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 לכבוד
 

 קבוצות הנשים והנערות
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 החלטת הנהלת האיגודהנדון: 
 
 
 

אישרה את המלצות ועדת נשים  26/7/21הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום שני 
 כדלקמן:

 
 ליגה לאומית מקצוענית

 

  2022-2023בקרה תקציבית החל מעונת 

 2022-2023ינימום שיקבע על ידי האגף המקצועי החל מעונת תקציב מ 

  מגרשי פרקט 2022-2023מגרשים 

  2024-2025סלים מהרצפה בעונת 

 10 שחקניות בכל טופס 
 
 

 2022-2021מבנה הליגה עונת 
 

 קבוצות  15
 20-21שתי עולות מהארצית בעונת 

 20-21יורדת מליגת העל בעונת  1
 20-21עולה מליגת העל בעונת  1
 20-21יורדות מהלאומית בעונת  2

 2021-2022קבוצות בעונת  15סה"כ בליגה 
 

 שיטת המשחקים
 קבוצות 15ליגה של 

 שני סיבובים
 1-4פליאוף 

2-3  
 הטוב משלושה משחקים

 שתי המנצחות עולות לגמר הטוב משלושה משחקים
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 נים(יורדות מהלאומית )המסיימות בשלושת המקומות האחרו 3בתום העונה 
 עולות מהארצית 2
 יורדת מליגת העל 1
 עולה מליגה לאומית לליגת העל.  1
 

 2023-2022מבנה הליגה עונת 
 קבוצות  14

 עולות מהארצית 2
 יורדת מליגת העל  1
 עולה מליגת העל 1
 יורדות מהלאומית 2
 

 שיטת המשחקים
 קבוצות. 14מחוז אחד של 

 שני סיבובים 
 3 -ר בהצלבה הטוב מארבע הראשונות עולות לחצי גמ

 4נגד  1מקום 
 3נגד  2מקום 

 . 3-סידרת גמר המנצחות בין משחקי חצאי הגמר בסדרת הטוב מ
 מינימום.  30משחקים בעונה מקסימום או  32סה"כ 

 עולות מהארצית 2בתום העונה: 
 יורדת מליגת העל  1
 עולה מליגת העל 1
 יורדות מהלאומית 2
 

  קבוצות בליגה הלאומית 12-לרדת ל תבחן האפשרות 2023-2024בעונת 

  קבוצת האקדמיה תחשב לקבוצה מן המניין עם כל הזכויות והחובות  2022-2023בעונת
 שיש לכל קבוצה בליגה הלאומית.

 
 

 תקנון ונהלי ליגה לאומית נשים
 

 :כדלקמן יהיו התקנון מטרות
 

 נשים.  ניהול וארגון כללים מנחים ואחידים לכל קבוצות ליגה לאומית, הפעלה
 השיפוטיים למוסדותיה ,האיגוד לתקנוני ובכפוף האיגוד במסגרת הלאומית הליגה והסדרת פיקוח

 .דין ולכל
 קביעת כללים מקצועיים ושיווקיים של הליגה. 

 .לאומית ליגה בעניין המדיה עם הקשר וסיפוח פיתוח
 .הלאומית הלליג הנוגע בכל בכדורסל התקשורת ובאמצעי במגרשים הצופים עניין הגדלת

 .הלאומית לליגה הנוגע בכל הקהילה עם וקשר חברתית מעורבות
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 :והפניות הבהרות
 האיגוד הם הכדורסל, תקנוני איגוד ותקנוני לחוקת מנוגד או/ו קיים לא או/ו חסר סעיף בכל כי יובהר

 .שיקבעו
תקנון המשמעת. י לפע"י בית הדין המשמעתי  הטלת עונשים זה, תגרור תקנון בהוראות עמידה אי
. 

