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 .2020/21לעונת  נערים ב' –נוער העליות והירידות מליגות לשיטת 
 

)העונה  בלבד סיבוב משחקים אחדעל פי המתווה שהמליצה וועדת הנוער הוחלט כי כל הליגות ישחקו 
 של סיבוב אחד בלבד. כאשר עם סיום הסיבוב ייערך פלייאוף עליון ופלייאוף תחתון הסדירה(

 ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית לקבוע את שיטות המשחקים בליגות המחוזיות בהתאם לשיקול דעתה.

 
 ליגת העל לנוער:

 
 :תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון סיבוב משחקים אחדבתום 
 . מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה .1
 לפלייאוף העליון.  בתום סיבוב המשחקים, תשובצנה 1-8הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-8בין המקומות  תדורגנהבפלייאוף העליון  שתשחקנההקבוצות  .3

 תשובצנהלקבוצות אשר  ביחס במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו
 .בפלייאוף התחתון

המדינה  תהעליון תוכתר כאלופהפלייאוף משחקי הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון עם סיום  .4
 .לנוער

 לפלייאוף התחתון. בתום סיבוב המשחקים, תשובצנה 9-18 הקבוצות אשר תדורגנה במקומות .5
ו גש, גם אם סך הנקודות שהו9-18מות במקו תדורגנהבפלייאוף התחתון  שתשחקנההקבוצות  .6

 בפלייאוף העליון. תשובצנהקודות אשר גבוהות ביחס לנבמהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו 
 .הלאומית לנוערלליגה רדו י 18-17וצות אשר יסיימו במקומות הקב .7
שייקבע ע"י ועדת הליגה במגרש נייטרלי תשחק משחק מבחן אחד  16-בוצה שתסיים במקום ההק .8

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6והגביע ע"פ הוראות סעיף 
 אל מול הקבוצה המנצחת במשחקי המבחן של הליגה הלאומית.

 
 

 ליגה לאומית לנוער
 

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון: משחקים אחד סיבובבתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 לפלייאוף העליון.  בתום סיבוב המשחקים תשובצנה 1-6 הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
שהושגו , גם אם סך הנקודות 1-6הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה 
 בפלייאוף התחתון.

 הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון עם סיום משחקי הפלייאוף העליון תעפיל לליגת העל לנוער. .4
 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 7-15הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
גם אם סך הנקודות שהושגו  7-15שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות הקבוצות  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.
 .תרדנה לליגה הארצית לנוער 14-15במקומות  תדורגנההקבוצות אשר  .7
במקום השני בכל אחד משני בתי הפלייאוף , דורגנה, בתום סיבוב הפלייאוףאשר ת הקבוצות .8

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

י הפלייאוף תום משחקב 16-גד הקבוצה אשר סיימה במקום התתמודד נהמנצחת במשחק המבחן 
 בתקנון האליפות. 3-)ד( ו 2בסעיף ה' כאמור התחתון בליגת העל לנוער 

 
 ארצית לנוער ליגת

 
 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון: סיבוב משחקים אחדבתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 לפלייאוף העליון.  תשובצנה 1-6הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-6הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה 
 בפלייאוף התחתון.

הפלייאוף העליון תעפלנה הקבוצות אשר תדורגנה בשני המקומות הראשונים עם סיום משחקי  .4
 לליגת הלאומית לנוער.

 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 7-15הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5



גם אם סך הנקודות שהושגו  7-15הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות  .6
 ון.במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העלי

, ועדת הליגה והגביע תרדנה לליגה המחוזית לנוער 13-15הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .7
 .את מספר היורדות בהתאם למספר המחוזות שייפתחו בליגה המחוזית לשנותרשאית 

 
 

 ת נוער מחוזיותליג

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:סיבוב משחקים אחד בתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
  תשובצנה לפלייאוף העליון. 1-6הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-6הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות 
 בפלייאוף התחתון.

הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון עם סיום משחקי הפלייאוף העליון תעפיל לליגת הארצית  .4
 לנוער.

