
1 

 

 תקנון משחקי האליפות

 

 עמוד נושא פרק

 4 ...זכות השתתפות במשחקים........................................................................ 1

 4 ..חידוש רישום קבוצות למשחקי הליגה.......................................................... 2

 6 ..............................................................................רישום קבוצות חדשות.. 3

 6 ...תקופת ההרשמות ותקופת הפגרה הרשמית................................................... 4

 6 ...........ביטוח הספורטאים הרשומים בקבוצות................................................ 5

 7 ...ייצוג קבוצות כלפי האיגוד........................................................................ 6

 7 ...רישום ושיתוף שחקנים............................................................................ 7

 13 חרור קטין..............................................רישום שחקנים שסיימו הליך הסגר/ש 

 14 נשים בהריון............................................................................................. 

 14 ...............כרטיס כפול לגברים.................................................................... 

 15 כרטיס כפול לנשים.................................................................................... 

 16 ..חריגי גיל............................................................................................... 8

 16 ........................................................................................ליגות לבנים..... 

 17 ..ליגות לבנות........................................................................................... 

 17 ................................................חידוש כרטיסי שחקן.................................. 9

 18 ..הוצאת כרטיסי שחקן וכרטיסי מאמן............................................................ 10

 19 ..אובדן כרטיס שחקן או מאמן...................................................................... 11

 19 ..העברת שחקנים...................................................................................... 12

 21 ..העברת והשאלת שחקנים בליגת העל לגברים................................................ 13

 21 ..................................................העברת שחקן.......................................... 

 23 ..השאלת שחקן......................................................................................... 

 24 ...דמי העברה/השאלת שחקנים..................................................................... 14

 24 ..העברת שחקן שיש לו חוזה בקבוצה............................................................ 

 26 ..העברת שחקן בית ללא חוזה...................................................................... 

 26 ..........................................השאלת שחקן שיש לו חוזה בקבוצה.................... 

 26 ...השאלת שחקן בית ללא חוזה..................................................................... 

 27 ...דמי העברה/השאלת שחקניות.................................................................... 15

 27 ..שחקנית שיש לה חוזה בקבוצה........................................................ העברת 

 28 ..העברת שחקנית בית ללא חוזה................................................................... 

 28 .....................השאלת שחקנית בית שיש לה חוזה בקבוצה............................... 

 29 ...השאלת שחקנית בית ללא חוזה.................................................................. 

 29 ...ועדת חריגים של הועדה המקצועית/ועדת נשים............................................. 16

 29 ...................................................................איסור ניהול משא ומתן............ 17

 30 ..תקופת ההעברות..................................................................................... 18

 32 ........העברת שחקנים מקבוצה לקבוצה במסגרת אותה אגודה............................. 19



2 

 

 32 ...השאלת שחקנים..................................................................................... 20

 33 ...העברת שחקנים מאגודות חו"ל )לא שחקנים זרים(........................................ 21

 34 ..............................................................הרשמה כפולה............................ 22

 35 ..שחקנים בהסגר....................................................................................... 23

 37 .......................העברת שחקנים................................................................. 24

 37 ...שנה............................................................ 15העברת שחקנים שגילם עד  

 37 ..שנה............................ 17-שנה ומעלה אך פחות מ 15העברת שחקנים שגילם  

 38 ............................................שנה................. 31העברת שחקנים שגילם מעל  

 39 ...ביטול הסגרים........................................................................................ 25

 39 ...שינוי שם אגודות/קבוצות איחוד ומיזוג....................................................... 26

....ועדת הליגה והגביע................................................................................ 27  42 

 42 ..ערעורים על תוצאות משחקים.................................................................... 28

 43 ..ם ונשים......................................ערעורים על החלטות מנהלת ליגת העל גברי 29

 44 ..ערעורים על החלטות ועדת הליגה והגביע..................................................... 30

 44 ..מאמנים................................................................................................. 31

 44 ...מבנה הליגה........................................................................................... 32

 46 ..האקדמיה לכדורסל בנים ובנות................................................................... 33

 48 ...............................................................חלוקת הקבוצות בליגות האזוריות.. 34

 49 ...חלוקת האזורים בליגות נמוכות ביותר......................................................... 35

 49 .............שיטת משחקי האליפות.................................................................. 36

 50 ..הרחקת שחקן ו/או מאמן........................................................................... 37

 50 ...עזיבת שדה המשחק ללא רשות.................................................................. 38

 50 .......................................................................תכנית המשחקים................ 39

 51 ..שינויים בתכנית המשחקים........................................................................ 40

 53 ................שינוי מועדי משחקים עפ"י בקשת קבוצות...................................... 41

 55 ..שינוי מועדי משחקים עפ"י החלטת ועדת הליגה והגביע................................... 42

שינוי תכניות משחקים עקב השתתפות קבוצות או נבחרת לאומית במשחקים  43

 .......................בינלאומיים רשמיים............................................................