 
 משחק לקראת המארחת הקבוצה היערכות

ישיבה כפי שקבע האגף  מקומות מספר יהיה נשיםלאומית  בליגת קבוצה של אולם בכל כי חובה
 .המקצועי

 בהתייחס FIBA של הכדורסל חוקת על מבוססת באולם המשטח גבי על הקבוצות ההערכות

 אולם. בכל הקיים למבנה ולשטח
 :  גבי הפרקט על ראוי ישיבה מקום לספק יש הבאים הנדרשים יםהתפקיד לבעלי

 תפקידים בעלי ארבעה – המזכירות שופטי צוות .א

 )במידה ויש(  אחד – משקיף .ב

 תפקיד בעלי שני – הטלוויזיה שדרי צוות .ג

 אחד – כרוז .ד

 
 האולם הכנת
לקראת  בו השונים עזריםוה האולם את להכין יש – לאומית בליגה קבוצה תשחק שבו האולם הכנת

 כל את מפרטים הבאים ליגה. הסעיפים משחק כל לקראת ותקינות הערכות ולבדוק העונה
 תנאים הם להלן המפורטים הסעיפים כל המארחת, כאשר הקבוצה של הנושאים שבאחריותה

 הליגה: לקיום משחקי הכרחיים
 משודר ושאינ המשחק תחילת לפני שעה המארחת הקבוצה לרשות יעמוד האולם .1

 בהיערכות המארחת הקבוצה את מחייב סוג מכל משודר. שידור הוא אם המשחק לפני ושעתיים
 .זהה

 .ונגישות סדר, ניקיון על . הקפדה2

, כולל מקלחות. חובת המקלחות הינה החל  האורחת לקבוצה נאות הלבשה חדר . הימצאות3
 . 2023-2024מעונת 

-2023לל מקלחות. חובת המקלחות הינה מעונת . הימצאות חדר הלבשה נאות לשופטים כו4
2024 . 

 .המזכירות לשולחן משמאל תמיד המארחת הקבוצה ספסל . הימצאות5
 .בלבד הכדורסל חוקת פי על – המזכירות עמדת גבי על והשעונים העזרים . מיקום6
 .שניות 24 -ה ושעון המשחק שעון של . חיבור7

 .ינהתק חלופית משחק שעון מערכת . הימצאות8
 .לכדור, לסירוגין ׳חץ׳ מתקן . הימצאות9

 מעמדת השידור( מטר 1 למרחק עד ימוקמו החשמל חשמל )נקודות . נקודת10
 כל של שחקניות ומספורה 12 המכיל( דולקות בו הנורות כל)ש תקין תוצאות לוח . הימצאות11

 אחת מהן. 
 לחוטי, שתישמעא מיקרופון באולם, בתוספת מקצועית כריזה מערכת . הימצאות12

 ,לקהל שירות למתן מיועדת מלאה. המערכת בתכולה כשהאולם גם וברור היטב
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 .הצורך במקרה בטיחות והודעות הנחיות ולמתן מוזיקה להשמעת
 .בלבד המזכירות שולחן ליד מקצועי כרוז הימצאות. 31

 המוזיקה משחק. הפעלת בכל מוזיקה ( להפעלת DJ) בתקליטן שימוש חובת. 31

 ומחצית רבע כל שבין המשחק, בהפסקות תחילת לפני לפחות דקות 20 תיעשה
 כשהמשחק מוזיקה להשמיע המשחק. אין מתום לפחות דקות 10 ועד משחק

 שבהם שירים להשמיע בעברית. אין מהמוזיקה 75% להשמיע משוחק. יש
 .וקללות גסות מילים משולבות

 ,המארחת הקבוצה ישראל, דגל של הלאום האולם: דגל במרום דגלים הימצאות. 31

 מקום ימוקמו הכדורסל. הדגלים איגוד ודגל המארחת העיר ליגה לאומית נשים, דגל דגל
 :אחידות יהיו ומידותיו הדגל צורת .הצופים כל ידי על שייראה ובגודל ובולט מרכזי

