
 

 

 
 2019יוני   16       

   
 לכבוד 

_______________ 
 

 ג.א.נ., 
 
 

 4239142לעונת המשחקים  4חוזר רשמי מס'  הנדון: 
 
 

  להלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השונות .1
 

 22/10/19   יום שלישי      ליגה לאומית גברים
 27/10/19   יום ראשון        ליגה ארצית גברים

 29/10/19יום שלישי                ליגה א' גברים
 30/10/19   יום רביעי       ליגה ב' גברים

 29/10/19   יום שלישי       ליגה לאומית נשים
 31/10/19   יום חמישי    ליגה ארצית נשים וא' נשים

 28/10/18   יום שני       (  על,לאומית,ארצית ומחוזיתליגות לנוער  )
 30/10/19   יום רביעי   ' ארצית  ליגה נערים א' לאומית ונערים א

 27/10/19   יום ראשון   ליגה נערים ב' לאומית,ליגה נערים א' וב' מחוזית 
 27/10/19   יום ראשון     ליגה נערות א' לאומית ומחוזית
 29/10/19   יום שלישי     ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית

 31/10/19   יום חמישי      ליגה ילדים א' וילדים ב'
  30/10/19   יום רביעי         ליגה ילדות

 29/10/19   יום שלישי       ליגה קט סל א'
 05/11/19   יום שלישי       ליגה קט סל ב'

 27/10/19   יום ראשון       ליגה קט סל בנות
 

 
 להלן מועדי פתיחת הגביעים השונים    .2

 22/10/19יום שלישי          גביע האיגוד לגברים
 23/10/19יום רביעי           גביע האיגוד ליגה ב'
 22/10/19יום שלישי          גביע האיגוד לנשים
 22/10/19יום שלישי          גביע המדינה לנוער
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 22/10/19יום שלישי          גביע האיגוד לנוער
 23/10/19יום רביעי          גביע המדינה לנערים א' 

 23/10/19יום רביעי          ד לנערים א'גביע האיגו
 22/10/19יום שלישי         גביע המדינה לנערים ב'
 24/10/19יום חמישי         גביע המדינה לנערות א'
 22/10/19יום שלישי         גביע המדינה לנערות ב'
 24/10/19יום חמישי         גביע המדינה לילדים א'

 23/10/19רביעי       יום    גביע המדינה לילדות
 

 ! תזכורת .3
 

שחקנים  5בליגה  לאומית גברים כל קבוצה חייבת לרשום בטופס המשחק לפחות 
ישראלים צעירים שחייבים להיות נוכחים ולבושים במגרש)שחקנים שנולדו מיום 

 )כולל ואילך(, אין חובת שיתוף שחקן צעיר במשחק עצמו. 01/10/95
 

מבני בליגה קטסל א' בנים, קטסל ב' בנים וקטסל בנות, ה יהשינו גם העונה זאת ימשיך  .4
 להלן מספר הבהרות :

 
טורנירים שייערכו בחופשות חנוכה ופסח, אך אם  2-כל קבוצה חייבת להשתתף בעונה ב .א

הקבוצות שישובצו לטורניר יתאמו מועד אחר תהיה אפשרות לשנות זאת והטורניר 
 ייערך במועד שיתאמו הקבוצות.

 
 מם, גם בליגה וגם בטורנירים ינוהלו בטופס משחק רגיל עם תוצאות,המשחקים עצ .ב

השינוי היחיד הוא שלא יפורסמו  -יהיה לוח תוצאות ואם יהיה שוויון תהיה הארכה
 טבלאות ותוצאות באתר האיגוד ולא יהיו אלופות ליגה.

 

 שינויים שנקבעו ע"י הנהלת איגוד הכדורסל.להלן  .5
 

 
 : ליגות לבנים

 
ים של איגוד הכדורסל תהיה מוסמכת לאשר רישום של שחקן בכרטיס ועדת החריג .א

 (.22חודשים מהגיל הקבוע בתקנון)גיל  4כפול גם אם השחקן גדול עד 
 ליגות צעירות(.-גמישות הזזת משחקים)בנים ובנות .ב

מחזורים  2-תהיה אפשרות להזיז משחק מעבר למחזור הבא ולא יאוחר מ
 נערים א' לאומית, נערות א' לאומית קדימה למעט ליגת על נוער וליגה 
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ניתן יהיה לדחות משחק ונערות ב' לאומית, בהם נשאר התקנון הקיים. 
ע הראשון של הפגרה בין זור האחרון של הסיבוב הראשון לשבומהמח

 הסיבובים.
הקבוצות הראשונות בכל ליגה וייערכו  8בליגה ארצית גברים יעלו לגמר סל  .ג

של גמר סל בכל מחוז)רבע גמר,חצי גמר וגמר( בשיטת שלושה סיבובים 
הטוב משלושה משחקים. הקבוצה הראשונה בגמר סל בכל מחוז תעלה 

 לליגה הלאומית.

