
 
 
 

 

    19/10/2020                       לכבוד 

 תשפ"א /חשון/א                                                                                                          ליגת הבורסה לניירות ערךקבוצות  

   עבור מנכ"ל הקבוצה 

 באמצעות: דוא"ל                ____________________ 

 שלום רב,   

   מועדי ליגת הבורסה לניירות ערך עדכון הנדון: 

 
 לרבות הערות והסברים:  עד לסיום עונת המשחקים  המעודכנים המשחקים )ליגה וגביע(אנא ראו להלן את מועדי 

 
 מועד חידוש הליגה:

 . הליגה תחודש החל מהמחזור הרביעי
 

 המחזור החמישי:משחקי שיבוץ 
   .ימי אמצע השבועהמחזור החמישי שובץ ב

שלב הבתים של הליגה האירופית הוקדם ליום ראשון  המתמודדות ב בין קבוצות מכבי ת"א להפועל ב"ש,  שחק  המ
 . , בשל כך שבמועד המחזור, הן ישחקו במסגרת הליגה האירופית25.10

בימי אמצע השבוע בין המחזור הרביעי למחזור השישי, אך    ,על פי סדר כרונולוגי  להיות משובץ  היה  מחזור אמורה
הוא שובץ  ,  שלא לייצר עומס רב של שלושה משחקים רצופים לאחר חזרת הליגה מהפגרה המאולצת  רצוןמתוך  

לכן ו  )מועד משחקי מפעלי אופ"א הפנוי הראשון כאמור לעיל(  בימי אמצע השבוע בין המחזור השביעי למחזור השמיני
 . "משחקי השלמה"בטבלה כ וצג ומשחקים הה
 

 :2+3השלמת משחקים ממחזורים  
בכל המקומות מועדי   בטבלה  הוצגו  )סה"כ שישה משחקים(,  והשלישי  למשחקי המחזור השני  משחקי ההשלמה 

אמצע השבוע בימי  לקיום משחקים  מה    האפשריים  ל    03.11  –החל  בחלק    .17.12  –ועד  שימוש  ייעשה  בפועל 
 מהתאריכים בהתאם לצורך. 

כיוון שקבוצות מכבי ת"א והפועל ב"ש אשר העפילו לשלב הבתים של הליגה האירופית אמורות להשלים את משחקי  
המאוחר ביותר )מייד לאחר סיום משחקי שלב הבתים(, אלא   יהיההמחזור השלישי, המועד המיועד עבור משחקיהן 

 . בהסכמת הקבוצות מו לפגרת הנבחרתד יוק ןאם משחקיה
 תאפשר. י ככל שהדבר  ,המשחקים ישובצו תוך נסיון להמנע מרצפים של משחקים באמצע השבוע

 
 הקדמת משחקים לפגרת הנבחרת בחודש נובמבר:

(, נאפשר לקבוצות  ומלאים  משחקים בימי אמצע השבוע )שכבר עמוסיםורצף  בכדי לאפשר לקבוצות להמנע מעומס  
ב  ,יהיו מעוניינות בכךאשר   לנבחרות השונותפגרת הנבחרות  זמן  לשחק  )בוגרת, צעירה   ללא השחקנים שיוזמנו 

 יהיה בכפוף לבקשתן ואישורן של שתי הקבוצות.  ,ונבחרות זרות(. קיום משחק כאמור
 

 :ומגבלות השיבוץ ימי משחקים מדויקים
 שיבוץ מדויק של ימי המשחקים ימסר בהמשך. 

אך יהיו מצבים   –  רביעי וכו'(- שלישי, ראשון-)שבת  יםמשחקימי מנוחה בין ה  שניעקרון של    נשמור עלתשומת לבכם כי  
 בהם קבוצות ישחקו שלושה משחקים תוך שישה ימים.

עשויה  קבוצה מסוימת  ולצורך הדוגמא, אין אפשרות לייצר ימי מנוחה שווים עבור הקבוצות השונות )  נבהיר מראש כי
שבת( וזאת -ירביע-מים ראשוןעשויה לשחק בי   רביעיראשון והקבוצה שתתמודד מולה ביום  -ירביע-ימים שבתלשחק ב

  משותפים ומגבלות נוספות אל מול צדדים שלישיים. קבוצות רבות חולקות אצטדיוניםעקב העובדה כי 
קדמו לימי משחקים המיועדים להתקיים ביום שבת יובשל מגבלות שונות,  כמו כן קיימת אפשרות כי במידת הצורך  

 .אישור אופ"א )בשל ימי משחקים מקבילים(בכפוף לקבלת  חמישי
 

 שינויים נוספים/עתידיים בלוח המועדים:
. עליכם להיערך לקיום משחק בכל  בכל מקרה של דחיית משחקים נוספים  ,דינאמי ונתון לשינויים  הינולוח המועדים  

 . , גם אם המועד לא הוצג בטבלה שלהלןאירועים קבוצתיים וכו'(יום נתון על כל המשתמע )זמינות אצטדיון, 



 
 
 

 

 הערות  מחזור )ליגה/גביע(  ימים  תאריך 

 משחק שהוקדם:  5מחזור  ראשון   25.10.20
 הפ' ב"ש  –מכבי ת"א 

 

