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2021יוני10

לכבוד

_____________

נכבדיי,

2021/22המשחקיםלעונת1מס'רשמיחוזרהנדון:

הרשמה.1

בשעה15/07/21חמישיביוםותסתיים15/06/21שלישיביוםתחלההרשמותתקופת.1
פתוחים:יהיוהכדורסלאיגודמשרדי.16:00
09:00–14:00השעותביןחמישי–ראשוןבימים
.16:00–18:00השעותביןגםאחה"צוחמישישלישיובימי

.31/10/21עדתהיינהבלבד,בניםב'סלקטלליגתההרשמות,

רישום הקבוצות ניתן לבצע באופן מקוון בלבד..2
:לידיעתכם, תהליך רישום הקבוצות מורכב משלושה שלבים מצטברים

–  רישום קבוצות מקוון, באתר איגוד הכדורסל.שלב א'
והסדרת תשלום עלויות רישום– הסדרת תשלום, בגין חוב האגודה (במידה ויש)שלב ב'

הקבוצות, לעונת המשחקים הבאה.
הכדורסלאיגודעבורבנקאית,בהעברהאובשיקלבצעניתןהתשלוםאת

בישראל
.433739מס'חשבון,494סניף),20(מזרחיבנק(ע"ר),

טופסוכןואושר,הושלםשרישומןהקבוצותאתהמפרטרשמיאישורקבלת–ג'שלב
הרשמת

קבוצה למייל של האגודה.

החוזר הינו לתועלתכם.קראו חוזר זה בעיון ושמרו עליו עד סיום עונת המשחקים..3
אינו ברור די צורכו.מזכירות איגוד הכדורסל תשמח להבהיר לך כל סעיף אשר

אתהקבוצהלנציגיולהבהירלהשלימואלאהמשחקים,תקנוןבמקוםבאאינוזהחוזר.4
נציגיעללהקלכןכמו,2021/22לעונתוהשחקניםהקבוצותבהרשמתהשוניםהתהליכים

.2021/22לעונתקבוצתםבהכנתהקבוצה

בכלהרשמי,המשחקכדור2020/21בעונתגםכיהחליטההכדורסל,איגודהנהלת.5
כדוריהיהנשים),עלוליגתגבריםעלליגת(למעטהכדורסלאיגודשלהליגות

"מולטן".
!בלבדהקבוצות חייבות לשחק במשחקים רק עם כדור מסוג "מולטן"

MOLTENסלכדוריוהזמנתרכישה
ספורט גום בע"מ

PEAKהמותגיםיבואנית – DERBY – MOLTEN
חולון.א.ת.34החופררח'–תצוגהואולםמשרדים

03-5503266פקס:03-5589444טל:
:E-MAILד.א. sportgum@netvision.net.il

mailto:sportgum@netvision.net.il
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www.sportgum.co.il

אגודה הרשומה באיגוד הכדורסל תזכה להנחה:
5%שלהנחהתקבלכדורים,10שלקנייה●
10%שלהנחהתקבלכדורים,10מעלקנייה●

/...2

:הכדורים היחידים המאושרים למשחקים הם

5GH5Xגודל
6GG6Xגודל
7GG7Xגודל

חל איסור לשחק בדגמים שאינם הדגמים המצויינים.

הליגותמבנה.2

:2021/22המשחקיםלעונתהליגותמבנהלהלן

ליגה נערים ב' לאומיתליגת על גברים
ליגה נערים ב' מחוזיתליגה לאומית גברים

ליגה לנערות א' לאומיתליגה ארצית גברים
ליגה לנערות א' מחוזיתליגה א' גברים
ליגה לנערות ב' לאומיתליגה ב' גברים
ליגה לנערות ב' מחוזיתליגה על נשים

ליגה לילדים א' לאומיתליגת לאומית נשים
ליגה לילדים א' מחוזיתליגה ארצית נשים

ליגה לילדים ב'ליגה א' נשים
ליגה לקט סל בנים א'ליגת על לנוער
ב'ליגה לקט סל בניםליגה לאומית נוער
ליגה לילדות א'ליגה ארצית נוער

ליגה לילדות ב'ליגה מחוזית נוער
ליגה לקט סל בנותליגה נערים א' לאומית
ליגה נערים א' ארצית

ליגה נערים א' מחוזית

כללי
.2021/22לעונתקבוצותיהםלפיהשחקניםכלרשימתבמיילאליכםנשלח

הועברוקבוצתםגילאתעברואשרושחקניםלגילם,בהתאםבקבוצותשובצוהשחקנים
שחקן מגנטיים.אוטומטית לקבוצה בוגרת יותר, גם בעונה זו יונפקו כרטיסי

פספורטתמונתצירפולאאשרשחקנים,אותםלכלפספורטתמונותלשלוחמתבקשיםאתם
בעונה

ולא תמונה עם כל הגוף).האחרונה (תמונת פספורט ראש בלבד

בדיקות רפואיות

(בדיקותהספורטתקנותאתלסמכותובהתאםהתקיןוהספורטהתרבותהחינוך,שר.1
באיגוד.הרשומותהקבוצותכללאתהמחייבות1997-התשנ"זרפואיות)

http://www.sportgum.co.il
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לחדשהמעונייניםהליגות)(בכלהכדורסלבאיגודהרשומיםהשחקניםכלעלהתקנותעפ"י.2
רפואיותבדיקותלבצעבאיגודלראשונהלהירשםהמעונייניםשחקניםעלוכןרישומם

(בסוף החוזר).במכונים רפואיים מורשים אשר שמותיהם מפורטים בחוזר זה

המורשים.הרפואייםבמכוניםונמצאיםקבועיםהבדיקותטפסי.3

אשרהרופאוחתימתוהקבוצההשחקןהצהרותאתהכוללטופסנמצאהאיגודבמשרדי.4
המצאתו

ניתןזהטופס-באיגודהשחקןשלרישוםלרישום/חידושתנאיהינהכדיןממולאלאיגוד
להוריד

גם באתר האיגוד.

במסגרתשחקןשלשיתופויתאפשרלאכשירותואישורהבדיקותביצועעלאישורבהעדר.5
פעילות

איגוד הכדורסל.

הכדורסל.איגודשלמקווןברישוםורקאךלבצעניתןרפואיותבדיקות.6

הבריאות.משרדבאתרלראותניתןהמורשיםהמכוניםרשימתאת.7
יש להיכנס לאתר לפי הכתובת הנ"ל:

www.old.health.gov.il
:לאחר מכן

משרד הבריאות

↓
יחידות המשרד

↓
אגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים

↓
תחנות לרפואת ספורט

↓
לחיפוש תחנות לרפואת ספורט

מכוניםשלרשימהישנהמקווןרישוםהכותרתתחתהכדורסל,איגודשלהרשמי,באתר●
רפואיים שמבצעים רישום מקוון.

ליגהלמשחקיקבוצההרשמתנוהל.3

כלליא.

כלאתתשלםוהקבוצהבמידהרקתאושר,2021/22המשחקיםלעונתקבוצהרישום
האיגוד,מוסדותהחלטתפיעלהקבוצותלאחתו/אוהכדורסללאיגודהכספייםחובותיה

ללאהאיגוד.במשרדיהסכוםאתלשלםעליכםנפרד,במכתבנשלחלאיגודחובכםסכום
תשלום החוב לא תתקבל הרשמת הקבוצה.

http://www.old.health.gov.il
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לקבוצה.שחקנים8לפחותלרשוםקבוצהכלחייבתהליגהלפנישבועייםעד

בגילשחקנים8לפחותקבוצהבכלירשמושהקבוצותכךעלהקפדהתהיהזובעונה
.השחקנים)8במנייןנחשבים"רשאי"גילאים(שחקניהמתאים

אתלקבליוכלולאבקבוצה,שחקניםתשעהירשמולאאשרקבוצותכיליבכם,תשומת
ההקצבה ממועצת ההימורים.

לאשחקנים,תשעהמינימוםלהיותצריכיםקבוצהבכלההימורים,מועצתהנחייתעפ"י
כולל "רשאים".

בין התאריכים:מנהלת החשבונות של האיגוד תקבל קהל לבירור חשבונות,
ו').יום(למעט08:30-14:00השעותביןבבוקריום,כל01/06/21–31/07/21

בליגותאוהכדורסללאיגודמחוץכלשהיבליגהקבוצותתשתףו/אותרשוםאשר"אגודה
לרשוםתוכללאהכדורסל,מאיגודמראשאישורללאבעקיפין,אובמישריןכלשהן,אזוריות
(כוללשהיאליגהבכלהכדורסל,איגודבמסגרתאגודהאותהשלאחרותקבוצותולשתף
מוסדותבמסגרתחברלהיותיוכללאאגודהאותהנציגונערים/ות).נוערבוגרים/ות,בליגות

איגוד הכדורסל (חבר הנהלה או חבר בוועדות האיגוד)".

יותרבשורותיהלרשוםרשאיתלאוגברים,נשיםולאומיתנשיםגבריםבליגת-עלקבוצה,
שחקנים.20מ-

שחקנים.20מ-יותרבשורותיהלרשוםרשאיתתהאלאלבוגריםהליגותביתרקבוצה
קבוצה

לרשוםרשאיתתהאלאא'ונערותנעריםנוער,ולאומית),עלליגת(למעטנשיםבליגה
לשורותיה

שחקנים.25מ-יותר

מלאהנוערמחלקתבפועללהפעילחייבתגבריםלאומיתוליגהגבריםבליגת-עלקבוצהכל
עם

קבוצה אחת לפחות בכל גיל (נוער, נערים, ילדים וקט-סל).
בליגה נערות א' או נערות ב'.כל קבוצה בליגת-על נשים חייבת להפעיל בפועל גם קבוצה

50,000שלבסךכספיהיטלעליהיוטלזו,החלטהאחרתמלאשלאנשיםבליגת-עלקבוצה
₪

וסכום זה יחולק בין קבוצות ליגת-על נשים.
בתום אותה עונה ויהיו רשאיםשחקנים שכרטיסם לא יחודש בעונה מסוימת, יהיו חופשיים

להירשם לכל קבוצה שהיא בעונה שאחריה.
רשאית לבטל הרשמת שחקניםקבוצה, מלבד קבוצה מליגת על גברים ונשים, לאומית גברים

3עדהמשחקיםבטפסינרשמושלאאובמשחקיםהשתתפושלאשחקניהמרשימת
שבועות

לפני תחילת משחקי סיבוב ב' בליגה בה היא משתתפת.
מועדסיוםעדשחקניםהרשמתלבטלרשאיתגבריםלאומיתונשים,גבריםעלבליגתקבוצה

ב'
במשחקים).של ההעברות בהסכמת השחקנים בכתב בלבד (גם שחקנים שהשתתפו

הביתיוהמגרשהאולםשלמדויקתכתובתהקבוצההרשמתבטופסלמלאקבוצהכלעל
שלה. על
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הכתובת לכלול: שם הרחוב, מספר הבית ושם האולם/מתנ"ס/בית ספר וכד'.

מספרלרשוםקבוצהכלתוכלונוערנערים,נערותילדים,ילדות,סל,לקטהליגות"בכל
שנה18עלעולהאינושגילםובתנאיישראלייםאזרחיםשאינםשחקניםשלמוגבלבלתי

ושהם לומדים לפחות שנתיים במסגרת מערכת החינוך בישראל.
התקנה הנ"ל תחול גם על שחקנים בעלי דרכון דיפלומטי.

