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 71/6112 עונת המשחקים – י תקנון איגוד הכדורסל"עפחוקי המשחק בליגות השונות 
 

כדור  זמן משחק הליגות
 משחק

 מספרי הגופיות צורת השמירה

  – (גברים) כל ליגות הבוגרים
  ,ליגה ארצית, ליגה לאומית, על-יגתל

 'ליגה ב', ליגה א

 'דק X 80 4:  משך משחק
 81 –על גברים -גתבלי)   דקות 80: הפסקת מחצית

 (דקות
  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 

 דקות 6  :לפני כל הארכה
 דקות 1 : זמן הארכה

  /כדור מספר 
MOLTEN   

 99-1מספרים  –גברים  ליגת על כל צורות השמירה מותרות
 61-61ו  4-11מספרים   – ליגה לאומית

 כולל 1-99ו " 11", "1"מספרים  – 'ליגה ב', ליגה א, ארצית

  – (נשים)כל ליגות הבוגרות 
 , ליגה ארצית, ליגה לאומית  ,על-ליגת

 'ליגה א

 'דק X 80 4:  משך משחק
 דקות 80: הפסקת מחצית

  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 
 דקות 6 : לפני כל הארכה

 דקות 1 : זמן הארכה

  2כדור מספר 
MOLTEN   

 61-61-ו  4-11  – יםליגת על נש כל צורות השמירה מותרות
-1ו " 11", "1"מספרים  – 'וליגה א ליגה ארצית, ליגה לאומית

 כולל 99

  – כל ליגות הנוער
 מחוזיתו ארצית ,לאומית, על

 'דק X 80 4:  משך משחק
 דקות 80: הפסקת מחצית

  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 
 דקות 6:  לפני כל הארכה

 דקות 1 : זמן הארכה

 /ספר כדור מ
MOLTEN  

 בלבד

 כולל 1-99ו " 11", "1"מספרים אלו ניתן לשחק עם  בליגות כל צורות השמירה מותרות

  – כל ליגות הנערים
  מחוזיתו ארצית ,לאומית' נערים א
 .לאומית ומחוזית 'נערים ב

 'דק X 80 4 : משך משחק
 דקות 80: הפסקת מחצית

  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 
 דקות 6:  כל הארכהלפני 

 קותד 1 : זמן הארכה

  /כדור מספר 
MOLTEN  

 בלבד

 .כל צורות השמירה מותרות  – 'נערים א
 .שמירה אישית בלבד בכל המגרשת ותרמ  – 'נערים ב

 .אישיתשמור שמירה חוזרים ל "אפ-דאבל"לאחר ה, בכל מצב "אפ-דאבל"ניתן לשמור 
 :כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמןבמקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע 

 (.עבירה טכנית כנגד המאמן)ענישה . ג אזהרה   .ב  הסבר השופט . א

 כולל 1-99ו " 11", "1"בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים 

 'דק X 80 4 : משך משחק מחוזית , לאומית – 'נערות א
 דקות 80: הפסקת מחצית

  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 
 דקות 6:  לפני כל הארכה

 דקות 1 : זמן הארכה

 2כדור מספר 
 MOLTEN  

 בלבד

 כולל 1-99ו " 11", "1"בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים  כל צורות השמירה מותרות

 'דק X 80 4:  משך משחק מחוזית  ,לאומית – 'נערות ב
 דקות 80: הפסקת מחצית

  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 
 דקות 6:  ני כל הארכהלפ

 דקות 1: זמן הארכה

 2כדור מספר 
 MOLTEN  

 בלבד

 .שמירה אישית בלבד בכל המגרש מותרת
 .אישיתשמור שמירה חוזרים ל "אפ-דאבל"לאחר ה, בכל מצב "אפ-דאבל"ניתן לשמור 

 :במקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמן
 (. עבירה טכנית כנגד המאמן)ענישה . ג אזהרה   .ב שופט  הסבר ה. א

 כולל 1-99ו " 11", "1"בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים 

 לאומית ומחוזית' א – ילדים
 ילדות

 
 
 

 ' דק X 80 4   :(ילדים) משך משחק
 'דק X 80 4   (:ילדות)משך משחק 

 דקות 80: הפסקת מחצית
  3-4ם בין רבעי, 8-6הפסקה בין רבעים 

 דקות 6:  לפני כל הארכה
 דקות 1 : זמן הארכה

 :ילדים
 2כדור מספר 

 MOLTEN  
 בלבד

 
 :ילדות

 2 כדור מספר 
 MOLTEN  

 בלבד

דקות  3 -ב למעט ,כל דקות המשחק רש לאורךמירה אישית בלבד ממחצית המגשמותרת 
 .בהם תותר שמירה אישית על כל המגרש, של הרבע הרביעיהאחרונות 

