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 2015/16לעונת המשחקים  2הנדון: חוזר רשמי מס' 

 

 : להלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השונות .1

 

 11/10/15ליגה ארצית גברים יום ראשון 

 13/10/15ליגה א' גברים יום שלישי 

 14/10/15ב' גברים יום רביעי  ליגה

  13/10/15ליגה לאומית נשים יום שלישי 

  15/10/15א' נשים יום חמישי -ליגה ארצית נשים ו

 12/10/15ליגה לאומית נוער יום שני 

 12/10/15ליגה מחוזית וארצית נוער יום שני 

  14/10/15ליגה לאומית נערים א' יום רביעי 

  11/10/15ב' יום ראשון -וליגה נערים ארצית ומחוזית א' 

  14/10/15ליגה נערים ב' לאומית יום רביעי 

 11/10/15ליגה נערות א' לאומית ומחוזית יום ראשון 

  13/10/15ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית יום שלישי 

  15/10/15ליגה לילדים יום חמישי 

 13/10/15סל א' בנים יום שלישי -ליגה קט

 20/10/15שלישי סל ב' בנים יום -ליגה קט

 14/10/15ליגה ילדות יום רביעי 

  11/10/15סל בנות יום ראשון -ליגה קט

 

 

 : להלן מועדי פתיחת משחקי הגביעים השונים .2

 

 06/10/15גביע האיגוד לגברים יום שלישי 

 07/10/15גביע ליגה ב' יום רביעי 

  08/10/15גביע האיגוד לנשים יום חמישי 

  06/10/15שלישי  גביע המדינה לנוער יום

 06/10/15גביע האיגוד לנוער יום חמישי 

 07/10/15ב' יום רביעי -גביע המדינה לנערים א' ו

  07/10/15גביע האיגוד לנערים א' יום רביעי 

  07/10/15גביע המדינה לנערות א' יום רביעי 

 06/10/15גביע המדינה לנערות ב' יום שלישי 

 08/10/15גביע המדינה לילדים יום חמישי 

  07/10/15גביע המדינה לילדות יום רביעי 
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(, החלטת הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 3)סעיף  13/08/14בהמשך לחוזר, על שינוי החוקה שפורסם בתאריך  .3

 2015/16פו בעונת שניות ייכנס לתוק 24, החוק החדש של 06/10/14מתאריך  4, והודעתינו בחוזר רשמי מס' 01/10/14

 .גם בליגות החובבניות ובליגות הצעירות ולא יהיו אורכות נוספות

 .על הקבוצות להתאים את מערכות השעונים שלהם לחוקה החדשה

 

  גם בעונה זו לא יהיו חייבים מאמנים להיות חברים בארגון המאמנים כתנאי .4

 . להוצאת כרטיס מאמן או כרטיס מדריך

המאמנים/מדריכים שאינם חברי ארגון המאמנים תיעשה השנה ע"י ארגון המאמנים בעלות שתיקבע הוצאת התעודה לגבי 

 . ע"י ארגון המאמנים בשיתוף עם איגוד הכדורסל

  .מאמנים שמבקשים להוציא כרטיס מאמן בלי להיות חברים בארגון מתבקשים לפנות לארגון המאמנים

 . והפקס של איגוד הכדורסלניתן להשיג את ארגון המאמנים במספרי הטלפון 

 

  עונש 2015/16להלן רשימת השחקנים והמאמנים שנותר להם לרצות בעונת  .5

  משמעתי שהוטל ע"י בית הדין המשמעתי )כמובן שהעונש ייגרר ויהיה בתוקף

 :(באם השחקן יעבור לקבוצה אחרת

 

 שחקנים

 משחק אחד –עבד מארק )הפועל מעיליא( 

 משחקים 2 –לה( עומר בוסקילה )הפועל עפו

 משחקים 3 –אליהו מנגיסטי )הפועל ירושלים( 

 משחק אחד –יהונתן טובול )הפועל ירושלים( 

 משחק אחד –עוזרי אורפז )אליצור בנות אשקלון( 

 משחק אחד –שי ארביב )אליצור בנות אשקלון( 

 משחק אחד –ליאור גל )הפועל לכיש( 

 משחקים 2 –סהר אופיר )אליצור יבנה( 

 משחקים 2 –בייז )הפועל מעלות( ג'ונתן 

 (משחקים 3 –מיתר שאוט )הפועל נצרת עילית( 

 משחק אחד –עומרי שמש )הפועל ירושלים( 

 

 מאמנים ומנהלים

 15/12/15עד לתאריך  –גבי יזרעאלי )אליצור שפיר( 

 01/11/15עד לתאריך  –יואל בן ברוך )הפועל קרית טבעון( 

 28/03/16ד לתאריך ע –רונן שאוט )הפועל נצרת עילית( 

 

 

 ,בכבוד רב

 

 נפתלי גושן

 רכז הליגות


