
 
 
 

  16/06/2021                                                                                                                               :לכבוד

 /תשפ"אתמוז/'ו                                                                                                                ליגת הבורסה לניירות ערךקבוצות 

                  עבור מנכ"ל הקבוצה

_______________________ 

 באמצעות: דוא"ל                ,רב שלום

 
 מועדי המשחקים  -אלוף האלופים וגביע הטוטו ליגת הבורסה לניירות ערך   הנדון:

 
אודות שיטת  ןכחלק מהיערכות למשחק אלוף האלופים ולמשחקי גביע הטוטו, נבקש להביא בפניכם ריענו

 המשחקים ואת מועדי המשחקים.

 

 שיטת המשחקים:

הקבוצות המתמודדות במוקדמות תחרויות אופ"א קבוצות ליגת הבורסה לניירות ערך חולקו לשני "מסלולים": 

 והקבוצות שלא מתמודדות במוקדמות תחרויות אופ"א והן יתחרו בתחרות באופן הבא:

 

 הקבוצות שלא מתמודדות במוקדמות תחרויות אופ"א:

 הקבוצות חולקו לשני בתים באופן גיאוגרפי בהתאם לפירוט הבא:

 .שולם שוורץ הפועל חיפה, הפועל חדרההגליל,  בני סכנין, הפועל נוףהפועל ק"ש,  בית א':

 ., הפועל ירושליםם-, הפועל ת"א, בית"ר ית"מכבי נתניה, מכבי עירוני פ בית ב':

 

 שיטת ליגה, סיבוב משחקים אחד. שיטת המשחקים:

 

מעפילות למשחקי  5-2מקום ראשון בכל בית מעפיל למשחק חצי הגמר, מקומות  העפלה להמשך הטורניר:

 דירוג.

 

 הקבוצות שמתמודדות במוקדמות תחרויות אופ"א:

 הקבוצות משתתפות במשחקים הבאים:

 .מכבי ת"א – חיפהמשחק אלוף האלופים: מכבי 

 הפועל ב"ש. – מ.ס. אשדודמשחק בין שתי "האירופאיות" האחרות: 

 

 משחק אחד, שיטת נוק אאוט. שיטת המשחקים:

שתי המנצחות יעפילו למשחקי חצי הגמר, שתי המפסידות יעברו למשחקי הדירוג  העפלה להמשך הטורניר:

 .5-8מקומות 

 

 חצאי גמר ומשחקי דירוג:

מנצחות משחקי אלוף האלופים, משחק "האירופאיות" והקבוצות שיסיימו במקום הראשון בכל בית, יעפילו 

 למשחקי חצי הגמר.

 

בכל אחד מהבתים,  2-5"האירופאיות" והקבוצות שיסיימו במקומות מפסידות משחקי אלוף האלופים, משחק 

 (.5-14יתמודדו במשחקי דירוג )מקומות 

 שיבוץ משחקי חצי הגמר ומשחקי הדירוג נקבע בהגרלה.

 



 
 
 

 שיבוץ המשחקים:

 

 מידע אודות שידורי המשחקים ימסר בהמשך.כללי: 

 
 אלוף האלופים:

 אצטדיון שעה המשחק יום תאריך

 סמי עופר 20:30 ת"א מכבי – חיפהמכבי  שבת 24.07.2021

 
 משחק "האירופאיות":

 אצטדיון שעה המשחק יום תאריך

 הי"א אשדוד 20:30 הפועל ב"ש – מ.ס. אשדוד חמישי 15.07.2021

 
 

 : 1גביע הטוטו מחזור 
 אצטדיון שעה בית המשחק יום תאריך

 גרין 19:45 א' בני סכנין –הפועל נוף הגליל  שבת 31.07.2021

 סמי עופר 20:00 א' חדרה ש. שוורץהפועל  – חיפההפועל  שבת 31.07.2021

 טדי 20:30 ב' בית"ר ירושלים – הפועל ירושלים שבת 31.07.2021

 המושבה 20:30 ב' הפועל ת"א – מכבי עירוני פ"ת ראשון 01.08.2021

 מכבי נתניה, ק"שהפועל  קבוצות חופשיות:

