
1 

 

 

                                

 

 
 7171יולי  71       

   
 לכבוד 
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  ,.נ.א.ג
 

 81/7182לעונת המשחקים  3' חוזר רשמי מס :הנדון 
 
   למעט  ,אין שינוי לגבי העונה שעברה)  7171/71לעונת המשחקים  תעריפי השיפוט להלן .    7

  :(שופטים 7יהיו  ןבהלאומית ' והבית העליון בנערות בלאומית  'א ליגה נערות        
 
 (כולל שופטי מזכירות)למשחק ₪  31,,73    ליגת על גברים 
 (כולל שופטי מזכירות)למשחק ₪    1,731    לאומית גברים 
 (כולל שופטי מזכירות)למשחק ₪    0,171    ליגת על נשים 
 למשחק₪    7,011    לאומית נשים 
 למשחק₪       071    ארצית גברים 
 למשחק₪       71,    ארצית נשים 
 למשחק₪       71,    נשים' א 
 למשחק₪       171    גברים' ב+ ' א 
 למשחק₪       171   לאומית וארצית, עלנוער  
 למשחק  ₪     701    נוער מחוזית 
 למשחק₪       171   לאומית וארצית 'נערים א 
 למשחק₪       701    מחוזית' נערים א 
 למשחק₪       171    לאומית' נערים ב 
 למשחק₪       701    מחוזית ' נערים ב 

 למשחק₪       301 לאומית ' ונערות ב לאומית' נערות א        
 למשחק₪       771  מחוזית' ונערות ב' נערות א 

 למשחק₪       701   ילדים וקט סל בנים        
 למשחק₪       771   ילדות וקט סל בנות        

 
  להלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השונות     .7

 11/71/71  יום ראשון        ליגת על גברים
 (ישנביום  יערכויתר המחזורים י) 70/71/71יום חמישי       ליגת על נשים

 (יתר המחזורים ייערכו בימי שלישי) 71/71/71יום ראשון     ליגה לאומית גברים
 71/71/71יום ראשון       ליגה ארצית גברים

 71/71/71יום שלישי        גברים' ליגה א
 71/71/71יום רביעי       גברים' ליגה ב

 71/71/71יום שלישי       ליגה לאומית נשים
 70/71/71יום חמישי   נשים' ליגה ארצית נשים וא

 70/71/71     יום שני  (  ארצית ומחוזית,לאומית,על)  ליגות לנוער
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 71/71/71יום רביעי    לאומית  ' לאומית ונערים ב' ערים איגה נל
 71/71/71  ום ראשוןי מחוזית ' וב' ליגה נערים א,ארצית' ם אליגה נערי
 71/71/71  יום ראשון    לאומית ומחוזית' א ותליגה נער

 71/71/71  יום שלישי    לאומית ומחוזית' ליגה נערות ב
 70/71/71  יום חמישי     'וילדים ב' ליגה ילדים א

  71/71/71    יום רביעי       ליגה ילדות
 71/71/71יום שלישי        'ליגה קט סל א
 71/71/,7יום שלישי        'ליגה קט סל ב

 71/71/71יום ראשון        ליגה קט סל בנות
 

 להלן מועדי פתיחת הגביעים השונים    .3
 70/71/71יום חמישי        גביע המדינה לגברים
 11/71/71יום ראשון         גביע האיגוד לגברים
 71/71/71יום שלישי         'גביע האיגוד ליגה ב
 71/71/71יום שלישי         גביע האיגוד לנשים
 10/71/71יום שני              גביע המדינה לנוער
 17/71/71יום שני               גביע האיגוד לנוער

 13/71/71יום שלישי       'ונערים ב' גביע המדינה לנערים א
 17/71/71יום ראשון         'א םילנערגביע האיגוד 

 17/71/71יום ראשון         'גביע המדינה לנערות א
 13/71/71יום שלישי         'גביע המדינה לנערות ב

 13/71/71יום שלישי         'לילדים אגביע המדינה 
 17/71/71יום שני              גביע המדינה לילדות

 
       בית הדיןי "שהוטל ע, 7170/71מעונת , ים והמאמנים שנותר להם לרצות עונשלהלן רשימת השחקנ . ,

 (לקבוצה אחרת ובאם השחקן או המאמן יעבר, גרר ויהיה בתוקףיכמובן שהעונש י)המשמעתי      
 

 :שחקנים     
 משחקים 7  (אליצור קרית אתא) בוזי שקד     

 משחק 7  (מכבי אלפי מנשה)רודריגזסוארס 
 משחקים 7   (הפועל יפיע) שאדי חטיב

 משחקים 3  (אשקלון .ס.א)פסלסקי אופק 
 משחקים 7   (אשקלון .ס.א) הינדרועי ק

 משחק 7   (טבריה .כ.מ) מנחם אסוס
 משחק 7   (טבריה .כ.מ) קי פרץימ

 משחק 7  (הפועל תל אביב) אסף גולדשטיין
 משחק 7  (הפועל תל אביב) איתי משה

 משחק 7  (ביתר אשדוד) אברהם תמיר
 משחקים ,  (הפועל באר שבע) רמי אלטמן

 משחקים ,  (י אשדודמכב)אבו חצירה ניב 
 משחקים ,  (מכבי כרמיאל) אסף פרידמן
 משחקים 7   (הפועל ערד) זיו פייגנבוים

 משחקים 7  (הפועל חבל מודיעין) עידו חליפה
 משחק 7  (א"בני יהודה ת) מור מזל קאב

 משחקים 7   (הפועל אילת) קטורבי 'רג
 

 
 
 



3 

 

 

 מאמנים ומנהלים  .1
 17/70/,7עד לתאריך    (מכבי כרמיאל) דוד לוי

 שבועיים מפתיחת העונה  (מכבי כרמיאל) חמאדאן אפקאר
 שבועיים מפתיחת העונה   (הפועל לב השרון) טל גור

 שבועיים מפתיחת העונה  (הפועל לב השרון) הזיאמיר פר
 
 

 !להזכירכם .0

 
 .מדריך8גם איגוד הכדרוסל ינפיק כרטיסי מאמן, /710280, החל מעונה זו

 :העלויותלהלן 

 ₪  01 –כרטיס מאמן 
 

 ₪  01 –כרטיס מדריך 
 

 . מדריך8לשם הוצאת כרטיסי מאמן, איגוד הכדורסל טפסים מעודכנים רבאת, לנוחיותכם
 
 
 
 
 
 
   

 ,בכבוד רב                                                                                       
 
 

 נפתלי גושן                                                                                
 רכז הליגות                                                                                    

  
 

 
 
 
 
 

 