ת להשתתף ות ליגה ארצית גברים חייבוכל קבוצ –גביע האיגוד לגברים  .ד
בגביע האיגוד ולא צריכות להירשם לגביע. לקבוצות ליגה א' גברים 

 היא רשות ולא חובה ובהתאם להרשמה ברישום מקוון.ההשתתפות בגביע 

 קבוצות. 14העונה תשוחק ליגה נערים א' לאומית בשני מחוזות של  .ה
מכל מחוז תעלנה לגמר סל, בהצלבה בין המחוזות. משחקי  קבוצות 8 

משחקים).....לפי  2-טת הטוב משמינית הגמר וברבע הגמר ייערכו בשי
משחקים.  3-ייערכו בשיטת הטוב מים(, משחקי חצי הגמר והגמר הפרש

האחרונות בכל מחוז והמפסידה בסדרת גמר סל  2קבוצות:  5מהליגה ירדו 
בכל מחוז  12הקבוצות שתתפוסנה מקום  2משחקים. בין  3-של הטוב מ

 עולות. 5-מחוזות ו 5וזאת מאחר ובליגה ארצית נערים א' יש 
 ליגה ילדים א' לאומית: .ו

 המשחקים בליגה ילדים א' לאומית: להלן שינויי במתכונת ושיטת
 

 רקע
 

בליגה לילדים לאומית ישנן הבדלי רמות גדולים בין הקבוצות והמחוזות השונים, כמו כן ה 
NBA  ברחבי אירופה , הליגה מתקיימת בדומה למבנה ה 14מקיים ליגות לגילNBA  30עם 

 קבוצות בכל מחוז 5מחוזות כאשר  6קבוצות שמחולקות ל
 איגודים ברחבי אירופה 16מדינות ושיתוף פעולה עם  22ערים  60יגות כאלו בכיום, ישנן ל

ר שמשמשים כשגרירים בליגות הג'וניו  NBAשחקנים אירופיים בעל עבר עשיר  ב  12ישנם 
 ברחבי אירופה

ל שיתוף פעולה ופתיחת ליגה באירופה והוחלט ע NBAאיגוד הכדורסל נפגש עם נציגי ה
 כזאת.

לארץ  NBAרבים ברמת החשיפה, ביגוד, השתלמויות, שליחת שחקני יספק כלים  NBAה
 ועוד דברים רבים במסגרת שיתוף הפעולה 

 
 בדומה לשנה שעברה -שלב א'

קבוצות, בכל מחוז, לפי מיקום גיאוגרפי, בסיבוב  14מחוזות, של  6 -הקבוצות תשחקנה ב  84
 אחד בלבד.

 לפי הגרלה. –ביתיות 
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 NBA JR. LEAGE –גת שלב ב' לי
 בישראל NBAקבוצות, מכל מחוז, יעפילו לבית העליון.שיהיה ליגת  5
 קבוצות, מכל מחוז, תשחקנה בבית התחתון. 9
קבוצות שיעפילו ישתתפו לפני פתיחת הליגה באירוע דראפט גדול ומתוקשר בו יגרילו כל  30-ה

"הפועל עפולה סלטיקס" יחד  -שכך היא תיקרא בנוסף . לדוגמא  NBAקבוצה שם של קבוצת 
הקבוצות יקבלו גופיות משחק חדשות וכן מוצרי פרסום ומיתוג והמטרה היא למקצע עם הלוגו 

 .את הליגה ככל שניתן עם סטטיסטיקה וכו
קבוצות, בכל מחוז, לפי מיקום גיאוגרפי  5מחוזות של  6-הקבוצות, בבית העליון, תחולקנה ל 30

  .גרירת התוצאות מהשלב המוקדם(סיבובים )ללא  2 –ותשחקנה ב 
הקבוצות, שנותרו בבית התחתון, בכל מחוז, תשחקנה בליגה בת סיבוב אחד )עם גרירת  9

 .תוצאות מהשלב המוקדם(
 בבית העליון בלבד ניתן יהיה ללחוץ בשמירה על כל המגרש.

