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 לכבוד
 

 ומחלקות הנוער קבוצות מחלקות הגברים
 

 א.ג.נ.,
 
 
 

 הנדון: החלטות הנהלת איגוד הכדורסל
 

החליטה לאשר את המלצות הוועדה  26/7/21הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום שני 
 המקצועית וועדת כספים כדלקמן:

 
 

 ארצית גברים וליגה א' גברים שינויים בליגה.   1           
 -שינוי מבני בליגה ארצית גברים

  12קבוצות )אזור הדרום( ואחד של  13העונה יש בליגה ארצית גברים שני מחוזות : אחד של 
 קבוצות)אזור הצפון(

  12עקב הקורונה לא היו ירידות מליגה א לליגה ב בעונה שהסתיימה אך מליגה ב היו עליות כרגיל ועלו 
 מחוזות. 5ולכן ליגה א גדלה אוטומטית לות קבוצ

 
 קבוצות בכל מחוז בליגה ארצית 14-עלייה ל

  קבוצות  13קבוצות מהליגה בת  2קבוצות, מליגה ארצית,   3תרדנה  2021/22בתום עונת 

 2022/23אלופות ליגה א ואז בעונת  5קבוצות תעלנה  12וקבוצה אחת תרד מהליגה בת 

 קבוצות. 14קבוצות ומחוז אחד של  13רצית , מחוז אחד של קבוצות בליגה א 27יהיו  

  מכל מחוז בליגה ארצית)בלי קשר לכמות הקבוצות  2קבוצות:  4תרדנה  2022/23בתום עונת 

  14שני מחוזות של  2023/24אלופות ליגה א' יעלו לארצית ואז נקבל בעונת  5בכל ליגה(. 

 קבוצות בארצית.

  בכל מחוז והמפסידה  2בוצות מליגה ארצית לליגה א': ק 5תרדנה  2023/24בתום עונת 

 מחוזות  2בכל מחוז ואז נישאר תמיד עם  12במשחק גמר סל בין הקבוצות שיתפסו מקום 

 קבוצות. 14של 

 

 (2022/23ועונת  2021/22מבחנים לעלייה:  )עונות 

 כל מחוז בארצית קבוצות בליגה א' ימשך הגמר סל בין מקום שני או שלישי מהסוף ב 5מאחר ויש 

 הקבוצות מהמקום השני בליגה א'. 5 עם 

 קבוצות  4סיבובים ובית שני של  2קבוצות בשיטת ליגה בת  3בתים: בית אחד של  2יהיו 

 בשיטת ליגה בת סיבוב אחד.

 מחוזות. 5: תישאר במתכונת של ליגה א 
 הקורונה. הגמר סל בליגה הארצית יישאר בתוקפו כפי שהיה לפני הוראות החירום של
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    2. שינוי במבנה ליגה נערים א' לאומית
 

 22-2021עונת 
 ליגת נערים א' לאומית:

 קבוצות. 36קבוצות בשלושה מחוזות )צפון, מרכז ודרום( סה"כ  12מתחילה עם 
 

 תיות.משחקי חוץ, משחק אחד נוסף לפי הגרלה לבי 5משחקי בית,  5משחקים,  11סיבוב משחקים אחד ) -סיבוב ראשון
 

 קבוצות: 16סה"כ  -בית עליון
 הקבוצות הראשונות מכל מחוז מעפילות לבית העליון 5 -
 אחת מהן תעלה לבית העליון לפי המאזן הטוב ביותר )מס' נקודות, הפרש סלים( 6 -הקבוצות שיסיימו במקום ה -

 
 

 קבוצות בכל בית, חלוקה גאוגרפית,  8שני בתים,  -משחקי הבית העליון
 . יבוב הראשון נגררות במלואן לבית העליוןמהסהתוצאות 

 משחקים. 14סה"כ שני סיבובים, 
 

 רבע הגמר:
 דרום, וכן הלאה. 4צפון מול מקום  1משחקים בהצלבה: מקום  3-סדרה של הטוב מ

 חצי גמר:
 משחקים. 3-סדרה של הטוב מ

 גמר:
 משחקים. 3-סדרה של הטוב מ

 
 קבוצות: 20סה"כ  -בית תחתון

 שעולה לבית העליון( 6-רונות מכל מחוז יורדות לבית התחתון )למעט הקבוצה מהמקום ההקבוצות האח 7 -
 

קבוצות בכל בית, חלוקה גאוגרפית, התוצאות מהסיבוב הראשון נגררות במלואן  10שני בתים,  -משחקי הבית התחתון
 .משחקים 18סה"כ לבית התחתון שני סיבובים, 

 
 יורדות לליגה הארצית.הקבוצות שיסיימו אחרונות בכל בית שש 

 
 

 ארצית:א' ליגת נערים 
 קבוצות. 65קבוצות בחמישה מחוזות, סה"כ  13מתחילה עם 

 קבוצות יעפילו לליגה הלאומית: 6
 הקבוצה במקום הראשון מכל מחוז עולה לליגה הלאומית )לא קבוצת בת(. -
 הקבוצות שיסיימו במקום השני יקיימו פלייאוף עלייה לליגה הלאומית, קבוצה אחת עולה מתוך החמש. 5 -
 האחרונות מכל מחוז יורדות לליגה המחוזית. 3 -
 

