
 

 

 22.02.2021 
 י'/אדר/תשפ"א לכבוד

  קבוצות מחלקת נוער 
       ודוא"ל פקסבאמצעות :  

  שלום רב,
 

 2021-2020 הנדון: מועד סיום רישום שחקנים חדשים/העברות/השאלות לעונת המשחקים

 2020/21להלן מועדי סיום רישום שחקנים חדשים/ העברות/השאלות לעונת המשחקים 

 מסודרים על פי ליגה.

 ליגה
 

 מועד סיום רישום

 07/04/2021 לנוער העלליגת 

 28/04/2021 לאומית לנוער צפון הליג

 28/04/2021 לאומית לנוער דרום הליג

 28/04/2021 ה ארצית לנוער צפוןליג

 28/04/2021 לנוער דרום ליגה ארצית

 21/04/2021 נוער מפרץ ליגת

 21/04/2021 נוער מרכז ליגת

 21/04/2021 צפון ליגת נוער 

 21/04/2021 1צפון ליגת נוער 

 21/04/2021 שפלהליגת נוער 

 21/04/2021 ליגת נוער שרון

 21/04/2021 ליגת נערים א' על

 28/04/2021 ליגת נערים א' ארצית צפון

 28/04/2021 ליגת נערים א' ארצית דרום

 28/04/2021 ליגת נערים א' יזרעאל

 28/04/2021 נערים א' צפוןליגת 

 28/04/2021 ליגת נערים א' מרכז

 28/04/2021 שרוןליגת נערים א' 

 21/04/2021 ליגת נערים א' שפלה

 21/04/2021 ליגת נערים ב' על

 05/05/2021 ליגת נערים ב' ארצית דרום

 05/052021 ליגת נערים ב' ארצית צפון

 21/04/2021 צפוןליגת נערים ב' 

 05/05/2021 ליגת נערים ב' מפרץ

 21/04/2021 שרוןליגת נערים ב' 

 05/05/2021 דןליגת נערים ב' 

 28/04/2021 1ליגת נערים ב' דן 

 21/04/2021 מרכזליגת נערים ב' 

 05/05/2021 שפלהליגת נערים ב' 



 

 

 ליגה
 

 מועד סיום רישום

 05/05/2021 1 צפוןליגת נערים ג' 

 05/05/2021 1 ליגת נערים ג' מפרץ

 05/05/2021 2שרון ליגת נערים ג' 

 05/05/2021 חוףליגת נערים ג' 

 21/04/2021 שרוןליגת נערים ג' 

 21/04/2021 ליגת נערים ג' שפלה

 21/04/2021 מרכזליגת נערים ג' 

 05/05/2021 דןליגת נערים ג' 

 05/05/2021 1דן נערים ג' ליגת 

 05/052021 נערים ג' יזרעאלליגת 

 05/05/2021 1ליגת נערים ג' מרכז 

 28/04/2021 2ליגת נערים ג' מרכז 

 10/03/2021 צפוןליגת ילדים א' 

 10/03/2021 1ליגת ילדים א' צפון 

 10/03/2021 מפרץליגת ילדים א' 

 10/03/2021  1ליגת ילדים א' מפרץ 

 10/03/2021 חוףליגת ילדים א' 

 24/02/2021 דןליגת ילדים א' 

 10/03/2021 1דן ליגת ילדים א' 

 10/03/2021 א' מרכזליגת ילדים 

 24/02/2021 1א' מרכז ליגת ילדים 

 10/03/2021 2ליגת ילדים א' מרכז 

 24/02/2021 ליגת ילדים א' שרון

 24/02/2021 2ילדים א' שרון  ליגת

 10/03/2021 א' שפלהליגת ילדים 

 24/02/2021 ליגת ילדים א' דרום

 10/03/2021 2ליגת ילדים א' דן 

 10/03/2021 ב' צפוןליגת ילדים 

 24/02/2021 מפרץליגת ילדים ב' 

 10/03/2021 2מפרץ ליגת ילדים ב' 

