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 להלן מועדים לחידוש הליגות)תוכנית מדויקת יותר תועבר בנפרד(.
 22/12/20שנועדו להיערך החל מתאריך בליגות משחקים תאריכים לכל ה
)כולל( מבוטלים, )גם משחקים שנקבעו להם מועדים 02/03/21ועד 

משחקי הגביע נערכים לפי שחקים חוזרים לתאריכים מאוחרים יותר(.למ
 התאריכים שיקבלו הקבוצות.

כל התוצאות, של המשחקים שנערכו, תקפות ובמקרה והמשחק התקיים, 
 אין מועד חוזר.

 
בספר  1לפי תוכנית מחזור  1/3/21: החל מיום שלישי  ליגות א' גברים

 המשחקים.
בפר  1לפי תוכנית מחזור  10/3/21רביעי : החל מיום  ליגה ב' גברים

 המשחקים.
בספר  2לפי תוכנית מחזור  1/3/21: החל מיום שני  ליגה נוער על

 המשחקים.
בספר  2לפי תוכנית מחזור  1/3/21: החל מיום שני  ליגה נוער לאומית

 המשחקים.
בספר  12לפי תוכנית מחזור  1/3/21: החל מיום שני  ליגה נוער ארצית

 .המשחקים
ליום לפי התוכנית המתוכננת  1/3/21 שני  : החל מיום ליגה נוער מחוזית

 בספר המשחקים.זה 
לפי התוכנית  10/03/21: החל מיום רביעי  ליגה נערים א' לאומית

 בספר המשחקים. 1המתוכננת למחזור 
לפי התוכנית המתוכננת  10/3/21:החל מיום רביעי  ליגה נערים א' ארצית

 שחקים.ליום זה בספר המ
לפי התוכנית המתוכננת  2/3/21: החל מיום ראשון   ליגה נערים א' מחוזית

 ליום זה בספר המשחקים.
 2תוכנית מחזור , לפי 2/3/21: החל מיום ראשון  ליגה נערים ב' לאומית

 בספר המשחקים.
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לפי התוכנית המתוכננת ליום  2/3/21: החל מיום ראשון  נערים ב' מחוזית
 זה בספר המשחקים.

בתוכנית  5לפי מחזור  11/3/21: החל מיום חמישי  ליגה ילדים א' לאומית
 .של סבב ב')במקרה זה המשחקים הדחויים לא מבוטלים(

 11/3/21:החל מיום חמישי ליגה ילדים א' מחוזית וליגה ילדים ב' מחוזית
 נית המתוכננת ליום זה בספר המשחקים.לפי התוכ

לפי התוכנית המתוכננת ליום  2/3/21: החל מיום ראשון  על-א' נערותליגה 
 זה בספר המשחקים.

לפי התוכנית המתוכננת  2/3/21: החל מיום ראשון ליגה נערות א' מחוזית
 ליום זה בספר המשחקים.

ית החדשה של לפי התוכנ 1/3/21: החל מיום שלישי  עלליגה נערות ב' 
 )במקרה זה המשחקים הדחויים לא מבוטלים(.א'סיבוב 

לפי התוכנית המתוכננת  1/3/21 שלישי: החל מיום  ליגה נערות ב' מחוזית
 ליום זה בספר המשחקים.

לפי התוכנית המתוכננת ליום  1/3/21: החל מיום שלישי  בנים ליגה קטסל
 זה בספר המשחקים.

של לפי התוכנית  10/3/21החל מיום רביעי :  ליגה ילדות א' + ילדות ב'
 )במקרה זה המשחקים הדחויים לא מבוטלים(.סבוב א'

לפי התוכנית המתוכננת ליום  2/3/21: החל מיום ראשון  ליגה קטסל בנות
 זה בספר המשחקים.

 
 

: כל המשחקים בליגות אלו הם ללא קהל בהתאם  תשומת לבכם** 
 ר האינטרנט ומפורסם של האיגוד.למתווה שהיה לפני הסגר בחוזרים באת

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 בברכה ,
 

 נפתלי גושן
 רכז הליגות
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