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את ועדת הליגה והגביע לקבוע הוראת שעה  דותהסמיכה הנהלת ההתאח 13.4.2020הנהלה מים  בישיבת

 .2020/21לעונת  בוגריםלשיטת העליות והירידות 
 

 הליגה, עליות וירידות מבנה –א'  ליגה –שעה  הוראת

 קבוצות בכל בית. 9אחד משני מחוזות ליגה א' )צפון ודרום( יחולק לשני בתים )בית א' ובית ב'(. סה"כ  כל
 חלוקת הבתים יקבע ע"י ועדת הליגה והגביע. אופן

 
 חוץ(.  –בית יתקיימו שני סיבובי משחקים )בית  בכל

 
 משחקים יחולקו הקבוצות באופן הבא: סיבובישני  בתום
, תעפלנה אל בית צפוןבבית א' ובבית ב' בליגה א'  1-2נה במקומות אשר תדורג הקבוצות .1

בבית  יתאפסובבית א' ובבית ב'  וצותאשר צברו הקב הנקודות .צפוןהפלייאוף העליון של ליגה א' 
 . הפלייאוף העליון

, תעפלנה אל בית דרוםבבית א' ובבית ב' בליגה א'  1-2אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .2
 יתאפסובבית א' ובבית ב'  וצותאשר צברו הקב הנקודות. דרוםהפלייאוף העליון של ליגה א' 

 . בבית הפלייאוף העליון
בבית א' ובבית ב' בליגה א' צפון, תישארנה כל אחת בבית  3-9אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .3

שחקים ועד לסיום העונה שייקרא מתום שני סיבובי המ אשר שובצה בו בתחילת העונה
קבוצה בשני הסיבובים הראשונים לא יתאפסו לפני  ל. הנקודות אשר צברה כ"הפלייאוף התחתון"

 הנקודות הכללי. למניין משחקי הפלייאוף התחתון וייחשבו
בבית א' ובבית ב' בליגה א' דרום, תישארנה כל אחת בבית  3-9אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .4

חילת העונה שייקרא מתום שני סיבובי המשחקים ועד לסיום העונה אשר שובצה בו בת
יתאפסו לפני  לא קבוצה בשני הסיבובים הראשונים כל"הפלייאוף התחתון". הנקודות אשר צברה 

 הנקודות הכללי. למניין משחקי הפלייאוף התחתון וייחשבו
 

 עליון פלייאוף
 

( תקיימנה ביניהן עוד שני סיבובי לבית הפלייאוף העליון בכל מחוז )צפון ודרום העפילואשר  הקבוצות
 משחקים )בית וחוץ(.

 
אחד משני בתי הפלייאוף  בכל, בתום שני סיבובים, במקום הראשון תדורגנהאשר  הקבוצות .1

 לליגה הלאומית. לנההעליון )צפון ודרום(, תעפ
קום השני בכל אחד משני בתי הפלייאוף העליון , בתום שני סיבובים, במדורגנהאשר ת הקבוצות .2

הליגה  דת)צפון ודרום(, תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י וע
 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6והגביע ע"פ הוראות סעיף 

הפלייאוף בתום משחקי  14-הקבוצה אשר סיימה במקום ה גדנ תתמודדבמשחק המבחן  המנצחת
 בתקנון האליפות. 3-)ד( ו 2ה'  בסעיףהתחתון בליגה הלאומית כאמור 

 
 תחתון פלייאוף

 
אשר ישחקו בפלייאוף התחתון, תקיימנה כל אחת בבית אשר בו שובצה בתחילת העונה, סיבוב  הקבוצות

 משחקים אחד שבסיומו תדורגנה הקבוצות.
בקביעת משחקי הבית עפ"י דירוגן בתום סיבוב  לוח משחקי הפלייאוף התחתון תינתן עדיפות בקביעת

  .המשחקים השני
בבית א' ובבית ב' בליגה א'  9-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .1

 צפון, תרדנה לליגה ב'.
בבית א' ובבית ב' בליגה א'  9-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .2

 לליגה ב'. דרום, תרדנה
בבית א' ובבית ב' בליגה א'  8-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .3

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6צפון, תתמודדנה במשחק מבחן ע"פ הוראות סעיף 
יתקיים במגרשה של הקבוצה בעלת אחוזי ההצלחה הטובים ביותר מבין השתיים בתום  המשחק