רשומיםוהיובישראלהחינוךמערכתבמסגרתשנתייםלפחותשלמדוכאמור,שחקנים
ב' גברים ובליגה ארצית גברים.בליגות הנוער, יוכלו להמשיך ולשחק בליגה א' גברים, בליגה

"גם בליגה לאומית לגבריםלועדת חריגים תהיה הסמכות לאשר שיתוף של שחקנים כאמור

שתתפרקנה לאחר הרשמתן.: גם בעונה זו יוטלו קנסות כספיים על קבוצותתשומת ליבכם
הקנס יהיה הדרגתי באגודות שתפרקנה יותר מקבוצה אחת.

יהיו:קבוצהלפירוקהקנסות2021/2022בעונת
ש"ח.250ב-הקנסיגדלבאגודהנוספתקבוצהכלעל₪.800באגודהראשונהקבוצה

התשלום
א'גברים,ארציתבליגהקבוצההפירוק.עלהאגודההודיעהבומהיוםיום30תוךיבוצע
גברים,

ארצית נשים, לאומית נערות א'לאומית וארצית נוער, לאומית וארצית נערים, לאומית נשים,
אמורההיאבההליגהפתיחתלפנייום14מ-פחותפירוקעלשתודיעב'נערותולאומית

לשחק
באותה עונה - תיקנס בקנס כפול.

להודיעמתבקשותבאיגוד,רישומןאתמחדשותואינןשעברהבעונהששיחקוקבוצות
על כך

לאיגוד בפקס או במייל.

האיגודבמסגרת2020/2021בעונתשיחקהאשרקבוצהב.
תבצע את רישום הקבוצה ברישום המקוון – באתר האיגוד.

טופסעלקבוצותשתילרשוםאיןבלבד,אחתלקבוצההינוהרישוםטופס.1הערות:
אחד.

האגודהאםהקובעהסעיףאתלמלאהאגודהעלחובהההרשמהבטופס.2
היא

ישולאבמידההעמותהמספרבטופסלמלאיש-כןאםלא.אועמותה
לציין

תחת רישום העמותה של המרכז.

ביטוח
אתלבטחהאגודותחובתהחינוךמשרדותקנותהספורטחוקעפ"י

ספורטאיהם
התקנוןפיעלהכדורסלאיגודהספורט,בחוקהמופיעיםהתנאיםעפ"י

בהסתמך
על חוק הספורט מחייב את האגודות בהליך הביטוח.

המבטחת.על כל קבוצה להודיע בטופס הרשמתה לליגה את שם החברה
הביטוח שהיאעל כל קבוצה או אגודה לשפות את איגוד הכדורסל בפוליסת

מחויבת ע"פ החוק.
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העונה,פתיחתלפנישבועייםעדאלינו,להעביראגודהכלעלכן,כמו
אישור על

קיום ביטוח החתום ע"י חברת הביטוח.
להשתתףללא העברת טופס הצהרת ביטוח, לא תוכלנה קבוצות האגודה

במשחקים.
של האיגוד.את טופס הצהרת הביטוח ניתן להוריד מאתר האינטרנט

הכדורסלאיגודבמסגרת2020/2021בעונתשיחקהלאאשרקבוצהג.
רשומההייתהלא2020/2021המשחקיםבעונתאשרקבוצהאואגודה
הכדורסלבאיגודכחברהלהירשםומעוניינתבישראלהכדורסלבאיגוד

האיגודלמזכירותלהגישנציגהחייב2021/22המשחקיםלעונתבישראל
את המסמכים הבאים:

חותמתבקשה בכתב חתומה על ידי באי כוח האגודה/קבוצה בצירוף.1
האגודה (טופס סיפוח) וטופס רישום קבוצה.

פרטיכל של האסיפה הכללית או של המוסד המוסמך של האגודה/קבוצה.2
שבו התקבלה החלטה להתקבל לאיגוד הכדורסל בישראל.

שני עותקים של תקנון האגודה/קבוצה אם אינה מסונפת לעמותה.3
הרשומה כבר באיגוד.

מספר ותאריך הרישום בממשלה של האגודה/קבוצה או של העמותה.4
אליה היא מסונפת, כולל האישורים המתאימים ממשרד הפנים.

רשימת חברי ועד האגודה/קבוצה וכתובותיהם..5

תעודותבצירוףכחוק,ממולאיםשחקן"להרשמת"בקשהטפסי6.12
זהות

את שםשל השחקנים ותמונות השחקנים (בגב כל תמונה עליכם לרשום
השחקן בבירור ומספר תעודת זהות).

תתקבללאכחוק,ממולאיםשחקן"להרשמת"הבקשהטפסי12ללא.7
הרשמת השחקן.

ואתנציג הקבוצה חייב לקנות במשרדי האיגוד את קובץ התקנונים.8
חוקת הכדורסל.

אליצור,אישור מרכז הספורט בו היא חברה (הפועל, מכבי, בית"ר,.9
אס"א, עצמה).

מזומן).אובנקאי(צ'קש"ח3,570שלבסךערבות.10

התפרקהאופורקה2020/2021בעונתאשרקבוצהד.
איגודהנהלתידיעלפורקה2020/2021המשחקיםבעונתאשרקבוצה

בעונתלשחקומעוניינתהקבוצהפירוקעלנציגההודיעאוהכדורסל
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קבוצהרישוםתבצעהכדורסל,איגודבמסגרת2018/2019המשחקים
ברישום מקוון וכן רישום שחקנים מקוון.

קבוצה זו נחשבת, באיגוד הכדורסל, כקבוצה חדשה.

שחקניםהרשמת.4
:5סעיףבכדורסלהליגהמשחקיתקנוןראהסימוכין.1

ב. שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד.

בקבוצהרשוםהיה2021/2022המשחקיםבעונתאשרשחקןהרשמתחידוש.ג
כל שהיא,

.15/06/21מ-החלהשחקןהרשמתאתלחדשקבוצתויכולה

רישום שחקן חדשג.
רשוםלאישראל/אשרשחקן/אזרחבשורותיהלשתףהרוצהקבוצהאואגודה
באיגוד

טופסהכדורסל,איגודשלשחקן"להרשמת"בקשהטופסלמלאחייבתהכדורסל
זה

יתקבל על ידי מזכירות האיגוד אך ורק אם ימולא כראוי.
זהותתעודתלהציגהשחקןלרשוםהבקשההגשתעםחייבהקבוצה/אגודהנציג
העדרזהות.תעודתמס'מופיעבהאחרתממשלתיתתעודהכלאוהשחקןשל

תחולהשחקן,הרשמתלאיוהאחריותלבעליוהבקשהלהחזרתיגרוםהפרטים
זהודברבמידההשחקן,אתבשורותיהלרשוםהמבקשתהאגודה/קבוצהעל

.2021/2022עונתמשחקיפתיחתבתאריךאובמועדכרוך

ונשים ייערך עד  שבוערישום שחקן חדש בליגת על נשים, בליגה לאומית גברים
יירשםאליהםהליגהמשחקילתחילתהאיגודידיעלשנקבעמתאריךימים

השחקן.
נשיםארציתנשים,לאומיתבליגהשחקניותלהשתתפותביותרהנמוךהשנתון

וליגה
לקבלתוכלנהב'נערותבליגההרשומותשחקניות.2006שנתוןיהיהנשיםא'

אישור
בשנתנולדושהןבתנאירקנשיםא'וליגהארציתלאומית,בליגהלשחקרשאי
2005.

כללתוכלנהלאאלהמשניםוקטנות2007ו-2008בשניםשנולדושחקניות
להירשם

ולשחק בליגה לאומית נשים, ארצית נשים או בליגה א' נשים.
התאריךלפנישבועעדייערךגבריםו-ב'א'ארצית,בליגהחדששחקןרישום
שנקבע

במשחקילהשתתףיוכלהשחקןהליגה.שלב'סיבובלפתיחתהאיגודידיעל
הליגה

רק לאחר קבלת כרטיס השחקן.
ליגת על) נוער, נערים,על אף האמור לעיל, יוכלו שחקנים בליגות לנשים (למעט

גמרמשחקיכולל(לאהעונהתקופתבכללהירשםקט-סלילדים,ילדות,נערות,
סל)

האיגוד (בתנאיויוכלו להשתתף מיד לאחר שקיבלו את כרטיס השחקן ממזכירות
שחקנים).25עדייןרשמהלאשקבוצתם

לא צילום.בכל מקרה של הצגת תעודת זהות יש להציג תעודה מקורית
לאיגוד במועד אתלא יתקבלו טפסי הרשמת שחקן בפקסימיליה - יש להעביר
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הטופס המקורי.

עפ"י הוראת בית הדין המשמעתי, הרי כל מסמכי ההרשמה המוגשים
ברשותיישארולידה)תעודתצילוםאוזהותתעודת(צילוםלאיגוד
האיגוד

ולא יוחזרו לקבוצות.

רישום שחקן עולה חדש עפ"י חוק השבותד.
שנקבע להרשמתשחקן אשר הוכיח שהגיש בקשה לקבלת אזרחות לפני המועד

האיגודלמשרדיהוגשהההרשמהושבקשתליגהלאותהעונהבאותהשחקנים
לפני

להירשם באיגודתום המועד לרישום שחקנים לאותה ליגה באותה עונה, יוכל
האיגודלמשרדישימציאלאחררקהשחקןכרטיסאתיקבלאבלהכדורסל,

תעודה
תשי"בהתאזרחותחוקלפיהישראליתאזרחותועלהמעידההפניםמשרדשל

1952
).15(סעיף

למשרדי האיגוד מצורפתדוגמא של תעודת האזרחות אשר על השחקן להמציא
בזאת.

מ ד י נ ת    י ש ר א ל

/15סעיף/1952תשי"בהאזרחותחוק
תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

תעודת זהות מס' ________________
אני מאשר בזה כי מר/ת _______________ שנולד/ה ב_____________
ביום _____________ הוא/היא אזרח ישראלי לפי סעיף ____________

.1952תש"בהאזרחותלחוק
______________________________________________

ומרשםמנהל הלשכה לעליהמקום / תאריך / חותמת

אובקבוצתולהירשםיוכלגבריםולאומיתונשיםגבריםעלבליגתשחקן
ונשיםגבריםולאומיתונשיםגבריםעלבליגתאחרתלקבוצהמקבוצהלעבור
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משולב)(נוסח1952תשי"בהביטחוןשירותחוקבהוראותשעמדבתנאיגם
והביא אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.

לרשוםהמבקשתגבריםלאומיתוליגהונשיםגבריםעלמליגתקבוצה
תשי"בהביטחוןשירותחוקהוראותבתנאיעמדלאאשרשחקןבשורותיה

במסגרתורקאךזאתלעשותתוכללעילכאמורמשולב)(נוסח1952
השחקנים הזרים המותרים לה עפ"י התקנון.

גברים)רישום שחקן מוקפא (ליגת על גברים ונשים, לאומיתה.
לחדשרשאיתקבוצהבחו"ל)והשוהיםהכדורסלבאיגודהרשומים(שחקנים

עלבליגתחודשים6מעלבחו"להשוהיםהשחקניםשלהשחקןכרטיסיאת
גברים ונשים ולאומית גברים בתנאים כדלהלן:

כרטיסאתוהפקידהמוקפאכשחקןזהשחקןעלהכריזההקבוצה.1
₪.850שלסךושילמההכדורסלאיגודבמזכירותהשחקן

הליגה,משחקישלא'סיבוב-4מחזורלפניארצהשחזרשחקן.2
יחודש כרטיסו ויוכל לשחק מיד.