110X150  צדדי. -דו ויהיה מ"ס 
 .הליגה של שמיהר בכדור ורק אך לשחק מחויבות הקבוצות – . כדור16
 .משחק באיכות רשמיים כדורים 6 האורחת לרשום תעמיד . המארחת17
 -מ יאוחר לא יתקיים הקבוצות. הטקס שתי של השחקנים הצגת טקס קיום . קיימת חובת18

 .המשחק תחילת לפני שש דקות
 

 שידורים
 מאולמה המשחקים לשידור אופטימליים תנאים תציע הלאומית בליגה קבוצה כל .1
 וכן האיגוד תנאי פי על הולמת שידור עמדת י )כאשר יהיה שידור מאולמה הביתי(, כוללהבית
 בתחומי המגרש. חל כבלים העברת למנוע כדי , וזאתלחשמל בסמוך לעמדת השידור פנימי חיבור
 את הפרקט.  השידור מצלמות של "הראייה" בקו ויזואלית הפרעה על איסור
לחן עם שני כסאות לטובת שדרי המשחק בעמדה כל קבוצה מארחת מחויבת להעמיד שו .2

 נוחה לשידור.
כל קבוצה מחויבת לספק גישה נוחה למצלמות השידור באמצע היציע מקביל לקו האמצע  .3

 בהתאם לדרישות צוות השידור.
משחקים לא ידחו בלי אישור האגף המקצועי לנשים שכן האגף המקצועי יקבע את זמני  .4

 ו לא יוכלו להדחות למועד שונה. שידור המשחקים ומשחקים שישודר
 זמני המשחקים המשודרים ישארו קבועים בהתאם לכתוב בספר המשחקים.  .5
האגף יקבל עדכון אם שחקנית לא משחקת עד ליום ראשון בשבוע המשחק על מנת שיוכל  .6

 להפיק את הפלאייר הפרסומי

 בתחילת העונה תעביר הקבוצה את רוסטר הקבוצה עם מספרי השחקניות .7
 לת העונה תעביר הקבוצה את לוגו המועדוןבתחי .8

 
 ראשונה עזרה
 מכשיר, ראשונה עזרה תיק אולם בכל יימצאו והמשחקים האימונים במהלך .1

 לתחומי האפשר ככל וימוקמו קרוב מיידית ובכוננות יד בהישג יהיו טיפולים. הם החייאה, ושולחן
 .המשטח

 ומוכתבים המופיעים יםהפריט כל את יכיל הראשונה העזרה בתיק שיימצא הציוד .2
 .מהחוק כמתבקש ברורה רשימה פי על ולאומית הכדורסל איגוד בתקנון

 .החייאה בערכת קבוצה כל מחויבת הבית . במשחקי3
 צוות האימונים והצוות הרפואי לעבור קורס עזרה ראשונה  לכל . איגוד הכדורסל ממליץ4
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 המשחק בטופס שחקנים רישום
 .  שחקניות 10לפחות   המשחק בטופס לרשום חייבת קבוצה כל .3
 למשחק הקבוצה סגל את הכולל מודפס טופס ימסור מטעמו נציג או הקבוצה מאמן .2

 
 

 לוגו הקבוצה. הטופס את יכלול זה המשחק. טופס תחילת לפני לפחות דקות  30 המשחק לרשם
וצה, וצוות הקב ראש של במשחק, מספריהן ושמותיהם חלק שייטלו השחקניות כל שמות את יכלול

 .האימון
 

 תלבושות
 .האיגוד לוגו + הקבוצה לוגו יודפסו ) אימוניות כולל ( השחקניות תלבושות כל על .1

 על גופיות המשחק יודפס שם השחקנית בעברית בגב החולצה מעל המספר .2
 

 אורחת לקבוצה הלבשה חדר
 

 2023-2024)מעונת  הקבוצה המארחת תעמיד לרשות הקבוצה האורחת חדר הלבשה .1
 חובת מקלחות בחדר ההלבשה(

