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 קבוצות ליגה ילדות אלכבוד: 
 קבוצות ליגה ילדים א לאומית            

 
 

 לליגות הילדים והילדות בהתאמה WNBAוליגת  NBAליגת  הנידון:
 שלום רב, 

 

 ., בהמשך למכתב האגף המקצועי ובשיתוף האגף המקצועיהמשחקים שיטתהתקנון ומצ"ב הסבר אודות 

במידה והקבוצה תוותר על השתתפותה הרי האגף  השתתפות במשחקים אלה הינם בגדר רשות ולא חובה.

 המקצועי הוא שיחליט אודות הקבוצה המחליפה. 

 . WNBA -וה -NBAתשומת לבכם לגבי השינוי בזכות העלייה לליגת ה

 תזכה גם בתואר אלופת ישראל לעונה זאת.  WNBA -וה -NBAהראשונה בליגת ההקבוצה 

 

 ג'וניור WNBA –ליגת ילדות 
 מחוזות של קבוצות ילדות א 11

 . 29.4.21 -המשחקים ביום חמישי ה תוםיהיה צילום מסך של טבלאות הליגה עם 
 בהתאם להחלטת האגף המקצועי לנשים מהמקום השני באחד המחוזות.  נוספתכמו כן תעלה קבוצה אחת 

במידה ולקבוצות לא תהיינה כמות שווה של משחקים יהיה מדרג מעל אחוזי הצלחה, בחלק עליון במידה 
 ומספר המשחקים שונה וכמות ההפסדים שווה יהיה מאזן בין הקבוצות. 

וצות עם אותן נקודות, הרי כמו בעונה שעברה ייקבע במידה ומספר המשחקים לא יהיה שווה, בין שתי הקב
 הדירוג לפי אחוזי ההצלחה של ניצחונות, מתוך כמות משחקים. 

 
 מתווה המשחקים:

 . WNBA -תעלה לליגת ה 29.4.21 -הראשונה מכל מחוז ב
ליגת לאחר מכן הליגה הסדירה ממשיכה לפי תוכנית המשחקים של איגוד הכדורסל ללא הקבוצות אשר עולות ל

 ג'וניור.  WNBA -ה
 

 ג'וניור WNBAליגת 
 אשר זה יהיה שמה.  WNBA -קבוצות כל קבוצה מגרילה קבוצה מה 12

 דוגמא: הפועל אטלנטה דרימס תל אביב
 

לשני מחוזות של שש קבוצות בכל מחוז וזאת בחלוקה לפי  WNBA -הקבוצות יחולקו בדומה למבנה ה 12
 מיקום גאוגרפי. 

 ליגה זו תתחיל מחדש ללא גרירת תוצאות מהליגה הסדירה, הליגה תשוחק סיבוב אחד. 
בתום הסיבוב ארבע הקבוצות הטובות תעלנה לשלב רבע הגמר בשיטת הטוב משני משחקים, תעשה הצלבה בין 

 הבתים. 
1------4 
2------3 
3------2 
4------1 

סדרת רבע הגמר תשוחק בשיטת הטוב משני משחקים בשיטת בית חוץ. את המשחק השני תארח הקבוצה 
 שסיימה במקום הטוב יותר. 
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 המנצחות עולות לסדרת חצי הגמר אשר תשוחק באותה שיטה כמו רבע הגמר. 
 שתי המנצחות בתום סדרת שני המשחקים תעלנה לגמר. 

 ישוחק במשחק אחד.  משחק הגמר 
 ארוע הגמר יערך במקום נטרלי אשר יפורסם בהמשך. 

 
 נהלים

  כל קבוצה תשחק במדים של קבוצות הWNBA אשר אותה היא הגרילה 

 המדים יחולקו לקבוצות על ידי האיגוד 

  בדומה לWNBA המנצחות יקבלו טבעות אליפות 

  כדורי המשחק יהיו הכדורים הרשמיים של ליגת הWNBA  (6)כדורי ספולדינג, כדור מספר 

 כדורים יחולקו לקבוצות על ידי האיגוד 

 איגוד הכדורסל יפיק את ארוע הגמר וזאת בהתאם להנחיות הקורונה באותה תקופה 

  יערך ארועDRAFT  אשר בו תוצג הליגה ויוגרלו שמות הקבוצות. פרטי הארוע ימסרו ב, יום 3.5.21ביום ,
 ה באותה תקופה. בהמשך בהתאם להנחיות קורונ

 במידה וקבוצה ויתרה על השתתפותה, האגף המקצועי יקבע קבוצה חלופית  השתתפות בליגה אינה חובה.ה
 בהתאם לשיקול דעתו. 

