
 
 
 

    19/10/2020                       לכבוד 

 תשפ"א /חשון/ א                                                                                                        הלאומית  הליגהקבוצות  

   עבור מנכ"ל הקבוצה 

 באמצעות: דוא"ל                ____________________ 

 שלום רב,   

   הליגה הלאומיתמועדי   עדכון הנדון:

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

 
 מועד חידוש הליגה: 

 משחק ההשלמה מהמחזור השני, ישובץ באחד מימי אמצע השבוע.   . השישיהליגה תחודש החל מהמחזור 
 

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

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

 הערות  מחזור )ליגה/גביע(  ימים תאריך 
 

 6מחזור  שלישי  -  שני 02-03.11.20
 

  7מחזור  שישי/שני  06/09.11.20

  8מחזור  שישי  13.11.20

  9מחזור  שני 16.11.20

  10מחזור  שישי/שני  20/23.11.20

  11מחזור  שישי  27.11.20

  12מחזור  רביעי  - שני  30.11-02.12.20

  13מחזור  שישי/שני  04/07.12.20

  14מחזור  שישי/שני  11/14.12.20

  גביע המדינה סיבוב ז'  רביעי  - שני  14-16.12.20

  15מחזור  שישי/שני  18/21.12.20

  16מחזור  שישי/שני  25/28.12.20

  17מחזור  רביעי  - שני  28-30.12.20

  18מחזור  שישי/שני  01/04.01.21

  19מחזור  שישי/שני  08/11.01.21

  גביע המדינה סיבוב ח'  שני  -  חמישי  14-18.01.21

  20מחזור  שישי/שני  22/25.01.21

  21מחזור  שישי/שני  29.01/01.02.21

  גביע המדינה שמינית גמר  חמישי  - שלישי  02-04.02.21

  22מחזור  שישי/שני  05/08.02.21

  23מחזור  שישי  12.02.21

  24מחזור  רביעי  - שני  15-17.02.21

  25מחזור  שישי/שני  19/22.02.21

  26מחזור  שישי/שני  26.02/01.03.21

  גביע המדינה רבע גמר  חמישי  - שלישי  02-04.03.21

  27מחזור  שישי/שני  05/08.03.21

 28מחזור  שישי/שני  12/15.03.21



 
 
 

 הערות  מחזור )ליגה/גביע(  ימים תאריך 
 

הינו חלק    30  –המחזור ה  המועד המיועד לקיום   29מחזור  שישי/שני  19/22.03.21
במידה   נבחרות.  משחקי  לקיום  פיפ"א  מפגרת 
הצעירה   לנבחרת  שחקנים  לזימון  צפי  ויהיה 

ש וכיוון  חדש(  המחזור)שנתון  של    זה  האחרון 
שלעתים דורש שיבוץ משחקים    , הליגה הסדירה

יוקדמו מועדי המשחקים   בשעה אחידה, יתכן כי 
 באופן הבא )הודעה תמסר בהמשך(: 

 
 28זור )שישי(: מח 12.03.21

 29)שני/שלישי(: מחזור   15/16.03.21
 30)שישי(: מחזור  19.03.21

 30מחזור  שישי/שני  26-29.03.21

  31מחזור  שישי/שני  02/05.04.21

  32מחזור  שישי/שני  09/12.04.21

  33מחזור  שישי/שני  16/19.04.21

  חצי גמר  המדינה גביע חמישי  - שלישי  20-22.04.21

  34מחזור  שישי/שני  23/26.04.21

  35מחזור  שישי/שני  30.04/03.05.21

  36מחזור  שישי/שני  07/10.05.21

 )שני(: שבועות   17.05 37מחזור  חמישי/שישי  13/14.05.21

  משחק מבחן  ג'/ד'/ה'/ו'/א'  18/19/20/21/23.05.21

  גביע: גמר  א'/ב'/ג'/ה'  23/24/25/27.05.21
 
 
 
 
 
 

 
     בכבוד רב, 

 ניר ינקלביץ, משנה למנכ"ל        
 מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות 