 .ישיבה מקומות 20 לפחות: בחדר קבוע יודצ .2

 מחיק תדריכים לוח: עזר ציוד .3
 .טיפולים מיטת .4
 שירותים .5
 .ומסודר נקי יהיה האורחת הקבוצה של ההלבשה חדר כי תדאג המארחת קבוצהה .6
 .רשמיים משחק כדורי ששה האורחת הקבוצה לרשות תעמיד המארחת הקבוצה .7
 הקבוצה המארחת תעמיד לרשות הקבוצה האורחת שתי שישיות מים.  .8

 
 שחקניות לבוש קוד

 :תכלול קבוצה בכל השחקניות תלבושת .1
 ומאחור.  מלפנים זהה בצבע גופיות .2
 .המשחק במהלך המכנסיים בתוך להיות חייבת הגופייה .3
 ומאחור. מלפנים שולט צבע באותו קצרים מכנסיים .4
 . 99ועד מספר  0איגוד הכדורסל ממספר  תקנון פי על היהגופי על המספרים .5
 אישור השחקן בידי יש אם בלבוש, אלא אסורה המשחק לגופיית מתחת טי חולצת .6

 השולט בצבע תהיה כזה, החולצה אישור בידיה יש או אישור מפאת דת, בכתב. אם רפואי           
 .המשחק של גופיית           

 .כהה בהירה ושנייה אחת ,למשחק לבוש תמערכו בשתי מצוידת תהיה קבוצה כל .7
 בצבע תלבש גופיות  )המארחת הרשומה ראשונה )הקבוצה המשחקים: הקבוצה בכל           
 כהה. בצבע גופיות תלבש  )הרשומה שנייה )הקבוצה האורחת ואילו הקבוצה בהיר           

 .שלה המשחק גופיית לעל יופיע שחקנית כל של( בעברית) המשפחה שם .8
 צבע את הנוגד אחיד בצבע צבועים, ברורים, פשוטים החולצות גב על המספרים .9

 להיראות צריכים המספרים .המזכירות וצוות המשחק שופטי ידי על לזיהוי וקלים הגופייה           
 .הטלוויזיה צופי ידי-על בבירור           
 שחקניות האחרות. ה את המסכנים פריטים לענוד או ללבוש לשחקנית יאפשר לא השופט .10
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 ועוזריהם מאמנים/ מאמנות לבוש קוד
 מהודרים, וחולצה ייצוגית של המועדון או לחילופין חולצה מהודרת.  מכנסיים :׳אלגנט׳ לבוש קוד

 

 
 
 

 שינוי מבנה ליגות נערות
 

 ליגת על נערות א'
 

 2022-2021עונת 
 קבוצות 10שני מחוזות בכל מחוז 

 משחקים )בית, חוץ בהתאם להגרלה( 9 -משחקים סיבוב אחד במחוז
 לאחר סיבוב אחד

 ראשונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף עליון 6
 אחרונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף תחתון 4

 הנקודות ממשיכות ולא מתאפסות גם לפליאוף העליון וגם לפליאוף התחתון
 פליאוף עליון שני סיבובים

 פליאוף תחתון שלושה סיבובים
ת בפליאוף העליון מכל בית עולות לרבע גמר בהצלבה מקום ראשון צפון/דרום נגד ארבע ארבע הראשונו

 צפון/דרום ומקום שני צפון/דרום נגד שלישי צפון/ דרום )סדרה הטוב משלושה משחקים(
 ארבע המנצחות עולות לחצי גמר בהצלבה )סדרה הטוב משלושה משחקים(

 משלושה משחקים(שתי המנצחות עולות לגמר בהצלבה )סדרה הטוב 
 יורדות ועולות 

 שתיים אחרונות מכל מחוז -ארבע אחרונות בפלייאוף התחתון יורדות
 ראשונות עולות מהמחוזיות 2

 קבוצות 18סה"כ 
 

 2023-2022עונת 
 קבוצות 9שני מחוזות בכל מחוז 

 משחקים )בית, חוץ בהתאם להגרלה( 8 -משחקים סיבוב אחד במחוז
 לאחר סיבוב אחד

 ת בכל מחוז ישחקו בפליאוף עליוןראשונו 5
 אחרונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף תחתון 4