 מחוזית:א' ליגת נערים 
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 מס' מחוזות לפי הרשמת הקבוצות באיגוד.
 קבוצה אחת מכל מחוז עולה לליגה הארצית. -
 

 בסיום העונה:
 קבוצות, שני מחוזות 30 -ערים לאומיתליגת נ

 .קבוצות בכל מחוז 13קבוצות, חמישה מחוזות,  65 -ליגת נערים ארצית
 

 

 23-2022עונת 
 

 לאומית:א' ליגת נערים 
 קבוצות. 30קבוצות בשני מחוזות )צפון ודרום( סה"כ  15מתחילה עם 

 
 שחקי חוץ(מ 7משחקי בית,  7משחקים,  14סיבוב משחקים אחד ) -סיבוב ראשון

 
 קבוצות: 12סה"כ  -בית עליון

 הקבוצות הראשונות מכל מחוז מעפילות לבית העליון. 6 -
 

 , מהסיבוב הראשון רק מהמשחקים בין הקבוצות שהעפילו לבית העליון. גוררים תוצאותבית אחד,  -משחקי הבית העליון
 ת מהסיבוב הראשון(, ושני משחקים מול כל קבוצה משחקת משחק נוסף מול הקבוצה שבאה מהמחוז שלה )היפוך ביתיו

 חוץ(. התוצאות מתאפסות, שני סיבובים.-הקבוצות שהגיעו מהמחוז המקביל )בית
 

 משחקים 17סה"כ 
 ארבע הראשונות בכל בית עולות לרבע הגמר. -

 
 

 , וכן הלאה.8מול מקום  1משחקים: מקום  3-סדרה של הטוב מ -רבע הגמר -
 קים.משח 3-סדרה של הטוב מ -חצי גמר -
 משחקים. 3-סדרה של הטוב מ -גמר -
 

 קבוצות: 18סה"כ  -בית תחתון
 הקבוצות האחרונות מכל מחוז יורדות לבית התחתון. 9 -
 

 קבוצות בכל בית, חלוקה גאוגרפית, גוררים תוצאות, מהסיבוב הראשון רק  9שני בתים,  -משחקי הבית התחתון
 משחקים. 16סה"כ בים, מהמשחקים בין הקבוצות שירדו לבית התחתון שני סיבו

 הקבוצות שיסיימו אחרונות בכל בית יורדות לליגה הארצית. חמש -

 
 ארצית:א' ליגת נערים 
 קבוצות. 65קבוצות בחמישה מחוזות, סה"כ  13מתחילה עם 

 הקבוצה במקום הראשון מכל מחוז עולה לליגה הלאומית )לא קבוצת בת( -
 וף עלייה לליגה הלאומית, קבוצה אחת עולה מתוך החמש.חמש הקבוצות שיסיימו במקום השני יקיימו פלייא -
 שלוש האחרונות מכל מחוז יורדות לליגה המחוזית. -
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 מחוזית:א' ליגת נערים 

 מספר הקבוצות לפי הרשמת הקבוצות באיגוד.
 קבוצה אחת מכל מחוז יורדות לליגה הארצית. -

 
 בסיום העונה:

 .קבוצות, שני מחוזות 26 -ליגת נערים לאומית
 קבוצות בכל מחוז. 13קבוצות, חמישה מחוזות,  65 -ליגת נערים ארצית

 
 :הערות

 לכל אגודה תהיה רק קבוצה אחת בליגה הלאומית. 2022-23החל מעונת  .1
 הבית העליון ישוחק כמו בנוער על )בית אחד, משחקים בין הקבוצות משני המחוזות( 2022-23החל מעונת  .2

 
 לאומית: -נערים ב'.  3    

 ה מבנה של סיבוב אחד שאחריו הליגה תתחלק בבית עליון+ בית תחתון יהי
 סיבובים(, עם גרירת התוצאות, מצב זה יביא לרמת משחקים גבוהה ואיכותית יותר. 2)

 .NBA JR -בילדים א' לאומית, הבית העליון הוא ליגת
 

 שינויים בליגה קט סל: .4    
 ללא חילופים.בכל חמישית חמישיות ראשונות משחקים עם אותה חמישייה  3 .א

 משחק חופשי של שיתוף וחילופים. -בשתי החמישיות האחרונות
בשלושת החמישיות הראשונות מותר "טיים אאוט" אחד בכל חמישית, ואחד נוסף לבחירה באחד משתי 

 החמישיות האחרונות.
 

 הצעה זו תקפה לקטסל ה', ו' וילדים ב'
 
 ליגה על נוער.  5

 כהשתתפות בעלות של ₪  7500של  בתשלוםתחוייב כל קבוצה בליגת על גברים  2021/22החל מעונת      
 שידור המשחקים וסטטיסטיקה בכל משחק באמצעות חברת פיקסלוט     

  

 
 
 
 

 בברכה,
 

 נפתלי גושן
 רכז הליגות

 
       2021יולי  26החלטות הנהלת האיגוד מיום /309/מכתבים/2020-21/נפתלי/0
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