של5ממחזורהליגהבמשחקילהשתתףשחקןיוכלהנ"ללמרות.3
הראשוןבמשחקשיתופולפנייום60בארץשישההבתנאיא'סיבוב

של קבוצתו.

ואשרחודשיםשישהשלתקופהמעלבחו"להשוהיםשחקנים.4
הרשמתםתבוטלמוקפאים,שחקניםעליהםיכריזולאקבוצותיהם

קבוצהבכלחדשיםכשחקניםלהירשםיוכלווהםהכדורסלבאיגוד
עונה לאחר מכן.

שלהשחקניםברשימתהעונהבתחילתלהופיעחייבמוקפאשחקן.5
השחקניםברשימתהופיעשלאבאיגודמוקפאשחקןקבוצתו.

בקבוצתו בתחילת העונה, תבוטל הרשמתו.

הרשמת שחקני נוער, נערים, ילדים, ילדות, נערות וקט-סלו.

ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםאפשרהנוערלקבוצות.1(א)
הגבלה.ללא2003דצמברילידיוכןזהתאריךואחרי01/01/2004

והמבקשתלבוגריםבליגהקבוצהאוקבוצותמספרלהאשראגודה:הערה
חייבתהבוגרים,בקבוצתגםלשחקהנוערקבוצתלשחקןלאפשר

מסויםשחקןכיבמפורשלצייןהנוערלקבוצתהשחקןהרשמתבזמן
(שםקבוצהבמשחקיגם2021/2022המשחקיםבעונתישתתףזה

יוטבעואלופרטיםהליגה).(לצייןבליגההמשחקתהקבוצה)ומס'
על כרטיס

הנוערשחקןכרטיסעלזהרישוםלנוער,בליגההשחקן
שחקןאגודתו.שלהבוגרתהקבוצהבמשחקיחלקלקחתלויאפשר

25ברשימתייחשבבבוגרים",לשחק"רשאיחותמתשלונוער
שלהשחקניםברשימתייחשבולאבלבדהנוערקבוצתשלשחקנים

שלהבוגריםבמשחקילהשתתףיוכלנוערשחקןהבוגרים.קבוצת
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להודיעחייבתהקבוצהשנה.14מעלשגילובתנאירקאגודתו
טופסע"גבבוגריםלשחקהנוערלשחקןבאישוררצונהעללאיגוד

רשימת השחקנים של הקבוצה.

ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםאפשרא'נעריםלקבוצות.2(א)
01/01/2006
הגבלה.ללא2005דצמברילידיוכןזה,תאריךואחרי

ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםניתןב'נעריםלקבוצת
הגבלה.ללא2006דצמברילידיוכןזהתאריךואחרי01/01/2007

שחקנים.25מ-יותרבשורותיהלרשוםרשאיתתהאלאקבוצה
שלנוספתבוגרתקבוצהבמשחקילהשתתףיוכלנעריםשחקן

שנה.14מעלשגילובתנאירקנוער),או(בוגריםאגודתו
נעריםלשחקןבאישוררצונהעללאיגודלהודיעחייבתהקבוצה

שלהשחקניםרשימתטופסגביעלבנועראובבוגריםלשחק
הקבוצה.

בתנאירקא'נעריםלליגהגםרשאילקבליוכלוב'נעריםשחקני
בליגהגילחריגישחקניםבאגודה.שנתייםלפחותמשחק,שהשחקן

א'.בנעריםגםלשחקרשאיםאינם,2006דצמברוילידיב'נערים
רשאיםאינם2005דצמברוילידיא'נעריםבליגהגילחריגישחקני

לשחק גם בנוער.

ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםאפשרא'ילדיםלקבוצות.3(א)
הגבלה.ללא2007דצמברילידיוכןזהתאריךואחרי01/01/2008

ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםאפשר,ב'ילדיםלקבוצות
הגבלה.ללא2008דצמברילידיוכןזהתאריךואחרי01/01/2009

שחקניםבשורותיהלרשוםתוכללילדיםבליגההמשחקתקבוצה
ללא הגבלה במספר.

30עליחולושחקנים,30מ-למעלהבשורותיהילדיםקבוצתרשמה
הוראותכלהכדורסלבאיגודהנמצאתברשימההראשוניםהשחקנים

ילדיםקבוצתהשחקנים.לשחרורבקשרהאליפותמשחקיתקנון
באיגודבשורותיההשחקניםרישוםסדראתלשנותרשאית

הכדורסל עד שבוע לפני פתיחת עונת המשחקים.
הילדיםקבוצתשלהשחקניםברשימתהמופיעיםשחקניםאותם

לשחרורזכאיםיהיווהלאה,31ה-מהמקוםהחלהכדורסלבאיגוד
העונהבמשךישותפולאאםהמשחקיםעונתכלבסיוםאוטומטי

שהסתיימה באף  משחק רשמי (ליגה וגביע) של קבוצתכם.
עלתחולרשמיבמשחקכנ"לשחקןשיתוףעלההוכחהחובת

הקבוצה
בה הוא רשום.

אגודתושלהנעריםקבוצתבמשחקילהשתתףיוכלילדיםשחקן
בתנאי
באישוררצונהעללאיגודלהודיעחייבתוקבוצהשנה,12מעלשגילו

השחקניםרשימתטופסגביעלבנעריםגםלשחקהילדיםלשחקן
של

הקבוצה.
לא רשאיםשחקנים חריגי גיל בליגה לילדים ושחקנים  ילידי דצמבר

לשחק גם בנערים.
א'.שחקן בליגה ילדים ב' לא יוכל במקביל לשחק גם בילדים
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ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםאפשרא'בניםסלקטלקבוצות.4(א)
הגבלה.ללא2009דצמברילידיוכןזהתאריךואחרי01/01/2010

ביוםנולדואשרשחקניםלרשוםאפשרב'בניםסלקטלקבוצות
הגבלה.ללא2010דצמברילידיוכןזהתאריךואחרי01/01/2011

קבוצותשחקן הרשום בקבוצת קט-סל לא יוכל ליטול חלק במשחקי
הנוער והנערים של קבוצתו.

:תשומת ליבכם
שלהילדיםקבוצתבמשחקילהשתתףיוכלבניםקט-סלשחקן

אגודתו,
אינםדצמברילידיושחקניםסללקטבליגהגילחריגישחקנים

רשאים
לשחק גם בילדים.

הקט-סללשחקןבאישוררצונהעללאיגודלהודיעחייבתקבוצה
לשחק

יוטבעואלופרטיםהקבוצה,שלהשחקניםרשימתגביעלבילדיםגם
על

כרטיס השחקן בליגה לקט-סל.
א'.שחקן בליגה קט-סל ב' לא יוכל במקביל לשחק גם בקט-סל

גםשחקנית המשחקת כחריגה בליגה קט סל בנים אינה יכולה לשחק
בקבוצת ילדות.

ביוםנולדואשרשחקניותלרשוםאפשרא'נערותלקבוצות.5(א)
01/01/2004
הגבלה.ללא2003דצמברילידותוכןזהתאריךואחרי

קבוצה לא תהא
שחקניות.25מ-יותרבשורותיהלרשוםרשאית

קבוצתאגודה אשר לה קבוצת נערות א' והמבקשת לאשר לשחקנית
השחקניתהנערות לשחק גם בקבוצת הבוגרות, חייבת בזמן הרשמת

משתתפתזומסוימתשחקניתכיבמפורש,לצייןהנערותלקבוצת
בעונת

קבוצה)ומס'(שםקבוצהבמשחקיגם2021/2022המשחקים
המשחקת

הרשוםהשחקןכרטיסעליוטבעואלופרטיםליגה).(לצייןבליגה
בליגה

לנערות.

ביוםנולדואשרשחקניותלרשוםאפשרב'נערותלקבוצות.6(א)
01/01/2006

הגבלה.ללא2005דצמברילידותוכןזהתאריךואחרי
קבוצתאגודה אשר לה קבוצת נערות ב' והמבקשת לאשר לשחקנית

חייבת בזמןנערות ב' לשחק גם בקבוצת נערות א' או בקבוצת נשים,
שחקניתכיבמפורש,לצייןב'נערותלקבוצתהשחקניתהרשמת
מסוימת

(שםקבוצהבמשחקיגם2021/2022המשחקיםבעונתמשתתפתזו
ומס'
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קבוצה) המשחקת בליגה (לציין ליגה). אין הגבלת רישום בכמות
השחקניות בקבוצת  נערות ב'.

ביוםנולדואשרשחקניותלרשוםאפשרא'ילדותליגהלקבוצות.7(א)
הגבלה.ללא2007דצמברילידותוכןזהתאריךואחרי01/01/2008

קבוצתלשחקניתלאשרוהמבקשתילדותקבוצתלהאשראגודה
הילדות

לשחק גם בקבוצת נערות ב' חייבת בעת הרשמת השחקנית לקבוצת
הילדות לציין במפורש, כי שחקנית מסוימת זו משתתפת בעונת

המשחקתקבוצה)ומספר(שםקבוצתבמשחקיגם2021/2022
בליגה

(ציון ליגה).

ביוםנולדואשרשחקניותלרשוםאפשרב'ילדותלקבוצות.8(א)
הגבלה.ללא2008דצמברילדותוכן01/01/2009

א'.שחקניות ילדות ב' אינן רשאיות לשחק במקביל גם בילדות

ביוםנולדואשרשחקניותלרשוםאפשרבנותסלקטליגהלקבוצת.9(א)

הגבלה.ללא2009דצמברילידותוכןזהתאריךואחרי01/01/2010
לשחקניותלאשרוהמבקשתבנותסלקטקבוצתלהאשראגודה
קבוצת

הקט סל לשחק גם בקבוצת הילדות חייבת בעת הרשמת השחקניות
שחקנית מסוימת זו משתתפתלקבוצות הקט סל לציין במפורש, כי

המשחקתקבוצה)ומספר(שםקבוצתבמשחקיגם2020/21בעונת
בליגה

(שם ומספר קבוצה) המשחקת בליגה (ציון ליגה).

שלו.שחקן יכול להיות רשאי עד שתי ליגות מעל הליגה הנוכחיתב.

בנפרד.שנתוןלכלוילדיםסללקטליגותהכדורסלבאיגודיהיוזו,בעונהגם.3

אזור.באותוקבוצות5לפחותהואשנתוןבכלליגההקמת
יצורפושירשמושהקבוצותהרילליגהקבוצותחמשלפחותיירשמולאאם

לליגה
הבוגרת יותר, או שיצורפו למחוז מרוחק יותר בגילם.

הרשמת הקבוצותבעת ההרשמות לליגה הינכם מתבקשים לציין על גבי טופס
כלומר לרשוםבליגה נערות, נערים, קט סל וליגה ילדים את שנתון השחקנים,

בטופס כדוגמא:
א'נערותליגה,2007ילידיב'נעריםליגה,2006ילידיא'נעריםליגה

2005-2004,
ילידיב'ילדיםליגה,2008ילידיא'ילדיםליגה,2007-2006ב'נערותליגה

2009,
ילידיא'ילדותליגה,2011ילידיב'סלקטליגה,2010ילידיא'סלקטליגה

2008,
הקבוצות.בשיבוץבעיותלמנועכדיזאתוכו',2009ילידיב'ילדותליגה
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ולאומיתנוערעלנשים,לאומיתגברים,לאומיתנשים,עלגברים,עלבליגותד.
שםאתהמספר)(מעלהגופיהגבעללהדפיסהקבוצותכלחייבותנערותא'

המשפחה של השחקן (בעברית בלבד).