 
 

 שלב ג'
ג( יעפילו לשלב הגמר סל, שמינית גמר, הקבוצות, בבית העליון )לפי הדירו 30קבוצות, מתוך  16

 הטובות ביותר 3מקומות  4המקומות הראשונים מכל בית +  2רבע גמר, חצי גמר וגמר. 
כל שלב, הטוב משלושה, ישוחק כשהקבוצה עם המאזן הטוב יותר בליגה, בשלב ב', תארח את 

 המשחק הראשון והמשחק השלישי.
  

 2חריגי גיל כאשר רק  4ים רישום של אושר בליגה קטסל א' בנים וקטסל ב' בנ .ז
שחקנים רשאים לשחק בו זמנית במגרש)מספרי השחקנים החריגים  4מתוך 

 (.4,5,44,55הם:

 ערב הגמרים לגילאים הצעירים יפוצל: .ח
גמר לנערים א' ונוער, בערב אחר ייערכו משחקי הבערב אחד ייערכו משחקי 

 '.אהגמר לנערים ב' וילדים 
חק הכפול בגמר של נערים ב' וייערך משחק גמר בודד בעקבות כך יבוטל המש

 בערב הגמרים.
 -: אושרה שיטת המשחקים לליגת נוער על כדלקמן .ט

הסיבובים,  2סיבובים רגילים ובתום  2קבוצות צפון ודרום,  10בתים של  2
 קבוצות מכל מחוז ייעלו לגמר סל העליון למשחק הצלבה: 4
 -משחקים( 5-וגמר)הטוב מ משחקים(, חצי גמר 3-רבע גמר)הטוב מ 
הקבוצות שאינן עולות לגמר סל העליון תשחקנה במשותף בבית  12  
  התחתון בשיטת ליגה בת סיבוב אחד שכל הקבוצות תגרורנה עימן את כל  
 האחרונות בבית התחתון תרדנה  4 -התוצאות והנקודות מהשלב הראשון 
 לליגה הלאומית. 
 משחקים 31 -עליוןמקסימום משחקים לקבוצה ,בבית ה 
 משחקים 20      -מינימום משחקים לקבוצה,   בית עליון 
 משחקים 29    -בבית התחתון –כמות משחקים לקבוצה  
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ב' גברים ניתן יהיה לרשום בטופסי  -בליגה ארצית גברים : א' גברים  ו .י
 שחקנים כפי שהיה עד היום. 12שחקנים ולא  15המשחק 

 .6דור מס' כוליגה ילדים ב' ישחקו ב בליגה ילדים א' .יא

יום המשחקים של ליגה נערים ב' לאומית יהיה יום ראשון וליום רביעי כפי  .יב
 שהיה עד היום.

יום המשחקים של נערים א' ארצית יהיה יום רביעי ולא יום ראשון כפי  .יג
 שהיה עד היום.

 
      

 ליגה לבנות
 

 .20.30עד שעה בליגה נערות ב' לאומית נתן יהיה לקיים משחקים  .א

 19.30בליגה נערות ב' מחוזית ניתן יהיה לקיים משחקים עד השעה  .ב

לקבוצות בליגה נערות ב' מחוזית תהיה אפשרות לשחק את משחקיהם  .ג
ביתיים בימי שלישי או בימי שבת )משחקי קבוצות אליצור במוצאי שבת ה

על הקבוצות להודיע את היום המבוקש ע"ג טופס (.20.00יתקיימו בשעה 
 .לליגה רשמההה

קבוצות האקדמיה הן בנערות א' לאומית והן בנערות ב' לאומית ישחקו אך  .ד
 ורק באזור הצפון.

בית עליון  –שיטת המשחקים בנערות א' לאומית ונערות ב' לאומית  .ה
בבית העליון לא תגרורנה הקבוצות לבית העליון את התוצאות  -תשתנה

 והנקודות מהשלב הראשון.
 התוצאות והנקודות כפי שהיה עד כה. בבית התחתון יגררו

 סדר המשחקים בגמר סל של ארצית נשים יוגרל בגמר סל ארצית נשים .ו
 על ידי ועדת ליגה וגביע לפני פתיחת העונה ויפורסם בספר המשחקים.                    