 10/03/2021 3דן ליגת ילדים ב' 

 24/02/2021 ב' שרוןליגת ילדים 

 24/02/2021 ב' מרכזליגת ילדים 

 24/02/2021 1ב' מרכז ליגת ילדים 

 10/03/2021 2ליגת ילדים ב' מרכז 

 24/02/2021 2ב' שרון ליגת ילדים 

 10/03/2021 ב' דן ליגת ילדים 

 10/03/2021 1ליגת ילדים ב' דן 

 10/03/2021 2ליגת ילדים ב' דן 



 

 

 ליגה
 

 מועד סיום רישום

 10/03/2021 1ליגת ילדים ב' מפרץ 

 10/03/2021 1ליגת ילדים ב' צפון 

 10/03/2021 2ליגת ילדים ב' צפון 

 10/03/2021 ליגת ילדים ב' שפלה

 24/02/2021 ליגת ילדים ג' צפון

 10/03/2021 1ליגת ילדים ג' צפון 

 24/02/2021 ליגת ילדים ג' מפרץ

 24/02/2021 1ילדים ג' מפרץ ליגת 

 10/03/2021 ג' שומרוןליגת ילדים 

 24/02/2021 ג' שפלהליגת ילדים 

 24/02/2021 ג' דןליגת ילדים 

 24/02/2021 1ג' דן ליגת ילדים 

 24/02/2021 ג' שרוןליגת ילדים 

 24/02/2021 ליגת ילדים ג' מרכז

 24/02/2021 1ליגת ילדים ג' מרכז 

 10/03/2021 2ילדים ג' מרכז ליגת 

 24/02/2021 2ליגת ילדים ג' דן 

 10/03/2021 ליגת ילדים ג' חוף

 10/03/2021 ליגת ילדים ג' יזרעאל

 24/02/2021 1ליגת ילדים ג' שרון 

 10/03/2021 2ליגת ילדים ג' שרון 

 24/02/2021 ליגת ילדים טרום א' שומרון

 24/02/2021 ילדים טרום א' שרוןליגת 

 10/03/2021 ילדים טרום א' דןליגת 

 10/03/2021 1 ילדים טרום א' דןליגת 

 24/02/2021 ילדים טרום א' מרכזליגת 

 24/02/2021 ילדים טרום א' מפרץליגת 

 24/02/2021 1ילדים טרום א' מפרץ ליגת 

 24/02/2021 2ליגת ילדים טרום א' דן 

 24/02/2021 ליגת ילדים טרום א' חוף

 24/02/2021 1ליגת ילדים טרום א' מרכז 

 24/02/2021 2ליגת ילדים טרום א' מרכז 

 24/02/2021 1ליגת ילדים טרום א' צפון 

 03/03/2021 2ליגת ילדים טרום א' שרון 

 27/01/2021 ליגת ילדים טרום ב' צפון

 27/01/2021 ילדים טרום ב' מרכזליגת 

 27/01/2021 2מרכז ילדים טרום ב' ליגת 

 03/03/2021 דן' ילדים טרום בליגת 

 27/01/2021 1ליגת ילדים טרום ב' דן 



 

 

 ליגה
 

 מועד סיום רישום

 27/01/2021 ליגת ילדים טרום ב' מפרץ

 27/01/2021 ליגת ילדים טרום ב' שרון

 27/01/2021 2ליגת ילדים טרום ב' שרון 

 27/01/2021 ליגת ילדים טרום ג' דרום

 27/01/2021 ליגת ילדים טרום ג' מרכז

 27/01/2021 ליגת ילדים טרום ג' צפון

 

 לתשומת ליבכם:

 בלבד ות/חדשים יות/שחקניםניתן לבצע רישום  ג'טרום ילדים  – ילדים א' ליגות :בקבוצות

 במהלך כל העונה.

                         

 
 

  ,ברכהב
                                             

    זיו סולומון
 הנוער מחלקתמנהל 

               בישראלההתאחדות לכדורגל  
  

 