 העונה הסדירה. 
 זה "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן:  לעניין

אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  הקבוצה .א
 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה 

אשר זכתה במספר הניצחונות הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות המקסימלי  הקבוצה .ב
 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונות זהה

 המארחת ע"י הגרלה. תקבע .ג



במשחק המבחן, תישאר בליגה א'. המפסידה במשחק המבחן תתמודד במשחק מבחן נגד  המנצחת .4
 צפון א' וצפון ב'(. ןמנצחת משחק מבחן ליגה ב' צפון )פלייאוף עליו

)ב'( לתקנון  6יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע ע"פ הוראות סעיף  המשחק
 דינה )שיטת המשחקים(.גביע המ
 תעפיל לליגה א' צפון. המפסידה תרד לליגה ב'. מורבמשחק המבחן הא המנצחת

בבית א' ובבית ב' בליגה א'  8-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .5
)ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת  6דרום, תתמודדנה במשחק מבחן ע"פ הוראות סעיף 

 המשחקים(.
יתקיים במגרשה של הקבוצה בעלת אחוזי ההצלחה הטובים ביותר מבין השתיים בתום  המשחק

 .3העונה הסדירה. אחוזי ההצלחה יחושבו ע"פ המצוין בסעיף 
במשחק המבחן, תישאר בליגה א'. המפסידה במשחק המבחן תתמודד במשחק מבחן נגד  המנצחת .6

 ום א' ודרום ב'(.מנצחת משחק מבחן ליגה ב' דרום )פלייאוף עליון דר
)ב'( לתקנון  6ע"פ הוראות סעיף  ביעיתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והג המשחק

 גביע המדינה )שיטת המשחקים(.
 במשחק המבחן האמור תעפיל לליגה א' דרום. המפסידה תרד לליגה ב'. המנצחת

 
 

 הליגה, עליות וירידות מבנה –ב'  ליגה –שעה  הוראת

)בית א' ובית ב'(. סה"כ  תיםליגה ב' )צפון א', צפון ב', דרום א', דרום ב'( יחולק לשני ב זותמחו 4-אחד מ כל
 קבוצות בכל בית. 9

 חלוקת הבתים יקבע ע"י ועדת הליגה והגביע. אופן
 

 חוץ(.  –בית יתקיימו שני סיבובי משחקים )בית  בכל
 

 שני סיבובי משחקים יחולקו הקבוצות באופן הבא: בתום
 

אל בית  עפלנהבבית א' ובבית ב' בליגה ב' צפון א', ת 1-2אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .1
 יתאפסואשר צברו הקבוצות בבית א' ובבית ב'  הנקודותהפלייאוף העליון של ליגה ב' צפון א'. 

 בבית הפלייאוף העליון. 
בבית א' ובבית ב' בליגה ב' צפון ב', תעפלנה אל בית  1-2מקומות אשר תדורגנה ב הקבוצות .2

 יתאפסואשר צברו הקבוצות בבית א' ובבית ב'  הנקודותהפלייאוף העליון של ליגה ב' צפון ב'. 
 בבית הפלייאוף העליון. 

בבית א' ובבית ב' בליגה ב' דרום א', תעפלנה אל בית  1-2אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .3
 יתאפסואשר צברו הקבוצות בבית א' ובבית ב'  הנקודותף העליון של ליגה ב' דרום א'. הפלייאו

 בבית הפלייאוף העליון. 
בבית א' ובבית ב' בליגה ב' דרום ב', תעפלנה אל בית  1-2אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .5

 יתאפסובבית א' ובבית ב'  וצותאשר צברו הקב הנקודות הפלייאוף העליון של ליגה ב' דרום ב'.
 . בבית הפלייאוף העליון

 ב' בליגה ב' צפון א', תישארנה כל אחת יתבבית א' ובב 3-9אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .6
מתום שני סיבובי המשחקים ועד לסיום העונה  שייקרא בבית אשר שובצה בו בתחילת העונה

י הסיבובים הראשונים לא יתאפסו לפני קבוצה בשנ לאשר צברה כ הנקודות"הפלייאוף התחתון". 
 הנקודות הכללי. למניין משחקי הפלייאוף התחתון וייחשבו

