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   2020   ספטמבר 22       

 לכבוד 
 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 12/1212לעונת המשחקים  3חוזר רשמי מס'  הנדון: 
 

 על פי הוראת שעה חריגה עקב הקורונה שנקבעה ע"י הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  .1
 נוער,נערים א',נערים ב'  )הנוער של הבנים : תול הליגות של מחלקהרי בכ 15.9.20             
   לא יהיו כלל ירידות ותעלה קבוצה אחת בלבד לכל מחוז בליגה העליונה לאחר              וילדים א'(              
 כדלקמן:  בין אלופות הליגה משחקי גמר סל             

  : ליגת על אחת מלאומית צפון ואחת מלאומית דרום.קבוצות עולות ל 2ליגת נוער לאומית 

  :אלופות הליגה  5קבוצות עולות לליגה הלאומית מתוך גמר סל של   2ליגה נוער ארצית 
 הארצית.              

  :פות הליגה ואל 11מתוך גמר סל של לליגה ארצית קבוצות עולות  5ליגה נוער מחוזית 
 המחוזית.             

 'אלופות הליגה  6קבוצות עולות ללאומית מתוך גמר סל של  3ארצית:  ליגה נערים א 
 הארצית.             

  :אלופות הליגה המחוזית. 9קבוצות עולות לארצית מתוך גמר סל  6ליגה נערים א' מחוזית 

  :אלופות הליגה  10קבוצות עולות ללאומית מתוך גמר סל של  5ליגה נערים ב' מחוזית 
 וזית.המח             

  :אלופות הליגה  16קבוצות עולות ללאומית מתוך גמר סל של  8ליגה ילדים א' מחוזית 
 המחוזית.             

 

   ,החל מעונת            15.9.20הנהלת האיגוד מיום החלטת הוועדה המקצועית ו המלצתעפ"י  .2
 , רק העברה אחתלקבוצה  העברות 2בהם יש של מחלקת הנוער יהיו בליגות    2021/22             

 העברות 2רק העברות לקבוצה, תהיינה  3שיש של מחלקת הנוער בליגות , לכל קבוצה              
 לכל קבוצה.             

 

         עלול להשתנות בהוראת                 )עקב הקורונה2020/21לעונת  להלן תקן העליות והירידות .3
 האיגוד(. הנהלתהשעה של              

 

   הקבוצות האחרונות תרדנה  2הקבוצה הראשונה בגמר סל תזכה באליפות המדינה.  –(    ליגת על גברים  .1)
 לאומית.לליגה         

 
הקבוצות האחרונות בגמר  3שתי הקבוצות הראשונות בגמר סל תעפלנה לליגת על.  –ליגה לאומית גברים  .(2)

 סל התחתון תרדנה לליגה ארצית.
 
אזורים( בסיום העונה במשחקי הגמר סל, תשחק  2הקבוצה הראשונה בכל איזור ) -ליגה ארצית גברים  .(3)

הקבוצות אשר תדורגנה בשלושת המקומות האחרונים  3בליגה לאומית גברים.  2021/22בעונת המשחקים 
בכל איזור  10בליגה א'. הקבוצות שתדורגנה במקום  2021/22בכל איזור תשחקנה בעונת המשחקים 

הקבוצות( תשחקנה  6הקבוצות ממקום שני בליגה א' ושתי קבוצות )מתוך  4תתמודדנה בגמר סל תחתון עם 
. אם מסיבות של בקרה תקציבית תרדנה קבוצות נוספות מלאומית לארצית ויהיו 2021/22בליגה ארצית בעונת 

תתמודד  11גה א' והקבוצה במקום קבוצות הרי במקרה כזה שלשת הקבוצות האחרונות תרדנה ללי 14בליגה 
 בגמר סל  התחתון.
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 2020/21אזורים( בסיום העונה תשחק בעונת המשחקים  4הקבוצה הראשונה בכל איזור ) - ליגה א' גברים .(4)

הקבוצות  2בכל איזור תתמודדנה בגמר סל עליון עם  2הקבוצות שתדורגנה במקום  4בליגה ארצית גברים. 
קבוצות יעלו לליגה ארצית. שלושת הקבוצות האחרונות,  2 –הקבוצות  6ארצית ומתוך  בליגה 10של מקום 

 בכל ליגה, תרדנה לליגה ב'.
 
בליגה  2021/22הקבוצה הראשונה בראש כל איזור בסיום העונה תשחק בעונת המשחקים   - ליגה ב' גברים .(5)

 א' גברים. אין ירידות מליגה ב'.
 
ה אשר תדורג במקום הראשון במשחקי הגמר סל תוכרז כאלופת ישראל לעונת הקבוצ - ליגת על נשים .(6)

. הקבוצה האחרונה אשר תדורג במקום האחרון, בבית התחתון בליגה תשחקנה, בעונת 2021/22המשחקים 
 בליגה לאומית נשים. 2021/22המשחקים 

 
 3בליגת על נשים.  2021/22הקבוצה הראשונה בגמר סל  תשחק  בעונת  המשחקים   - ליגה לאומית נשים .(7)

קבוצת בליגה ארצית נשים.   2021/22הקבוצות האחרונות, בבית התחתון, תשחקנה בעונת המשחקים 
 האקדמיה לא נחשבת במניין העולות לגמר סל או היורדות לליגה ארצית. 

