
 

 

       

 
 
 
 
 
 

 2019בדצמבר  5        לכבוד
______ 

 ג.א.נ.,
 
 

 20/2012לעונת   4חוזר רשמי מס' הנדון: 
 

 יוכלו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה והגביע  22.12.19 ראשוןהחל מיום 
 )בכל הליגות והגביעים( אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס שחקן תקף לעונת

 של האיגוד עם תמונה(. כחול)כרטיס פלסטי 2019/20 
    

 שחקנים ללא כרטיס שחקן, לעונה זו, לא יהיו רשאים כלל להשתתף במשחקים, החל 
 ’, בדבר בירורים נא לפנות למזכירות איגוד הכדורסל: מירי יעקובוביץ .  22/12/19 -מ

 ישי ובימי של 12:30 –09:00רוזי נחום ואלמוג חסיד כל יום )מלבד יום שישי( בין השעות 
 .16:00-18:00וחמישי גם בין השעות 

  
 שחקנים יהיו רשאים לשחק רק עם כרטיס שחקן או אישור זמני מיוחד ע"ג טופס האיגוד 

    השחקנים באתר האינטרנטשיונפק ע"י מזכירות האיגוד, או העתק מעודכן של רשימת 
 של האיגוד.

 

 הצגת אישור זמני, שהופק באמצעות אתר האינטרנט .1
 

 וקבוצה מציגה העתק מעודכן של רשימת השחקנים, שהופק על ידה באתר האינטרנט במידה 
  –)טופס שהופק יום לפני המשחק או יותר  !ביום המשחקהאיגוד, יש לוודא כי הטופס הופק של 

 אינו תקין והשופט לא יקבלו(.
 קודמת.להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים, או כרטיס שחקן מעונה  חובהכמו כן, 

 

 שחקנים אשר התמונה שעל גבי כרטיס השחקן אינה מעודכנת ורלוונטית, מתבקשים להעביר 
 תמונה עדכנית לאחד המיילים של מחלקת רישום.

 
       

 :לנוחיותכם רצ"ב מיילים ישירים של עובדי האיגוד .2
  

                ball.co.il-Naftaly@basket  רכז הליגות
 

                     ball.co.il-Miri@basket     מחלקת רישום
 

                 ball.co.il-Rozi@basket   מחלקת רישום
 

        ball.co.il-Almog@basket        מחלקת רישום 
         

            ball.co.il-Refferres@basketאיגוד השופטים        
 

            ball.co.il-Varda@basketהנהלת חשבונות         
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 ובספר המשחקים 1תשומת לבכם: תזכורת לאמור בחוזר רשמי מס'            .3
 עפ"י חוקי מדינת ישראל, שופטי הכדורסל העובדים בשיפוט בימי שישי)החל משעה לפני           
 .150%וצאי שבת( זכאים לשכר של השבת( וביום שבת)כולל מכניסת           
 כל קבוצה שתבחר לשחק את משחקיה הביתיים בימי שישי)החל משעה לפני כניסת השבת(           
 וביום שבת)כולל מוצאי שבת( ו/או תקדים משחקים לימי שישי/שבת, תצטרך לשלם את הפרשי           
 הקבוצה באיגוד בהפרש דמי השיפוט.השיפוט. איגוד הכדורסל יחייב את חשבון דמי           

 

 ע"פ ההנחיות שקיבלתם, הן בחוזרים והן בספר המשחקים, הכדור הרשמי של איגוד  .4
  הכדורסל הוא כדור מסוג "מולטן".               

  אנו מקבלים דיווחים מהשופטים שחלק מהקבוצות אינן ממלאות את חובתן ואין                                     
 ברשותן כדורים מסוג "מולטן".               

 
 שלא תשחק עם כדור מסוג  שקבוצהאנו מפנים את תשומת ליבכם 

 "מולטן" תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.
 גם אגודות שלא מדביקות על החולצות שלהן את הסמל של איגוד הכדורסל )בכל הליגות( 

 בית הדין המשמעתי תועמדנה לדין משמעתי, בפני  ,דרנה את הנושא במידה ולא תס
 של איגוד הכדורסל.