 

55 

 56 ...שעות המשחקים..................................................................................... 44

 57 ..שיטת הניקוד בליגה................................................................................. 45

 58 ...ירוג........................................................................................קביעת הד 46

 59 ..הענקת תואר אלוף ישראל ואלופי הליגות האזוריות........................................ 47

 59 .........................................חוקת המשחקים............................................... 48

 60 ...המגרשים.............................................................................................. 49

 63 .......תקן למגרשים.................................................................................... 50

 65 ...תקן לאולמות......................................................................................... 51

 69 ..סגל השחקנים......................................................................................... 52

 70 ................................................................................אחריות כלפי שופט.... 53



3 

 

 70 ...סדרנות................................................................................................. 54

 71 .......................................אחריות כלפי השחקנים והמזכירות......................... 55

 71 ..אביזרים ושירותים באולם/מגרש................................................................ 56

 72 ...המזכירות.............................................................................................. 57

 74 ..הופעה למשחק ומילוי טופס המשחק............................................................ 58

 75 ..תלבושת השחקנים והכדור........................................................................ 59

 76 ................................................משחק שהסתיים כחוק................................ 60

 77 ..אי הופעה למשחק.................................................................................... 61

 78 ...הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה......................................................... 62

 78 ...קבוצה בפירוק זמני................................................................................. 63

 79 ..פירוק קבוצה והוראות בקשר לשחקנים של קבוצות שפורקו או התפרקו............. 64

 81 ...........................................קבוצות חלופיות............................................. 65

 82 ..אי אישור משחק באשמת הקבוצה............................................................... 66

 83 ..אי אישור המשחק שלא באשמת הקבוצה...................................................... 67

 83 ...וט......................................................................................שופטים ושיפ 68

 85 ...הזמנת שופטים למשחקי אימון/ידידות/טורנירים............................................ 69

 86 ....................................טפסי שיפוט ודו"ח תוצאות...................................... 70

 86 ...השתתפות קבוצות במשחקי גביעי אירופה.................................................... 71

 87 ..התנהגות בליגות הצעירות......................................................................... 72

 87 ................................................................................................כספים..... 73

 89 ...בוררות................................................................................................. 74

 89 .......................................................זכויות שידור ממשחקי הליגה והגביע...... 75

 90 ...העברת נושא לבדיקת חברת חקירות........................................................... 76

 90 ...איסור שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים.................................................. 77

 91 ...תוקף, תחולה ושינויים............................................................................. 78



4 

 

 

 זכות ההשתתפות במשחקים .1

 

"( המסונפת לאיגוד הכדורסל בישראל, אשר יקרא להלן קבוצהכל קבוצת כדורסל )להלן: "

חוק לאיגוד, זכאית ליטול חלק לשם הקיצור "האיגוד" או משתייכת לאגודה המסונפת כ

במשחקים המאורגנים ע"י האיגוד או במשחקים הנערכים בחסות האיגוד, וזאת בתנאי שתמלא 

 אחר ההוראות הנוגעות להרשמת קבוצה כאמור להלן בתקנון זה.

הנהלת איגוד הכדורסל רשאית להסב את זכויות הניהול והשיווק בלבד של ליגה/ות 

הכדורסל; וזאת בהסכם בכתב שיובא לאישור הנהלת איגוד הכדורסל, המאורגנת/ות ע"י איגוד 

 בתנאים ולתקופה שיפורטו באותו הסכם.

 

 דוש רישום קבוצות למשחקי הליגהיח .2

 

קבוצה אשר השתתפה במשחקי הליגה בעונה החולפת או הזכאית להשתתף במשחקי  .א

משחקים ה הליגה כאמור בתקנון זה, חייבת לחתום על טופס הרשמה לפני כל עונת

וזאת במועד שיקבע ע"י הנהלת האיגוד ויקרא להלן "תקופת  ולהמציאו למזכירות האיגוד

לה מפרק זמני ו/או כונס נכסים, לא  העל אף האמור לעיל, קבוצה אשר מונהרשמה". 

של  63 פרקתוכל לחדש את רישומה, כל עוד לא בוטל המינוי הנ"ל ויחולו עליה הוראות 

 תקנון זה.

