
 2021/22הוראת שעה לעונת המשחקים 
 ליגות לנוער, נערים א' ונערים ב'

 
 ת נוערוליג

 
בליגת העל  18, 17, 16, 15הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקומות  4 .1

 לנוער, תרדנה לליגה לאומית לנוער.

 
ממחוזות הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונה המשחקים, במקום הראשון בכל אחד  2 .2

 קבוצות( תעלינה לליגת העל לנוער. 2הליגה הלאומית לנוער צפון ודרום )סה''כ 
 

הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל אחד ממחוזות  2 .3
בהתאם לאמור  מבחן פון ודרום תתמודדנה ביניהן במשחקהליגה הלאומית לנוער צ

  בתקנון האליפות.
 

בהתאם לאמור  י המבחן כאמור תתמודד במשחק מבחןהקבוצה שתנצח במשחק .4
 14-, במקום ה2021/22 מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים בתקנון האליפות

 2022/23. מנצחת משחק המבחן כאמור תשובץ בעונת המשחקים בליגת העל לנוער
 2022/23בליגת העל לנוער, המפסידה במשחק המבחן כאמור תשובץ בעונת המשחקים 

 ליגה הלאומית לנוער.ב
 

בתום עונת המשחקים בכל אחת  15, 14, 13, 12הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  4 .5

 .ממחוזות הליגה הלאומית לנוער, תרדנה לליגה הארצית לנוער
 

עונת המשחקים בכל אחת ממחוזות  בתום 2, 1הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  2 .6
 .לנוער תעלנה לליגה הלאומית ,הליגה הארצית לנוער

 

עונת המשחקים בכל  בתום  15, 14, 13, 12, 11, 10אשר תדורגנה במקומות הקבוצות  6 .7
. מספר היורדות לנוער המחוזיתלליגה  תרדנה ,אחת ממחוזות הליגה הארצית לנוער

כאמור ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהוראת שעה טרם תחילת מהליגה הארצית לנוער 
 לנוער. עונת המשחקים וביחס לכמות הקבוצות והליגות שיירשמו לליגה המחוזית 

 

   ליגות לנערים א'

בתום  בליגת נערים א' על תרדנה 18, 17, 16, 15במקומות הקבוצות אשר תדורגנה  4 .1
 עונת המשחקים, לליגת נערים א' ארצית.

 
הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום הראשון בכל אחד ממחוזות  2 .2

 הליגה הארצית לנערים א' ארצית צפון ודרום תעלינה לליגת נערים א' על.
 



הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל אחד ממחוזות  2 .3
כאמור בתקנון מבחן  ן במשחקפון ודרום תתמודדנה ביניההליגה הארצית לנערים א' צ

 האליפות.
 

כאמור  מבחן( תתמודד במשחק 3חן כאמור בס"ק )הקבוצה שתנצח במשחקי המב .4
בליגת העל  14-מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים, במקום ה בתקנון האליפות

בליגה לנערים  2022/23המנצחת במשחק המבחן תשובץ בעונת המשחקים לנערים א'. 
בליגת נערים א'  2022/23סידה במשחק המבחן תשובץ בעונת המשחקים א' על. המפ

 .ארצית
 

עונת המשחקים בכל  בתום 18, 17, 16, 15, 14, 13אשר תדורגנה במקומות הקבוצות  6 .5
לנערים א'. מספר  המחוזיתלליגה  תרדנה לנערים א',אחת ממחוזות הליגה הארצית 

ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהוראת  היורדות מהליגה הארצית לנערים א' כאמור
שעה טרם תחילת עונת המשחקים וביחס לכמות הקבוצות והליגות שיירשמו לליגה 

 המחוזית לנערים א'.
 

  ליגות לנערים ב'
 

בתום  בליגת נערים ב' על תרדנה 18, 17, 16, 15הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  4 .1
 עונת המשחקים, לליגת נערים ב' ארצית.

 

הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום הראשון בכל אחד ממחוזות  2 .2
קבוצות( תעלינה לליגת נערים ב'  2הליגה הארצית לנערים ב' ארצית צפון ודרום )סה"כ 

 על.
 

הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל אחד ממחוזות  2 .3
בהתאם לאמור מבחן  תתמודדנה ביניהן במשחקפון ודרום הליגה הארצית לנערים ב' צ

 בתקנון האליפות. 
 

בהתאם מבחן  ( תתמודד במשחק3בחן כאמור בס"ק )הקבוצה שתנצח במשחקי המ .4
 14-מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים, במקום הלאמור בתקנון האליפות 

 2022/23המנצחת במשחק מבחן כאמור תשובץ בעונת המשחקים בליגת העל לנערים ב'. 
 2022/23בליגת נערים ב' על, המפסידה במשחק המבחן כאמור תשובץ בעונת המשחקים 

 בליגת נערים ב' ארצית. 
 

עונת המשחקים בכל  בתום 18, 17, 16, 15, 14, 13אשר תדורגנה במקומות הקבוצות  6 .5
. מספר ב'לנערים  המחוזיתלליגה  תרדנה ,ב'לנערים אחת ממחוזות הליגה הארצית 

כאמור ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהוראת  ב'היורדות מהליגה הארצית לנערים 
שעה טרם תחילת עונת המשחקים וביחס לכמות הקבוצות והליגות שיירשמו לליגה 

  .ב'המחוזית לנערים 