 הנקודות ממשיכות ולא מתאפסות גם לפליאוף העליון וגם לפליאוף התחתון
 פליאוף עליון שני סיבובים

 פליאוף תחתון שלושה סיבובים
צפון/דרום נגד ארבע  ארבע הראשונות בפליאוף העליון מכל בית עולות לרבע גמר בהצלבה מקום ראשון

 צפון/דרום ומקום שני צפון/דרום נגד שלישי צפון/ דרום )סדרה הטוב משלושה משחקים(
 ארבע המנצחות עולות לחצי גמר בהצלבה )סדרה הטוב משלושה משחקים(

 שתי המנצחות עולות לגמר בהצלבה )סדרה הטוב משלושה משחקים(
 יורדות ועולות 

 שתיים אחרונות מכל מחוז -ן יורדותארבע אחרונות בפלייאוף התחתו
 ראשונות עולות מהמחוזיות 2

 קבוצות 16סה"כ 
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 2024-2023עונת 
 קבוצות 16מחוז אחד של 

 שני סיבובים
 בית חוץ הפרשים או הטוב משלוש -רבע גמר

1-8 
2-7 
3-6 
4-5 

 סדרה הטוב משלוש –חצי גמר 
 3-6נגד מנצחת  1-8מנצחת 
 4-5נגד מנצחת  2-7מנצחת 

 גמר
 שתי המנצחות עולות לגמר )סדרה הטוב משלושה משחקים( המנצחת זוכה באליפות

 יורדות ועולות 
 עולות 2יורדות  4קבוצות  16

 קבוצות 14סה"כ 
 

 2025-2024עונת 
 קבוצות 14מחוז אחד של 

 שני סיבובים
 בית חוץ הפרשים או הטוב משלוש -רבע גמר

1-8 
2-7 
3-6 
4-5 

 משלושסדרה הטוב  –חצי גמר 
 3-6נגד מנצחת  1-8מנצחת 
 4-5נגד מנצחת  2-7מנצחת 

 גמר
 שתי המנצחות עולות לגמר )סדרה הטוב משלושה משחקים( המנצחת זוכה באליפות

 עולות 2יורדות  2יורדות ועולות  
 קבוצות 14סה"כ 

 קבוצות 14המטרה להגיע לליגה אחת של 
 

 נערות ב'

 ליגת על נערות ב'
 2022-2021עונת 

 

 קבוצות 12מחוזות בכל מחוז שני 
 משחקים )בית, חוץ בהתאם להגרלה( 12 -משחקים סיבוב אחד במחוז

 לאחר סיבוב אחד
 ראשונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף עליון 6
 אחרונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף תחתון 6

 הנקודות ממשיכות ולא מתאפסות גם לפליאוף העליון וגם לפליאוף התחתון
 משחקים 10פליאוף עליון סה"כ  –קו שני סיבובים )בית וחוץ( הפליאופים ישוח
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 .משחקים 10פליאוף תחתון סה"כ 

 

ארבע הראשונות בפליאוף העליון מכל בית עולות לרבע גמר בהצלבה מקום ראשון צפון/דרום נגד ארבע 
 צפון/דרום ומקום שני צפון/דרום נגד שלישי צפון/ דרום )סדרה הטוב משלושה משחקים(

 ארבע המנצחות עולות לחצי גמר בהצלבה )סדרה הטוב משלושה משחקים(
 שתי המנצחות עולות לגמר בהצלבה )סדרה הטוב משלושה משחקים(

 יורדות ועולות 
 מכל מחוז 3 -אחרונות בפלייאוף התחתון יורדות 6
 ראשונות עולות מהמחוזיות 2