 

תוכל להירשם לאותה עונה אלא אם סילקה את כל חובותיה הכספיים לאיגוד  קבוצה לא .ב

 8 להמציא לפחותקבוצה  הכדורסל ו/או לאחת הקבוצות ע"פ החלטת מוסדות האיגוד. על

קבוצה שלא תרשום עד  עונה. השחקן שאותם מבקשת הקבוצה לחדש לאות כרטיסי

לפחות בגיל המתאים  שחקנים 8שבוע לפני פתיחת הליגה אליה ביקשה להירשם 

נחשבים  –)שחקנים הרשומים לקבוצה בגיל נמוך יותר, הרשאים לשחק גם בקבוצה זו 

 תועמד לדין משמעתי. –כחלק מהמינימום הנדרש( 

 

המצאת טופס ההרשמה למזכירות האיגוד כאמור לעיל, חייבת האגודה לשלם עם בד בבד  .ג

עם ע"י הנהלת האיגוד. לא יאושר יקבע מפעם לפידמי הרשמה לליגה )מס ליגה( בגובה ש

 שום קבוצה אשר לא שלמה את מס הליגה כאמור לעיל.יר

 

לכל קבוצה שהשתתפה במשחקי העונה החולפת דוא"ל פקס/ועדת הליגה והגביע תשלח  .ד

לקה את כל חובותיה הכספיים כאמור לעיל יו/או לא סטופס הרשמה אשר לא המציאה 

בתקופת ההרשמה. קבוצה אשר נשלח לה  ובו תודיע לאגודה על אי הרשמתה כחוק

ימים נוספים מיום משלוח  10-כאמור לעיל, תוארך לגביה תקופת ההרשמה ב דוא"לפקס/

תהא רשאית לחדש את  ,הימים הנוספים כאמור לעיל 10ובתקופת  פקס/דוא"לה

יקבע מפעם לפעם יכחוק במזכירות האיגוד בתנאי שתשלם קנס כספי בגובה שהרשמתה 

 האיגוד. ע"י הנהלת
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תוך בדשה את רישומה יכאמור לעיל בס"ק ד' ולא חדוא"ל פקס/קבוצה אשר נשלח לה  .ה

מסגרת משחקי הליגה ודינם של שחקני הקבוצה יהא כדין מהימים הנוספים, תוצא  10

 שחקני קבוצה שהתפרקה.

 

כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה חייבת לבטח את הספורטאים  (1) .ו

של תקנות הספורט )ביטוח( התשנ"ה  2מקרים המפורטים בסעיף הרשומים בה ל

 לתקנות הנ"ל.  3וזאת בסכומים הנקובים בסעיף  1994

 

כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה חייבת להמציא לאיגוד אישור כי  (2)

 ( דלעיל.1טחת כמתחייב מס"ק )בוהיא מ

 

להמציא לאיגוד טפסי הצהרה כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה חייבת  .ז

המאשרים ביצוע הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנות הספורט )בדיקה רפואית( התשנ"ו 

שחקן עבור השחקן תנאי להוצאת כרטיס כבנוסח אשר יקבע ע"י האיגוד וזאת  1998 –

 שאת רישומו מבקשים לאשר/ לחדש.

 

לגברים חייבת  ליגה לאומיתבליגת העל גברים או ב ל קבוצה המבקשת להשתתףכ .ח

-להפעיל מחלקת נוער מלאה עם קבוצה אחת בכל שכבת גיל )נוער, נערים, ילדים וקט

 סל(.

ליגת העל נשים חייבת להפעיל לפחות קבוצה אחת להשתתף בכל קבוצה המבקשת 

קבוצה המבקשת להשתתף בליגת העל נשים  .)נערות א' או נערות ב'( במחלקת הנערות

מחלקת הנערות כאמור לעיל, תוכל לעשות כן בכפוף מבלי שמפעילה קבוצה אחת ב

 אשר יחולק בין קבוצות ליגת העל נשים.₪,  50,000לתשלום היטל כספי בסך של 

 

ת לקבוע מעת לעת תקציב סף תחתון כתנאי איגוד הכדורסל תהא מוסמכהנהלת  .ט

בכפוף להחלטות ההנהלה, כפי  הליגות השונותלהשתתפות של קבוצות במשחקי 

הודעה על קביעת סף תימסר לקבוצות בחוזר רשמי שיפורסם לא  .ה מעת לעתשתתפרסמנ

 חודשים לפני פתיחת העונה. 3 -יאוחר מ

 

קבוצה שלא תעמוד בתקציב הסף שנקבע, לא תהא רשאית להשתתף בליגה בה היא  .י

 משתתפת ותורד אוטומטית לליגה נמוכה יותר. 

