
2אופציה מספר 

ליגה לאומית – לוח משחקים עונת 2020/21

 22/09/20 , 5   מחזור   

הפועל עכו- הפ' איכסל עמאד 1

סקציה נס ציונה- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 2

הפועל ר"ג אסי- הפועל כפר שלם 3

מכבי אחי נצרת- הפועל פ"ת 4

הפועל  י-ם- הפ' נוף הגליל 5

הפועל ניר רמה"ש- הפועל רעננה 6

הפועל ראשל"צ- הפועל א.א. פאחם 7

הפועל עפולה- בית"ר ת"א בת ים 8

 01/10/20 , 6   מחזור   

הפועל עפולה- הפועל עכו 1

בית"ר ת"א בת ים- הפועל ראשל"צ 2

הפועל א.א. פאחם- הפועל ניר רמה"ש 3

הפועל רעננה- הפועל  י-ם 4

הפ' נוף הגליל- מכבי אחי נצרת 5

הפועל פ"ת- הפועל ר"ג אסי 6

הפועל כפר שלם- סקציה נס ציונה 7

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- הפ' איכסל עמאד 8

 08/10/20 , 7   מחזור   

הפועל עכו- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 1

הפ' איכסל עמאד- הפועל כפר שלם 2

סקציה נס ציונה- הפועל פ"ת 3

הפועל ר"ג אסי- הפ' נוף הגליל 4

מכבי אחי נצרת- הפועל רעננה 5

הפועל  י-ם- הפועל א.א. פאחם 6

הפועל ניר רמה"ש- בית"ר ת"א בת ים 7

הפועל ראשל"צ- הפועל עפולה 8

 16/10/20 , 8   מחזור   

הפועל ראשל"צ- הפועל עכו 1

הפועל עפולה- הפועל ניר רמה"ש 2

בית"ר ת"א בת ים- הפועל  י-ם 3

הפועל א.א. פאחם- מכבי אחי נצרת 4

הפועל רעננה- הפועל ר"ג אסי 5

הפ' נוף הגליל- סקציה נס ציונה 6

הפועל פ"ת- הפ' איכסל עמאד 7

הפועל כפר שלם- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 8

 27/08/20 , 1   מחזור   

הפועל ר"ג אסי-הפועל עכו 1

מכבי אחי נצרת-סקציה נס ציונה 2

הפועל  י-ם-הפ' איכסל עמאד 3

הפועל ניר רמה"ש-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 4

הפועל ראשל"צ-הפועל כפר שלם 5

הפועל עפולה-הפועל פ"ת 6

בית"ר ת"א בת ים-הפ' נוף הגליל 7

הפועל א.א. פאחם-הפועל רעננה 8

 03/09/20 , 2   מחזור   

הפועל עכו-הפועל א.א. פאחם 1

הפועל רעננה-בית"ר ת"א בת ים 2

הפ' נוף הגליל-הפועל עפולה 3

הפועל פ"ת-הפועל ראשל"צ 4

הפועל כפר שלם-הפועל ניר רמה"ש 5

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-הפועל  י-ם 6

הפ' איכסל עמאד-מכבי אחי נצרת 7

סקציה נס ציונה-הפועל ר"ג אסי 8

 10/09/20 , 3   מחזור   

הפועל עכו-סקציה נס ציונה 1

הפועל ר"ג אסי-הפ' איכסל עמאד 2

מכבי אחי נצרת-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 3

הפועל  י-ם-הפועל כפר שלם 4

הפועל ניר רמה"ש-הפועל פ"ת 5

הפועל ראשל"צ-הפ' נוף הגליל 6

הפועל עפולה-הפועל רעננה 7

בית"ר ת"א בת ים-הפועל א.א. פאחם 8

 17/09/20 , 4   מחזור   

בית"ר ת"א בת ים-הפועל עכו 1

הפועל א.א. פאחם-הפועל עפולה 2

הפועל רעננה-הפועל ראשל"צ 3

