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 המקצועית כדלקמן:אישרה את המלצת הוועדה  10.05.21הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום  .1

 .22-2222מבנה ליגת העל לנוער והליגה הלאומית  .א

 קבוצות. 26קבוצות בשני מחוזות )צפון ודרום(, סה"כ  13מתחילה עם  -יגת העל לנוערל 

 6-משחקי בית ו 6משחקים לכל קבוצה,  12סיבוב משחקים אחד ) -סיבוב ראשון ליגת העל לנוער  
 משחקי חוץ(.

 הקבוצות הראשונות מכל מחוז מעפילות לבית העליון 6 -בית עליון 

 רונות מכל מחוז יורדות לבית התחתון.הקבוצות האח 7 -בית תחתון 

 קבוצות 28קבוצות בשני מחוזות )צפון ודרום( סה"כ  14מתחילה עם  -נוער לאומית 

 משחקי  6משחקי בית,  6משחקים לכל קבוצה,  13סיבוב משחקים אחד )-סיבוב ראשון ליגה לאומית 
 בכל מחוז 1-2ן במקומות חוץ, משחק אחד באולם ניטרלי( שתי הקבוצות שיסיימו את הסיבוב הראשו

 מצטרפות לבית התחתון של ליגת העל בתור הקבוצות השמינית והתשיעית )לא קבוצות בת(

 את התוצאות שהיו מול  רקקבוצות, הקבוצות גוררות  12בית אחד בן  -משחקי הבית העליון ליגת העל 
 הנוספות שהעפילו לבית העליון.הקבוצות 

 קבוצות שהיא עדיין לא שיחקה מולן, ומשחק אחד מול הקבוצות כל קבוצה משחקת שני משחקים מול 
 שהיא כבר שיחקה מולן פעם אחת בסיבוב הראשון.

 משחקים בשלב הבית העליון. 21 -סה"כ
 קבוצות בכל בית, התוצאות מתאפסות, משחקים  9שני בתים )צפון ודרום(,  -משחקי הבית התחתון

 שיסיימו ראשונות בכל בית תחתון עולות לשמינית הגמר. משחקים( שתי הקבוצות 16וחוץ )בשיטת בית 
 שתי הקבוצות שיסיימו אחרונות יורדות לליגה הלאומית.

 משחקים,גוררים את  11קבוצות, כל קבוצה תשחק  12נותרו בכל מחוז  סיבוב שני: -נוער לאומית 
 התוצאות מהסיבוב הראשון.

 :מבחנים 
 ית התחתון של ליגת העל תשחק במבחנים על הישארות הקבוצה שתסיים במקום השביעי בכל מחוז בב

 )לא קבוצת בת, אלא אם קבוצת  1-מול הקבוצה אשר סיימה את העונה בליגת הנוער לאומית במקום ה
 אם ירדה(. 

 משחקים, הקבוצה מהליגה הלאומית תארח את המשחק הראשון. 2-הטוב מ -משחקי המבחן
 

  :וכן הלאה... 15מול מקום  2, מקום 16מול מקום  1מקום  משחקים: 3-סדרה של הטוב משמינית גמר 
 

 משחקים 3-: סדרה של הטוב מרבע גמר 
 משחקים 3-: סדרה של הטוב מחצי גמר 

 משחקים. 3-: סדרה של הטוב מגמר 
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 ות:הער
 קבוצות בת מהליגה הלאומית אינן יכולות להעפיל לבית התחתון של ליגת העל. .1
 קבוצות בת מהליגה הלאומית אינן יכולות להשתתף במבחנים לליגת העל, אלא אם אחת מהקבוצות  .2

 .האם ירדה לליגה הלאומית )אחת מתוך שתי היורדות בכל בית תחתון(
 :וערבדומה למשחקי גביע המדינה לנ -חריגי גיל .3

 קבוצות הליגה הלאומית שיעפילו לבית התחתון של ליגת העל, למשחקי ההצלבה, ולמשחקי המבחן 
 ימשיכו לשחק במסגרות אלא עם שני חריגי גיל )רק אחד על המגרש(

