
התאחדות לכדורגל בישראל -  לוח משחקים לעונת המשחקים 2020/2021 

ליגת העל לנוער 

מחזור 1, 22/08/20 

סיבוב 1 

הפ' ניר רמת השרון - מכבי ת"א שחר1

מ.ס. אשדוד - מכבי פ"ת עסיס דוד2

הפ' רעננה רועי - הפ' נוף הגליל3

בני סכנין - מכבי נתניה שלומי4

מכבי חיפה "הרדי" - בית"ר י-ם אורן5

הפועל חדרה - בית"ר טוברוק6

הפועל ק"ש - הפ' ת"א ניסנוב7

עירוני נשר - הפ' ראשל'צ יהודה8

הפועל ר"ג אפרים - הפ' ב"ש השלושה9

מחזור 4, 12/09/20 

מכבי נתניה שלומי - עירוני נשר1

בית"ר טוברוק - הפ' רעננה רועי2

בית"ר י-ם אורן - מ.ס. אשדוד3

הפ' ב"ש השלושה - הפועל חדרה4

הפ' ראשל'צ יהודה - הפ' נוף הגליל5

הפ' ת"א ניסנוב - הפ' ניר רמת השרון6

הפועל ר"ג אפרים - הפועל ק"ש7

מכבי ת"א שחר - מכבי חיפה "הרדי"8

מכבי פ"ת עסיס דוד - בני סכנין9

מחזור 7, 10/10/20 

מ.ס. אשדוד - בני סכנין1

הפ' ראשל'צ יהודה - בית"ר טוברוק2

הפועל ר"ג אפרים - הפ' ניר רמת השרון3

עירוני נשר - מכבי פ"ת עסיס דוד4

הפ' רעננה רועי - הפ' ב"ש השלושה5

הפ' נוף הגליל - מכבי נתניה שלומי6

בית"ר י-ם אורן - מכבי ת"א שחר7

הפועל ק"ש - הפועל חדרה8

מכבי חיפה "הרדי" - הפ' ת"א ניסנוב9

מחזור 10, 31/10/20 

הפועל חדרה - הפ' ניר רמת השרון1

עירוני נשר - בני סכנין2

מכבי חיפה "הרדי" - הפועל ר"ג אפרים3

מכבי ת"א שחר - מ.ס. אשדוד4

הפ' רעננה רועי - הפועל ק"ש5

מכבי נתניה שלומי - בית"ר טוברוק6

הפ' ת"א ניסנוב - בית"ר י-ם אורן7

הפ' ב"ש השלושה - הפ' ראשל'צ יהודה8

מכבי פ"ת עסיס דוד - הפ' נוף הגליל9

מחזור 13, 19/12/20 

הפ' ניר רמת השרון - הפ' רעננה רועי1

מכבי נתניה שלומי - הפ' ב"ש השלושה2

הפועל חדרה - מכבי חיפה "הרדי"3

בית"ר טוברוק - מכבי פ"ת עסיס דוד4

הפועל ק"ש - הפ' ראשל'צ יהודה5

מחזור 2, 29/08/20 

 .