 )ליגה אירופית(:  29.10.20חמישי    חמישי  29.10.20
 מכבי ת"א  –סיבאספור 

 הפועל ב"ש  –ניס 

  4מחזור  שני  -שבת  31.10-02.11.20

 )ליגה אירופית(:  05.11.20חמישי   משחקי השלמה  חמישי  -שלישי  03-05.11.20
 מכבי ת"א  –ויאריאל 

 לברקוזן  -הפועל ב"ש 

  6מחזור  שני  - שבת 07-09.11.20

 פגרת נבחרת  רביעי  -שני  09-18.11.20
משחקי השלמה מותנה בהסכמת  

 קבוצות 

 

  7מחזור  שני  -שבת  21-23.11.20

 השלמות  5מחזור  חמישי  -שלישי  24-26.11.20
 )שישה משחקים( 

 )ליגה אירופית(: 26.11.20חמישי 
 ויאריאל  –מכבי ת"א 

 הפועל ב"ש  –לברקוזן 

  8מחזור  שני  - שבת 28-30.11.20

 אירופית(:)ליגה  03.12.20חמישי  משחקי השלמה  חמישי  - שלישי 01-03.12.20
 מכבי ת"א  – קראבח

 הפועל ב"ש  –סלאביה פראג 

  9מחזור  שני  - שבת 05-07.12.20

 )ליגה אירופית(: 10.12.20חמישי  משחקי השלמה  חמישי  -שלישי  08-10.12.20
 סיבאספור   –מכבי ת"א 

 ניס  –הפועל ב"ש 

  10מחזור  שני  - שבת 12-14.12.20

  משחקי השלמה  חמישי  - שלישי 15-17.12.20

  11מחזור  שני  - שבת 19-21.12.20

  12מחזור  חמישי  -שלישי  22-24.12.20

  13מחזור  שני  - שבת 26-28.12.20

  14מחזור  שני  - שבת 02-04.01.21

  15מחזור  חמישי  -שלישי  05-07.01.21

  16מחזור  שני  - שבת 09-11.01.21

  גביע המדינה סיבוב ח'  שני  - חמישי 14-18.01.21

  17מחזור  חמישי  - שני 18-21.01.21

  18מחזור  שני  - שבת 23-25.01.21

  19מחזור  שני  - שבת 30.01-01-02.21

  גביע המדינה שמינית גמר  חמישי  -שלישי  02-04.02.21

  20מחזור  שני  - שבת 06-08.02.21

 : משחקי מפעלי אופ"א 16-18.02 21מחזור  שני  - שבת 13-15.02.21

 : משחקי מפעלי אופ"א 23-25.02 22מחזור  שני  - שבת 20-22.02.21

  23מחזור  שני  - שבת 27.02-01-03.21

  גביע המדינה רבע גמר  חמישי  -שלישי  02-04.03.21

 : משחקי מפעלי אופ"א 09-11.03 24מחזור  שני  - שבת 06-08.03.21

 : משחקי מפעלי אופ"א 16-18.03 25מחזור  שני  - שבת 13-15.03.21

  26מחזור  שני  - שבת 20-22.03.21

  פגרת נבחרת  רביעי  - שני 22-31.03.21



 
 
 

 

 הערות  מחזור )ליגה/גביע(  ימים  תאריך 

 מוצאי חג פסח ב'  03.04 27פליי אוף עליון+תחתון: מחזור  שני  - שבת 03-05.04.21

 יום השואה ערב   07.04רביעי  28פליי אוף עליון מחזור  שלישי/חמישי  06/08.04.21
במידת הצורך בשל מגבלות אצטדיונים, 

 תיעשה החלפת מחזורים/החלפת ביתיות 
 : משחקי מפעלי אופ"א 06-08.04

 ערב יום הזכרון  13.04שלישי  תחתון  עליון  שני  - שבת 10-12.04.21
 יום הזכרון  14.04רביעי 

 יום העצמאות  15.04חמישי 
 : משחקי מפעלי אופ"א 13-15.04

29 28 

  תחתון  עליון  שני  - שבת 17-19.04.21

30 29 

  גביע המדינה חצי גמר  חמישי  -שלישי  20-22.04.21

 : משחקי מפעלי אופ"א 27-29.04 תחתון  עליון  שני  - שבת 24-26.04.21
 31 30 

 : משחקי מפעלי אופ"א 04-06.05 תחתון  עליון  שני  - שבת 01-03.05.21
 32 31 

  תחתון  עליון  שני  - שבת 08-10.05.21

33 32 

  34עליון  חמישי  - שלישי 11-13.05.21

 )ראשון(: ערב שבועות  16.05 תחתון  עליון  שני  - שבת 15-17.05.21
 33 35 )שני(: שבועות  17.05

, עם אפשרות  22.05 מתוכנן לסופ"ש 36עליון  שני  -שלישי  18-24.05.21
התאם לקבוצות שיעפילו  הקדמה/דחיה ב 

 למשחק הגמר 

, עם  25.05מתוכנן לאמצע השבוע  גמר גביע  א'/ב'/ג'/ה'  23/24/25/27.05.21
התאם לקבוצות  אפשרות הקדמה/דחיה ב

 שיעפילו למשחק הגמר 

 
 
 
 
 
 

     בכבוד רב,        
 משנה למנכ"ל , ניר ינקלביץ       

 ליגות הכדורגל המקצועניות מנהלת 
 
 