 

מחוץ לאיגוד הכדורסל או בליגות אגודה אשר תרשום ו/או תשתף קבוצות בליגה כלשהי  .יא

לא תוכל  ,אזוריות כלשהן במישרין או בעקיפין, ללא אישור מראש מאיגוד הכדורסל

לרשום ולשתף קבוצות אחרות של אותה אגודה במסגרת איגוד הכדורסל, בכל ליגה 

סל(. נציג אותה אגודה לא יוכל -בליגות בוגרים, נוער, נערים, ילדים וקטלרבות שהיא )

 ת חבר במסגרת מוסדות איגוד הכדורסל )חבר הנהלה או חבר בועדות האיגוד(.להיו
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 רישום קבוצות חדשות .3

 

קבוצה אשר לא השתתפה בעונה החולפת במשחקי הליגה רשאית להירשם בתקופת  א.

ההרשמות וזאת בתנאי שתחתום על טופס הרשמה רשמי ותמציאו למזכירות האיגוד 

שייקבע  בגובהים ובצירוף דמי רישום )מס ליגה( טופסי הרשמה של שחקנ 12בצירוף 

 מפעם לפעם על ידי הנהלת האיגוד.

 

ולהמציא  כל קבוצה הנרשמת כקבוצה חדשה חייבת לבטח את הספורטאים הרשומים בה ב.

 להלן. 5על כך אישור והכל בהתאם למפורט בסעיף 

 

י של קבוצות, רשאית בליגות הנמוכות ביותר בהן מתפרקות קבוצות או שיש מספר אי זוג ג.

 ועדת הליגה והגביע לאשר רישומי קבוצות החל מפתיחת העונה ועד לתום סיבוב א'.

ככל שהקבוצה תירשם עד למחזור החמישי )כולל(, ייערכו באותה ליגה משחקים חוזרים 

ככל שהקבוצה תירשם החל מהמחזור במחזורים בהם לא שיחקה הקבוצה שנרשמה. 

', היא תוכל להשתתף רק במשחקי סיבוב ב' ובמקרה כזה השישי ועד לתום סיבוב א

וכל  הקבוצה החדשה תיחשב כמי שהפסידה הפסדים טכניים במשחקי הסיבוב הראשון

 .משחקי סיבוב ב' של הקבוצה החדשה יערכו כמשחקי חוץ בלבד

 

 תקופת ההרשמות ותקופת הפגרה הרשמית .4

 

לת האיגוד בכל עונה ועונה. ' תתקיים בהתאם להחלטת הנהתקופת ההרשמות לקבוצות' .א

איגוד הכדורסל בכל עונה  הלת' תהיה בהתאם להחלטת הנתקופת הפגרה הרשמית'

 ועונה.

תום עונת המשחקים הינו יום אחד לפני תחילת תקופת הפגרה  –' תום עונת המשחקים'

 הרשמית, בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד.

 

הליגה והגביע לשנות את תקופת  בהמלצת ועדת הנהלהלמרות כל האמור לעיל, רשאית ה .ב

הפגרה הרשמית. אך זאת בתנאי שתפרסם הודעה על כך בחוזר רשמי של האיגוד ו/או 

 תונות.יבהודעה רשמית בע

 

 ביטוח הספורטאים הרשומים בקבוצות .5

 

כל קבוצה המחדשת את רישומיה למשחקי הליגה או הנרשמת כקבוצה חדשה,  .א

של  2למקרים המפורטים בסעיף חייבת לבטח את הספורטאים הרשומים בה 

 3ים הנקובים בסעיף וזאת בסיכומ 1944הספורט )ביטוח( בתשנ"ה  תקנות

 לתקנות הנ"ל.
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כל קבוצה הנרשמת למשחקי הליגה או המבקשת לחדש רישומה למשחקי  .ב

יטוחים חתום על ידי חברת הליגה, חייבת להמציא לאיגוד טופס עריכת ב

יגוד כמפורט בטופס הרשמת פה את האוכן התחייבות כי היא משהביטוח 

 הקבוצה.

 

  ייצוג קבוצות כלפי האיגוד .6

 

חברה באיגוד תיוצג כלפי האיגוד ע"י באי כוח אשר שמותיהם ודוגמת הכל קבוצה  .א

לאיגוד בעת רישום הקבוצה ו/או בעת חידוש רישומה של יימסרו החתימות שלהם 

 הקבוצה. 

העברה ושחרור ועל כל מסמך רשמי  באי כוח הקבוצה יהיו רשאים לחתום על טפסי .ב

 אחר וחתימתם בצירוף חותמת הקבוצה תחייב הקבוצה.

יש להודיע עצמאיות על שינויים בזכויות החתימה בקבוצות הרשומות כעמותות  .1 .ג

בכתב בצירוף דוגמת חתימתו של ב"כ הקבוצה החדש וציון המועד בו מתבטלת זכות 

 החתימה של ב"כ הפורש מתפקידו.

