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  גברים לאומית

 עקב אימוני נבחרת העתודה. תשתנהת המשחקים יטש

 : הטוב משלושה משחקים.גמר סל רבע הגמר

 .וב מחמישה משחקיםהט ריישא: גמר סל חצי הגמר

 .הליגה הרגילה : משחק אחד אצל הבכירה בדירוגמשחק הגמר

בהתאם ללו"ז שנקבע, ימתינו  ם את הליגהבמידה ובמהלך הסיבוב השני תהיה מניעה לסיי .1
 שבועות לאישור חזרה למשחקים.  6הקבוצות עד 

   הליגהלחזור למשחקים,  שבועות מהפסקת הפעילות, לא יתקבל אישור 6במידה ולאחר 
 .במחזור האחרון -היורדות תקבענה בהתאם לטבלת הליגה  3העולות ו  2סתיים וזהות ת

במידה ומספר המשחקים לא יהיה שווה, בין שתי הקבוצות עם אותן נקודות, הרי כמו בעונה 
שעברה ייקבע הדירוג לפי אחוזי ההצלחה של ניצחונות, מתוך כמות המשחקים ותהיינה עליות 

 וכנן בתקן עליות וירידות, המופיע בספר המשחקים.וירידות כמת
 

במידה ולאחר סיום העונה הסדירה אך לפני תחילת הפלייאוף, תהיה מניעה לקיים משחקים,  .2
שבועות מהפסקת  6שבועות לאישור חזרה למשחקים. במידה ולאחר  6הקבוצות עד  ימתינו

היורדות  3 -העולות ו  2הות יתקבל אישור לחזור למשחקים, הליגה תסתיים וז הפעילות, לא
 לטבלת הליגה במחזור האחרון. תקבענה בהתאם

במידה ומספר המשחקים לא יהיה שווה, בין שתי הקבוצות עם אותן נקודות, הרי כמו בעונה 
שעברה ייקבע הדירוג לפי אחוזי ההצלחה של ניצחונות, מתוך כמות המשחקים ותהיינה עליות 

 ירידות, המופיע בספר המשחקים.וירידות כמתוכנן בתקן עליות ו
 

בהתאם ללו"ז שנקבע, ימתינו הקבוצות ככל  ,במידה ובמהלך הפלייאוף תהיה מניעה לסיימו .3
כדי לסיים את הפלייאוף עד תום. סייג לסעיף זה הוא שהליגה תהיה חייבת להסתיים  שיידרש

הסתיים במלואו,  והפלייאוף טרם 31/05/21. במידה ונגיע לתאריך  31/05/21 לא יאוחר מיום
לרבות ) היורדות תקבענה באמצעות שקלול כלל הניצחונות במהלך העונה 3-העולות ו 2זהות 

קבוצות יהיה אותו מספר ניצחונות, שקלול התוצאות במפגשים ביניהם  2במידה ול  (.הפלייאוף
 ) היורדות יהיו בכל מקרה רק מהבית התחתון(.הוא שיכריע.

 
ן תהיה מניעה לקיים משחקים, עם קבלת האישור לחזרה לפעילות, מובהר בזאת כי במידה ואכ .4

מחזורים בשבוע,   2-3רכז הליגות, מר נפתלי גושן, תוכנית משחקים חדשה אשר תכלול  יכין
 וזאת בכדי לעשות הכל לסיים את הליגה בהקדם ובצורה ספורטיבית על הפרקט. 

 

  נשים לאומית

מידה ולא יושלמו כל המשחקים יהיה צילום מסך של , ב06/04/21הליגות יימשכו עד לתאריך 
 -מדרג מעל אחוזי הצלחה יהיה .הליגות כשהקבוצות תדורגנה לפי יחס ניצחונות לעומת משחקים

בחלק התחתון במקרה ומספר המשחקים שונה וכמות הניצחונות שווה יהיה מאזן פנימי בין 
 הקבוצות.