 תשובצנה לפלייאוף התחתון. 7-14הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
נקודות שהושגו גם אם סך ה 7-14הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.
כאמור, על פי המתווה ועדת ליגה וגביע רשאית לשנות את שיטת המשחקים בהתאם לשיקול  .7

 דעתה.
 

 נערים א' עלליגת 
 

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:סיבוב משחקים אחד בתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 לפלייאוף העליון.  תשובצנה 1-8הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-8הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

שגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהו
 בפלייאוף התחתון.

תוכתר כאלופת המדינה הפלייאוף  משחקים סיוםנה במקום הראשון בהקבוצה אשר תדורג .4
 .לנערים א'

 תשובצנה לפלייאוף התחתון. 9-18הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
הנקודות שהושגו גם אם סך  9-18הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.
 .לליגת נערים א' ארצית תרדנה 18-17במקומות  תדורגנההקבוצות אשר  .7
תשחק משחק מבחן אחד במגרש נייטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה  16-במקום ה שתדורגהקבוצה  .8

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6סעיף והגביע ע"פ הוראות 
 ארצית.לנערים א'  אל מול הקבוצה המנצחת במשחקי המבחן של הליגה

 
 ליגת נערים א' ארצית

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:סיבוב משחקים אחד בתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 לפלייאוף העליון.  תשובצנה 1-8הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-8הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה 
 בפלייאוף התחתון.

 .לנערים א' לליגת העל תעפילהפלייאוף משחקי סיום בהקבוצה אשר תדורג במקום הראשון  .4
 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 9-18הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
    גם אם סך הנקודות שהושגו  9-18הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות .   6

 והות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גב
, ועדת הליגה והגביע רשאית תרדנה לליגת נערים א' ארצית 18-16הקבוצות אשר תדורגנה במקומות . 7

 את מספר היורדות בהתאם למספר המחוזות שייפתחו בליגה המחוזית. לשנות
בכל אחד משני בתי הפלייאוף העליון  הקבוצות אשר תדורגנה, בתום סיבוב הפלייאוף, במקום השני. 8

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

      פלייאוף בתום משחקי ה 16-המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה       
 .לנערים א'התחתון בליגת העל 

 
 ליגת נערים א' מחוזית

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:סיבוב משחקים אחד בתום 

 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1



 לפלייאוף העליון.  תשובצנה 1-6הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-6שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות הקבוצות  .3

במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה 
 בפלייאוף התחתון.

 לליגה הארצית העליון תעפילהפלייאוף משחקי סיום קבוצה אשר תדורג במקום הראשון בה .4
 .לנערים א'

 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 7-14הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
גם אם סך הנקודות שהושגו  7-14הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.
ה וגביע רשאית לשנות את שיטת המשחקים בהתאם לשיקול כאמור, על פי המתווה ועדת ליג .7

 דעתה.
 

 נערים ב' על

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:סיבוב משחקים אחד בתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 ישובצו לפלייאוף העליון.  1-8הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-8חקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות הקבוצות שתש .3

במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה 
 בפלייאוף התחתון.

כאלופת המדינה  תוכתר העליון הפלייאוףמשחקי הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון עם סיום  .4
 .ב' לנערים

 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 9-18הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
גם אם סך הנקודות שהושגו  9-18הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.
 .הארצית לנערים ב' ליגהל תרדנה 18-17במקומות  תדורגנההקבוצות אשר  .7
תשחק משחק מבחן אחד במגרש נייטרלי שייקבע ע"י ועדת הליגה  16-במקום ה שתדורגהקבוצה  .8

 )ב'( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(. 6והגביע ע"פ הוראות סעיף 
 אל מול הקבוצה המנצחת במשחקי המבחן של הליגה הארצית.

 
 ליגת נערים ב' ארצית

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:ב משחקים אחד סיבובתום 
 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 לפלייאוף העליון.  תשובצנה 1-8הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-8הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהושגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה במהלך 
 בפלייאוף התחתון.