 ב', תישארנה כל אחת פוןבבית א' ובבית ב' בליגה ב' צ 3-9אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .7
מתום שני סיבובי המשחקים ועד לסיום העונה  שייקראבו בתחילת העונה  צהבבית אשר שוב

לפני  סוקבוצה בשני הסיבובים הראשונים לא יתאפ לצברה כ שרא הנקודותהתחתון".  "הפלייאוף
 .כלליהנקודות ה למניין משחקי הפלייאוף התחתון וייחשבו

בבית א' ובבית ב' בליגה ב' דרום א', תישארנה כל אחת  3-9אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .8
יבובי המשחקים ועד לסיום העונה מתום שני ס שייקראהעונה  תחילתאשר שובצה בו ב בבית

לא יתאפסו לפני  וניםקבוצה בשני הסיבובים הראש לאשר צברה כ הנקודות"הפלייאוף התחתון". 
 הנקודות הכללי. למניין משחקי הפלייאוף התחתון וייחשבו

בבית א' ובבית ב' בליגה ב' דרום ב', תישארנה כל אחת  3-9אשר תדורגנה במקומות  הקבוצות .9
מתום שני סיבובי המשחקים ועד לסיום העונה  שייקראבבית אשר שובצה בו בתחילת העונה. 

קבוצה בשני הסיבובים הראשונים לא יתאפסו לפני  לאשר צברה כ הנקודות"הפלייאוף התחתון". 
 הנקודות הכללי. למניין ון וייחשבומשחקי הפלייאוף התחת

 
 עליון פלייאוף

 
ב'( תקיימנה  וםאשר העפילו לבית הפלייאוף העליון בכל מחוז )צפון א', צפון ב', דרום א', דר הקבוצות

 .)בית וחוץ( ביניהן עוד שני סיבובים
 

אשר תדורגנה, בתום שני סיבובים, במקום הראשון בכל אחד משני בתי הפלייאוף  הקבוצות .1
 ' צפון.אהעליון צפון א' וצפון ב', תעפלנה לליגה 



אשר תדורגנה, בתום שני סיבובים, במקום הראשון בכל אחד משני בתי הפלייאוף  הקבוצות .2
 ' ודרום ב', תעפלנה לליגה א' דרום.אהעליון דרום 

דורגנה, בתום שני סיבובים, במקום השני בכל אחד משני בתי הפלייאוף העליון אשר ת הקבוצות .3
 ב'(, תתמודדנה במשחק מבחן. וצפון' א)צפון 

במשחק המבחן בין הקבוצות אשר  הפסידה שרבמשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה א המנצחת
 בבית א' ובבית ב' של ליגה א' צפון.  8-דורגו במקום ה

 לליגה ב'. תרד/תישארהאמור תעפיל לליגה א' צפון. המפסידה  מבחןבמשחק ה המנצחת
המבחן שהוזכרו לעיל, יתקיימו במגרשים ניטרליים שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע וע"פ  משחקי

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6הוראות סעיף 
י בתי הפלייאוף העליון , בתום שני סיבובים, במקום השני בכל אחד משנרגנהאשר תדו הקבוצות .4

 )דרום א' ודרום ב'(, תתמודדנה במשחק מבחן.
במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר הפסידה במשחק המבחן בין הקבוצות אשר  המנצחת

 א' ובבית ב' של ליגה א' דרום.  יתבב 8-דורגו במקום ה
 יגה ב'.לל תרד/תישארבמשחק המבחן האמור תעפיל לליגה א' דרום. המפסידה  המנצחת

ע"י ועדת הליגה והגביע וע"פ  עהמבחן שהוזכרו לעיל, יתקיימו במגרשים ניטרליים שייקב משחקי .5
 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6הוראות סעיף 

 
 תחתון פלייאוף

 
 סיבובאשר ישחקו בפלייאוף התחתון, תקיימנה כל אחת בבית אשר בו שובצה בתחילת העונה,  הקבוצות

 משחקים אחד שבסיומו תדורגנה הקבוצות.
לוח משחקי הפלייאוף התחתון תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ"י דירוגן בתום סיבוב  בקביעת

  .המשחקים השני
 

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  9-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .1
 צפון א', תרדנה לליגה ג'.