 
 :להלן המועדים האחרונים להעברות בליגות השונות .5

 
 23.04.20  יום חמישי     ליגת על גברים:                         
 12.03.20       חמישייום      ליגה לאומית גברים:                 
 27.01.20       שני    יום       ליגת על נשים:                       
 26.01.20     יום ראשון         ליגה ארצית גברים:        
 28.01.20     יום שלישי         ליגה א' גברים:              
  29.01.20       יום רביעי         ליגה ב' גברים:              
 28.01.20     יום שלישי                   נשים:      ליגה לאומית 
 30.01.20     יום חמישי       א' נשים       -ליגה ארצית נשים ו 
 06.01.20     יום שני             ליגת על לנוער 
  10.02.20     יום שני                ליגה נוער לאומית                  
 10.02.20        יום שני            ליגה נוער ארצית ומחוזית 
 19.01.20     יום רביעי                    ליגה נערים א' לאומית:  
 26.01.20        רביעייום           ליגה נערים א' ארצית:      
 26.01.20        ראשוןיום  : ,נערים א' מחוזיתליגה נערים ב' לאומית 
 26.01.20      יום ראשון                   ליגה נערים ב' מחוזית:   
  30.01.20ליגה ילדים א' לאומית)בית עליון(:       יום חמישי        
 06.02.20ליגה ילדים א' לאומית)בית תחתון(:     יום חמישי       
 06.02.20    יום חמישי         וילדים ב': מחוזית ליגה ילדים א'  
  12.01.20       יום ראשון       בית עליוןליגה נערות א' לאומית: 
 26.01.20ליגה נערות א' לאומית:בית תחתון      יום ראשון        
 26.01.20   יום ראשון                      ליגה נערות א' מחוזית:   
 07.01.20    יום שלישי          בית עליוןליגה נערות ב' לאומית:  
 14.01.20יום שלישי          ליגה נערות ב' לאומית:בית תחתון    
 21.01.20    יום שלישי          ליגה נערות ב' מחוזית:               
 21.01.20   יום שלישי                     סל א':            -ליגה קט 
 11.02.20     יום שלישי                   סל ב':            -ליגה קט 
 29.01.20      יום רביעי                      ליגה ילדות:               
 26.01.20      יום ראשון                   סל בנות:        -ליגה קט 
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 סיבובים מלאים יהיה המועד האחרון שבוע ימים לפני מחצית  4או  3בליגות בהם יש 

 גות אלו המועד האחרון הוא בלי-כמות המחזורים בעונה )לא בליגות עם בית עליון ובית תחתון
 בתאריך הרשום בחוזר זה(.

 
 :רישום שחקנים חדשים .6

 
 ב' גברים ניתן לרשום שחקנים חדשים -בליגה ארצית גברים, א' גברים ו      
 רק עד המועד האחרון להעברות המופיע בחוזר זה. לגבי יתר הליגות       
 של הליגה באותה ניתן לרשום שחקנים חדשים עד המחזור האחרון       
 עונה)לא ניתן לרשום שחקנים חדשים למשחקי הגמר סל(.      

 

  :להלן תזכורת של תקנון האיגוד לגבי מיקום של מורחקים בעת ביצוע עונש ההרחקה .7

בעל תפקיד,לרבות מאמן וכן שחקן שנענש בהרחקה ממשחק/ים, ע"י בית הדין או בענישה 
לרבות במחצית, אך ורק בתחומי היציע המיוחד אוטומטית, רשאי להימצא במהלך המשחק 

לקהל הרחב, ולא במקום אחר בתחומי המגרש. לא ישתתף כל בעל תפקיד, מאמן או שחקן 
 שהורחק במהלך משחק ו/או ע"י בית הדין כאמור לעיל, בטקס חלוקת פרסים ומדליות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 נפתלי גושן

 רכז הליגות
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