הפ' נוף הגליל-הפועל ניר רמה"ש 4

הפועל פ"ת-הפועל  י-ם 5

הפועל כפר שלם-מכבי אחי נצרת 6

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-הפועל ר"ג אסי 7

הפ' איכסל עמאד-סקציה נס ציונה 8



2אופציה מספר 

ליגה לאומית – לוח משחקים עונת 2020/21

 04/12/20 , 13   מחזור   

הפועל עכו- הפ' נוף הגליל 1

הפועל פ"ת- הפועל רעננה 2

הפועל כפר שלם- הפועל א.א. פאחם 3

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- בית"ר ת"א בת ים 4

הפ' איכסל עמאד- הפועל עפולה 5

סקציה נס ציונה- הפועל ראשל"צ 6

הפועל ר"ג אסי- הפועל ניר רמה"ש 7

מכבי אחי נצרת- הפועל  י-ם 8

 11/12/20 , 14   מחזור   

מכבי אחי נצרת- הפועל עכו 1

הפועל  י-ם- הפועל ר"ג אסי 2

הפועל ניר רמה"ש- סקציה נס ציונה 3

הפועל ראשל"צ- הפ' איכסל עמאד 4

הפועל עפולה- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 5

בית"ר ת"א בת ים- הפועל כפר שלם 6

הפועל א.א. פאחם- הפועל פ"ת 7

הפועל רעננה- הפ' נוף הגליל 8

 21/12/20 , 15   מחזור   

הפועל עכו- הפועל רעננה 1

הפ' נוף הגליל- הפועל א.א. פאחם 2

הפועל פ"ת- בית"ר ת"א בת ים 3

הפועל כפר שלם- הפועל עפולה 4

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- הפועל ראשל"צ 5

הפ' איכסל עמאד- הפועל ניר רמה"ש 6

סקציה נס ציונה- הפועל  י-ם 7

הפועל ר"ג אסי- מכבי אחי נצרת 8

 25/12/20 , 16   מחזור   

הפועל עכו- הפועל ר"ג אסי 1

סקציה נס ציונה- מכבי אחי נצרת 2

הפ' איכסל עמאד- הפועל  י-ם 3

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- הפועל ניר רמה"ש 4

הפועל כפר שלם- הפועל ראשל"צ 5

הפועל פ"ת- הפועל עפולה 6

הפ' נוף הגליל- בית"ר ת"א בת ים 7

הפועל רעננה- הפועל א.א. פאחם 8

 23/10/20 , 9   מחזור   

הפועל עכו-הפועל כפר שלם 1

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-הפועל פ"ת 2

הפ' איכסל עמאד-הפ' נוף הגליל 3

סקציה נס ציונה-הפועל רעננה 4

הפועל ר"ג אסי-הפועל א.א. פאחם 5

מכבי אחי נצרת-בית"ר ת"א בת ים 6

הפועל  י-ם-הפועל עפולה 7

הפועל ניר רמה"ש-הפועל ראשל"צ 8

 30/10/20 , 10   מחזור   

הפועל ניר רמה"ש-הפועל עכו 1

הפועל ראשל"צ-הפועל  י-ם 2

הפועל עפולה-מכבי אחי נצרת 3

בית"ר ת"א בת ים-הפועל ר"ג אסי 4

הפועל א.א. פאחם-סקציה נס ציונה 5

הפועל רעננה-הפ' איכסל עמאד 6

הפ' נוף הגליל-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 7

הפועל פ"ת-הפועל כפר שלם 8

 06/11/20 , 11   מחזור   

הפועל עכו-הפועל פ"ת 1

הפועל כפר שלם-הפ' נוף הגליל 2

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-הפועל רעננה 3

הפ' איכסל עמאד-הפועל א.א. פאחם 4

סקציה נס ציונה-בית"ר ת"א בת ים 5

הפועל ר"ג אסי-הפועל עפולה 6

