התאחדות לכדורגל בישראל  -לוח משחקים לעונת המשחקים 2019/2020
ליגת נערים א' על
סיבוב 1

.

.

מחזור 14/09/19 ,1

מחזור 21/09/19 ,2

מחזור 28/09/19 ,3

1

הפועל ק"ש  -מכבי חיפה "עלמני"

1

הפ' ניר רמת השרון  -הפועל ק"ש

1

בית"ר י-ם אורן  -הפועל ק"ש

2

בית"ר י-ם אורן  -מכבי פ"ת כלפו

2

מכבי נתניה יונתן יוני  -עירוני נשר

2

הפועל ראשל"צ  -מכבי חיפה "עלמני"

3

הפועל ראשל"צ  -הפ' ת"א צחי בן פורת

3

בני יהודה ת'א  -הפ' חיפה בן ציון

3

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -מכבי פ"ת כלפו

4

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -מכבי ת"א עודד

4

הפועל רעננה  -הפועל ב"ש

4

בית"ר טוברוק  -הפ' ת"א צחי בן פורת

5

בית"ר טוברוק  -הפועל רעננה

5

מכבי ת"א עודד  -בית"ר טוברוק

5

הפועל ב"ש  -מכבי ת"א עודד

6

הפועל ב"ש  -בני יהודה ת'א

6

הפ' ת"א צחי בן פורת  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

6

הפ' חיפה בן ציון  -הפועל רעננה

7

הפ' חיפה בן ציון  -מכבי נתניה יונתן יוני

7

מכבי פ"ת כלפו  -הפועל ראשל"צ

7

עירוני נשר  -בני יהודה ת'א

8

עירוני נשר  -הפ' ניר רמת השרון

8

מכבי חיפה "עלמני"  -בית"ר י-ם אורן

8

הפ' ניר רמת השרון  -מכבי נתניה יונתן יוני

מחזור 05/10/19 ,4

מחזור 12/10/19 ,5

מחזור 19/10/19 ,6

1

הפועל ק"ש  -מכבי נתניה יונתן יוני

1

הפועל ראשל"צ  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -בני יהודה ת'א

2

בני יהודה ת'א  -הפ' ניר רמת השרון

2

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -בית"ר י-ם אורן

2

הפועל רעננה  -מכבי נתניה יונתן יוני

3

הפועל רעננה  -עירוני נשר

3

בית"ר טוברוק  -מכבי חיפה "עלמני"

3

מכבי ת"א עודד  -הפ' ניר רמת השרון

4

מכבי ת"א עודד  -הפ' חיפה בן ציון

4

הפועל ב"ש  -מכבי פ"ת כלפו

4

הפ' ת"א צחי בן פורת  -עירוני נשר

5

הפ' ת"א צחי בן פורת  -הפועל ב"ש

5

הפ' חיפה בן ציון  -הפ' ת"א צחי בן פורת

5

מכבי פ"ת כלפו  -הפ' חיפה בן ציון

6

מכבי פ"ת כלפו  -בית"ר טוברוק

6

עירוני נשר  -מכבי ת"א עודד

6

מכבי חיפה "עלמני"  -הפועל ב"ש

7

מכבי חיפה "עלמני"  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

7

הפ' ניר רמת השרון  -הפועל רעננה

7

בית"ר י-ם אורן  -בית"ר טוברוק

8

בית"ר י-ם אורן  -הפועל ראשל"צ

8

מכבי נתניה יונתן יוני  -בני יהודה ת'א

8

הפועל ראשל"צ  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

מחזור 26/10/19 ,7

מחזור 02/11/19 ,8

מחזור 30/11/19 ,9

1

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -הפועל רעננה

1

בית"ר טוברוק  -הפועל ק"ש

2

בית"ר טוברוק  -הפועל ראשל"צ

2

מכבי ת"א עודד  -בני יהודה ת'א

2

הפועל ב"ש  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

3

הפועל ב"ש  -בית"ר י-ם אורן

3

הפ' ת"א צחי בן פורת  -מכבי נתניה יונתן יוני

3

הפ' חיפה בן ציון  -הפועל ראשל"צ

4

הפ' חיפה בן ציון  -מכבי חיפה "עלמני"