נויים בזכויות חתימה בקבוצות הרשומות כסניפים של עמותת ספורט מרכזית על שי. 2

 יש להודיע באמצעות ב"כ המוסמכים של עמותת הספורט המרכזית.

 

 שחקניםושיתוף רישום  .7

 

להם הונפק קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקנים שנרשמו כחוק באיגוד ואשר  .א

 תוקף לעונה השוטפת. –כרטיס שחקן בר 

נשים לא תהיה רשאית  ליגת עלבליגה לאומית גברים ובליגת על גברים, צה קבו .1

 שחקנים. 15-לרשום בשורותיה יותר מ

שחקנים.  20-לבוגרים לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מ יתר הליגותקבוצה ב .2

לנשים, נוער, נערים ונערות לא תהא רשאית לרשום בשורותיה ביתר הליגות קבוצה 

 נים.שחק 25-יותר מ

הגבלה  סל תוכל לרשום בשורותיה שחקנים ללא –קבוצה בליגה ילדים, ילדות וקט  .3

 במספר.

 30שחקנים, יחולו על  30-סל בשורותיה למעלה מ –רשמה קבוצת ילדים/ילדות/קט  .4

השחקנים הראשונים ברשימה הנמצאת באיגוד הכדורסל כל הוראות תקנון משחקי 

 האליפות בקשר לשחרור שחקנים.

סל רשאית לשנות את סדר רישום השחקנים בשורותיה  –ילדים/ילדות/קט קבוצת  .5

 באיגוד הכדורסל עד שבוע לפני פתיחת עונת המשחקים.

סל באיגוד  –מת השחקנים של קבוצת ילדים/ילדות/קט ישרבאותם שחקנים המופיעים  .6

והלאה, יהיו זכאים לשחרור אוטומטי בסיום כל עונת  31-הכדורסל החל מהמקום מ

 קים אם לא שותפו במשך העונה שהסתיימה באף משחק רשמי של קבוצתם.משח

 חובת ההוכחה על שיתוף השחקן כנ"ל במשחק רשמי תחול על הקבוצה בה הוא רשום. .7
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רשאיות  ינההיתלאומית גברים, ונשים וגברים ת העל קבוצות בכל הליגות למעט בליג .8

הקבוצה או נרשמו לבטל חידושי הרשמות של שחקנים אשר לא השתתפו במשחקי 

בוב ב' של הליגה יבטופס המשחקים בעונה השוטפת עד שלושה שבועות לפני תחילת ס

 בה הם משחקים.

למועד  עד ,רשאיותתהיינה לאומית גברים וליגה  ונשים לגברים ת העלקבוצות בליג .9

, לבטל רישום של שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת איגוד הכדורסל ו/או המינהלת

בשרותיהן וחודשו לאותה עונה ובלבד שיקבלו לכך את הסכמת  שחקנים הרשומים

אין לו כי השחקן. תנאי לביטול רישום כאמור הוא המצאת אישור בכתב מהשחקן 

שחקן ישראלי שרישומו בוטל יוכל התנגדות לביטול רישומו והחזרת הכרטיס לאיגוד. 

תרות. להירשם מחדש באותה עונה בקבוצתו במסגרת ההעברות הישראליות המו

 במקרה כזה, לא ניתן יהיה לבטל את רישומו פעם נוספת באותה עונה. 

יגרע אוטומטית בתום העונה מרשימת השחקנים של הקבוצה ויהיה י שלא יירשםשחקן 

 רשאי להירשם כשחקן חדש בכל קבוצה בעונת המשחקים הבאה.

עד גיל שחקנים צעירים  5קבוצה בליגה לאומית גברים חייבת לרשום בטופס משחק  .10

. שחקן צעיר הוא שחקן ששבוע לפני פתיחת העונה הוא )כולל נוער רשאי בוגרים( 24

 .24בן 

כל קבוצה בליגה לאומית גברים תוכל לבחור לשחק עם שחקן זר אחד או עם שני  .11

 שחקנים זרים, כאשר עליה לרשום לפחות זר אחד בכל בקבוצה.

 .ם כללקבוצה בליגה לאומית גברים לא תוכל לשחק ללא זרי .12

שחקנים בלבד. את הנתונים  13בליגה לאומית גברים ניתן יהיה לרשום בטופס המשחק  .13

ניתן יהיה לרשום במהלך המשחק בטופס בלבד ולא על לוח התוצאות  13-של השחקן ה

-4מספר גופיה חריג )לא מספרים  13-)נקודות, עבירות( ולפיכך יש לתת לשחקן ה

15.) 