 
 

האיגוד מרכז, בין השאר, את כל נושא כרטיסי מאמני/מדריכי  2019החל מינואר  .6
 ל כל המשתמע מכך.כדורסל, ע

על  אך ורקואילך מבוצע  2019/20חידוש כרטיס מאמן/מדריך כדורסל לעונת המשחקים 
 . ידי איגוד הכדורסל בישראל ע"ר

הנהלת איגוד הכדורסל קיבלה ואישרה את המלצת הוועדה המקצועית של האיגוד בדבר 
שרת חידוש כרטיס מאמן/מדריך כדורסל, אשר בבסיסה שיפור המקצועיות והכ

 המאמנים והמדריכים.
ואילך חידוש הכרטיס יהיה מותנה בהצגת תעודה  2020/21לפיכך, החל מעונת המשחקים 

המאשרת השתתפות בלפחות חמש שעות של השתלמות מקצועית המוכרת על ידי אגף 
 ההדרכה של האיגוד. 
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תף בלפחות , יש להשת2020/21כלומר, על מנת לחדש את הכרטיס לעונת המשחקים 
חמש שעות השתלמות מקצועית, החל מיום הודעה זו ועד למועד חידוש הכרטיס לעונת 

 .2020/21המשחקים 
דרישה זו של השתלמות מקצועית חלה לגבי כל מאמן ומדריך כדורסל למען הסר הספק, 

 בכל הליגות.
 באתר האיגוד יפורסם לוח השתלמויות שנתי לנוחיותכם והיערכותכם.

      
ים נוספים ניתן לפנות אל מזכירת היחידה להדרכה שבאגף המקצועי באיגוד לפרט

 .ball.co.il-rishum@basketבדוא"ל: 
 

)ביניהם ארגון  גופים אחרים איגוד השופטים לא מכיר בתעודות אחרות שמוציאים
רק עם תעודה במשחק לשמש כמאמן דריך או למהמאמנים( והשופטים יאפשרו למאמן 

 של איגוד הכדורסל.
 

 2018/19להלן רשימת השחקנים והמאמנים שנותר להם לרצות עונש מעונת משחקים  .7
שהוטל ע"י בית הדין המשמעתי)כמובן שהעונש ייגרר ויהיה בתוקף באם השחקן או 

 המאמן יעברו לקבוצה אחרת(.
 

 :שחקנים
 משחקים 3-קטסל א'(-יןינון אזולאי)הפועל חבל מודיע

 משחקים 3-ליגה א'(-ינדה)א.ס.אשקלוןרועי ק
 משחקים 2-נשים(-גבריס מרין)הפועל אעבלין

 משחק אחד-ליגה ב'(-נשה)מכבי רמת גןמיונה 
 משחקים 3-בוגרים(-מרדכי טל)הפועל גליל עליון

 משחקים 2-ליגה א'(-עמרי טרניגיט)עצמה באר יעקב
 משחקים 3-נערים(-יהיונתן גל)הפועל עמק הירדן/טבר

    משחקים 3-נערים(-עמק הירדן/טבריהאסף רואי)הפועל 
 משחקים 2-בוגרים(-רוס ברק)הפועל מיתר

 משחקים 2-בוגרים(-אייל הנדלסמן)הפועל באר שבע אסא
 משחקים 2-בוגרים(-אסף ברגר)הפועל באר שבע אסא

 משחקים 2-בוגרים(-סער סטרז)הפועל גדרות
 משחקים 2-בוגרים(-הליאור מלכה)אליצור רמל

 משחקים 5-בוגרים(-אל עובלי שיהאב)הפועל תמרה
 משחקים 2-בוגרים(-ג'וליאן נדב)הפועל משגב

 משחק אחד-בוגרים(-ניר כהן)הפועל כפר קאסם
 משחקים 3-מיכל אלון)בני יהודה נשים ת"א(

 משחקים 3-נערים ב'(-ילון נווה)הפועל ברנר
 יםמשחק 3-לוי תומר)הפועל גלבוע בוגרים(

 משחקים 3-בוגרים(-מתן דוידי)הפועל אילת זהר
 משחקים 4-בוגרים(-נוטש עמית)הפועל אילת זהר

 משחקים 3-נשים(-מיתר אסולין)הפועל גליל עליון
 משחקים 3-נוער(-מאור עומרי)הפועל רג/גבעתיים
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 משחק אחד -נערים א'(-יאיר אוזן)הפועל צפת
 משחק אחד-גברים(לאומית -יענג ג'אמר)הפועל חיפה

 
 

 מנהלים ומאמנים
 שבועיים-ירון אביב)עצמה באר יעקב(

 חמישה שבועות-פת(שי קדוש)הפועל צ
 שבועיים-יוסי מזרחי)הפועל חבל מודיעין(

 שבוע-הדר רפאל)בני יהודה ת"א(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 

 נפתלי גושן                      
  תרכז הליגו            

 2019-2020-/ 2מס' -/עידית/נפתלי/חוזרים/רשמי0

 