 .שמירה אישית על כל המגרש מותרת מפתיחת ההארכה ועד לסיומה –בהארכה 
 ".אפ-דאבל"חל איסור לשמור שמירת 

 .כלשהן( חיפויים)ור לעשות חסימות חל גם איס  – בליגת ילדות
 :במקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמן

 (. עבירה טכנית כנגד המאמן)ה עניש. ג אזהרה   .ב הסבר השופט  . א

 כולל 1-99ו " 11", "1"בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים 

 'דק X 80 4:  משך משחק 'ילדים ב
 דקות  80: הפסקת מחצית

  3-4בין רבעים , 8-6הפסקה בין רבעים 
 דקות 6 : הפסקה לפני הארכה

 דקות 1 : זמן הארכה

 1כדור מספר 
 MOLTEN  

 בלבד

דקות  3 -למעט ב, ישית בלבד ממחצית המגרש לאורך כל דקות המשחקמותרת שמירה א
 .בהם תותר שמירה אישית על כל המגרש, האחרונות של הרבע הרביעי

 .שמירה אישית על כל המגרש מותרת מפתיחת ההארכה ועד לסיומה –בהארכה 
 ".אפ-דאבל"חל איסור לשמור שמירת 

 .כלשהן( חיפויים)חל איסור לעשות חסימות 
 :קרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע כנגד מאמן הקבוצה המפרה תגובה כדלקמןבמ

 (.עבירה טכנית כנגד המאמן)ענישה . ג  אזהרה  .ב הסבר השופט  . א

 כולל 1-99ו " 11", "1"בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים 

 'סל ב-קט  ',סל א-קט – בנים
 סל-קט – בנות

 'דק / X שישיות /:  משך משחק
 דקות 3למשך  4 -ל 3 -מחצית בין השישית ההפסקת 

 דקה אחת: הפסקה בין כל שישית
 דקות 6  :הפסקה לפני הארכה

 דקות 3  :הארכהזמן 

 1 פרכדור מס
 MOLTEN  

 בלבד

למעט בדקה האחרונה  ,צית המגרש לאורך כל דקות המשחקשמירה אישית בלבד ממחמותרת 
 80י שהקבוצה לא מובילה מעל ובתנאהמגרש  בה תותר שמירה אישית על כל ,של המשחק

 .הפרש
בהארכה שמירה אישית על כל המגרש מותרת רק בדקה האחרונה ובתנאי שהקבוצה לא מובילה 

 .הפרש 80מעל 
 .כלשהן( יםחיפוי)חל איסור לעשות חסימות 
 ".אפ-דאבל"חל איסור לשמור שמירת 

 :הקבוצה המפרה תגובה כדלקמןבמקרה של הפרה בתקנון השמירה אישית תקבע כנגד מאמן 
 (.עבירה טכנית כנגד המאמן)ענישה . ג אזהרה   .ב הסבר השופט  . א

 כולל 1-99ו " 11", "1"בליגות אלו ניתן לשחק עם מספרים 
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יופעל רק כאשר הקבוצה התוקפת עוברת את קו מחצית  64 -שעון ה. הנקודות אינו קיים 3חוק  .(זמן באותה השישיתפסקי  6ניתן לקחת ) פסקי זמן בלבד במהלך המשחק 6ניתן לקחת . מן משחקשחקנים בלבד בכל קבוצה על המגרש בז 4סל יהיו -בקט
כל שחקן  .השישיות המותרות לשחקן לשחק 3 -ית זו כאחת מעבירות תחשב שיש 1 -מחליף שחקן שיצא בשחקן האו ל ולשחקן הפצוע לשחקן המחליף שחקן פצוע, עבירות 1 -אין חילופים במהלך כל השישית למעט פציעת שחקן או יציאה ב. המגרש

ר ולא הציגה את האישו שחקנים 11 -במידה וקבוצה מגיעה עם פחות מ. תציג אישור מיוחד בכתב מאיגוד הכדורסל, שחקנים 11קבוצה שאין לה סגל של  .כל שחקן רשאי להשתתף בכל הארכה .שישיות 3חייב לשחק שישית אחת לפחות ומקסימום 
 .החדשהי חוקת הכדורסל "ם הינם בתוקף ועפשאר החוקי. זאת בטופס המשחקלציין   חובה אך, ת המשחק בכל מקרהיש לקיים א, סל-דבר הנוגד את תקנון חוקת הקט, המיוחד

