
 

 

 32/2022מועדי סיום רישום הקבוצות ופתיחת עונת המשחקים 
 

מועד סיום  מסגרת

 הרישום

מועד 

פתיחת 

 העונה

 הערות

 

 

 מתמודדות אופ"אהעונה תחל עם משחק  14.07.2022 15.06.2022 ליגת העל

 30.07.2022 -יחלו במשחקי גביע הטוטו 

 .20.08.2022 -משחקי הליגה יחלו ב

 העונה תחל עם משחקי גביע הטוטו. 01.08.2022 15.06.2022 ליגה לאומית

 20.08.2022 -משחקי הליגה יחלו ב

 ליגה א'

 

 העונה תחל עם סיבוב ה' בגביע המדינה. 03.09.22 05.08.22

 10.9.22-משחקי הליגה יחלו ב

גביע ב ג'-א' יםהעונה תחל עם סיבוב 30.08.22 12.08.22 ליגה ב'

 המדינה.

 10.9.22-משחקי הליגה יחלו ב

גביע ב ד'-ם א'העונה תחל עם סיבובי 03.09.22 12.08.22 ליגה ג'

 המדינה.

 23.9.22-משחקי הליגה יחלו ב

ליגת כדורגל אולמות 

 ראשונה

20.10.22 08.11.22  

ליגת כדורגל אולמות 

 שניה

27.10.22 15.11.22  

  15.11.22 27.10.22 ליגה לוותיקים

 מועד פתיחת הליגה 20.08.2022 28.07.2022 נוער על, נערים ב' על

נוער נוער לאומית, 

 ארצית, נוער מחוזית

 העונה תחל ממשחקי גביע המדינה 03.09.2022 11.08.2022

 10.09.2022משחקי הליגה יחלו ב 

 מועד פתיחת הליגה 20.08.2022 28.07.2022 נערים א' על

נערים  נערים א' ארצית,

נערים ב'  א' מחוזית,

נערים ב'  ,ארצית

 נערים ג' מחוזית,

 העונה תחל ממשחקי גביע המדינה 03.09.2022 11.08.2022

 10.09.2022משחקי הליגה יחלו ב 

ילדים א', ילדים ב', 

 ילדים ג', טרום א'

 המדינה העונה תחל ממשחקי גביע 10.09.2022 18.08.2022

 17.09.2022משחקי הליגה יחלו ב 

 מועד פתיחת הליגה 01.10.2022 08.09.2022 טרום ב'

 מועד פתיחת הליגה 08.10.2022 08.09.2022 טרום ג'

  )23.06.22-14.09.22מועד רישום שחקנים ראשון בליגות המקצועניות )גברים 
 03.01.23-01.02.23 ( ונשים בליגות המקצועניות )גברים שני מועד רישום שחקנים

  01.07.22פתיחת רישום בליגות חובבים החל מיום 
 

 



 

 

 2022/23 בליגות הנשים מועדי סיום רישום הקבוצות ופתיחת עונת המשחקים
 

מועד סיום  מסגרת

 הרישום

מועד 

פתיחת 

 העונה

 הערות

 

 

 העונה תחל במשחקי גביע "אתנה" 23.08.2022 15.07.2022 ליגת על נשים
 22.09.2022-הליגה ייפתחו במשחקי 

 מועד פתיחת הליגה 13.09.2022 14.08.2022 ליגה לאומית נשים

 מועד פתיחת הליגה 11.09.2022 11.08.2022 ליגה ארצית נשים

 מועד פתיחת הליגה 11.09.2022 11.08.2022 ליגת נערות 

 מועד פתיחת הליגה 14.09.2022 14.08.2022 ליגת נערות א' 

 מועד פתיחת הליגה 19.09.2022 18.08.2022 ליגת ילדות 

 מועד פתיחת הליגה 23.10.2022 18.092022 ליגת טרומיות

   03.08.2022-19.10.2022מועד רישום שחקניות ראשון בליגת העל לנשים 

 03.01.23-01.02.23( וגברים נשיםבליגות המקצועניות ) ותמועד רישום שחקני 

  01.07.2022פתיחת רישום החל מיום 


