
 2021/22הוראת שעה לעונת המשחקים 
 נשים ליגות 

 
 ליגת על נשים 

 
 בשיטת בית חוץ . משחקיםיערכו שני סיבובי בליגת העל לנשים   .1

. לוח משחקי הסיבוב ייערך סיבוב משחקים נוסף על פי מיקוםבתום שני הסיבובים  .2
 השלישי בהתאם למיקום יפורסם טרם תחילת עונת המשחקים.

 
 .בתום העונה  במקום הראשון תוכרז כאלופה  הקבוצה שתדורג .3

 
,תרדנה לליגה  7,8,9,10דורגנה, בתום עונת המשחקים, במקומות הקבוצות אשר ת 4 .4

 .הלאומית 
 

 ליגה לאומית נשים 

 . בשיטת בית וחוץ משחקיםסיבובי  שניבליגת לאומית לנשים יערכו  .1
 

תשחקנה בפליאוף  1-4במקום ם  שני הסיבובים הראשונים הקבוצות שתסיימנה  בסיו  .2
 תשחקנה בפליאוף התחתון   5-10העליון והקבוצות שתדורגנה במקומות 

 
 .בשני סיבובי משחקיםמשחקי הפלייאוף העליון והתחתון ישוחקו  בשיטת בית וחוץ  .3

 

בשני המקומות הראשונים תעפלנה שתדורגנה בסיום הפלייאוף העליון הקבוצות  שתי .4
 .לליגת העל 

 
 שתסיימנה בשתי במקומות האחרונים תרדנה לליגה הארצית .הקבוצות  .5

 
 

 ליגה ארצית נשים 
 

 .סיבובי ליגה  בשיטת בית חוץ שניבליגה ארצית  לנשים יערכו  .1
 

תשחקנה בפליאוף  1-4בסיומם  שני הסיבובים הראשונים הקבוצות שתסיימנה  במקום  .2
 התחתון . תשחקנה בפליאוף  5-10העליון והקבוצות שתדורגנה במקומות 

 
לוח  .משחקי הפלייאוף העליון והתחתון ישוחקו בשיטת סיבוב אחד על פי מיקום .5

משחקי הפלייאוף העליון והתחתון בהתאם למיקום יפורסם טרם תחילת עונת 
 המשחקים.

 
בשני המקומות הראשונים תעפלנה שתדורגנה בסיום הפלייאוף העליון הקבוצות  שתי .6

  ה הלאומיתלליג
 



 ליגת נערות 
 

ישוחק סיבוב משחקים מקדים לקביעת )צפון ודרום(  ליגת לנערותכל אחת ממחוזות ב .1
 עליון ותחתון .  ףדירוג הקבוצות לפליאו

 
 .  בכל מחוזיקבעו הקבוצות העולות לפליאוף העליון  המקדיםבסיום הסיבוב .  .2

 

 במחוז   1-4בסיום סיבוב משחקים אחד כאמור, הקבוצות שתדורגנה במקומות   .3
 בית וחוץ.   -משחקים  בשני סיבובי העליוןצפון ודרום תשחקנה בפליאוף              

 

 הגרלה .באמצעות  יקבעי לוח המשחקי הפלייאוף העליון  .4
 

והקבוצות יחלו את משחקי , ימחקו הנקודות שנצברו העליוןטרם תחילת משחקי פלייאוף  .5
 הפלייאוף ללא נקודות.

 
 

המקום האחרון בסיום סיבוב המשחקים עד  5 במקומות שתדורגנההקבוצות  .6
סיבוב משחקים נוסף לקביעת  דירוג  בכל אחד מהמחוזותישחקו  בבית נפרד  המקדים

 הקבוצות .
 

טרם תחילת סיבוב המשחקים הנוסף כאמור, ימחקו הנקודות שנצברו והקבוצות יחלו את  .7
 משחקי הפלייאוף ללא נקודות.

 
 
 

 גביע אתנה :
 

 .בליגת העל  לנשים ישתתפו כל הקבוצות הנמנות על ליגה זו במשחקי גביע אתנה .1
הקבוצות תשובצנה לשני בתים אשר ישוחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד כאשר  .2

הביתיות תקבע על פי ההגרלה. השיבוץ ייעשה על ידי וועדת הליגה והגביע לפי שיקול 
 .)דעתה )במידת הניתן על סמך מיקום גיאוגרפי

מספר הנקודות של שתי קבוצות )או יותר( יהיה זהה אזי דירוגן הסופי,  במקרה בו .3
 :בתוך כל בית, יקבע על פי הפרמטרים הבאים

 

ייקבע מיקומן  ,אם מספר הנקודות של שתי הקבוצות או יותר יורה על שוויון .א
עפ"י מספר הניצחונות, היינו הקבוצה אשר לה מספר ניצחונות גדול יותר 

 ם במקום הגבוה יותר,מאשר לאחרות, תמוק
 –ספר הניצחונותבמקרה שוויון בין שתי קבוצות או יותר גם בנקודות וגם במ .ב

בטבלה בהתייחס למשחקים שהתקיימו בין שתי הקבוצות או ייקבע הדירוג 
יותר המצויות במצב של שוויון כאמור לעיל. הקבוצה שצברה את מספר 

ונה בין שתי הקבוצות או הנקודות הגדול ביותר במשחקים ביניהן תדורג ראש
 יותר המצויות במצב של שוויון.

במידה ומספר הנקודות שצברו הקבוצות)שבשוויון במשחקים ביניהן( יהיה  .ג
 שווה, יקבע הפרש השערים במשחקים שהתקיימו ביניהן



במקרה של שוויון גם בנקודות וגם בהפרש השערים במשחקים ביניהן, יקבע  .ד
  .קים בין הקבוצות המצויות בשוויוןמספר שערי הזכות שהובקעו במשח

בהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ"ל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום  .ה
הקבוצות בסיום עונת המשחקים הקודמת )כאשר כל מיקום בליגת העל יגבור 

 על מיקום בליגה הלאומית (.

 הקבוצות שתסיימנה במקום בראשון בכל בית  , תעפלנה לגמר גביע .4
 

מדינה תחולנה לגבי )"הכרעה במשחקים"( לתקנון משחקי גביע ה 6סעיף  הוראות .5
גמר למעט ככל הנוגע למועד הארכה אשר לא יחול במשחקי גביע הכרעה במשחק ה

אתנה  קרי, עם סיום המשחק ללא הכרעה יפנו הקבוצות ישירות להכרעה על דרך 
 .מטרים 11-בעיטות מ

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  