לאומיתא'נעריםנוער,לאומיתנוער,עלבליגותהעברותהגבלותה.
וארצית, נערים ב' לאומית וילדים א' לאומית

נוער,לאומיתעל,ליגתנוערבליגותההעברותהגבלתלגביהתקנוןלהלן
לאומית,א'נערים

נערים ב' לאומית וילדים א' לאומית:

בליגת על נוער תוכל כל קבוצה להעביר לשורותיה שחקן אחד.)1

בלבד.שחקנים2להעבירקבוצהכלתוכללנוערלאומיתבליגה)2

תוכלב',נעריםלאומיתא',נעריםארציתא',נעריםלאומיתבליגה)3
כל קבוצה לבצע העברה אחת בלבד.

בלבד.העברות2לבצעקבוצהכלתוכללאומיתא'ילדיםבליגה)4

ב'בליגה נוער, ארצית ומחוזית, נערים א' מחוזית, נערים)5
הגבלותיהיולאסלוקטב'ילדיםמחוזית,א'ילדיםמחוזית,

העברות.

אחת.העברותלתקופתולאהעונהלכלהיאההעברותמגבלת)6
ניתן לגרור העברות מתקופה לתקופה.

השאלת שחקן נחשבת במניין כמות ההעברות. שחקן שסיים הסגר
קטין ונרשם כשחקן חדש ייחשב במניין ההעברות.

לאשחקן חדש  שלא היה רשום בקבוצה כלשהיא בעונה הקודמת,
ייחשב במניין ההעברות.

שחקן שכבר עבר בתקופת ההעברות הראשונה של העונה יוכל
ולאלעבור גם בתקופת ההעברות השנייה רק לליגה נמוכה יותר

לאותה הליגה.
במקום השחקן שעזב לא תוכל קבוצתו להעביר שחקן אחר במידה

והקבוצה סיימה את מכסת ההעברות. העברות פנימיות בתוך
האגודה תחשבנה במניין ההעברות רק בתקופת ההעברות של

החורף.
פנימיתבהעברהלעבוריוכלעונות,3לפחותבאגודה,הרשוםשחקן

בתוך האגודה, בתקופת ההעברות של החורף שלא במסגרת הגבלת
העברות.

עלחובהסל)קטאו(ילדיםבניםלקבוצותבנותשחקניותהרשמתבעתו.
הקבוצה
זאתהמקוון,הרישוםדרךולאבאיגודידניבאופןהשחקניותאתלרשום
בנוסף

לכל הטפסים שנדרשים לצורך הרישום עפ"י התקנון.
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עדכון תמונותז.
תמונותיהםאשרשחקניםשלעדכניותתמונותאלינולהעבירנבקשכם

עםתמונותלאבלבד!ראשתמונות–השחקןבכרטיסעדכניותאינןכבר
כל הגוף.

אינהכברוהתמונהבעבררישוםביצעואשרבשחקניםכמובן,מדובר,
עדכנית – ניתן להעביר במייל, עבור מחלקת רישום:

miri@basket-ball.co.il-מירי
almog@basket-ball.co.il-אלמוג

rozi@basket-ball.co.il-רוזי

שחקןהעברת.5

התנאיםכלימולאואםרקתאושרלקבוצהמקבוצהשחקניתאושחקןהעברת
הנדרשים בתקנון והם:

מורשיידיעלכחוקחתוםתוקף"ברשחקןוהעברתשחרור"טופסא.
כוללהעוברוהשחקןהמקבלתהקבוצההמשחררת,הקבוצהשלהחתימה

באותההעברותשתילבצעיכוללאשחקןהקודמת,מהעונהשחקןכרטיס
תקופת העברות.

אין צורך במילוי טופס הרשמת שחקן בעת הגשת טופס העברה.
האחריותוכלהקבוצהלנציגהבקשהתוחזרתחסראלומדרישותאחתבאם
כרוךוזהבמידההשחקןאתלשורותיהלרשוםהרוצההקבוצהעלתחול

יוכלזהשחקן.2021/2022לעונתשחקניםהעברתסיוםתאריךאובמועד
בהתאםההעברותתקופתאתואיחרבמידההקודמתבאגודתולהירשם

ב'.ס"ק)5(לסעיף
ההרשמותבתקופתלמעמדהבהתאםתקבעלליגהקבוצההשתייכות

ושיבוצה
.2020/2021בעונת

הרישום המקוון.העברות/השאלות שחקנים, החל מעונה זו, יבוצעו רק ע"י

שחקןהשאלת.6

אחרתלקבוצהשחקניםאושחקןלהשאילההעברותבתקופתרשאיתקבוצהא.
לתקופה של עונה אחת בלבד.

מקבוצההשאלהטופסבאמצעותתעשהלעילכאמורשחקניםהשאלתב.
לקבוצה.

(בדפישלוהאםלקבוצתאוטומטיתהעונהבתוםיחזורמושאלשחקןג.
שהושאלוהשחקניםכלאוטומטיתהוחזרוזה,לחוזרהמצורפיםהמחשב

).2020/2021בעונת

גברים(בליגת-עלשנה24מלאושטרםשחקןרקלהיותיכולמושאלכשחקןד.
.)26גילעדהואמושאלשחקןבלבד

תצטרךהקודמת,לאגודתםוהוחזרו2021/2022בעונתשהושאלושחקנים
הבדיקהלטופסלצרף2021/2022לעונתכרטיסםחידושבעתזואגודה

הישןהשחקןכרטיסואתזהשחקןשלחדשהתמונהגםהרפואית
מהעונה הקודמת.

mailto:miri@basket-ball.co.il
mailto:almog@basket-ball.co.il
mailto:rozi@basket-ball.co.il
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טופסלקבוצה,מקבוצההשאלהטופסיהיהזובעונהגםלבכם,לתשומת
העברהטפסיגביעלהשאלותיאושרולאבלבד.להשאלותהמיועדמיוחד

רגילים.
לאיגודלהעביריש-במיילאובפקסימיליהשחקןהשאלתטפסייתקבלולא

במועד את הטופס המקורי.

:קטיןהסגרים/שחרורתקנון.7

קטיןשחרוראוהסגרשסיימובלבדשחקנים2לשורותיהלקלוטיכולהאגודה.1
בעונה, למעט

שחקןבקבוצה),העברותהגבלתלגביעלסעיףיהיהזה(סעיףבוגריםבקבוצות
ליגהלגביהגבלותאיןילדים.בליגהנוסףושחקןנעריםאולנוערבליגהאחד

לקט סל.

תהיההקולטתהאגודהאחרת,לאגודהבהסגראוקטיןבהסגרשעברשחקן.2
חייבת לקבלו

נערותאונעריםבגילכולל,ילדותאוילדיםבגילנרשםאםשנים3ל-לשורותיה
ב' לשנתיים, בגיל נוער או נערות א' לשנה אחת.

העונהאתיסייםקטיןשחרוראוהסגרשסייםלאחרבקבוצהשנרשםשחקן.3
אומגיעממנהלאגודהורקאךלחזוריוכלהעונהובתוםעבראליהבאגודה

לחילופין לעבור לקבוצה בליגה נמוכה יותר.

:להלןמחיר טופס הסגר/שחרור קטין יהיה כמפורטד.
770₪ב'קט-סל

850₪א'וקט-סלבנותסלקט
1,270₪ב'ילדים
1,500₪א'וילדיםילדות
2,100₪ונעריםב'נערות
2,550₪ובוגריםנוערנשים,א',נערות

גביעלמשחקיקבוצהלהרשמתנוהל.8
אתר האיגוד.הרישום למשחקי הגביע גם הוא ייעשה ברישום המקוון דרך

השתתפות-עלליגתקבוצותבהשתתפות-לגבריםהמדינהגביע.1
הראשונותהקבוצות8רק(תשתתפנהלרשמןצורךואיןחובההקבוצות

בליגת על, בתום סיבוב א')

השתתפותלאומית,ליגהקבוצותבהשתתפות–ללאומיתהמדינהגביע.2
הקבוצות חובה ואין צורך לרשמן.

- בהשתתפות קבוצות ליגת על נשים.גביע המדינה לנשים.3
השתתפות הקבוצות חובה ואין צורך לרשמן.

וליגהארציתליגהקבוצותבהשתתפות-לגבריםהכדורסלאיגודגביעג.
לרשמם.צורךואיןחובההיאההשתתפותארצית,ליגהקבוצותלגביא'.

קבוצות ליגה א' היא לפי הרשמה בלבד.
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- בהשתתפות קבוצות ליגה ב'.גביע האיגוד לליגות ב'.4
הקבוצות תשתתפנה במשחקי גביע האיגוד בהתאם להרשמה.

ארציתלאומית,ליגהקבוצותבהשתתפות-לנשיםהכדורסלאיגודגביעה.
לגביא'.וליגהארציתליגהלקבוצותבלבדהרשמהלפיההשתתפותוא'.

ליגה  לאומית ההשתתפות היא חובה ואין צורך לרשמן.

ליגהוקבוצותעל,ליגהקבוצותבהשתתפות-לנוערהמדינהגביעו.
לאומית. ההשתתפות היא רק בהתאם להרשמה.

מחוזיתוליגהנוערארציתליגהקבוצותבהשתתפות-לנוערהאיגודגביעז.
נוער. ההשתתפות היא רק בהתאם להרשמה.

א' נערים.- בהשתתפות קבוצות לאומיתגביע המדינה לנערים א'ח.
ההשתתפות היא רק בהתאם להרשמה.

וליגהא'נעריםארציתקבוצותבהשתתפות-א'לנעריםהאיגודגביעט.
מחוזית נערים. ההשתתפות במשחקי הגביע היא בהתאם להרשמה.

ב'.: בהשתתפות קבוצות ליגה נעריםגביע המדינה לנערים ב'י.
ההשתתפות היא בהתאם להרשמה.

ילדיםקבוצותא',ילדיםקבוצותבהשתתפות-א'לילדיםהמדינהגביעיא.
א'. תשתתפנה במשחקי הגביע בהתאם להרשמה בלבד.

א'.- בהשתתפות קבוצות נערותגביע המדינה לנערות א'יב.
השתתפות לפי הרשמה בלבד.

השתתפותב'.נערותקבוצותבהשתתפות-ב'לנערותהמדינהגביעיג.
לפי

הרשמה בלבד.

השתתפותבלבד,א'ילדותקבוצתבהשתתפות–א'לילדותהמדינהגביעיד.
לפי

הרשמה בלבד.

גילחריגי.9

:ליגות לבנים

לאומית וארצית לשארתתבצע הפרדה בחוקים בין הליגות התחרותיות יותר (על,●
הליגות).

יוכלו לשחק עםלא-  יוכלו לשחק בכל הליגות ללא הגבלה אבלילידי דצמבר●
הליגה של השנתון מעל למעט נוער רשאי בוגרים.
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של השנתון מעל למעטיינתן אישור לשחק עם הליגהלא- לחריג גילחריגי גיל●
נוער-בוגרים.

א'ילדיםב',ילדיםא',סלקטב',סלבקטהגילחריגיגיל2021/22בעונתגם●
מחוזית, נערים

לספטמבר01–מהחל–חודשים4עדיהיווארציתמחוזיתא'ונעריםמחוזיתב'
של כל
שנה.