לנערים  לליגת העל העליון תעפילהפלייאוף משחקי סיום בהקבוצה אשר תדורג במקום הראשון  .4
 .ב'

 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 9-18הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
גם אם סך הנקודות שהושגו  9-18בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות הקבוצות שתשחקנה  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.
עדת הליגה והגביע תרדנה לליגה הארצית לנערים ב'. ו 18-16הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .7

 ם למספר המחוזות שייפתחו בליגה המחוזית.רשאית לשנות את מספר היורדות בהתא
הקבוצות אשר תדורגנה, בתום סיבוב הפלייאוף, במקום השני בכל אחד משני בתי הפלייאוף  .8

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

בתום משחקי הפלייאוף  16-המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה
 .לנערים ב'התחתון בליגת העל 

 ליגת נערים ב' מחוזית

 תחולק הליגה לפלייאוף עליון ותחתון:סיבוב משחקים אחד בתום 

 מספר הנקודות ייצבר ויתווסף לנקודות שהושגו במהלך העונה הסדירה.  .1
 לפלייאוף העליון.  תשובצנה 1-6הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .2
, גם אם סך הנקודות שהושגו 1-6הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף העליון תדורגנה בין המקומות  .3

שגו ביחס לקבוצות אשר תשובצנה במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו פחותות מסך הנקודות שהו
 בפלייאוף התחתון.

 לליגה הארצית תעפיל העליון הפלייאוףמשחקי הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון עם סיום  .4
 .לנערים ב'

 לפלייאוף התחתון. תשובצנה 7-14הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  .5
הנקודות שהושגו גם אם סך  7-14הקבוצות שתשחקנה בפלייאוף התחתון תדורגנה במקומות  .6

 במהלך העונה לרבות הפלייאוף יהיו גבוהות ביחס לנקודות אשר תשובצנה בפלייאוף העליון.



כאמור, על פי המתווה ועדת ליגה וגביע רשאית לשנות את שיטת המשחקים בהתאם לשיקול  .7
 דעתה.

 

בשל מצב  20/21נערים ב בעונת  –ליגות נוער הוראות במקרה והנהלת ההתאחדות תחליט על סיום 
 של כוח עליון

 לכל האמור בשל מצב של כוח עליון בהתאם לסיים את עונת המשחקים במידה והנהלת התאחדות תחליט
)י( לתקנון האליפות וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים התקיימו מספר מחזורי  12סעיף ב

להתקיים בהתאם   או יותר ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים 75%משחקים בליגה א המהווים 
 כדלקמן: נוער נערים ב'לאמור בתקנון, יהיו סדרי העליות והירידות בליגות 

 (17,18יורדות )מקומות  2ליגת העל לנוער: 

 1מקום ליגה לאומית לנוער: עולה אחת 

 (14,15יורדות מכל מחוז )מקומות  2    

 (1,2עולות )מקומות  2ליגה ארצית לנוער: 

בהתאם לכמות מספר היורדות יכול להשתנות  –( 13,14,15יורדות מכל מחוז )מקומות  3
שתפורסם טרם פתיחת עונת בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע  המחוזות שייפתחו

 המשחקים

 (1ליגה נוער מחוזית: עולה אחת )מקום 

 (17,18יורדות )מקומות  2ליגת נערים א' על:  

 (1אחת )מקום ליגת נערים א' ארצית: עולה 

( מספר היורדות יכול להשתנות בהתאם לכמות 17,18יורדות מכל מחוז )מקומות  2
גה וגביע שתפורסם טרם פתיחת עונת בהתאם להחלטת ועדת לי המחוזות שייפתחו

 המשחקים.

 (1ליגת נערים א' מחוזית: עולה אחת )מקום 

 (17,18יורדות )מקומות  2ליגת נערים ב' על:  

 (1ליגת נערים ב' ארצית: עולה  אחת )מקום 

( מספר היורדות יכול להשתנות בהתאם לכמות 17,18רדות מכל מחוז )מקומות יו 2
להחלטת ועדת ליגה וגביע שתפורסם טרם פתיחת עונת  בהתאם המחוזות שייפתחו

 המשחקים

 (1ליגת נערים ב' מחוזית: עולה אחת )מקום 

 

 