 לאומית גברים ,בליגת על גבריםקבוצות  2-לשחק רק ב ושחקן ישראלי ושחקן זר יוכל .14

כאשר הכוונה להשתתפות במשחקים  ,באותה עונת משחקיםאו בכל ליגה אחרת 

רשמיים לרבות גביע המדינה ומשחקי הליגה הסדירה )גביע ווינר סל לא נכלל במסגרת 

 .המשחקים הרשמיים(

מספר קבוצות שונות, אלא שחקן בליגה לאומית גברים לא יוכל לשחק באותו מחזור ב .15

 אם המשחק נדחה מעבר לשבעה ימים ממועדו המקורי.

 

שחקן הרשום כחוק בקבוצתו ומחזיק בכרטיס שחקן מאושר לעונה השוטפת, רשאי  .ב

להשתתף בתחרויות קבוצתו. למרות האמור לעיל, שחקן ישראלי שמשחק באותה עונה 

גה אחרת מחוץ לישראל שעל שוטפת במסגרת ליגת המכללות בארצות הברית או בכל לי

לא יהיה רשאי להשתתף באותה עונה  –מנת לשחק בה לא נדרש שחרור בינ"ל כדין 

 סל( במסגרת האיגוד. –במשחקים רשמיים )ליגה, גביע, גמר 

 

שחקן יכול להירשם גם על אף האמור  .שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד .ג

 כרטיס כפולב לפרק העוסק, בכפוף רציתאו הליגה הא בקבוצה נוספת בליגה הלאומית
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 .להלן

 

גברים ליגה לאומית ו ת על גברים ונשיםשחקן/נית הרוצה להירשם בליג (  1) .ד

קבלת אזרחות לפני המועד לבקשה  ה/שהגיש תוכיח/נשים, אשר יוכיחו

 ה/שנקבע להרשמת שחקנים באותה עונה לאותה ליגה, ושבקשת הרשמתו

ם המועד לרישום שחקנים לאותה ליגה באותה הוגשה למשרדי האיגוד לפני תו

את כרטיס השחקן  תקבל/להירשם באיגוד הכדורסל אבל יקבל ה/עונה, יכול

לאיגוד  תמציא/להשתתף במשחקים רק לאחר שימציא ת/רשאי תהיה/ויהיה

 הישראלית לפי חוק אזרחותה/תעודה של משרד הפנים המעידה על אזרחותו

בהוראות חוק שירות ביטחון  ה/עמדובתנאי ש 1952 –האזרחות תשי"ב 

לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות  ה/)נוסח משולב( והמציא 1986-תשמ"ו

 צה"ל.

יוכל  במהלך העונה קיבל אזרחותפק יובהר כי שחקן זר אשר הסר סלמען 

בכפוף לכך שהודיע במועד האחרון שנקבע להרשמת  להירשם כשחקן ישראלי

ה על כוונתו לשנות סטאטוס כאמור שחקנים באותה העונה לאותה הליג

ובכפוף לכך שימציא אישור משלטונות צה"ל כי השחקן עמד בהוראות חוק 

. שינוי רישום כאמור לא יהווה 1986-שירות בטחון ]נוסח משולב[, תשמ"ו

 משום רישום של שחקן חדש.

המועד האחרון לרישום שחקנים באותה שינוי רישום כאמור יתאפשר עד 

תוכל לרשום שחקן זר נוסף תחת השחקן אשר שינה רישומו . קבוצה ליגה

 בכפוף להוראות התקנון הרלוונטיות.

רשם לאחת הליגות האחרות במסגרת האיגוד שאינה ישחקן/נית הרוצה לה (2)

בקשה לקבלת אזרחות לפני  ה/שהגיש תוכיח/(, אשר יוכיח1מוזכרת בס"ק ד)