 

 :הערות כלליות
 :ליגה לאומית גברים

 .שחייבים להיות נוכחים ולבושים במגרש 46עד גיל , שחקנים ישראלים צעירים 1 לפחות בטופס המשחק חייבים להיות רשומים .8
 .ין חובה לשתף את השחקנים הצעירים במשחקא .6

 .המזכירות שופטיי השופטים ו"אפשר זיהויים עיאשר , "שחקן צעיר: "כרטיסי השחקןג "ע מצויןלשחקנים הצעירים  .3

 .64בן הוא עד שבוע לפני פתיחת העונה שחקן ש –משמעו  64שחקן עד גיל  /608/98בעונת  .4

 . שחקנים 83ופס המשחק כל קבוצה רשאית לרשום בט .1
 

 :לאומית' ונערות א על נוער , ליגה לאומית גברים, ונשים על גברים-ליגת
 .ח השיפוט"ל השופט לציין זאת בדוע חובה, ג הגופיה"במידה ושם השחקן אינו מופיע ע .השחקן מספרמאחור מעל  ההגופיעל גב  (שם המשפחה בלבד) בעברית את שם השחקן, ות אלובליג, חובה להדפיס

 
 :בנות7סל בנים-קט, ילדות, ילדים, נערות, נערים, נוער

מיד , לפני כל תחילת משחק .תעניוקריאות גזו הרגשת איום כלפיו, קללות נאצה: בלבד אוהד במקרים הבאים9השופט רשאי להרחיק הורה .המשחק יופסק –במידה והאוהד יסרב לעזוב את המגרש  ,היה סמכות להוציא הורה מהיציעתלשופט 
 .81משחק יהיה מקסימום מספר הנרשמים בטופס  .השופט אינו רשאי להתחיל את המשחק לפני הקראת אמנת ההתנהגות. הקבוצות יעמדו לפני הקהל ויקראו את אמנת ההתנהגות 6ראשי , לפני זריקת כדור הביניים

 
 :חריגי גיל בליגות השונות

 

סל -קט ליגה
 'ב+'א

' לדים בי
 + 

' ילדים א
 מחוזית

' ילדים א
 לאומית

' נערים ב
+ מחוזית

' נערים א
 מחוזית

' נערים ב
 לאומית

' נערים א
 ארצית

' נערים א
 לאומית

נוער 
 מחוזית

נוער 
לאומית 

 ארציתו
 עלנוער 

 

סל -קט ליגה
' נערות ב ילדות בנות

 מחוזית
' נערות ב
 לאומית

' נערות א
 מחוזית

' נערות א
 לאומית

גיל חריגי 
הרשומים 

 בטופס
אין חריגי  4 3

אין חריגי  4 גיל
אין חריגי  6 גיל

 8 6 6 גיל
חריגות גיל  

 הרשומות
 בטופס

8 8 6 0 6 0 

חריגי גיל 
הרשאים 

 לשחק בו זמנית
אין חריגי  6 8

אין חריגי  6 גיל
אין חריגי  6 גיל

 8 8 6 גיל
חריגות גיל  

הרשאיות 
 זמניתלשחק בו 

8 8 6 0 6 0 

 

 כמצוין , (על המגרש בו זמנית 6או  1)חריגי גיל בטופס המשחק  4או  3 לקבוצה לרשום מחוזית בהם יש אפשרות' מחוזית ונערים א' נערים ב, מחוזית' ילדים א', ילדים ב, בנים סל-קט ותבליג .1ומספר  4ופיה מספר גיל יוכלו לשחק רק עם גחריגי ה
ם עישחק הגיל חריג , בה יש רק חריג גיל אחד בליגת העל לנוער .11-ו 44, 1, 4קבוצה שאין לה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במספרים  .11ה מספר הרביעי ישחק עם גופיגיל הוחריג  44פיה מספר השלישי ישחק עם גוגיל ההרי חריג  ,ל"בטבלה הנ

  .בלבד 4מספר גופיה 
 .אין הגבלה לגבי מספרי הגופיות( לאומית' נערים א, לאומית' נערים ב, לאומית' ילדים א) בליגות שאין בהם חריג גיל .בלבד 1או מספר  4חריגת הגיל תשחק עם מספר , בלבד חריגת גיל אחתבה יש  ,ילדותת יגבל