 העברות: .4
 . 2021-22קבוצות הליגה הלאומית יוכלו לבצע שתי העברות החל מעונת המשחקים 

 .2021-22קבוצות ליגת העל לנוער יוכלו לבצע העברה אחת בלבד החל מעונת המשחקים 
 
 

 דברי הסבר:
 בית עליון: .2

 
 חוץ( מול שש הקבוצות שהגיעו מהמחוז המקביל, ומשחק -כל קבוצה תשחק שני משחקים )בית

 אחד מול חמש הקבוצות שהגיעו מהמחוז שלה.
 ון את הפועל תל אביב במסגרת מחוז דרום.לדוגמה, מכבי תל אביב אירחה בסיבוב הראש

 שתי הקבוצות העפילו לבית העליון וגוררת את התוצאה של המשחק מהסיבוב הראשון.
 בבית העליון יתקיים עוד משחק אחד ביניהן, הפעם הפועל תארח את מכבי.

 חוץ. -הקבוצות שהגיעו מהמחוז המקביל )צפון( בית 6בנוסף, מכבי ת"א תשחק מול 
 

 ת:יתרונו
 בצורה זו נחשפות הקבוצות בבית העליון לקבוצות מכל הארץ, והדירוג יקבע לפי רמת  -

 הקבוצות ולא לפי מחוזות )בהם לעיתים יש הבדל ברמה בין מחוז אחד למשנהו(
 17 -מס' המשחקים החזקים בבית העליון גדל ל -
 חינת לו"ז מס' המשחקים בבית העליון כמעט זהה למס' המשחקים בבית התחתון )מתואם מב -

 ללא צורך בהמתנה(
 ההכרעה לגבי מיקום הקבוצות שיסיימו עם אותו מס' נקודות בבית העליון תהיה לפי  -

 יניהן, כך שגם הפרש הסלים במשחקים ביניהן חשוב )כולל המשחקים בסיבוב בהמשחקים 
 הראשון שאת תוצאותיהם גוררים לבית העליון(.

 

 בית תחתון: .2
 

 מכל מחוז  1 -ת לקראת שלב שמינית הגמר, הקבוצות שיסיימו במקום הלצורך הדירוג של הקבוצו
 בבית התחתון ידורגו  2 -, והקבוצות שיסיימו במקום ה13-14בבית התחתון ידורגו במקומות 

 )הכרעה לפי מאזן או הפרש סלים(. 15-16במקומות 
 

 מבחנים: .3
 
 ונה.ישאירו את הליגה הלאומית עם משמעות וספורטיביות עד לסיום הע -
 ייתנו הזדמנות לעוד קבוצה להתמודד על עליה לליגת העל. -

 

 ( התוכנית תיבדק ע"י הוועדה המקצועית:23-2222, 22-2222במהלך שתי העונות הקרובות ) .4
 

 במידה ולאחר שנתיים תגיע הוועדה המקצועית למסקנה כי התוכנית אינה עומדת בדרישות 
 ( תהיה להלן:24-2023השלישית )תוכנית המשחקים בעונה המקצועיות הנדרשות, 

 קבוצות ירדו לליגה הלאומית,  5קבוצות, ובתום העונה  13ליגת העל תחל עם שני מחוזות של 
 שתי קבוצות יעפילו לליגת העל מהליגה הלאומית.
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 ( תוכנית המשחקים תהיה להלן:25-2024בעונה הרביעית )
 קבוצות ירדו לליגה הלאומית,  5קבוצות, ובתום העונה  10שני מחוזות של  ליגת העל תחל עם

 שתי קבוצות יעפילו לליגת העל מהליגה הלאומית.
 
 

 , הרי כתזכורת3שפורסמה בחוזר מס'  15/10/20בהמשך להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל מישיבה מיום  .ב
 עברות לקבוצה, רק העברה אחתה 2יהיו בליגות של מחלקת הנוער בהם יש  2021/22החל מעונת 

 העברות לקבוצה. 2העברות לקבוצה, תהיינה רק  3לקבוצה. בליגות של מחלקת הנוער שיש 
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