הפ' ראשל'צ יהודה - מכבי חיפה "הרדי"1

הפ' ב"ש השלושה - בני סכנין2

מכבי ת"א שחר - הפועל חדרה3

הפ' ת"א ניסנוב - הפועל ר"ג אפרים4

בית"ר י-ם אורן - הפ' רעננה רועי5

מכבי פ"ת עסיס דוד - הפועל ק"ש6

בית"ר טוברוק - עירוני נשר7

מכבי נתניה שלומי - הפ' ניר רמת השרון8

הפ' נוף הגליל - מ.ס. אשדוד9

מחזור 5, 26/09/20 

הפועל חדרה - הפ' ת"א ניסנוב1

הפ' ניר רמת השרון - מכבי פ"ת עסיס דוד2

הפ' נוף הגליל - בית"ר טוברוק3

עירוני נשר - הפ' ב"ש השלושה4

בית"ר י-ם אורן - הפ' ראשל'צ יהודה5

הפ' רעננה רועי - מכבי ת"א שחר6

מכבי חיפה "הרדי" - מכבי נתניה שלומי7

הפועל ק"ש - בני סכנין8

מ.ס. אשדוד - הפועל ר"ג אפרים9

מחזור 8, 17/10/20 

הפועל חדרה - הפועל ר"ג אפרים1

הפ' ת"א ניסנוב - הפ' רעננה רועי2

מכבי ת"א שחר - הפ' ראשל'צ יהודה3

הפ' ניר רמת השרון - בני סכנין4

עירוני נשר - הפועל ק"ש5

הפ' ב"ש השלושה - הפ' נוף הגליל6

מכבי פ"ת עסיס דוד - מכבי חיפה "הרדי"7

בית"ר טוברוק - מ.ס. אשדוד8

מכבי נתניה שלומי - בית"ר י-ם אורן9

מחזור 11, 28/11/20 

הפ' ראשל'צ יהודה - הפ' ת"א ניסנוב1

מ.ס. אשדוד - הפועל חדרה2

הפ' ניר רמת השרון - עירוני נשר3

בית"ר י-ם אורן - מכבי פ"ת עסיס דוד4

בית"ר טוברוק - הפ' ב"ש השלושה5

מכבי ת"א שחר - מכבי נתניה שלומי6

הפועל ק"ש - הפ' נוף הגליל7

הפועל ר"ג אפרים - הפ' רעננה רועי8

בני סכנין - מכבי חיפה "הרדי"9

מחזור 14, 26/12/20 

הפ' ראשל'צ יהודה - הפועל ר"ג אפרים1

הפ' ב"ש השלושה - מ.ס. אשדוד2

בית"ר טוברוק - הפועל ק"ש3

מכבי חיפה "הרדי" - עירוני נשר4

הפ' ת"א ניסנוב - מכבי נתניה שלומי5

מחזור 3, 05/09/20 

 .

עירוני נשר - מכבי ת"א שחר1

מכבי חיפה "הרדי" - בית"ר טוברוק2

הפ' ניר רמת השרון - הפ' ב"ש השלושה3

הפועל ר"ג אפרים - מכבי פ"ת עסיס דוד4

הפועל חדרה - מכבי נתניה שלומי5

הפ' רעננה רועי - הפ' ראשל'צ יהודה6

הפ' נוף הגליל - בית"ר י-ם אורן7

בני סכנין - הפ' ת"א ניסנוב8

מ.ס. אשדוד - הפועל ק"ש9

מחזור 6, 03/10/20 

הפ' ב"ש השלושה - מכבי חיפה "הרדי"1

הפ' ראשל'צ יהודה - מ.ס. אשדוד2

בני סכנין - הפועל ר"ג אפרים3

מכבי נתניה שלומי - הפ' רעננה רועי4

הפ' ת"א ניסנוב - עירוני נשר5

מכבי פ"ת עסיס דוד - הפועל חדרה6

מכבי ת"א שחר - הפ' נוף הגליל7

הפ' ניר רמת השרון - הפועל ק"ש8

בית"ר טוברוק - בית"ר י-ם אורן9

מחזור 9, 24/10/20 

מ.ס. אשדוד - הפ' ניר רמת השרון1

בית"ר טוברוק - מכבי ת"א שחר2

הפועל ר"ג אפרים - עירוני נשר3

בני סכנין - הפועל חדרה4

הפ' נוף הגליל - הפ' ת"א ניסנוב5

הפ' רעננה רועי - מכבי פ"ת עסיס דוד6

הפ' ראשל'צ יהודה - מכבי נתניה שלומי7

בית"ר י-ם אורן - הפ' ב"ש השלושה8

הפועל ק"ש - מכבי חיפה "הרדי"9

מחזור 12, 05/12/20 

מכבי נתניה שלומי - מ.ס. אשדוד1

עירוני נשר - הפועל חדרה2

מכבי חיפה "הרדי" - הפ' ניר רמת השרון3

הפ' ת"א ניסנוב - בית"ר טוברוק4

הפ' רעננה רועי - בני סכנין5

הפ' ב"ש השלושה - מכבי ת"א שחר6

בית"ר י-ם אורן - הפועל ק"ש7

הפ' נוף הגליל - הפועל ר"ג אפרים8

מכבי פ"ת עסיס דוד - הפ' ראשל'צ יהודה9

מחזור 15, 02/01/21 

הפ' ב"ש השלושה - הפ' ת"א ניסנוב1

הפ' ניר רמת השרון - בית"ר י-ם אורן2

הפועל ק"ש - מכבי ת"א שחר3

הפועל ר"ג אפרים - בית"ר טוברוק4

הפועל חדרה - הפ' נוף הגליל5
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מחזור 13, 19/12/20 