שבקשת ו ,המועד שנקבע להרשמת שחקנים לאותה ליגה באותה עונה

הוגשה למשרדי האיגוד לפני תום המועד לרישום שחקנים לאותה  ה/הרשמתו

את  תקבל/יקבלאבל רשם באיגוד הכדורסל, ילה תוכל/ליגה באותה עונה, יוכל

להשתתף במשחקים רק לאחר  ת/רשאי תהיה/כרטיס השחקן ויהיה

 ה/לאיגוד תעודה של משרד הפנים המעידה על אזרחותו תמציא/שימציא

 .1952ראלית לפי חוק האזרחות תשי"ב היש

אישור בכתב מרשויות צה"ל  ה/אשר המציא נית/למרות האמור לעיל, שחקן

 –על אנשי צד"ל  ית/נמנה היא/להנחת דעתו של היועמ"ש של האיגוד, כי הוא

להירשם באיגוד ולהשתתף במשחקים לצורך  היא/אף הוא ת/רשאי תהיה/יהיה

 ין ודבר.ינלכל ע ת/ישראלי נית/כך, כשחקן

רשאי/ת לשחק בליגות  מדימונה על קהילת העבריים ית/שחקן/ית הנמנה

הנמוכות כהגדרתן בתקנון זה, ובלבד שהמציא/ה לאיגוד אישור מתאים 

שנים בישראל, וכן  10ממשרד הפנים לפי הינו/ה יושב/ת ישיבת קבע לפחות 

 ית/נמנה אהי/ראיות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לאיגוד כי הוא ה/המציא

 על קהילת העבריים.
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רשאיות ובליגה לאומית גברים, תהיינה העל גברים ונשים  –קבוצות בליגת  (3)

נתינות זרה ושחקנים ישראליים ע"פ אחת  לרשום בשורותיהן שחקנים בעלי

 החלופות המפורטות להלן:

 

 שחקן המחזיק דרכון של מדינה זרה כלשהיא ואינו שחקן ישראלי. –" זרשחקן "

 

לבד שברשותו תעודה ממשרד הפנים המעידה בו זרשחקן שאינו שחקן  – קן ישראלי"שח"

, ובתנאי שעמד בהוראות חוק 1952 –אזרחות תשי"ב העל אזרחותו הישראלית לפני חוק 

)נוסח משולב( והמציא לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות  1986-תשמ"ושירות ביטחון 

 צה"ל.

 

ורותיה שתהיה רשאית לרשום בם וליגה לאומית גברים, ונשיהעל גברים  –קבוצה בליגת  .ה

הנהלת איגוד הכדורסל  ., כפי שייקבע מעונה לעונה ע"י האיגוד ו/או המינהלתזריםשחקנים 

שיהיו בפועל על המגרש  הזריםו/או המינהלת רשאים לקבוע הגבלות על מספר השחקנים 

 בכל רגע נתון.

 

ל יוכל לשוב ולשחק בישראל אך ששוחרר מישראל לקבוצה בחו"זר שחקן  (1) .ו

ורק לאחר עונה אחת בה לא ישחק בישראל ויוכל להירשם כשחקן זר חדש 

לכל קבוצה שעדיין לא מילאה את מכסת ההרשמות של שחקנים זרים וזאת 

שחקן זר שלא שוחרר  .ללא צורך באישור ו/או הסכמה מקבוצתו הקודמת

נת משחקים אחת יהיה מישראל לקבוצה בחו"ל וכרטיסו לא חודש במשך עו

חופשי בתום אותה עונה ויהיה רשאי להירשם לכל קבוצה שעדיין לא מילאה 

את מכסת ההרשמות של שחקנים זרים בעונה שלאחריה וזאת ללא כל צורך 

 באישור ו/או הסכמה מקבוצתו הקודמת. 

שחרור והעברה חתום כדין  טופס על אף האמור לעיל אם יוגש לאיגוד

 ובמועד ההעברות, תבוצע ההעברה של אותו שחקן זר. כמתחייב מהתקנון

 

לאומית גברים תהיה רשאית להחליף את ועל גברים ונשים  -קבוצה בליגת  (2)

כפי שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת  בכל עונהמספר פעמים שחקניה הזרים 

מועד שייקבע ע"י וזאת עד  איגוד הכדורסל ו/או המינהלת לכל ליגה וליגה

 .הכדורסל ו/או המינהלת מעת לעת, לכל ליגה וליגההנהלת איגוד 

הסר ספק, לאחר חלוף המועד הנ"ל קבוצה לא תהא רשאית להחליף את מען ל  

בגלל בלי לפגוע בכלליות האמור, משחקניה הזרים מכל סיבה שהיא, לרבות ו

ילותו של השחקן. אין באמור לעיל כדי לפגוע פציעה חמורה שמשביתה את פע

ע יות שחקנים זרים בגבפבכל הקשור להחלבכל הקשור  בתקנות פיב"א

אירופה השונים. קבוצה תהא רשאית להחליף שחקן זר גם אם הוא נמצא 

בעונש משמעתי שהוטל על ידי בית הדין המשמעתי של האיגוד, אך השחקן 
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החדש יוכל להתחיל לשחק בקבוצה רק לאחר תום מועד העונש של השחקן 

 אותו הוא מחליף.