לשחק כחריגים, בליגה לנוערשחקני אוגוסט וגדולים מכך משנה קודמת לא יוכלו
ימשיכו

חודש.11עדלשחקהחריגיםהשחקנים
א' לאומית יישאר התקנון בעינו,בליגה נערים א' לאומית, נערים ב' לאומית וילדים

ובליגות
אלו לא יוכלו כלל להירשם חריגי גיל.

הגבלות עלדצמברליגה
הגבלות לחריגי גילחריגי גילדצמבר

קט-סל
א'+ב'

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
בליגת ילדים

ארבעה חריגי גיל
)המגרשעל2(

לא יוכלו לשחק
בליגת ילדים

ילדים ב' +
ילדים א'
מחוזית

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
בליגת נערים

ארבעה חריגי גיל
)המגרשעל2(

לא יוכלו לשחק
בליגת נערים

ילדים א'
לאומית

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
אין חריגי גילאין חריגי גילבליגת נערים

נערים ב'
מחוזית+
נערים א'
מחוזית

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
בליגת נוער

ארבעה חריגי גיל
)המגרשעל2(

לא יוכלו לשחק
בליגת נוער

נערים ב'
לאומית

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
אין חריגי גילאין חריגי גילבליגת נוער
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נערים א'
ארצית

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
בליגת נוער

שני חריגי גיל
של מס'אין הגבלה

חריגים
על המגרש

לא יוכלו לשחק
בליגת נוער

נערים א'
לאומית

רשאים
לשחק

לא רשאים לשחק
אין חריגי גילאין חריגי גילבליגת נוער

רשאיםנוער מחוזית
לשחק

רשאים לשחק
בבוגרים

חריגי גילשני
אין הגבלה של מס'

חריגים
על המגרש

רשאים לשחק
בבוגרים

נוער לאומית
וארצית

רשאים
לשחק

רשאים לשחק
בבוגרים

גילחריגי2
( אחד על המגרש )

רשאים לשחק
בבוגרים

רשאיםעל נוער
לשחק

רשאים לשחק
רשאים לשחקחריג גיל אחדבבוגרים

בבוגרים

סל תהיה אפשרות לכלבליגה נוער מחוזית, נערים מחוזית, ילדים מחוזית וקט.1
להחליף פעם אחתקבוצה להחליף את השחקנים החריגים שלה, כל שחקן ניתן

תהיה רקבלבד, החל מפתיחת העונה ועד סיום ההעברות בליגה: ההחלפה
לשחקן חדש או להעברה פנימית ולא להעברה חיצונית.

באותה  אגודה – רקבנוער חריג גיל יכול להיות רק שחקן ששיחק בעונה שעברה.2
בליגה

השחקנים החריגים שלה, שחקןנוער מחוזית תוכל כל קבוצה לרשום כאחד משני
בעונה הקודמתבהעברה חיצונית, השחקן השני יהיה חייב להיות שחקן ששיחק

באגודה.
על לנוער בלבד, רקועדת חריגים מוסמכת לאשר חילוף שחקן חריג גיל בליגת.3

וכל זאת רק עדעקב פציעה ארוכה המאושרת ע"י הוועדה הרפואית של האיגוד
לתום מועד ההעברות בליגת על לנוער.

:תלבושת השחקנים החריגים

.5ומספר4מספרגופיה,עםרקלשחקיוכלוהגילחריגיהשחקנים
א' מחוזית בהםבליגה ילדים ב', ילדים א' מחוזית, נערים ב' מחוזית ונערים

הריזמנית),בוהמגרשעל2(המשחקבטופסגילחריגי4לרשוםלקבוצהאפשרותיש
.55מספרגופיהעםישחקהרביעיוהחריג44מספרגופייהעםישחקהשלישיהחריג
מספרגופיהעםיישחקהשלישיהחריגהמגרש)עלאחד(חריגחריגים3ישבהסלקטבליגה

44.

.55ו-4,5,44במספריםלהשתמשתוכללאגילחריגילהשאיןקבוצה
בלבד.4מספרעםרקישחקהחריגאחד,גילחריגרקישבהלנוערעלבליגה

לאומית, נערים א' לאומית)בליגות שאין בהם חריג גיל(ילדים א' לאומית, נערים ב'
אין הגבלה לגבי מספרי הגופיות.

:ליגות לבנות
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בטופסחריגותכמותליגה
ובאיגוד

במגרשחריגותכמות

00נערות א' לאומית
32נערות א' מחוזית

2רקישחקו(בגביע
חריגות)

00נערות ב' לאומית
32נערות ב' מחוזית

( 2רקישחקובגביע
(חריגות

ילדו
ת

11

11קט סל בנות

הגופייה.על5ו-4מספריםעםרקבמשחקלשחקרשאיותגילחריגותשחקניות
לליגה לבנים) וכלאין הגבלת רישום לשחקנית חריגה כרשאית לליגה נוספת (בניגוד
על פי התקנוןשחקנית חריגה יכולה לקבל אישור רשאי לליגה נוספת באגודתה

הקיים.
להחליפה בשחקניתלאחר רישום שחקנית חריגה (בכל הליגות) לא ניתן יהיה

חריגה אחרת.
חודשים.11עדמהגיל,שגדולהשחקניתהיאגילחריגת

מחירים.10
את אגרת השירותים העונתית – הקבוצות ישלמו באיגוד הכדורסל..1

נהוגשהיהכפיבבנק,שיפוטבשובריהשיפוטדמיאתישלמוהקבוצות
בעונה קודמת.

אגרתואתהנוערמחלקותכוללהליגות,בכלישולמוהשיפוטשוברי
השירותים העונתית – הקבוצות ישלמו באיגוד הכדורסל.
ועדת כספים.ייתכנו שינויים באגרות ובמחירי השירותים, לפי החלטת

:האגרה תכלול את השירותים הבאיםב.
ולגביע.לליגהקבוצהרישוםאגרת2.1
שחקןלרבות,נוספת),ליגהרשאי(כוללשחקןכרטיסחידושאגרת2.2

דמישלגבייהכוללולאגברים,ולאומיתונשיםגבריםעלבליגותזר
טיפול המועברים ע"י האיגוד לפיב"א.

רפואיתבדיקהטופסאגרת2.3
שחקן.הרשמתטופסאגרת2.4
ונשיםגבריםלליגות-עלרק(רלוונטיאחידחוזהרכישתבגיןתשלום2.5

ולאומית גברים).
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:(ללא דמי שיפוט)סכומי האגרה העונתית בהתאם לליגות השונות

סכום לקבוצהליגה
בש"ח

27,000ליגת על גברים
17,000ליגת על נשים
11,000לאומית גברים
5,500לאומית נשים
3,500ארצית גברים
3,500ארצית נשים

3,000א' גברים
3,000ב' גברים
3,000א' נשים

1,900ליגה נוער
1,900ליגה נערים
1,900ליגה נערות

1,250ליגה לילדים וקט סל
500ליגה ילדות וקט סל בנות

רישוםבעת,2020יונימחודשהחלשווים,תשלומים4ב-תשולםהאגרה
.הקבוצות לליגה

חובותבכל מקרה, רישום קבוצה לעונה הבאה יהיה מותנה בסילוק✔
הקבוצה לאיגוד.

יתר המחירים (שאינם קשורים לאגרה הכללית)

170₪השאלהטופסוהעברה,שחרורטופס.1
170₪תקנון.2
100₪הכדורסל/קט-סלחוקת.3
100₪מזכירותניהולחוברת.4
100₪סיפוחטופס.5
ונשיםגבריםעללליגות700₪העליוןהדיןלביתערעור.6

לאומית גברים ונשים
הליגותליתר400₪

850₪מוקפאשחקןרישום.7
ולאומיתלליגת-על2,200₪בוררות.8

ב'א',ארצית,לליגה1,700₪
נערות,נערים,נוער,לליגה1,300₪

ילדים
וקט-סל

1,700₪בפיב"אזרשחקןרישום.9
850₪בפיב"אזרהשחקניתרישום.10
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ורקאךתבואהקבועההאגרהכילהבהירמבקשיםאנוספק,כלוהסרהסדרלמען

התשלומיםבמקוםתבואולאלעיל,1בסעיףכמפורטוהתשלומיםהאגרותבמקום
המפורטים להלן:

משחקוטופסישיפוטדמי)1
בפיב"אזריםושחקניותשחקניםברישוםטיפולדמיתשלום)2

על נשים  ולאומית גברים).(רלוונטי לליגות על גברים,
גברים).ולאומיתנשיםעלגברים,ליגת-על(למעטהעברהטפסי)3
וכד'.קטיןשחרורמהסגר,יציאההסגר,השאלה,טפסי)4
וכד'.מזכירותניהולחוברתחוקה,תקנון,רכישת)5
בוררות.אגרות)6
הדין.לבתיערעורים)7
קנסות.)8
התקציבית.בקרהבגיןתשלום)9

הליגות)(בכלמוקפאשחקןמתאזרח/רישוםשחקןרישום)10
לעיל.1בסעיףמצוינתאינהאשראחרתאגרהכל)11

קנסות.11
:2021/2022לעונתבתקנוןהקבועיםהקנסותלהלן

500₪ונשיםגבריםעלליגת-לליגהבהרשמהאיחור
לאומית גברים ונשים וארצית גברים

250₪הליגותיתר-לליגהבהרשמהאיחור
100₪זהותתעודתעםושיחקהשחקןכרטיסאתששכחשחקן
100₪שחקןכרטיסאובדן

150₪רשמילאבטופסשימוש
800₪באגודהראשונהקבוצה-קבוצהפירוק

פירוקלכל250₪שלתוספת-באגודהנוספתקבוצהכל

קנסות לגבי אי הופעות קבוצות

2,200₪גבריםלאומיתליגהגברים,עלליגת
1,700₪גבריםו-א'ארציתנשים,ולאומיתעלליגת
900₪נשיםא'ונוער,גבריםב'נשים,ארציתליגה
900₪וקט-סלילדיםילדות,נערות,נערים,ליגה
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כפול.קבוצה שלא מופיעה בסיבוב ב' תיקנס בקנס!להזכירכם

כדורסלמגרשיתקן.12

החדשיםהמגרשיםבכלביקורתתיערך,2021/2022המשחקיםפתיחתלקראת
בליגותקבוצותיהןמשחקיאתהכדורסללאיגודהמסונפותהאגודותמקיימותשעליהם

לאיגוד הכדורסל.השונות וכן במגרשי האגודות אשר יצטרפו בעונה הקרובה
ונשים,גבריםלאומיתונשים,לגבריםעלליגתמשחקיייערכו2021/2022בעונה
נעריםלאומית,נוערליגהלנוער,עלליגת,ונשיםגבריםא'ונשים,גבריםארצית

לאומית, נערות לאומית, וילדים א' לאומית באולמות סגורים.
עם רצפת עץ בלבד.משחקי ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ייערכו באולמות

איגודזה.לחוזרמצורףאשרכדורסלמגרשילתקןבהתאםתיערךהמגרשיםביקורת
ומוזכרבמגרשיםהאיגודנציגיביקורתושעותתאריכיםלקבוצותישלחהכדורסל
אייפסל.הואבמגרשיםהתקןדרישותעלעונהכלאימצאוהמגרששבמידהלקבוצות

שלמקרהבכלבמועד.הליקוייםלתיקוןלדאוגלקבוצותהאחראיםמתבקשיםלכך
.נוספתלביקורתכהוצאה500₪שלבסךהאגודהתחויבחוזרתביקורת

רשמיתפגרה.13
חמישיביוםותסתיים15/06/21בתאריךלתוקףתיכנסהרשמיתהפגרהא.