מ.ס. אשדוד - עירוני נשר6

מכבי ת"א שחר - הפ' ת"א ניסנוב7

הפועל ר"ג אפרים - בית"ר י-ם אורן8

בני סכנין - הפ' נוף הגליל9

מחזור 16, 09/01/21 

הפ' ראשל'צ יהודה - הפ' ניר רמת השרון1

הפ' נוף הגליל - עירוני נשר2

מכבי פ"ת עסיס דוד - הפ' ב"ש השלושה3

בית"ר טוברוק - בני סכנין4

מכבי ת"א שחר - הפועל ר"ג אפרים5

הפ' רעננה רועי - מכבי חיפה "הרדי"6

הפ' ת"א ניסנוב - מ.ס. אשדוד7

מכבי נתניה שלומי - הפועל ק"ש8

בית"ר י-ם אורן - הפועל חדרה9

מחזור 18, 23/01/21 

פלייאוף עליון 

מקום 1 - מקום 18

מקום 2 - מקום 27

מקום 3 - מקום 36

מקום 4 - מקום 45

מחזור 21, 27/02/21 

מקום 3 - מקום 18

מקום 4 - מקום 22

מקום 5 - מקום 31

מקום 6 - מקום 47

מחזור 24, 03/04/21 

מקום 8 - מקום 15

מקום 6 - מקום 24

מקום 7 - מקום 33

מקום 1 - מקום 42

מחזור 18, 23/01/21 

פלייאוף תחתון 

מקום 10 - מקום 118

מקום 12 - מקום 29

מקום 14 - מקום 311

מקום 16 - מקום 413

מקום 17 - מקום 515

מחזור 21, 27/02/21 

מקום 13 - מקום 118

מקום 11 - מקום 215

מקום 9 - מקום 317

מקום 10 - מקום 416

מקום 12 - מקום 514

מחזור 14, 26/12/20 

הפ' רעננה רועי - הפועל חדרה6

הפ' נוף הגליל - הפ' ניר רמת השרון7

מכבי פ"ת עסיס דוד - מכבי ת"א שחר8

בית"ר י-ם אורן - בני סכנין9

מחזור 17, 16/01/21 

הפ' ניר רמת השרון - בית"ר טוברוק1

הפועל חדרה - הפ' ראשל'צ יהודה2

מכבי חיפה "הרדי" - הפ' נוף הגליל3

עירוני נשר - בית"ר י-ם אורן4

מ.ס. אשדוד - הפ' רעננה רועי5

הפ' ת"א ניסנוב - מכבי פ"ת עסיס דוד6

הפועל ק"ש - הפ' ב"ש השלושה7

הפועל ר"ג אפרים - מכבי נתניה שלומי8

בני סכנין - מכבי ת"א שחר9

מחזור 19, 06/02/21 

 .

מקום 4 - מקום 18

מקום 5 - מקום 23

מקום 6 - מקום 32

מקום 7 - מקום 41

מחזור 22, 06/03/21 

מקום 8 - מקום 16

מקום 7 - מקום 25

מקום 1 - מקום 34

מקום 2 - מקום 43

מחזור 19, 06/02/21 

 .

מקום 18 - מקום 115

מקום 13 - מקום 217

מקום 11 - מקום 316

מקום 9 - מקום 414

מקום 10 - מקום 512

מחזור 22, 06/03/21 

מקום 18 - מקום 114

מקום 16 - מקום 212

מקום 17 - מקום 310

מקום 15 - מקום 49

מקום 13 - מקום 511

מחזור 15, 02/01/21 

עירוני נשר - הפ' רעננה רועי6

מ.ס. אשדוד - מכבי חיפה "הרדי"7

בני סכנין - הפ' ראשל'צ יהודה8

מכבי נתניה שלומי - מכבי פ"ת עסיס דוד9

מחזור 20, 13/02/21 

 .

מקום 8 - מקום 17

מקום 1 - מקום 26

מקום 2 - מקום 35

מקום 3 - מקום 44

מחזור 23, 13/03/21 

מקום 2 - מקום 18

מקום 3 - מקום 21

מקום 4 - מקום 37

מקום 5 - מקום 46

מחזור 20, 13/02/21 

 .

מקום 12 - מקום 118

מקום 14 - מקום 210

מקום 9 - מקום 316

מקום 11 - מקום 417

מקום 15 - מקום 513

מחזור 23, 13/03/21 

מקום 18 - מקום 111

מקום 9 - מקום 213

מקום 10 - מקום 315

מקום 12 - מקום 417

מקום 14 - מקום 516
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מחזור 24, 03/04/21 

מקום 16 - מקום 118

מקום 17 - מקום 214

מקום 15 - מקום 312

מקום 13 - מקום 410

מקום 11 - מקום 59

מחזור 25, 17/04/21 

מקום 18 - מקום 19

מקום 10 - מקום 211

מקום 12 - מקום 313

מקום 14 - מקום 415

מקום 16 - מקום 517

מחזור 26, 24/04/21 

מקום 17 - מקום 118

מקום 15 - מקום 216

מקום 13 - מקום 314

מקום 11 - מקום 412

מקום 9 - מקום 510


