי חדרה ) (929מכבי נמרות הרצליה ) (1034מכבי תל אביב )

   (924הפועל דרום השרון גנ"צ )

 

 העונה הסדירה .2

 סיבוב אחד.הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 .ים )נקודות נגררות(סיבוב 2הראשונות יעפילו לבית העליון וישחקו בשיטת ליגה בת  4 .2.2

 .)נקודות נגררות(התחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד  ישחקו בביתהאחרונות  6 .2.3

 במידת הצורך יתקיימו משחקי השלמה. .2.4

תוכרז כאלופת עונה הסדירה במקום הראשון ההקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .2.5

 . נשים( ותעפיל לליגה לאומית מרכז) נשיםליגה ארצית 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 קבוצות  8 – דרום נשיםליגת ארצית 

 

 משתתפותקבוצות  .1

 (913עירוני מתנ"ס קריית גת ) (967א.ס. ספיר הפועל ש. הנגב ) (923אס"א ירושלים )

 (1006הפועל ירושלים ) (925מ.כ. נס ציונה ) (915רחובות ) SVAהפועל 

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 3 הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת .2.1

תוכרז כאלופת עונה הסדירה במקום הראשון ההקבוצה שתדורג בסיום משחקי  .2.2

 . נשים( ותעפיל לליגה לאומית דרום) נשיםליגה ארצית 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 ליגות לנוער

 קבוצות  3 -צפון  ליגת העל לנוער בנים

 קבוצות משתתפות .1

 (1093)מ.ס עילבון  (664מעיין ) - הפועל המעפיל (663מבואות ) - הפועל המעפיל

 (668)הפועל עמק המעיינות  (790אליצור מייסדים כרמיאל ) (672עכו ) –הפועל מטה אשר 

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 .בית העליוןתעפלנה ל 1-3הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.2

 .בית התחתוןתעפלנה ל 4-6הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.3

 ."גוררות" עמן את הנקודות אינןהקבוצות  .2.4

 

 בית עליון .3

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .3.1

 

 שלבי הגמר .4

 יפורסם בהמשך. .4.1

 

 בית תחתון .5

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .5.1

 ירדו לליגה המחוזית. 5-3הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .5.2

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 קבוצות  3 -דרום  ליגת העל לנוער בנים

 קבוצות משתתפות .1

 (658הפועל כפר סבא ) (669מכבי הוד השרון ) (688אביב ) מ.ס. רמת

 (692רחובות ) SVAהפועל  (681אביב )-מכבי תל (687מכבי תל מונד )

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 בית העליון.תעפלנה ל 1-3הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.2

 התחתון.בית תעפלנה ל 4-6הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.3

 "גוררות" עמן את הנקודות אינןהקבוצות  .2.4

 

 בית עליון .3

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .3.1

 

 שלבי הגמר .4

 יפורסם בהמשך. .4.1

 

 בית תחתון .5

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .5.1

 ירדו לליגה המחוזית. 5-3הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .5.2

 

  



 
 

 
 

 

 

 קבוצות  8 - ליגה לנוער בנים צפון

 משתתפותקבוצות  .1

 (690הפועל כאוכב ) (671הפועל עמק יזרעאל ) (665חקלאי פרדס חנה מנשה א' )

 (696מכבי בני נצרת )  (678הפועל סכנין )

 (791מכבי עין מאהל ) (697)מ.ה. דלית אל כרמל  (695הפועל עראבה )

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 2הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 21/2220בעונת  לנוער לליגת העל במקום הראשון תעפילהקבוצה שתסיים 

 

 קבוצות  9 - ליגה לנוער בנים דרום

 

 קבוצות משתתפות .1

 (652הפועל ירושלים ) (466הפועל בני שמעון ) (686באר שבע )בן גוריון א.ס.א 

 (656מ.כ. מכבי רעננה ) (682מכבי אשדוד ) (680) 2הפועל ירושלים 

 (691מכבי שטקליס נתניה ) (1049) אשקלון עירוני אליצור (675ק.ק. תל אביב )

 

 

 העונה הסדירה .1

 סיבוב אחד.ליגה בת הקבוצות תתמודדנה בשיטת  .1.1

 .ים )נקודות נגררות(סיבוב 2עליון וישחקו בשיטת ליגה בת פנימי הראשונות יעפילו לבית  3 .1.2

 תחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד.פנימי האחרונות ישחקו בבית  6 .1.3

 במידת הצורך יתקיימו משחקי השלמה. .1.4

 21/2220בעונת  לנוער העללליגת  ילתעפ מהבית העליון ההראשונ

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 קבוצות 3 - צפון ליגת העל לנוער בנות

 

 קבוצות משתתפות .1

 (985הפועל מ.א משגב ) (892מכבי חדרה ) (1024הפועל עירוני קרית אתא )