טורניריםלקיוםהכדורסל.איגודידיעלשיאושרוהמשחקיםמלבד30/09/21
חייבותהמשחקיםעונתכלבמשךבאיגודרשומותלאקבוצותעםומשחקים

הקבוצות לקבל אישור מאיגוד הכדורסל.

ביוםותסתיים15/06/21שלישיביוםתחלהשונותלליגותקבוצותהרשמתב.
הצהריים.אחר16:00בשעה15/07/21חמישי

.15/06/21מתאריךהחלשחקןכרטיסי-חידושג.

גבריםו-א'ארציתלליגהשחקניםהעברות-שחקניםהעברתתקופתד.
נעריםלאומית,א'נעריםבנים,עלנוערגברים,ג'ב'-נשים,לאומיתונשים,

שלהליגותיתרולכללאומיתב'נערותלאומית,א'נערותלאומית,ב'
13:00בשעה30/09/21חמישיביוםיסתיימווהנערות,הנוערמחלקות

בצהריים.
.15/06/21שלישימיוםהחלהליגותבכלשחקניםלהעבירניתן

גברים וקט סל ב'מועד סיום העברות שחקנים לליגת-העל גברים ונשים, לאומית
.בנים, יפורסמו בנפרד

מועד פתיחת העונהה.
על,נוערוליגותומטהנשיםלאומיתגברים,ארציתמליגההחלהליגותכל

לאומית,ב'נערותלאומית,א'נערותלאומית,ב'נעריםלאומית,א'נערים
משחקיעםהעונהתחלמהליגות(בחלק03/10/21ראשוןמיוםהחליפתחו

הגביע).
יפורסמו בנפרד.מועדי פתיחת ליגות על גברים ונשים וליגה לאומית גברים

סלקטליגה,17/10/21ביחלווהנערות,הנוערבמחלקותהליגות,יתרכל
ב' בנים

.07/12/21בתחל
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משחקיםימיא..14

ליגהא',נערותליגהגברים,ארציתליגהגברים,עלליגתראשוןיום
בנות,סלקטליגהמחוזית,א'נעריםליגהלאומית,ב'נערים

ליגה נערים ב' מחוזית.

ליגהארצית,נוערליגהלאומית,נוערליגהלנוער,עלליגהשנייום
נוער

מחוזית.

לאומית נשים,ליגה לאומית גברים, ליגה א' גברים, ליגהיום שלישי
ליגה נערות ב', ליגה קט סל בנים.

א'לנעריםליגהלאומית,א'לנעריםליגהגברים,ב'ליגהרביעייום
ארצית, ליגה ילדות.

ילדים.ליגה ארצית נשים, ליגה א' נשים, ליגהיום חמישי

ליגה קט-סל בנים, ליגה ילדות.יום שישי

ליגהבנות,קט-סלליגהבנים,סלקטליגה,לילדיםליגהשבתיום
נערות ב'.

לחלליהזיכרוןיוםובערבהשואהיוםבערבלשחקיהיהניתןלאזובעונה
צה"ל,
.16:00בשעהכהעדנהוגשהיהכפי

שעות המשחקים.2

19:30בשעהאו19:00בשעהורקאךייערכוגבריםלאומיתליגהמשחקי
בערב. (ע"פ בחירת הקבוצה הביתית ע"ג טופס ההרשמה).

המשודרהמשחקלמעט,19:00בשעהייערכונשיםעלליגתמשחקי
שייערך בשעה שייקבע ע"י הערוץ המשדר.

בקשתעפ"יוזאת,20:30-18:30השעותביןייערכונשיםלאומיתמשחקי
הקבוצה על גבי טופס ההרשמה.

20:30עד19:00השעותביןיתקיימוונשיםלבוגריםהליגותמשחקייתר
(בליגה

).21:00בשעהגםלשחקניתןגבריםו-ב'גבריםא'נשים,ו-א'ארצית
.20:30ועד18:00משעההחלונעריםנוערליגהמשחקי

לאומיתב'נערותליגה,20:30שעהועד18:00משעהא'נערותליגה
18:00משעה

.19:30ועד18:00משעהמחוזיתב'נערות,20:30שעהועד
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ועד17:00משעהשלישיובימי16:30בשעהשישיבימיקט-סלליגות
השעה

.12:00-10:00,18:30-16:00בשעותשבתובימי18:30
משחקי קט סל ב'יהיו שבועות בהן ייערכו במקביל גם משחקי קט סל א' וגם

באותו היום ועל הקבוצות להתארגן בהתאם.
19:00השעהועד17:00משעהחמישיוביוםשבתבימיילדיםליגה

(קבוצות שיש
שבת).ביוםבבוקר10:30בשעהגםלשחקרשאיותסגוראולםלהן

משעהשישיבימיאו19:00שעהועד17:00משעהרביעיבימיילדותליגה
16:00

.17:30שעהועד
שבתבימיאו18:30שעהועד17:00משעהראשוןבימיבנותסלקטליגה

בשעה
סגור).באולם(רקבבוקר10:30בשעהאו17:30

הרשמתעל האגודות להודיע את שעת המשחק הביתי המבוקשת בטופס
הקבוצהע"יהמבוקשתהמשחקשעתאתתשנהלאהליגהועדתהקבוצה.

אם זו
לגבימשחקשעותתקבעוהגביעהליגהועדתמכן.לאחרלשנותהתבקש

הקבוצות
שלא יבקשו שעה מסוימת.

המבוקשתמהשעהשונהשעהוהגביעהליגהועדתתקבעשבומקריםיתכנו
עקב אילוצי איגוד השופטים.

ילדיםנעריםנוער,נשים,לבוגרים,בליגותלמשחקמשחקביןהברוטוזמן
בליגהלמשחקמשחקביןהברוטוזמןכאשרשעתיים,עליעמודונערות
לקבוצותישבניםלקט-סלבליגהוחצי.שעהעליעמודוקט-סלילדות

שבת.ויוםשישייוםשלישי,יוםביןהביתיהמשחקיםיוםאתלבחוראפשרות
טופסגביעלבניםבקט-סלהמבוקשהמשחקיוםאתלרשוםהקבוצותעל

לבחורניתןמראשקבוצותשתי(בהסכמת15/07/21לתאריךעדההרשמה
הליגהועדתתקבעבקט-סליוםתצייןשלאקבוצהלגביאחר).יוםגם

והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.
רביעייוםביןהמשחקיםיוםאתלבחוראפשרותלקבוצותישילדותבליגה

ליום שישי.
ביןהמשחקיםיוםאתלבחוראפשרותלקבוצותישמחוזיתב'נערותבליגה

בשעהייערכושבתבמוצאיאליצורקבוצות(משחקישבתליוםשלישייום
20:00.(
יוםביןהמשחקיםיוםאתלבחוראפשרותלקבוצותישבנותקט-סלבליגה

ראשון ליום שבת.
ובליגהילדותב',נערותבליגההמבוקשהמשחקיוםאתלרשוםהקבוצותעל

קבוצהלגבי.15/07/21לתאריךעדההרשמהטופסגביעלבנותסללקט
הליגהועדתתקבעבנותסלקטאובילדותהמשחקיםיוםאתתצייןשלא

והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הביתי בין יוםבליגה לילדים יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים
חמישי ליום שבת.

גביעללילדיםבליגההמבוקשהמשחקיוםאתלרשוםהקבוצותעל
יוםתצייןשלאקבוצהלגבי.15/07/21לתאריךעדההרשמהטופס

שיקוללפיהמשחקיוםאתוהגביעהליגהועדתתקבעבילדיםהמשחקים
דעתה הבלעדי.
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אתלשנותרשאיתקבוצהכל–המשחקיםבתקנון44לפרקליבכםתשומת
עונתלפתיחתעדבלבדאחתפעםשלההקבועההמשחקיםשעת

רקהמשחק,שעתאתלשנותניתןהמשחקיםעונתבמהלךהמשחקים,
בהסכמת הקבוצות היריבות.

תשומת לבכם
בימי שישי (החלעפ"י חוקי מדינת ישראל, שופטי הכדורסל העובדים בשיפוט

זכאים לשכר שלמשעה לפני כניסת השבת) וביום שבת (כולל מוצאי שבת)
150%.

משעה(החלשישיבימיהביתייםמשחקיהאתלשחקשתיבחרקבוצהכל
לימימשחקיםתקדיםו/אושבת)מוצאי(כוללשבתוביוםהשבת)כניסתלפני

שישי – שבת, תצטרך לשלם את הפרשי דמי השיפוט.

הקדמת ו/או דחיית משחקיםג.
דחייתו/אולהקדמותבקשותכליאושרולא2021/2022המשחקיםבעונת

בתקנוןהמפורסמיםבתנאיםהמבקשתהקבוצהתעמודאםאלאמשחקים
לאהמשחקיםלתקנוןבהתאםבדרישותיעמדולאאשרבקשותהמשחקים.

ידונו ויוחזרו לאגודות ללא טיפול.
פניות שאינן עומדותהאגודות מתבקשות על כן, לא להפנות לאיגוד הכדורסל

בתקנון.
כל ההקלות, שהיו בתקופת הקורונה, מבוטלים.

מאמן/מדריךוכרטיסומדריךמאמןעוזרמאמן,.15

כרטיסבהצגתחייביםהליגות,בכלוהמדריכים,המאמניםעוזריהמאמנים,כל
"הכרטיס").(להלן:2021/22המשחקיםלעונתמאמן/מדריך

באישורחייביםגבריםולאומיתונשיםגבריםעלבליגתמאמניםועוזרימאמנים
הבקרה התקציבית להנפקת הכרטיס.

בטרםהמשחקלשופטהכרטיסבהצגתחייביםומדריכיםמאמניםעוזרימאמנים,
לניהולתנאימהווההדברהקבוצה.שלהשחקןכרטיסיעםיחדמשחקכלפתיחת

המשחק.

הספסלבתחוםלשבתיורשהלאכאמור,כרטיסיציגשלאומדריךמאמןעוזרמאמן,
מהלךבכללשחקניםהוראות/הנחיותלתתרשאיאינוכך(ובכללהמשחקאתולנהל

ולאביציעלשבתעליויהיהוהפסקות),זמןפסקיכוללסופוועדמתחילתוהמשחק,
בתחום שדה המשחק והוא לא יירשם בטופס המשחק.

את₪.50שלסךהינו2021/22המשחקיםלעונתהכרטיסהנפקתאגרתסכום
תשלום האגרה יש לבצע בהתאם להנחיות בטופס.

"טפסיםבלשוניתהכדורסלאיגודמאתרלהורדהניתןהכרטיסלהנפקתבקשהטופס
להורדה".
הכדורסלאיגודבאתרהמצורףבפורמטיראה,2021/22המשחקיםלעונתהכרטיס,

בלשונית "טפסים להורדה".

יובהר כי דין עוזר מאמן כמאמן.
נוערמחוזית,נוערבליגות:ובנוסףמדריךלאמןרשאיאותןבליגותלאמןרשאימאמן

גברים,ב'ליגהלאומית,א'נערותמחוזית,א'נערותעל,נוערלאומית,נוערארצית,
ונשים,גבריםלאומיתליגהונשים,גבריםארציתליגהונשים,גבריםא'ליגה

ליגת-על גברים ונשים.
קט-סל בנות, ילדים א'בעלי כרטיס מדריך רשאים לאמן רק בליגות: קט-סל א' ו-ב',

ונערותמחוזיתב'נערותלאומית,נעריםמחוזית,נעריםילדות,לאומית,ילדיםו-ב',
ב' לאומית.
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ונערותנוערנשים,בוגרים,בליגותמאמןכעוזראוכמאמןלשמשרשאילאמדריך
א'.