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  9-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .2
 צפון ב', תרדנה לליגה ג'.

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  9-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .3
 דרום א', תרדנה לליגה ג'.

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  9-בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה גנהאשר תדור הקבוצות .4
 דרום ב', תרדנה לליגה ג'.

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  8-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .5
 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6א', תתמודדנה במשחק ע"פ הוראות סעיף  צפון

במשחק המבחן, תישאר בליגה ב'. המפסידה במשחק המבחן תתמודד במשחק מבחן נגד  נצחתהמ .6
 מנצחת משחק מבחן ליגה ג' מחוזות גליל עליון וגליל תחתון.

)ב'( לתקנון  6יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע ע"פ הוראות סעיף  המשחק
 גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

 לליגה ג'. תרדתשאר/ המבחן האמור תעפיל לליגה ב' צפון א'. המפסידה במשחק המנצחת
בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  8-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .7

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6צפון ב', תתמודדנה במשחק מבחן הוראות סעיף 
במשחק המבחן, תישאר בליגה ב'. המפסידה במשחק המבחן תתמודד במשחק מבחן נגד  המנצחת .8

 מנצחת משחק מבחן ליגה ג' מחוזות יזרעאל ושומרון.
)ב'( לתקנון  6יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע ע"פ הוראות סעיף  המשחק

 גביע המדינה )שיטת המשחקים(.
 תעפיל לליגה ב' צפון א'. המפסידה תרד לליגה ג'. במשחק המבחן האמור המנצחת

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  8-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .9
)ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת  6דרום א', תתמודדנה במשחק מבחן ע"פ הוראות סעיף 

 המשחקים(.
סידה במשחק המבחן תתמודד במשחק מבחן נגד במשחק המבחן, תישאר בליגה ב'. המפ המנצחת .10

 שרון ותל אביב. מחוזותמנצחת משחק מבחן ליגה ג' 
)ב'( לתקנון  6יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע ע"פ הוראות סעיף  המשחק

 גביע המדינה )שיטת המשחקים(.
 לליגה ג'. תרד/שארתבמשחק המבחן האמור תעפיל לליגה ב' דרום א'. המפסידה  המנצחת

בבית א' ובבית ב' בליגה ב'  8-אשר תדורגנה בתום משחקי הפלייאוף התחתון במקום ה הקבוצות .11
דרום ב', תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע 

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6ע"פ הוראות סעיף 
בחן, תישאר בליגה ב'. המפסידה במשחק המבחן תתמודד במשחק מבחן נגד במשחק המ המנצחת .12

 מנצחת משחק מבחן ליגה ג' מחוזות מרכז ודרום.
)ב'( לתקנון  6יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע ע"פ הוראות סעיף  המשחק

 גביע המדינה )שיטת המשחקים(.
 לליגה ג'. תרד/תשארב' דרום ב'. המפסידה במשחק המבחן האמור תעפיל לליגה  המנצחת

יתקיימו במגרשה של הקבוצה בעלת אחוזי ההצלחה הטובים  5,7,9,11המבחן בסעיפים  משחקי .13
 . סדירהביותר מבין השתיים בתום העונה ה



 זה "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן:  לעניין
אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  הקבוצה .א

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה 
ביחס למספר הניצחונות המקסימלי  ביותראשר זכתה במספר הניצחונות הגבוה  הקבוצה .ב

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונות זהה
 המארחת ע"י הגרלה. תקבע .ג
 

 
 מבנה הליגה ועליות –ג'  ליגה–שעה  הוראת

 בכפוף למספר הקבוצות שתרשמנה ובהתאם לשיוכן הגיאוגרפי. זותג' תחולק למחו ליגה

הליגה והגביע תהיה רשאית  ועדתקבוצות שתשחקנה שני סיבובים )בית חוץ(.  12ימנה לפחות  מחוז כל
   קבוצות. 12-גיאוגרפית ימנו יותר מ השתייכותלקבוע את שיטת משחקים אחרת למחוזות אשר ע"פ 

אשר תסיימנה במקום הראשון בכל מחוז בתום שני סיבובים או יותר, תעפלנה לליגה ב'  הקבוצות .1
 לתקנון האליפות. 7ה'  12בסעיף  המצויןע"פ המפתח 