   
הקבוצות המנצחות בגמר סל  2הראשונה בכל מחוז תעלה למשחקי הגמר סל,  הקבוצה – ליגה ארצית נשים .(8)

 קבוצות, מכל מחוז, תרדנה לליגה א'. 2יעלו ללאומית. 
 
 הקבוצה הראשונה, מכל מחוז, תעלה לליגה ארצית נשים – ליגת א' נשים (.9)
 
 אין ירידות מליגה זאת.ה. הקבוצה הראשונה, במשחקי הגמר סל, תזכה באליפות המדינ – ליגת על נוער (.10)

         
קבוצה שיש לה כבר קבוצה –, בכל מחוז, תעלה לליגת על לנוער הקבוצה הראשונה – ליגה לאומית לנוער (.11)

 בליגת על, לא תוכל לעלות והזכות תהיה לבאה אחריה, בדירוג.
 אין ירידות מליגה זאת. 

 
 אין ירידות מליגה זאת.. לגמר סלמחוז, תעלה הקבוצה הראשונה, בכל  – ליגה ארצית לנוער(.12)

          
 ה לגמר סל.נתעלהקבוצות אשר תדורגנה במקום הראשון בכל איזור  - ליגה מחוזית לנוער(.13)

 אין ירידות מליגה זאת.         
 
ופת תוכרז כאל 2021/22הקבוצה שתדורג במקום הראשון בגמר סל בעונת  -ליגה לאומית לנערים א' (.14)

 אין ירידות מליגה זאת.המדינה לנערים. 
 
 אין ירידות מליגה זאת.. למשחקי הגמר סלהקבוצה הראשונה בכל מחוז תעלה  – ליגה ארצית לנערים א'(.15)
 
תעלה לליגה למשחקי  2020/21ונת המשחקים הקבוצה הראשונה בכל איזור בע - א' ליגה מחוזית לנערים(.16)

 .זאתיגה . אין ירידות מלהגמר סל
 
 אין ירידות מליגה זאת.הקבוצה הראשונה בגמר סל תזכה באליפות המדינה. – ליגה לאומית לנערים ב'(.17)
 
 ,אין ירידות מליגה זאת.למשחקי הגמר סלהראשונה בכל מחוז תעלה  הקבוצה - ב' מחוזית ליגה לנערים (.18)
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תוכרז כאלופת  2020/21ום הראשון בגמר סל בעונת הקבוצה שתדורג במק - ליגה לנערות א' לאומית(.19)

הקבוצות האחרונות בכל מחוז תרדנה לליגה נערות א' מחוזית. קבוצת האקדמיה אינה נחשבת  3המדינה. 
 במניין העולות לגמר סל או היורדות לליגה מחוזית.

 
, תעלה למשחקי 2020/21הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור, בעונת  - ליגה נערות א' מחוזית(.20)

 הקבוצות הראשונות בגמר סל תעלינה ללאומית. 2הגמר סל. 
 

תוכרז כאלופת  2020/21הקבוצה שתדורג במקום הראשון בגמר סל בעונת  - ליגה נערות ב' לאומית(.21)
 הקבוצות האחרונות בכל מחוז תרדנה לליגה נערות ב' מחוזית.  3המדינה, 

 במניין העולות לגמר סל או היורדות לליגה מחוזית. קבוצת האקדמיה אינה נחשבת 
 
תעלה  למשחקי  2020/21הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  - ליגה לנערות ב' מחוזית(.22)

 הקבוצות הראשונות בגמר סל תעלנה לליגה לאומית. 4הגמר סל. 
 
אין ירידות בגמר סל תוכרז כאלופת המדינה. הקבוצה שתדורג במקום הראשון  -ליגה ילדים א' לאומית (.23)

 מליגה זאת.
 
 למשחקי תעלה  2020/21הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  - ליגה ילדים א' מחוזית(.24)

 ,אין ירידות מליגה זאת.הגמר סל        
 
 תוכרז כאלופת אזורה.  2020/21הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  - ליגה ילדים ב'(.25)

 אין ירידה מליגה זו.        
 
 כל אלופה, בליגה ילדות א', תעלה לגמר סל הארצי. אלופת הגמר סל תוכרז  -א'  ליגה ילדות(.26)

 כאלופת המדינה.       
 
 תוכרז כאלופת אזורה.  2020/21הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  –ב'  ליגה ילדות(.27)

 
 

 לתשומת לבכם ניתן לבצע העברות והשאלות גם דרך המייל ואין צורך להגיע למשרדי האיגוד  .4
 לביצוע ההעברות או השאלות.              

 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 

 נפתלי גושן                      
  רכז הליגות            

 2020-21-/ 3מס' -/עידית/נפתלי/חוזרים/רשמי0

 
 