מאמן/מדריך חייב להשאיר את כרטיסו בשולחן המזכירות.
הכרטיסאתלוקחהשופטמשמעתיתעבירהאומאמן/מדריךהרחקתשלבמקרה

(כמו
שקורה עם כרטיסי שחקן) ומצרף אותו לדו"ח השופט.

למגרשיםתקן.16

מידות המגרשא.
רוחב.מטר15אורך,מטר28

ברוחבמטרושניאורךמטרארבעהעדקטנותשמידותיהםמגרשיםיאושרו
מטרשנייהיהלרוחבהאורךשלשהיחסבתנאי

למטר אחד.
רוחב.מטר13-אורךמטר24אורוחב,מטר14-אורךמטר26:דוגמא

סימוני המגרשב.
בקוויםלהיותחייביםומעגלים)אמצערוחב,אורך,(קוויהמגרשסימוני

הםהמגרשקוויהמגרש./המשטחלצבעהמנוגדבצבעס"מ5שרוחבם
המגרשקווישלהפנימימהצדתעשההמדידההמגרש.לשטחמחוץ

המסומנים.

שוליים חובהג.
אומרתזאתלמגרש,סביבמטר3הם:מקרהבכלהרצוייםהשוליים.1

34Xלהיותצריךהכללישהמשטח אחיד.קרקעכיסויבעל21
המגרש.לאורךמטר2הם:מינימלייםשוליים.2

המגרש.לרוחבמטר3
30Xשלמינימליותבמידותיאושרוקיימיםמגרשים ).24X13של(מגרשים17

השיפועד.
מהקוהרצויהכיוון0.5%עלפתוחיםבמגרשיםלעלותצריךלאהשיפוע

לכיוון שני הסלים.

הריצוףה.
ללאס"מ45/45שלרחובבמרצפותשיהיהרצויפתוחיםבמגרשיםהריצוף

פזות עם חספוס קל ו/או אספלט עם שכבת צבע אקרילי.

פגומי סליםו.
1.20הלוחיבלוטמזהמטר2.20להיותחייבתהמינימליתהפיגוםבליטת

המגרש.מטר בתוך המגרש ורגלי הפיגום יעמדו מטר לפחות מחוץ לגבולות

לוחותז.
1.80Xבגודללהיותצריךהלוח מלא(סנדוויץ'מלאלבידמעץמטר1.20

דרישותעפ"יומסומןשקוףכפרספקסאובחוקה,המצויןובעוביסיבית)
החוקה.

הסליםח.
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ס"מ15ובמרחקבדיוקס"מ45שלבקוטרעגולותלהיותחייבותהטבעות
כתום.הטבעתצבעהטבעת.שלהפנימילקוטרועדמהלוחהנמדדיםמהלוח

שלהברזלעוביהרשתות.לקשירתהטבעתבתחתיתווים12להתקיןיש
ס"מ.40להיותחייבהרשתאורךקוטר.מ"מ20להיותחייבהטבעת

התאורהט.
שלבגובהתיבדקזוועוצמהלוקס1500ל-להגיעחייבתהתאורהעוצמת

מטר מריצפת המגרש.
המשחקשדהמגבולותלפחותמטרשלושהשלבמרחקהתאורהעמודי

ובגובה שאינו פוחת משבעה מטר.

הגידור הפנימיי.
חייבתהגדרמטר.1.40שלפנימיתבגדרלהקיףישהכדורסלמגרשאת

מרשתאוברזלמרשתהגדרתהיהבחוץבגבולם)(אולשולייםמחוץלהיות
מכוסה בחומר פלסטי.

לפחות,חבליםמשלושהתורכבשהגדרבתנאיחבליםגדרלהקיםניתן
שווה.בחלוקההחבליםויתרמטר1.40שלבגובהיהיההעליוןכשהחבל

מגיניםיא.
מגומיהמגןמטר.2כ-שאורכםמיוחדיםבמגיניםעטופיםיהיוהסלעמודי
נמצאיםהחשמלעמודיאםלבד.אוברזנטשלבמעטהדומהחומראואוויר
עלגםהמגיניםאתאזלהתקיןישהשחקנים,אתומסכניםלמגרשקרוב

עמודי החשמל.

אביזרי מזכירותיב.
24מ-יורדותהשניותבודיגיטלישניות24מתקןלהיותחייבמגרשבכל

שניות.14ב-לאיפוסאפשרותעםשניות,0ל-שניות
).11(סעיףהכדורסלבחוקת25בעמ'האמורע"פיופעלהשעון

בכל מגרש חייב להיות לוח תוצאות.
לסימון עבירותבכל מגרש חייבים להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים

מחליפים.לשחקניםכיסאות2ו-קבוצתיות

מיקום המזכירות ולוח תוצאותיג.
היציעממולממוקמתלהיותהמזכירותעלאחד,יציערקישבומגרשבכל

ועל לוח התוצאות והשעון להימצא בפינת המגרש.
שולחןמאחורישקופהמגןמחיצתלהכיןישיציעים,שניישבומגרשבכל

המזכירות וספסלי הקבוצות.

הוראות כלליות
התקן.הוראותביצועעלאחראיתהכדורסלאיגודמטעם-המגרשיםועדת.1
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לאאםעליהם,משחקיםשכברישניםומגרשיםחדשיםמגרשיםיאושרולא.2
יתאימו לדרישות התקן.

ולאומיתעלליגתגברים,ארציתגברים,לאומיתגברים,עלליגתמשחקי.3
וארצית,לאומיתנעריםארצית,נוערגברים,א'ליגהלאומית,נוערנשים,

וילדים א' לאומית ייערכו באולמות בלבד.

המגרש.תקינותעלהמשחקטופסעלקבעדרךידווחוהמשחקשופטי.4

ואלונקה.ראשונהעזרהתיקלהיותחייבמגרשבכל.5
המשחק.אתהשופטיקייםלאואלונקהראשונהעזרהתיקהימצאותללא

צפויהתהיההיאותורשעובמידהמשמעתילדיןתועמדהביתיתהקבוצה
בין היתר להפסד טכני של המשחק.

:ביחידות)(ממוספרהבאיםהאביזריםלהימצאחייביםראשונהעזרהבתיק
),1(וזלין-סטריליתגזה),1(אינטש1נייראיספלנית),10(אינטש3אגד

),10(משולש-בד),1(ראשונהלעזרהמספריים),2(מטרים2עורקים-חוסם
עט),1(לחובשמזההשרוולסרט),10(ביטחוןסיכות),1(לידפלסטיסד

עורלחיטויפד),10(יודפד),1(אינטש3נ'3סטריליגזהפד),1(כדורי
),8(קטנהאישיתתחבושת-שדה),1(קטןשורותפנקס),1(כיספנס),12(

סמ"ק1000אמבומפוח),2(לכוויותתחבושת),2(בינוניתתחבושת-שדה
מס'אווירמנתב),1(5מס'להנשמהמסכה),1(2מס'להנשמהמסכה),1(
אמבומשאבת-רגל),1(3מס'אווירמנתב),1(2מס'אווירמנתב),1(1
לקטטרקשיחראש),2(18מס'שאיבהקטטר),2(8מס'שאיבהקטטר),1(

),1(שאו""רוברטלמכשיראטם),1(חמצןלהעשרתשקית),1(שאיבה
).1(ניידלמכשירוסת-חמצן

נוכחות חובש או אח.בכל מגרש חייבת, על פי חוק הספורט,
המוסמכיםגופיםאומד"אבאמצעותלהעבירהאגודותלכלממליציםאנו

לכך
ולמנהלילמאמניםובעיקרבאגודההתפקידיםבעלילכלהחייאהקורס

הקבוצות
.ולדאוג לריענון הנושא

בעליבאולמותייערכולנוערעלוליגתגבריםלאומיתונשים,גבריםעלליגתמשחקי.6
אומהקיריוצאיםולאהרצפהעלניצביםלהיותחייביםוהסליםבלבדפרקטרצפת
מהגג.

לוחבנוסףלהיותחייבנשיםעלוליגתגבריםלאומיתליגהגברים,עלבליגתאולםבכל.7
.לוח עבירות אלקטרוניתוצאות אלקטרוני וגם

הלבשהוחדרהאורחתלקבוצההלבשהחדרלהיותחייבמגרשבכל.8
לשופטים.

עלוליגתנשיםעלוליגתגבריםלאומיתליגהגברים,עלבליגתאולםבכל
.השופטיםמקלחת נפרדת לשופטים בחדר ההלבשה שלנוער חייבת להיות

לאולמותתקן.17
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מידותא.
עדקטנותשמידותיהםאולמותיאושרורוחב.מטר15אורך,מטר28

יהיהלרוחבהאורךשלשהיחסבתנאיברוחב,מטרושניבאורךמטרארבעה
שני מטר למטר אחד.

רוחב.מטר13-אורךמטר24אורוחב,מטר14-אורךמטר26דוגמא:

סימוני מגרשב.
בקוויםלהיותחייביםומעגלים)אמצערוחב,אורך,(קוויהמגרשסימוני

מחוץהםהמגרשקוויהמשטח/המגרש.לצבעהמנוגדבצבעס"מ5שרוחבם
המסומנים.לשטח המגרש. המדידה תעשה מהצד הפנימי של קווי המגרש

ונראיםרוחבםס"מ5אחיד,בצבעיהיוהמגרשגבולותאתהתוחמיםהקווים
בצורה ברורה.

שוליים חובהג.
אומרתזאתלמגרש,סביבמטר3:הםמקרהבכלהרצוייםהשוליים.1

34xלהיותצריךהכללישהמשטח אחיד.קרקעכיסויבעלמטר21

המגרש,לאורךמטר2הם:מינימלייםשוליים.2
המגרש.לרוחבמטר3

30Xשלמינימליותבמידותיאושרוקיימיםאולמות 24xשל(אולמות17
הסלים.מאחוריהקיראתמגןבחומרלרפדחובה)13

גובה האולם והתאורהד.
תאורהשלבמקרההתאורהגובהמטר.7לפחותלהיותצריךהאולםגובה

לקרקע.ביותרהקרובבמקוםמטר7להיותצריךתלויה

השיפועה.
לא יותרו כל שיפועים או גבשושיות ברצפת האולם.

הריצוףו.
מוקצף או ספוג.הריצוף בתוך אולם רצוי שיהיה מעץ (פרקט) או פוליאוריתן

פיגומי סליםז.
1.20הלוחיבלוטמזהמטר,2.20להיותחייבתהמינימליהפיגוםבליטת

לגבולותמחוץלפחותאחדמטריעמדוהפיגוםורגליהמגרשבתוךמטר
המגרש.

או על התקרה.באולמות רצוי להתקין את לוחות הסלים על קיר האולם
ברצפה.במקרה של שימוש בסלים ניידים יש להבטיח שניתן לעגנם

נשים)וליגת-עלגבריםלאומיתליגהגברים,(בליגת-עלהסלתומכותבסיס
הרוחב.קושלהחיצונימהקצהמטר2לפחותשלבמרחקיהיו

לוחותח.
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1.80Xבגודללהיותצריךהלוח.1 מלאלבידמעץמטר,1.20
(סנדוויץ' מלא סיבית) ובעובי המצוין בחוקה.