מכבי אחי נצרת-הפועל ראשל"צ 7

הפועל  י-ם-הפועל ניר רמה"ש 8

 27/11/20 , 12   מחזור   

הפועל  י-ם-הפועל עכו 1

הפועל ניר רמה"ש-מכבי אחי נצרת 2

הפועל ראשל"צ-הפועל ר"ג אסי 3

הפועל עפולה-סקציה נס ציונה 4

בית"ר ת"א בת ים-הפ' איכסל עמאד 5

הפועל א.א. פאחם-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 6

הפועל רעננה-הפועל כפר שלם 7

הפ' נוף הגליל-הפועל פ"ת 8



2אופציה מספר 

ליגה לאומית – לוח משחקים עונת 2020/21

 29/01/21 , 21   מחזור   

הפועל עכו- הפועל עפולה 1

הפועל ראשל"צ- בית"ר ת"א בת ים 2

הפועל ניר רמה"ש- הפועל א.א. פאחם 3

הפועל  י-ם- הפועל רעננה 4

מכבי אחי נצרת- הפ' נוף הגליל 5

הפועל ר"ג אסי- הפועל פ"ת 6

סקציה נס ציונה- הפועל כפר שלם 7

הפ' איכסל עמאד- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 8

 05/02/21 , 22   מחזור   

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- הפועל עכו 1

הפועל כפר שלם- הפ' איכסל עמאד 2

הפועל פ"ת- סקציה נס ציונה 3

הפ' נוף הגליל- הפועל ר"ג אסי 4

הפועל רעננה- מכבי אחי נצרת 5

הפועל א.א. פאחם- הפועל  י-ם 6

בית"ר ת"א בת ים- הפועל ניר רמה"ש 7

הפועל עפולה- הפועל ראשל"צ 8

 12/02/21 , 23   מחזור   

הפועל עכו- הפועל ראשל"צ 1

הפועל ניר רמה"ש- הפועל עפולה 2

הפועל  י-ם- בית"ר ת"א בת ים 3

מכבי אחי נצרת- הפועל א.א. פאחם 4

הפועל ר"ג אסי- הפועל רעננה 5

סקציה נס ציונה- הפ' נוף הגליל 6

הפ' איכסל עמאד- הפועל פ"ת 7

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- הפועל כפר שלם 8

 15/02/21 , 24   מחזור   

הפועל כפר שלם- הפועל עכו 1

הפועל פ"ת- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 2

הפ' נוף הגליל- הפ' איכסל עמאד 3

הפועל רעננה- סקציה נס ציונה 4

הפועל א.א. פאחם- הפועל ר"ג אסי 5

בית"ר ת"א בת ים- מכבי אחי נצרת 6

הפועל עפולה- הפועל  י-ם 7

הפועל ראשל"צ- הפועל ניר רמה"ש 8

 01/01/21 , 17   מחזור   

הפועל א.א. פאחם-הפועל עכו 1

בית"ר ת"א בת ים-הפועל רעננה 2

הפועל עפולה-הפ' נוף הגליל 3

הפועל ראשל"צ-הפועל פ"ת 4

הפועל ניר רמה"ש-הפועל כפר שלם 5

הפועל  י-ם-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 6

מכבי אחי נצרת-הפ' איכסל עמאד 7

הפועל ר"ג אסי-סקציה נס ציונה 8

 08/01/21 , 18   מחזור   

סקציה נס ציונה-הפועל עכו 1

הפ' איכסל עמאד-הפועל ר"ג אסי 2

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-מכבי אחי נצרת 3

הפועל כפר שלם-הפועל  י-ם 4

הפועל פ"ת-הפועל ניר רמה"ש 5

הפ' נוף הגליל-הפועל ראשל"צ 6

הפועל רעננה-הפועל עפולה 7

הפועל א.א. פאחם-בית"ר ת"א בת ים 8

 15/01/21 , 19   מחזור   

הפועל עכו-בית"ר ת"א בת ים 1