4

מכבי פ"ת כלפו  -הפ' ניר רמת השרון

4

עירוני נשר  -בית"ר י-ם אורן

5

עירוני נשר  -מכבי פ"ת כלפו

5

מכבי חיפה "עלמני"  -עירוני נשר

5

הפ' ניר רמת השרון  -מכבי חיפה "עלמני"

6

הפ' ניר רמת השרון  -הפ' ת"א צחי בן פורת

6

בית"ר י-ם אורן  -הפ' חיפה בן ציון

6

מכבי נתניה יונתן יוני  -מכבי פ"ת כלפו

7

מכבי נתניה יונתן יוני  -מכבי ת"א עודד

7

הפועל ראשל"צ  -הפועל ב"ש

7

בני יהודה ת'א  -הפ' ת"א צחי בן פורת

8

בני יהודה ת'א  -הפועל רעננה

8

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -בית"ר טוברוק

8

הפועל רעננה  -מכבי ת"א עודד

מחזור 07/12/19 ,10

מחזור 14/12/19 ,11

1

הפועל ק"ש  -מכבי ת"א עודד

1

הפועל ב"ש  -הפועל ק"ש

מחזור 21/12/19 ,12
1

הפועל ק"ש  -הפ' ת"א צחי בן פורת

2

הפ' ת"א צחי בן פורת  -הפועל רעננה

2

הפ' חיפה בן ציון  -בית"ר טוברוק

2

מכבי פ"ת כלפו  -מכבי ת"א עודד

3

מכבי פ"ת כלפו  -בני יהודה ת'א

3

עירוני נשר  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

3

מכבי חיפה "עלמני"  -הפועל רעננה

4

מכבי חיפה "עלמני"  -מכבי נתניה יונתן יוני

4

הפ' ניר רמת השרון  -הפועל ראשל"צ

4

בית"ר י-ם אורן  -בני יהודה ת'א

5

בית"ר י-ם אורן  -הפ' ניר רמת השרון

5

מכבי נתניה יונתן יוני  -בית"ר י-ם אורן

5

הפועל ראשל"צ  -מכבי נתניה יונתן יוני

6

הפועל ראשל"צ  -עירוני נשר

6

בני יהודה ת'א  -מכבי חיפה "עלמני"

6

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפ' ניר רמת השרון

7

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפ' חיפה בן ציון

7

הפועל רעננה  -מכבי פ"ת כלפו

7

בית"ר טוברוק  -עירוני נשר

8

בית"ר טוברוק  -הפועל ב"ש

8

מכבי ת"א עודד  -הפ' ת"א צחי בן פורת

8

הפועל ב"ש  -הפ' חיפה בן ציון

מחזור 28/12/19 ,13

מחזור 04/01/20 ,14

1

הפ' חיפה בן ציון  -הפועל ק"ש

2

עירוני נשר  -הפועל ב"ש

2

3

הפ' ניר רמת השרון  -בית"ר טוברוק

3

מחזור 25/01/20 ,15

1

הפועל ק"ש  -מכבי פ"ת כלפו

1

עירוני נשר  -הפועל ק"ש

מכבי חיפה "עלמני"  -הפ' ת"א צחי בן פורת

2

הפ' ניר רמת השרון  -הפ' חיפה בן ציון

בית"ר י-ם אורן  -מכבי ת"א עודד

3

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפועל ב"ש

4

מכבי נתניה יונתן יוני  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

4

הפועל ראשל"צ  -הפועל רעננה

4

בני יהודה ת'א  -בית"ר טוברוק

5

בני יהודה ת'א  -הפועל ראשל"צ

5

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -בני יהודה ת'א

5

הפועל רעננה  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

6

הפועל רעננה  -בית"ר י-ם אורן

6

בית"ר טוברוק  -מכבי נתניה יונתן יוני

6

מכבי ת"א עודד  -הפועל ראשל"צ

7

מכבי ת"א עודד  -מכבי חיפה "עלמני"

7

הפועל ב"ש  -הפ' ניר רמת השרון

7

הפ' ת"א צחי בן פורת  -בית"ר י-ם אורן

8

הפ' ת"א צחי בן פורת  -מכבי פ"ת כלפו

8

הפ' חיפה בן ציון  -עירוני נשר

8

מכבי פ"ת כלפו  -מכבי חיפה "עלמני"

התאחדות לכדורגל בישראל  -לוח משחקים לעונת המשחקים 2019/2020
ליגת נערים א' על
סיבוב 2

.