חייבנשיםולאומיתעלוליגתגבריםלאומיתליגהגברים,עלבליגת.2
שלבגודלהחוקהדרישותלפיומסומןשקוףמחומרהלוחלהיות
Xמטר1.80 הלוחבתחתיתמרופדיםיהיוהסלולוחותמטר1.05

שלהמשטחוצידיהמשטחתחתיתאתיכסההריפודהלוח.ובצידי
יכוסוהסלוגבקדמתמהתחתית.ריפודס"מ35שלבמינימוםהלוח,

יהיההלוחשלהתחתיתמקצההריפודעוביס"מ2במינימום
ס"מ.5שלעוביבמינימום

הסליםט.
ס"מ15ובמרחקבדיוקס"מ45שלבקוטרעגולותלהיותחייבותהטבעות

כתום.הטבעתצבעהטבעת.שלהפנימילקוטרועדמהלוחהנמדדיםמהלוח
שלהברזלעוביהרשתות.לקשירתהטבעתבתחתיתווים12להתקיןיש

ס"מ.40להיותחייבהרשתאורךקוטר.מ"מ20להיותחייבהטבעת

:בליגת על גברים חובה לסדר טבעות של שחרור לחץ כדלקמן
(קבועות).נעותבלתילטבעותזההרתיעהתכונתלטבעותתהיהא.

והלוח.הטבעתעליגןוכןזותכונהיבטיחהלחץשחרורשלהמנגנון
אתשיבטיחכזהלהיותצריךשלהוהמבנההטבעתשלהתכנון

בטיחותו של השחקן.

לואסורהלחץ,שחרורומנגנוןמוחלטנעילהמנגנוןעםלטבעותב.
קצהעלהונחק"ג105של(נייח)סטטישעומסעדלהשתחרר

הטבעת בנקודה הרחוקה ביותר מהלוח.

מתחתמעלות30מ-יותרתרדלאהיאהשתחררהכשהטבעתג.
למצב האופקי המקורי בו היא מצויה.

תחזורהטבעתעליה,מונחאינוכברכשהעומסהשחרור,לאחרד.
אוטומטית ומיד למצבה המקורי.

שתיברשותהלהחזיקחייבתונשיםגבריםעלבליגתקבוצהכל
שנשברסללהחליףמסוגלתולהיותטבעת)+(לוחסליםמערכות

ונשיםגבריםלאומיתבליגהקבוצהכלדקות,30עדשלסבירבזמן
ולהיותטבעת)+(לוחאחתסלמערכתברשותהלהחזיקחייבת

דקות.30עדשלסבירבזמןשנשברסללהחליףמסוגלת

התאורהי.
שלבגובהתיבדקזוועוצמהלוקס1500ל-להגיעחייבתהתאורהעוצמת

מטר מרצפת המגרש.
גובה הפנסים לא יהיה נמוך משבעה מטרים מרצפת האולם.

הגידור הפנימייא.
בדמרשתמטר1.40שלבגובהפנימיתבגדרלהקיףישהמשחקשדהאת
עגולצינורידיעלמוגןיהיההרשתשלהעליוןחלקהפלסטי.מחומררשתאו

על מנת למנוע את פציעת השחקנים.
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מגיניםיב.
מגומיהמגןמטר,2כ-שאורכםמיוחדיםבמגיניםעטופיםיהיוהסלעמודי
נמצאיםהחשמלעמודיאםלבד.אוברזנטשלבמעטהדומהחומראואוויר
עלגםהמגיניםאתאזלהתקיןישהשחקנים,אתומסכניםלמגרשקרוב

אתלרפדישמהתקרהאוקירעלתלוייםסליםשלבמקרההחשמל.עמודי
קירות האולם מאחורי הסלים.

אביזרי מזכירותיג.
ולאומיתונשים,גבריםעלליגתקבוצותאתהמשמשאולםבכל.1

דקות10מ-יורדשעוןכלומרדיגיטלי,עצרשעוןלהיותחייבגברים
שלהאחרונהבדקההשנייהמאיותוכוללשניותכוללדקות0ל-

ומותאםחשמליעצרשעוןלהיותחייבהמגרשיםיתרבכלהמחציות.
במיוחד למשחק כדורסל.

ולאומיתונשיםגבריםעלליגתקבוצותאתהמשמשאולםבכל.2
תהיינההשניותבודיגיטלישניות24מתקןלהיותחייבגברים
מורכבלהיותשניות24מתקןעלשניות.0ל-שניות24מ-יורדות

מתקןאתלמקםאיןהלוח.שלהעליוןהקצהמעלהסלמסגרתעל
הסלמסגרתעלרקאלאהסלמאחוריהאולםקירותעלהשניות24

עצמו.

24מתקןלהיותחייבהליגותיתרקבוצותאתהמשמשאולםבכל.3
שניות.0ל-שניות24מ-יורדותתהיינההשניותבודיגיטלישניות

הקצהמעלהסלמסגרתעלמורכבלהיותהשניות24מתקןעל
שלהעליוןהקצהמעלמהתקרהתלייהמתקןעלאוהלוחשלהעליון

24מתקןאתלמקםאיןהאולם.בפינותהרצפהעלמונחאוהסללוח
הסלמסגרתעלרקאלאהסלמאחוריהאולם,קירותעלהשניות

עצמו.

מתקנים2למקםישהסלמעלמותקןהשניות24מתקןואיןבמידה
שיונחו ליד פינות האולם.

ולאומיתונשיםגבריםעלבליגת-תוצאותלוחלהיותחייבאולםבכל.4
עבירותלוחגםאלקטרוניתוצאותללוחבנוסףלהיותחייבגברים

אלקטרוני.

לסימוןאדומיםדגליםעבירות,מסמנילהיותחייביםאולםבכל.5
מחליפים.לשחקניםכיסאות2ו-קבוצתיותעבירות

למדידתמטר3.05לפחותשלבאורךמוטלהיותחייבאולםבכל.6
מטר.2.75שלגובהגםלסמןישהמוטעלהסל.טבעתגובה

מיקום המזכירות ולוח התוצאותיד.
היציעממולממוקמתלהיותהמזכירותעלאחד,יציערקישבואולםבכל
בואולםבכלהאולם.בפינתלהימצאוהשעוןהתוצאותלוחועלהקיר,בצד

המזכירותשולחןמאחורישקופהמגןמחיצתלהכיןישיציעים,שנייש
ליגותלמשחקימיועדיםואשריבנואשרחדשיםאולמותהקבוצות.וספסלי
לוחבהםיהיהכןאםאלאיאושרולאונשים),(גבריםוארציתלאומית

תוצאות אלקטרוני בהתאם לחוקה.
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הוראות כלליותטו.

התקן.הוראותביצועעלאחראיתהכדורסלאיגודמטעם-מגרשיםועדת.1

לאאםעליהםמשחקיםשכברישניםואולמותחדשיםאולמותיאושרולא.2
יתאימו לדרישות התקן.

ליגתגברים,א'גברים,ארציתגברים,לאומיתגברים,עלליגתמשחקי.3
על

נעריםארצית,נוערלאומית,נוערליגהעל,נוערנשים,ולאומית
לאומית

נערים ב' לאומית וילדים א' לאומית ייערכווארצית, נערים א' לאומית,
באולמות בלבד.

המגרש.תקינותעלהמשחקטופסעלקבעדרךידווחוהמשחקשופטי.4

גבריםעלבליגתואלונקה.ראשונהעזרהתיקלהיותחייבאולםבכל.5
ונשים

לכל קבוצה ואמבולנס בכוננות.חייב להיות שולחן טיפולים

בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים (ממוספר
גזה),1(אינטש1נייראספלנית),10(אינטש3אגד:ביחידות)

וזלין-
ראשונהלעזרהמספריים),2(מטרים2עורקים-חוסם),1(סטרילית

)1,(
שרוולסרט),10(ביטחוןסיכות),1(לידפלסטיסד),10(משולש-בד

מזהה
יודפד),1(אינטש3נ'3סטריליגזהפד),1(כדוריעט),1(לחובש

פד),10(
תחבושת-שדה),1(קטןשורותפנקס),1(כיספנס),12(עורלחיטוי
אישית
מפוח),2(לכוויותתחבושת),2(בינוניתתחבושת-שדה),8(קטנה
אמבו
מסכה),1(2מס'להנשמהמסכה),1(סמ"ק1000

1מס'),מנתב1להנשמה(
משאבת-רגל),1(3מס'אווירמנתב),1(2מס'אווירמנתב),1(

),1(אמבו
קשיחראש),2(18מס'שאיבהקטטר),2(8מס'שאיבהקטטר

לקטטר
שאו""רוברטלמכשיראטם),1(חמצןלהעשרתשקית),1(שאיבה

)1,(
).1(ניידלמכשירוסת-חמצן

אתהשופטיקייםלאואלונקהראשונהעזרהתיקהימצאותללא
המשחק.
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צפויהתהיההיאותורשעובמידהמשמעתילדיןתועמדהביתיתהקבוצה
בין

היתר להפסד טכני של המשחק.
או אח.בכל מגרש חייבת על פי חוק הספורט נוכחות חובש

המוסמכיםאנו ממליצים לכל האגודות להעביר באמצעות מד"א או גופים
למאמניםובעיקרבאגודההתפקידיםבעלילכלהחייאהקורסלכך

ולמנהלי
הקבוצות ולדאוג לריענון הנושא.

באולמותייערכולנוערעלוליגתגבריםלאומיתונשים,גבריםעלליגתמשחקי.6
בעלי רצפת פרקט בלבד.

מהגגאומהקיריוצאיםולאהרצפהעלניצביםלהיותחייביםהסלים
(למעט

ליגה על לנוער)

חייבנשיםעלוליגתגבריםלאומיתליגהגברים,עלבליגתאולםבכל.7
להיות

לוח עבירות אלקטרוניבנוסף ללוח התוצאות האלקטרוני גם

בכל אולם חייב להיות חדר הלבשה לקבוצה האורחת ולשופטים..8

וליגתנשיםעלוליגתגבריםלאומיתליגהגברים,עלבליגתאולםבכל
על

שלההלבשהבחדרלשופטיםנפרדתמקלחתלהיותחייבתנוער
השופטים.

אוויר.בכל אולם בליגת על גברים ונשים חייבת להיות מערכת מיזוג.9

השניות3רחבתשלהחדשהסימוןאתלסמןחובהתהיההליגותבכל.10
וכןמ')6.25במקוםמ'6.75(הנקודות3קשתושלמלבני)(סימון

שינוי
להחזירניתןשבומצב(תוספתהחדשההחוקהלפיהשניות,24שעון

את
שניות).14ל-שניות24מ-השעון

החולצותעלהכדורסלאיגודלוגו.18
גופיותעללשיםהליגותבכלהקבוצותכלתחוייבנה2020/2021בעונתגם

השחקנים את
הלוגו של איגוד הכדורסל.

ההעברותבתקופתחתימהזכותבעלי.19
מחייבים.חתימהזכותבעלי2ישמהאגודותשבחלקליבכםתשומת
המשחררת.מהאגודהנציגים2להחתיםלהקפידעליכם

ההעברה.טופסיאושרלאבמועדזאת)שמחייבות(באגודותהנציגים2חתימותללא
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בברכת הספורט,

נפתלי גושן,יעקב בן-שושן,
רכז הליגותמנכ"ל האיגוד