הפועל עפולה-הפועל א.א. פאחם 2

הפועל ראשל"צ-הפועל רעננה 3

הפועל ניר רמה"ש-הפ' נוף הגליל 4

הפועל  י-ם-הפועל פ"ת 5

מכבי אחי נצרת-הפועל כפר שלם 6

הפועל ר"ג אסי-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 7

סקציה נס ציונה-הפ' איכסל עמאד 8

 22/01/21 , 20   מחזור   

הפ' איכסל עמאד-הפועל עכו 1

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-סקציה נס ציונה 2

הפועל כפר שלם-הפועל ר"ג אסי 3

הפועל פ"ת-מכבי אחי נצרת 4

הפ' נוף הגליל-הפועל  י-ם 5

הפועל רעננה-הפועל ניר רמה"ש 6

הפועל א.א. פאחם-הפועל ראשל"צ 7

בית"ר ת"א בת ים-הפועל עפולה 8
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 12/03/21 , 28   מחזור   

הפ' נוף הגליל- הפועל עכו 1

הפועל רעננה- הפועל פ"ת 2

הפועל א.א. פאחם- הפועל כפר שלם 3

בית"ר ת"א בת ים- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 4

הפועל עפולה- הפ' איכסל עמאד 5

הפועל ראשל"צ- סקציה נס ציונה 6

הפועל ניר רמה"ש- הפועל ר"ג אסי 7

הפועל  י-ם- מכבי אחי נצרת 8

 19/03/21 , 29   מחזור   

הפועל עכו- מכבי אחי נצרת 1

הפועל ר"ג אסי- הפועל  י-ם 2

סקציה נס ציונה- הפועל ניר רמה"ש 3

הפ' איכסל עמאד- הפועל ראשל"צ 4

מ.ס. כפר קאסם סוהיב- הפועל עפולה 5

הפועל כפר שלם- בית"ר ת"א בת ים 6

הפועל פ"ת- הפועל א.א. פאחם 7

הפ' נוף הגליל- הפועל רעננה 8

 01/04/21 , 30   מחזור   

הפועל רעננה- הפועל עכו 1

הפועל א.א. פאחם- הפ' נוף הגליל 2

בית"ר ת"א בת ים- הפועל פ"ת 3

הפועל עפולה- הפועל כפר שלם 4

הפועל ראשל"צ- מ.ס. כפר קאסם סוהיב 5

הפועל ניר רמה"ש- הפ' איכסל עמאד 6

הפועל  י-ם- סקציה נס ציונה 7

מכבי אחי נצרת- הפועל ר"ג אסי 8

 19/02/21 , 25   מחזור   

הפועל עכו-הפועל ניר רמה"ש 1

הפועל  י-ם-הפועל ראשל"צ 2

מכבי אחי נצרת-הפועל עפולה 3

הפועל ר"ג אסי-בית"ר ת"א בת ים 4

סקציה נס ציונה-הפועל א.א. פאחם 5

הפ' איכסל עמאד-הפועל רעננה 6

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-הפ' נוף הגליל 7

הפועל כפר שלם-הפועל פ"ת 8

 26/02/21 , 26   מחזור   

הפועל פ"ת-הפועל עכו 1

הפ' נוף הגליל-הפועל כפר שלם 2

הפועל רעננה-מ.ס. כפר קאסם סוהיב 3

הפועל א.א. פאחם-הפ' איכסל עמאד 4

בית"ר ת"א בת ים-סקציה נס ציונה 5

הפועל עפולה-הפועל ר"ג אסי 6

הפועל ראשל"צ-מכבי אחי נצרת 7

הפועל ניר רמה"ש-הפועל  י-ם 8

 05/03/21 , 27   מחזור   

הפועל עכו-הפועל  י-ם 1

מכבי אחי נצרת-הפועל ניר רמה"ש 2

הפועל ר"ג אסי-הפועל ראשל"צ 3

סקציה נס ציונה-הפועל עפולה 4

הפ' איכסל עמאד-בית"ר ת"א בת ים 5

מ.ס. כפר קאסם סוהיב-הפועל א.א. פאחם 6

הפועל כפר שלם-הפועל רעננה 7

הפועל פ"ת-הפ' נוף הגליל 8