ת ההפסדים שווה יהיה מאזן פנימי בין בחלק עליון, במקרה ומספר המשחקים שונה וכמו
 הקבוצות.
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, החל מתאריך 3-חצי גמר וגמר הטוב מ רבע, קבוצות ראשונות, מכל מחוז, תעלנה לגמר סל, 4
 ,אלופת הליגה תעלה לליגת העל.10/05/21ועד לתאריך  8/04/21

בת סיבוב אחד, עם גרירת תוצאות הקבוצות הנותרות ישחקו בגמר סל תחתון בשיטת ליגה  7
של הטוב  סדרהארבעת האחרונות תשחקנה ב ,למעט התוצאות של מקום אחרון בצפון

 (ושתי המפסידות בסדרות ירדו ליגה. 6-5, מקום 7-4משלוש)מקום 

  חידוש משחקים

 הספורט.והנחיות משרד התרבות  עפ"ייחודשו בכל המקומות  ,בכל הארץ ,כל המשחקים

  סל במחלקות הנוער עליות וגמר

למעט ליגת על נוער ונערים א' לאומית , 2021ליוני  30 -יסתיימו בתאריך ה ותהמשחקים בליג
 )עקב אימוני נבחרת ישראל(. 2021למאי  31 -בתאריך השיסתיימו 

 (.ניטרליחצי הגמר באולם  י)משחקיערכו כמתוכנן.של הנוער והנערים א' משחקי הגביע  

 .מהשבוע השני של חודש מרץ, וישוחקו פעם בשבועכל המשחקים יחודשו 

 )כולל(, מבוטלים  06/03/21ועד  27/12/20החל מתאריך , שנועדו להיערךבליגה, כל המשחקים 

 קבעו להם מועדים למשחקים חוזרים לתאריכים מאוחרים יותר(.)גם משחקים שנ

 משחקים, יבוצעו השלמות. 15-בליגות שלא נגיע ל

 :( + נוער על, ילדים א' לאומיתים ב', נערים א', נוערליגות לאומית )נער

 יושלמו מחזורים פעם בשבוע עד לסיום הסיבוב הראשון. 

 לאחר מכן הליגות יפוצלו לבית עליון ובית תחתון באותו המחוז בני סיבוב אחד. 

בליגות נערים א' לאומית + נוער על יתקיימו לאחר מכן משחקי גמר סל במתכונת מצומצמת 
 .,)שהקבוצה הבכירה בדירוג מארחת את המשחק(קבוצות 8חק אחד בסדרה( בהשתתפות )מש

אלופות המחוזות  5בליגת נערים ב' לאומית יתקיים גמר סל מצומצם )משחק אחד בסדרה( בין 
קבוצות:  8הסגניות הטובות ביותר )כך לפי התכנית המקורית בספר המשחקים. סה"כ  3-בלבד ו

 .חצי גמר וגמר(, )שהקבוצה הבכירה בדירוג מארחת את המשחק(רבע גמר, 

קבוצות( גם בעריכת משחקי גמר סל  11יהיה צורך בחלק מהליגות )אלו שיש בהן  –הערה 
 משחקים.  15-מנת להגיע ל-תחתון/דירוג על

  בבית עליון/תחתון(. 6בסיבוב הראשון +  13משחקים ) 19-בליגת נוער לאומית יגיעו במצב הזה ל

 זה מספיק על מנת לקבוע עלייה

 משחקים( 18מחזורים שנקבעו לליגה הזו יוצא  26מהכמות הראשונית של  70%)

 70%-במידה ועקב דחיית משחקים לא יגיעו ליגות על לנוער וליגה לאומית לנערים א' ל
 יבוטלו משחקי הגמר סל. 31/5/21מהמשחקים עד 

 מהמשחקים. 70%-יה תיקבע רק אם יתקיימו מעל להאליפות ו/או העליצעירות האחרות בליגות ה

בליגת ילדים א' לאומית יתקיים גמר סל מצומצם )משחק אחד בסדרה( בין אלופות המחוזות 
 לפי מי שמחזיקה במאזן טוב יותר(. האירוח –קבוצות: רבע גמר, חצי גמר וגמר  8בלבד )

במתכונת שנקבעה בספר  המחוזות 6סל בין אלופות -בליגת נערים א' ארצית יתקיים גמר
 סדרות מקבילות, כשהמנצחת בכל סידרה מעפילה ללאומית.  3המשחקים )בית/חוץ(, כלומר 

 אין סדרות המשך. 