 לגבי אי השתתפות השחקנית במשחקים נגד קבוצות עם ( י היועץ המשפטי"ם ונוסח עטופס קיי) שחקניות וזאת בתנאי שהקבוצה והשחקנית מגישים טופס תצהיר של איגוד הכדורסל 6לרשום ניתן  'וילדים ב' ילדים א ,סל בנים-קבוצות קטב
  .(גם אם השחקנית לא רשומה בקבוצת הבנות)שחקנית בישוב בו יש גם קבוצת בנות יכולה לשחק בקבוצת הבנים רק עם אישור בכתב מהאגודה לה יש קבוצת בנות , כמו כן (.אם הקבוצה היריבה מתנגדת) שחקנים דתיים

 
 :'ילדים ב

מותר לבצע בכל רבע הדקות הראשונות  1לאחר . דקות מלאות ברציפות מתחילת אותו הרבע 1יפתחו ברבע אחד לפחות וישחקו חובה שכל השחקנים שרשומים בטופס המשחק  .שחקנים שיפתחו את הרבעה 1 את לרשום בטופס המשחקבכל תחילת רבע יש 
במידה והשופט אישר את  –דקות  1שחקן שנפצע והוחלף לפני שעברו  .מתחילת רבע דקות מלאות ברציפות 1יש חובה לפתוח עם אותו השחקן ברבע אחר בכדי שישחק , דקות 1בטרם חלפו ח באחד מהרבעים והוחלף במידה ושחקן פת. חילופים ללא הגבלה
 X -מן בעיגול מסביב לוסי, דקות מתחילת הרבע 1רם חלפו באחד מהרבעים והוחלף בט השחקן שפתח בחמישיי. ניתן לפתוח את הרבעים הבאים עם כל שחקן אחר, לאחר שכל השחקנים מילאו את חובתם בעת פתיחת רבע. הכל כשורה: החילוף בגין הפציעה

 .הם אלו שמילאו את חובתם ברבע הנתון, ללא עיגול מסביב X -רק השחקנים שמסומנים ב. בטופס המשחקשלו 
 

 :הערות נוספות
 16:11-מגבלה ל, טכניות אישיות 6שחקן ייפסל בגין , ע אחת ושליטה מקו מחצית המגרש"הינו ז מאמן7העונש בגין עבירה טכנית של שחקן) 7116114 שנכנסה לתוקפה בעונת, ישחקו לפי חוקת הכדורסל החדשה( ללא יוצא מן הכלל) ותבכל הליג -

 14-מתאפס לשעון הקליעה החוק שבו כולל , Semi circle –עדכון קו חצי המעגל , סקי הזמן העומדים לרשותה במחצית השנייהפ 3 -גם אם לא נצלה עד אז אף אחד מ פסקי זמן 6-קבוצה לא תוכל לקבל יותר מ כאשר  ,של המשחק דקות האחרונות
 (.קפהשניות בריבאונד הת

 אמונתן הדתיתהמקפידות על  לשחקניות, בנוסף  (.גם לשחקנית בודדת בקבוצה)סל בנות -ילדות וקט, נערות', א, ארצית, יתלאומ :עקב אמונתן הדתית ארוכיםומכנסי טרנינג כיסוי ראש יהיה מותר לחבוש וללבוש , המשחקות בליגות הבאות לשחקניות -
 .(גם לשחקנית בודדת בקבוצה) על-בכל הליגות כולל ליגת (באותו הצבע של הגופיה) לגופיהמתחת  חולצת טריקו יהיה מותר ללבוש

 . סל-ילדות וקט, ילדים, 'נערות ב, 'נערים ב', א רק בליגה נעריםאך ואו להיות עוזרי מאמן תעודת מדריך רשאים לאמן  בעלי -

 .'נוער ונערות א, נשים, בליגות בוגריםבליגות שרשאי המדריך לאמן וכן לשמש כמאמן או כעוזר מאמן בעלי תעודת מאמן רשאים  -

 .ביציע ולא בתחום שדה המשחק הותשה לנהל את המשחק ויהיה עליו לשלא יור ,תואם לתפקידוא יהיה ברשותו כרטיס של מדריךעוזר 9וזר מאמןע9מדריך9מאמן -

 .ח השיפוט"על השופט לציין זאת בדו חובה –החדשקבוצה שמופיעה למשחק ללא לוגו איגוד הכדורסל . גופיית המשחקבנה למקם את הלוגו החדש של איגוד הכדורסל על יתחו, בכל הליגות, הרשומות באיגוד הכדורסל קבוצותכל ה -