 ה זו מחויבת לעמוד בקריטריונים של איגוד הכדורסל. גקבוצה המשתתפת בלי 

  .בהמשך לתקופה בה אנו נמצאים יש לקחת בחשבון כי יתכנו שינויים או ביטול הליגה 

 מכל אגודה בארץ תשתתף רק קבוצה אחת בליגת ה- WNBA. 

 
 ג'וניור NBA–ליגת ילדים 

 מחוזות של קבוצות ילדים א לאומית 8
 . 29.4.21 -המשחקים ביום חמישי ה תוםיהיה צילום מסך של טבלאות הליגה עם 

הקבוצות מהמקום  6כמו כן תעלנה . NBA -תעלנה לליגת ה 29.4.21 -הקבוצות הראשונות מכל מחוז ב 3
 הרביעי עם המאזן הטוב ביותר.

במידה ולקבוצות לא תהיינה כמות שווה של משחקים יהיה מדרג מעל אחוזי הצלחה, בחלק עליון במידה 
 ן הקבוצות. ומספר המשחקים שונה וכמות ההפסדים שווה יהיה מאזן בי

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 משחקים. 

 
 מתווה המשחקים:

 NBA -המשחקים של איגוד הכדורסל ללא הקבוצות אשר עולות לליגת ה הליגה הסדירה ממשיכה לפי תוכנית
 ג'וניור. 

 
 ג'וניור NBAליגת 

 אשר זה יהיה שמה.  NBA -קבוצות כל קבוצה מגרילה קבוצה מה 30
לשישה מחוזות של חמש קבוצות בכל מחוז וזאת בחלוקה לפי  NBA -הקבוצות יחולקו בדומה למבנה ה 30

 מיקום גאוגרפי. 
 זו תתחיל מחדש ללא גרירת תוצאות מהליגה הסדירה, הליגה תשוחק סיבוב אחד.  ליגה

הקבוצות הטובות תעלנה לשלב שמינית הגמר בשיטת הטוב משני משחקים, תעשה הצלבה בין  16בתום הסיבוב 
 הבתים. 
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1------16 
2------15 
3------14 
4------13 
5------12 
6------11 
7------10 
8------9 
 

סדרת שמינית הגמר תשוחק בשיטת הטוב משני משחקים בשיטת בית חוץ. את המשחק השני תארח הקבוצה 
 שסיימה במקום הטוב יותר. 

 המנצחות עולות לסדרת רבע הגמר אשר תשוחק באותה שיטה כמו שמינית הגמר. 
 ע הגמר. המנצחות עולות לסדרת חצי הגמר אשר תשוחק באותה שיטה כמו רב

 
 שתי המנצחות בתום סדרת שני המשחקים תעלנה לגמר. 

 משחק הגמר ישוחק במשחק אחד.  
 ארוע הגמר יערך במקום נטרלי אשר יפורסם בהמשך. 

 
 נהלים

  כל קבוצה תשחק במדים של קבוצות הNBA אשר אותה היא הגרילה 

 המדים יחולקו לקבוצות על ידי האיגוד 

  בדומה לNBA  טבעות אליפותהמנצחות יקבלו 

  כדורי המשחק יהיו הכדורים הרשמיים של ליגת הNBA  (6)כדורי ספולדינג מספר 

 כדורים יחולקו לקבוצות על ידי האיגוד 

 איגוד הכדורסל יפיק את ארוע הגמר וזאת בהתאם להנחיות הקורונה באותה תקופה 

  יערך ארועDRAFT  ת הקבוצות. פרטי הארוע ימסרו , אשר בו תוצג הליגה ויוגרלו שמוב, יום 3.5.21ביום
 בהמשך בהתאם להנחיות קורונה באותה תקופה. 

 במידה וקבוצה ויתרה על השתתפותה, האגף המקצועי יקבע קבוצה חלופית  השתתפות בליגה אינה חובה.ה
 בהתאם לשיקול דעתו.

 ה זו מחויבת לעמוד בקריטריונים של איגוד הכדורסל. גקבוצה המשתתפת בלי 

  .בהמשך לתקופה בה אנו נמצאים יש לקחת בחשבון כי יתכנו שינויים או ביטול הליגה 

 מכל אגודה בארץ תשתתף רק קבוצה אחת בליגת ה- NBA. 

 בכבוד רב,
 נפתלי גושן                                                                 
 רכז הליגות                      

 יו"ר –ם הלוי העתק: מר עמיר
 מנכ"ל –מר יעקב בן שושן              

 אגף מקצועי נשים             
 אגף מקצועי גברים             
 איגוד השופטים             
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