 
  :2 גביע הטוטו מחזור

 אצטדיון שעה בית המשחק יום תאריך

 דוחא 20:00 א' חיפההפועל  – בני סכנין שלישי 03.08.2021

 ק"ש 20:30 א' הפועל נוף הגליל –הפועל ק"ש  שלישי 03.08.2021

 נתניה 20:00 ב' הפועל ירושלים –מכבי נתניה  רביעי 04.08.2021

 טדי 20:30 ב' מכבי עירוני פ"ת –בית"ר ירושלים  רביעי 04.08.2021

 הפועל ת"א, חדרה שולם שוורץהפועל  קבוצות חופשיות:

 
  :3גביע הטוטו מחזור 

 אצטדיון שעה בית המשחק יום גביע תאריך

 סמי עופר 19:30 א' הפועל ק"ש –הפועל חיפה  שבת 07.08.2021

 נתניה 20:00 א' בני סכנין –הפועל חדרה ש. שוורץ  שבת 07.08.2021

 בלומפילד 20:30 ב' בית"ר ירושלים –הפועל ת"א  שבת 07.08.2021

 המושבה 20:30 ב' מכבי נתניה –מכבי עירוני פ"ת  ראשון 08.08.2021

 ירושלים, הפועל נוף הגלילהפועל  קבוצות חופשיות:

 
  :4גביע הטוטו מחזור 

 אצטדיון שעה בית המשחק יום תאריך

 ק"ש 20:00 א' הפועל חדרה ש. שוורץ –הפועל ק"ש  שלישי 10.08.2021

 גרין 20:30 א' הפועל חיפה –הפועל נוף הגליל  שלישי 10.08.2021

 טדי 20:00 ב' מכבי עירוני פ"ת –הפועל ירושלים  רביעי 11.08.2021

 נתניה 20:30 ב' הפועל ת"א –מכבי נתניה  רביעי 11.08.2021

 בית"ר ירושלים, בני סכנין קבוצות חופשיות:



 
 
 

 
 
 

  :5גביע הטוטו מחזור 
 אצטדיון שעה בית המשחק יום תאריך

 נתניה 20:30 א' הפועל נוף הגליל – דרה ש. שוורץח 'הפ שבת 14.08.2021

 דוחא 20:30 א' הפועל ק"ש –בני סכנין  שבת 14.08.2021

 בלומפילד 20:30 ב' הפועל ירושלים –הפועל ת"א  ראשון 15.08.2021

 טדי 20:30 ב' מכבי נתניה –בית"ר ירושלים  ראשון 15.08.2021

 מכבי עירוני פ"ת, הפועל חיפה קבוצות חופשיות:

 
 

 חצאי גמר ומשחקי דירוג:
 שני(: –)שבת  21-23.08.2021

 המשחק המשחק

 ראשון שלב הבתים )ניקוד נמוך( מקום  –ם מנצחת אלוף האלופי חצי גמר א'

 ראשון שלב הבתים )ניקוד גבוה(  םמקו –מנצחת מתמודדות "אופ"א"  חצי גמר ב'

 ום שני שלב הבתים )ניקוד גבוה( קמ –מפסידת אלוף האלופים  5-6מקומות 

 ום שני שלב הבתים )ניקוד נמוך( קמ –מפסידת מתמודדות "אופ"א"  7-8מקומות 

 'במקום שלישי בית  –' מקום שלישי בית א 9-10מקומות 

 'במקום רביעי בית  –' אמקום רביעי בית  11-12 מקומות

 'במקום חמישי בית  –' אמקום חמישי בית  13-14מקומות 

 ימים סופיים, שעות, אצטדיונים ושידורים יקבעו וימסרו בהמשך בהתאם לתוצאות משחקי שלב הבתים

 
 הערות:
 .קיום המשחקים מותנה בסיום הליכי רישוי של הקבוצות השונות 

 
  לא יקבל רישוי מכלל הגורמים, תועבר הודעה על אצטדיון חלופי. לעילבמידה והאצטדיון אשר צוין 

 
  הכללים הקובעים לגבי משחקי גביע הטוטו נמצאים בתקנון גביע המדינה, נספח ב', תקנון גביע

 הטוטו. במקרה של סתירה או מחלוקת בין מכתבנו זה להוראות התקנון, יגברו הוראות התקנון.

 
 
 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.

 
 

     בכבוד רב,
 ניר ינקלביץ, משנה למנכ"ל        

 מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות
 
 