 קבוצות 20סה"כ 
 

 2023-2022עונת 
 קבוצות 10שני מחוזות בכל מחוז 

 משחקים )בית, חוץ בהתאם להגרלה( 9 -משחקים סיבוב אחד במחוז
 לאחר סיבוב אחד

 ראשונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף עליון 5
 אחרונות בכל מחוז ישחקו בפליאוף תחתון 5

 הנקודות ממשיכות ולא מתאפסות גם לפליאוף העליון וגם לפליאוף התחתון
 משחקים 8פליאוף עליון סה"כ  –וחוץ(  הפליאופים ישוחקו שני סיבובים )בית

 משחקים 8פליאוף תחתון 
ארבע הראשונות בפליאוף העליון מכל בית עולות לרבע גמר בהצלבה מקום ראשון צפון/דרום נגד ארבע 

 צפון/דרום ומקום שני צפון/דרום נגד שלישי צפון/ דרום )סדרה הטוב משלושה משחקים(
 בה )סדרה הטוב משלושה משחקים(ארבע המנצחות עולות לחצי גמר בהצל

 שתי המנצחות עולות לגמר בהצלבה )סדרה הטוב משלושה משחקים(
 יורדות ועולות 

 מכל מחוז 3 -אחרונות בפלייאוף התחתון יורדות 6
 ראשונות עולות מהמחוזיות 2

 קבוצות 16סה"כ 
 

 2024-2023עונת 
 קבוצות 16מחוז אחד של 

 שני סיבובים
 שים או הטוב משלושבית חוץ הפר -רבע גמר

1-8 
2-7 
3-6 
4-5 

 סדרה הטוב משלוש –חצי גמר 
 3-6נגד מנצחת  1-8מנצחת 
 4-5נגד מנצחת  2-7מנצחת 

 גמר
 שתי המנצחות עולות לגמר )סדרה הטוב משלושה משחקים( המנצחת זוכה באליפות

 יורדות ועולות 
 עולות 2יורדות  4קבוצות  16

 קבוצות 14סה"כ 
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 2520-2024עונת 

 קבוצות 14מחוז אחד של 
 שני סיבובים

 בית חוץ הפרשים או הטוב משלוש -רבע גמר
1-8 
2-7 
3-6 
4-5 

 סדרה הטוב משלוש –חצי גמר 
 3-6נגד מנצחת  1-8מנצחת 
 4-5נגד מנצחת  2-7מנצחת 

 גמר
 שתי המנצחות עולות לגמר )סדרה הטוב משלושה משחקים( המנצחת זוכה באליפות

 יורדות ועולות 
 עולות 2יורדות  2קבוצות  14

 קבוצות 14סה"כ 
 קבוצות 14המטרה להגיע לליגה אחת של 

 
 

 :לנערותרשאיות: ליגות 
 

 , לפי הטבלה המצ"ב.2022-2023החל מעונת  ועדת נשיםלאשר את הצעת  ההנהלה מחליטה: החלטה

 כמות רשאיות ליגה       

 3 נערות א' לאומית 

 ללא הגבלה נערות א' מחוזית 

 3 רות ב' לאומיתנע

 ללא הגבלה נערות ב' מחוזית

 
 ליגה קטסל ב' בנות:

 של קטסל ב' בנות.ליגה הוחלט להקים החל מהעונה הקרובה 
ואחרי תאריך זה וכן ילידות  01/01/2011בליגה זו ניתן לרשום שחקניות שנולדו  ביום 

 ללא הגבלה.2010דצמבר 
 

 .31/10/21עד ההרשמות לליגת קטסל ב' בנות בלבד  תהיינה 
 .12/12/21הליגה תחל ביום ראשון 

 
קבוצות שכבר נרשמו לליגה קטסל א' ורוצות לשנות את הרישום לקטסל ב' צריכות להודיע 

 .03/08/21לאיגוד על כך במייל עד ליום שלישי 
 
 

 בכבוד רב ,
 

 נפתלי גושן
 רכז הליגות

 האיגודת הנהלת החלט-/קבוצות נשים ונערות310/מכתבים/2020-21/310/נפתלי/0

 