.

מחזור 01/02/20 ,16

מחזור 08/02/20 ,17

מחזור 15/02/20 ,18

1

מכבי חיפה "עלמני"  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -הפ' ניר רמת השרון

1

הפועל ק"ש  -בית"ר י-ם אורן

2

מכבי פ"ת כלפו  -בית"ר י-ם אורן

2

עירוני נשר  -מכבי נתניה יונתן יוני

2

מכבי חיפה "עלמני"  -הפועל ראשל"צ

3

הפ' ת"א צחי בן פורת  -הפועל ראשל"צ

3

הפ' חיפה בן ציון  -בני יהודה ת'א

3

מכבי פ"ת כלפו  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

4

מכבי ת"א עודד  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

4

הפועל ב"ש  -הפועל רעננה

4

הפ' ת"א צחי בן פורת  -בית"ר טוברוק

5

הפועל רעננה  -בית"ר טוברוק

5

בית"ר טוברוק  -מכבי ת"א עודד

5

מכבי ת"א עודד  -הפועל ב"ש

6

בני יהודה ת'א  -הפועל ב"ש

6

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפ' ת"א צחי בן פורת

6

הפועל רעננה  -הפ' חיפה בן ציון

7

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפ' חיפה בן ציון

7

הפועל ראשל"צ  -מכבי פ"ת כלפו

7

בני יהודה ת'א  -עירוני נשר

8

הפ' ניר רמת השרון  -עירוני נשר

8

בית"ר י-ם אורן  -מכבי חיפה "עלמני"

8

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפ' ניר רמת השרון

מחזור 29/02/20 ,19

מחזור 07/03/20 ,20

מחזור 11/03/20 ,21

1

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -הפועל ראשל"צ

1

בני יהודה ת'א  -הפועל ק"ש

2

הפ' ניר רמת השרון  -בני יהודה ת'א

2

בית"ר י-ם אורן  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

2

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפועל רעננה

3

עירוני נשר  -הפועל רעננה

3

מכבי חיפה "עלמני"  -בית"ר טוברוק

3

הפ' ניר רמת השרון  -מכבי ת"א עודד

4

הפ' חיפה בן ציון  -מכבי ת"א עודד

4

מכבי פ"ת כלפו  -הפועל ב"ש

4

עירוני נשר  -הפ' ת"א צחי בן פורת

5

הפועל ב"ש  -הפ' ת"א צחי בן פורת

5

הפ' ת"א צחי בן פורת  -הפ' חיפה בן ציון

5

הפ' חיפה בן ציון  -מכבי פ"ת כלפו

6

בית"ר טוברוק  -מכבי פ"ת כלפו

6

מכבי ת"א עודד  -עירוני נשר

6

הפועל ב"ש  -מכבי חיפה "עלמני"

7

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -מכבי חיפה "עלמני"

7

הפועל רעננה  -הפ' ניר רמת השרון

7

בית"ר טוברוק  -בית"ר י-ם אורן

8

הפועל ראשל"צ  -בית"ר י-ם אורן

8

בני יהודה ת'א  -מכבי נתניה יונתן יוני

8

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפועל ראשל"צ

מחזור 14/03/20 ,22

מחזור 04/04/20 ,23

מחזור 11/04/20 ,24

1

הפועל ק"ש  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

1

הפועל רעננה  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -בית"ר טוברוק

2

הפועל ראשל"צ  -בית"ר טוברוק

2

בני יהודה ת'א  -מכבי ת"א עודד

2

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפועל ב"ש

3

בית"ר י-ם אורן  -הפועל ב"ש

3

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפ' ת"א צחי בן פורת

3

הפועל ראשל"צ  -הפ' חיפה בן ציון

4

מכבי חיפה "עלמני"  -הפ' חיפה בן ציון

4

הפ' ניר רמת השרון  -מכבי פ"ת כלפו

4

בית"ר י-ם אורן  -עירוני נשר

5

מכבי פ"ת כלפו  -עירוני נשר

5

עירוני נשר  -מכבי חיפה "עלמני"