 מהמשחקים. 70% יםקבע גמר סל הוא יערך בתנאי שנערכנביתר הליגות בהם 
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 ירידות ועליות בליגות גברים ונשים

 .א' גברים ונשים וליגה ב' גברים, ישחקו עד סוף חודש יוני בליגות ארצית גברים ונשים, ליגה

בחלק התחתון במקרה ומספר המשחקים שונה וכמות הניצחונות  -מדרג מעל אחוזי הצלחה היהי
, בחלק עליון במידה ומספר המשחקים שונה וכמות ההפסדים שווה יהיה מאזן פנימי בין הקבוצות

 .ה יהיה מאזן פנימי בין הקבוצותושו

ידה ומספר המשחקים לא יהיה שווה, בין שתי הקבוצות עם אותן נקודות, הרי כמו בעונה במ
שעברה ייקבע הדירוג לפי אחוזי ההצלחה של ניצחונות, מתוך כמות המשחקים ותהיינה עליות 

 .וירידות כמתוכנן בתקן עליות וירידות, המופיע בספר המשחקים

לליגה גבוהה יותר, מליגות אלו לא  נשים יהיו עליות 'אא' גברים, ב' גברים, ארצית נשים,  בליגת
 א' נשים העולות יקבעו ע"י גמר סל בין אלופי המחוזות.-בליגה ארצית נשים ו יהיו ירידות,

 בליגה ארצית גברים יהיו עליות וירידות לפי תקן העליות הקבוע.

 עליות וגמר סל במחלקות הנערות

 חקי הגמר סל בכל הליגות של מחלקות הנערות.עולות ויורדות ומש ,בעונה זו ,לא יהיו

שחקנית שזומנה לסגל נבחרת צעירה כלשהיא  ,30/06/21המשחקים בליגות יסתיימו בתאריך 
 תהיה במסגרת הנבחרת בלבד וזאת מיום הזימון לנבחרת.

 .חצי הגמר באולם ניטרלי( י, )משחקמשחקי הגביע ייערכו כמתוכנן

 .של חודש מרץ, וישוחקו פעם בשבוע כל המשחקים יחודשו מהשבוע השני

 , מבוטלים )כולל( 06/03/21ועד  27/12/20החל מתאריך , בליגה שנועדו להיערךכל המשחקים 

 (.לתאריכים מאוחרים יותר )גם משחקים שנקבעו להם מועדים למשחקים חוזרים

     משחקים, יבוצעו השלמות. 15-בליגות שלא נגיע ל

 ברים וא' נשיםחידוש ליגה א' גברים, ב' ג

ייערך רק , קבוצות ומעלה 11י של חודש מרץ, בליגות בהן יש נהליגות תחודשנה החל מהשבוע הש
התוצאות הסיבוב הראשון ובשלב השני של העונה תחולק הליגה לבית עליון ובית תחתון )כש

 והנקודות נגררות(.

 הפסדיםנה וכמות הבמקרה ומספר המשחקים שו עליוןבחלק ה -מדרג מעל אחוזי הצלחה היהי
 שווה יהיה מאזן פנימי בין הקבוצות.

ייקבע הדירוג לפי במידה ומספר המשחקים לא יהיה שווה, בין שתי הקבוצות עם אותן נקודות, 
 .אחוזי ההצלחה של ניצחונות, מתוך כמות המשחקים

 סיבובים כרגיל. 2קבוצות ומטה ייערכו  10בליגות שתהיינה 

 )למעט ליגת על גברים, על נשים ולאומית גברים(: ההעברות שחקנים בליגות השונות

 .01/03/21 -במקום ב 14:00בשעה  15/03/21בתאריך ההעברות יסתיימו 

 ליגות קט סל בנים ובנות

 שחקנים בעונה זו בלבד. 10 -חות מניתן יהיה להופיע למשחק גם עם פ

                                                                                                      

 בכבוד רב,                                                                                            

 

 נפתלי גושן                                              

 רכז הליגות                                  
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