מבחן  במשחק תתמודדנהמחוז,  בכלהשני  במקום, בתום משחקי הליגה ורגנהתד אשר הקבוצות .2
 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(, וע"פ המפתח הבא: 6ע"פ הוראות סעיף 

 מחוז גליל תחתון. 2מחוז גליל עליון נגד מקום  2 מקום .א
 מחוז שומרון. 2מחוז יזרעאל נגד מקום  2 מקום .ב
 מחוז תל אביב. 2מחוז שרון נגד מקום  2 מקום .ג
 מחוז דרום.  2מחוז מרכז נגד מקום  2 מקום .ד
 

בעלת אחוזי ההצלחה הטובים ביותר מבין השתיים בתום  צהבמגרשה של הקבו יתקיים המשחק
 העונה הסדירה. 

 זה "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן:  לעניין
אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  הקבוצה .ד

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה 
 יאשר זכתה במספר הניצחונות הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות המקסימל הקבוצה .ה

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונות זהה
 ע"י הגרלה. המארחת תקבע .ו

במשחק המבחן בין המדורגות במקומות  הפסידואשר  צותנגד הקבו נההמבחן תתמודד יבמשחק המנצחות
 בפלייאוף התחתון במחוזות ליגה ב'. 8-ה

 המבחן האמורים יתקיימו ע"פ המפתח הבא: משחקי

 תון ליגה ב' צפון א'.מפסידת פלייאוף תח נגדמבחן ליגה ג' גליל עליון/גליל תחתון  משחק מנצחת .1
 משחק מבחן ליגה ג' יזרעאל/שומרון נגד מפסידת פלייאוף תחתון ליגה ב' צפון ב'. מנצחת .2
 משחק מבחן ליגה ג' שרון/תל אביב נגד מפסידת פלייאוף תחתון ליגה ב' דרום א'. מנצחת .3
 משחק מבחן ליגה ג' מרכז/דרום נגד מפסידת פלייאוף תחתון ליגה ב' דרום ב'. מנצחת .4

סעיף  הוראותבהתאם ל ויוכרעיתקיימו במגרש ניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע  המשחקים
 .המדינה)ב( לתקנון גביע 6

 בשל מצב של כוח עליון 20/21ג בעונת -ליגות אהוראות במקרה והנהלת ההתאחדות תחליט על סיום 

)י(  12בהתאם לסעיף  כוח עליוןבשל מצב של  לסיים את עונת המשחקים תחליטוהנהלת התאחדות  במידה
  יותר או משחקים מחזורי 3לתקנון האליפות וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים התקיימו 

 יהיו, מהמשחקים( 50%)מחזור משחקים ייחשב ששוחק אם שוחקו בו לפחות  בפלייאוף העליון בליגה א'
 העליות והירידות בליגות החובבים כדלקמן: סדרי

 ליגה ב'.ל ירדובכל בית בפלייאוף תחתון בליגה א'  9 במקומות שידורגו הקבוצות

 בכל בית בפלייאוף התחתון בליגה ב' ירדו לליגה ג'. 9שידורגו במקום  הקבוצות

 הלאומית. לליגה יעלושידורגו במקום הראשון בכל בית בפלייאוף העליון בליגה א'  הקבוצות

 א'. לליגה יעלובפלייאוף העליון בליגה ב'  שידורגו במקום הראשון בכל בית הקבוצות



ב'. במחוזות אשר קבעה ועדת הליגה  לליגה יעלובמקום הראשון בכל מחוז בליגה ג' שידורגו  הקבוצות
 והגביע שיטת משחקים אחרת, הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בפלייאוף העליון, תעלה לליגה ב'.

זהות העולה או היורדת  קבענהאו ירידה, ת עלייהקביעת  צורךלויהיה שוויון נקודות בין הקבוצות  במידה
 ( בתקנון האליפות.    9)-(  ו7ג' ) 12סעיפים  פע"

 משחקים  מחזורי 3-הליגות, התקיימו פחות מוביום קבלת ההחלטה על הפסקת  במידהיודגש כי 

לעניין זה ייחשב מחזור משחקים, אם  .ג-אבפלייאוף העליון בליגה א', לא תהיינה עולות ויורדות בליגות 

 מהמשחקים. 50שוחקו בו לפחות 

 

 