 (1017מכבי בנות נצרת ) (995שאנן )מכבי חיפה נווה  (983הפועל עמק חפר )

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 בית העליון.תעפלנה ל 1-3הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.2

 בית התחתון.תעפלנה ל 4-6הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.3

 "גוררות" עמן את הנקודות אינןהקבוצות  .2.4

 

 בית עליון .3

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .3.1

 

 שלבי הגמר .4

 יפורסם בהמשך. .4.1

 

 בית תחתון .5

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .5.1

 ירדו לליגה המחוזית. 5-3הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .5.2

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 קבוצות 3 - דרום ליגת העל לנוער בנות

 

 קבוצות משתתפות .1

 (878מכבי תל אביב ) (1023גנ"צ ) דרום השרון הפועל (986הפועל כפר סבא )

 (1007הפועל אשכול ) (863מ.כ מכבי רעננה ) (1001השרון )מכבי הוד 

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .2.1

 בית העליון.תעפלנה ל 1-3הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.2

 בית התחתון.תעפלנה ל 4-6הקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.3

 "גוררות" עמן את הנקודות אינןהקבוצות  .2.4

 

 בית עליון .3

 ליגה בת סיבוב אחד. ישוחק בשיטת .3.1

 

 שלבי הגמר .4

 יפורסם בהמשך. .4.1

 

 בית תחתון .5

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .5.1

 ירדו לליגה המחוזית. 5-3הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .5.2

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 קבוצות 8 – ליגה לנוער בנות צפון

 

 קבוצות משתתפות .2

 (1005יזרעאל )הפועל עמק  (1009הפועל מטה אשר עכו ) (990) 1הפועל מ.א. משגב 

 (982מ.ה. דלית אל כרמל ) (980הפועל עמק הירדן ) (870מ.ס עיילבון )

  (998כרום )-הפועל בנות מג'ד אל (1025אליצור מייסדים כרמיאל )

 

 העונה הסדירה .3

 סיבובים. 2הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .3.1

 משחקי השלמה. במידת הצורך יתקיימו .3.2

 21/2220בעונת  לנוער לליגת העל הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל

 

 

 

 קבוצות 8 – מרכזליגה לנוער בנות 

 

 קבוצות משתתפות .1

 (891מכבי חדרה ) (1020בליך רמת גן ) (1015מבואות ) - הפועל המעפיל

 (955) 2 הפועל כפר סבא (991ע.ל.ה אור יהודה ) (637מכבי ברנר פתח תקווה )

  (999מ.ס. רמת אביב ) (981ק.ק. תל אביב )

 

 העונה הסדירה .3

 סיבובים. 2הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .3.1

 21/2220בעונת  לנוער לליגת העל שתסיים במקום הראשון תעפילהקבוצה 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 קבוצות 7 - ליגה לנוער בנות דרום

 

 קבוצות משתתפות .1

 (1013הפועל ירושלים מסורתי ) (1021אס"א מסורתי ירושלים ) (1008אס"א בן גוריון באר שבע )

 (646עירוני מתנ"ס קרית גת ) (958רחובות ) SVAהפועל  (1004הפועל אולפנת עפרה )

   (1003אליצור אשקלון )

 

 העונה הסדירה .2

 סיבובים. 2הקבוצות תתמודדנה בשיטת ליגה בת  .2.1

 משחקי השלמה. במידת הצורך יתקיימו .2.2

 21/2220בעונת  לנוער לליגת העל הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 ליגות לנערים/נערות

 קבוצות  3 -צפון  - ליגת העל לנערים

 

 קבוצות משתתפות .6

 (781מכבי חיפה נווה שאנן ) (754הפועל עמק המעיינות ) (756אליצור המייסדים כרמיאל )

 (785הפועל עראבה ) (787מ.ס. עיילבון ) (755הפועל מטה אשר עכו )

 

 העונה הסדירה .7

 .מערכות( 3-)בשיטת טורנירים, הטוב מ סיבובים 2בשיטת ליגה בת  תשוחק .7.1

 בית העליון.תעפלנה לבסיום העונה הסדירה  1-3הקבוצות שתדורגנה במקומות  .7.2

 בית התחתון.תעפלנה ל בסיום העונה הסדירה 4-6הקבוצות שתדורגנה במקומות  .7.3

 ."גוררות" עמן את הנקודות אינןהקבוצות  .7.4

 

 בית עליון .8

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .8.1

 

 שלבי הגמר .9

 יפורסם בהמשך. .9.1

 

 בית תחתון .10

 ישוחק בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. .10.1

 ירדו לליגה המחוזית. 5-3הקבוצות אשר יסיימו במקומות  .10.2
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