5

מכבי חיפה "עלמני"  -הפ' ניר רמת השרון

6

הפ' ת"א צחי בן פורת  -הפ' ניר רמת השרון

6

הפ' חיפה בן ציון  -בית"ר י-ם אורן

6

מכבי פ"ת כלפו  -מכבי נתניה יונתן יוני

7

מכבי ת"א עודד  -מכבי נתניה יונתן יוני

7

הפועל ב"ש  -הפועל ראשל"צ

7

הפ' ת"א צחי בן פורת  -בני יהודה ת'א

8

הפועל רעננה  -בני יהודה ת'א

8

בית"ר טוברוק  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

8

מכבי ת"א עודד  -הפועל רעננה

מחזור 18/04/20 ,25

מחזור 25/04/20 ,26

מחזור 02/05/20 ,27

1

מכבי ת"א עודד  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -הפועל ב"ש

1

הפ' ת"א צחי בן פורת  -הפועל ק"ש

2

הפועל רעננה  -הפ' ת"א צחי בן פורת

2

בית"ר טוברוק  -הפ' חיפה בן ציון

2

מכבי ת"א עודד  -מכבי פ"ת כלפו

3

בני יהודה ת'א  -מכבי פ"ת כלפו

3

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -עירוני נשר

3

הפועל רעננה  -מכבי חיפה "עלמני"

4

מכבי נתניה יונתן יוני  -מכבי חיפה "עלמני"

4

הפועל ראשל"צ  -הפ' ניר רמת השרון

4

בני יהודה ת'א  -בית"ר י-ם אורן

5

הפ' ניר רמת השרון  -בית"ר י-ם אורן

5

בית"ר י-ם אורן  -מכבי נתניה יונתן יוני

5

מכבי נתניה יונתן יוני  -הפועל ראשל"צ

6

עירוני נשר  -הפועל ראשל"צ

6

מכבי חיפה "עלמני"  -בני יהודה ת'א

6

הפ' ניר רמת השרון  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

7

הפ' חיפה בן ציון  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

7

מכבי פ"ת כלפו  -הפועל רעננה

7

עירוני נשר  -בית"ר טוברוק

8

הפועל ב"ש  -בית"ר טוברוק

8

הפ' ת"א צחי בן פורת  -מכבי ת"א עודד

8

הפ' חיפה בן ציון  -הפועל ב"ש

מחזור 09/05/20 ,28

מחזור 16/05/20 ,29

1

הפועל ק"ש  -הפ' חיפה בן ציון

2

הפועל ב"ש  -עירוני נשר

2

3

בית"ר טוברוק  -הפ' ניר רמת השרון

3

מחזור 23/05/20 ,30

1

מכבי פ"ת כלפו  -הפועל ק"ש

1

הפועל ק"ש  -עירוני נשר

הפ' ת"א צחי בן פורת  -מכבי חיפה "עלמני"

2

הפ' חיפה בן ציון  -הפ' ניר רמת השרון

מכבי ת"א עודד  -בית"ר י-ם אורן

3

הפועל ב"ש  -מכבי נתניה יונתן יוני

4

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -מכבי נתניה יונתן יוני

4

הפועל רעננה  -הפועל ראשל"צ

4

בית"ר טוברוק  -בני יהודה ת'א

5

הפועל ראשל"צ  -בני יהודה ת'א

5

בני יהודה ת'א  -מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר

5

מ.ס.ע אשדוד/ז'ילבר  -הפועל רעננה

6

בית"ר י-ם אורן  -הפועל רעננה

6

מכבי נתניה יונתן יוני  -בית"ר טוברוק

6

הפועל ראשל"צ  -מכבי ת"א עודד

7

מכבי חיפה "עלמני"  -מכבי ת"א עודד

7

הפ' ניר רמת השרון  -הפועל ב"ש

7

בית"ר י-ם אורן  -הפ' ת"א צחי בן פורת

8

מכבי פ"ת כלפו  -הפ' ת"א צחי בן פורת

8

עירוני נשר  -הפ' חיפה בן ציון

8

מכבי חיפה "עלמני"  -מכבי פ"ת כלפו