נשים והליגות לאומית הארצית גברים והליגות הנמוכות ממנה ובליגה בליגה   

 תותר הרשמתם ו/או שיתופם של שחקנים זרים. , לאהנמוכות ממנה

 מה/שבשורותיה רשוםבליגת על נשים ובליגה לאומית גברים קבוצה  (3)

פציעה אשר הועדה הרפואית של איגוד הכדורסל  ה/שנפצעה /זר ית/שחקן

יום לפחות )להלן  30" לתקופה של ה/זו תגרום "להשבתתו אישרה כי פציעה

 ה/זרית /זמנית בשחקן ה/תוכל להחליפו"(, ה/הפצוע ה/הזר נית/השחקן"

אות ר"(, בכפוף לשאר הופה/המחליף ה/הזר נית/השחקן)להלן: " ת/אחר

המועד האחרון להחלפות שחקנים זרים התקנון ובלבד שההחלפה תיעשה עד 

 .באותה העונה

לשחק באותה קבוצה בעונה  תשוב/לא ישוב ה/הפצוע ה/הזר נית/השחקןאם   

להמשיך  ת/רשאי פה/המחליף ה/הזר נית/השחקן תהיה/, יהיהה/בה נפצע

 ה/הפצוע ה/הזר נית/ולשחק בקבוצה. במקרה כאמור, תיחשב החלפת השחקן

ההחלפות המותרות בהתאם להוראות  במכסת פה/המחליף ה/הזר נית/בשחקן

 התקנון. 

השחקן/נית  תפסיק/לשחק, יפסיק ה/חזר ה/הפצוע ה/הזר נית/אם השחקן  

 ה/בקבוצה. במקרה כאמור לא תיחשב העברתו לשחק ה/המחליףהזר/ה 

 .ההחלפותבמכסת 

 פה/המחליף נית הזר/ה/השחקןעם חזרת השחקן/נית הזר/ה הפצוע/ה,   

ב בקבוצה. החלפה זו תיחש ת/אחר נית/להחליף שחקן ת/רשאי תהיה/יהיה

 במכסת ההחלפות.

 להחליף שחקן זר שנפצע.כלל בליגת העל גברים לא ניתן   

 בו זמנית זריםשחקנים  3-לא תוכל לשתף למעלה מבליגת על גברים קבוצה  (4)

ככל  על הפרקט. זריםהמשחק לא יחל כל עוד יש יותר שחקנים  .במשחק

שה שהשופט ימסור את כדור המשחק לשחקן ועל הפרקט ישנם יותר משלו

 ספסל הקבוצה יקבל עבירה טכנית. – זריםשחקנים 

בטופס המשחק.  זריםכל קבוצה בליגת העל תוכל לרשום עד חמישה שחקנים  ( 5)

 זריםכמו כן, כל קבוצה תוכל לרשום באיגוד הכדורסל עוד שלושה שחקנים 

ככל אשר קבוצה רשמה באיגוד (. במשך העונה כולה )סה"כ שמונה שחקנים

לרשום באתר המנהלת עד השעה , עליה זריםשחקנים  למעלה מחמישה

ישחקו במשחק אשר  הזריםיום לפני המשחק מיהם חמשת השחקנים  16:00

 הקרוב.

כל קבוצה בליגת העל תהא מחויבת לרשום בטופס המשחק לפחות שני  (6)

. קבוצה חייבת 25ולפחות שחקן אחד עד גיל  22שחקנים ישראלים עד גיל 

שחקנים.  12שחקנים ולכל היותר  10לכל הפחות  לרשום בטופס המשחק

 לפחות שחקן צעיר אחדלרשום  חייבתשחקנים,  10קבוצה שתרשום רק 

 מתוך השלושה.
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שחקנים, חייבת לרשום לפחות שני שחקנים צעירים  11קבוצה שתרשום רק   

 מתוך השלושה.

אשון ימים לפני פתיחת המחזור הר 14המועד הקובע לקביעת הגילאים הוא  (7)

 בליגת העל בכל עונה.

 

 ולהירשם באיגוד אם יביא ונשים יוכל – ליגת עלושחקנית בלאומית גברים  השחקן בליג .ז

לפני תחילת משחקי הליגה של אותה  שעות 24איגוד עד הלמזכירות  בקשת ההרשמהאת 

את כרטיס השחקן  ולהשתתף במשחקים רק לאחר שקיבל ובצירוף תמונה ויוכל ,עונה

 .לשחק הםאישור זמני ממזכירות האיגוד, המאפשר ל ואו לאחר שקיבל האיגודממזכירות 

 

שחקנים המשתתפים בליגות ארצית, א' וב' גברים יוכלו לשחק מיד כאשר יהיה בידם כרטיס  .ח

 הם מבקשיםלפני פתיחת סיבוב ב' באותה ליגה בה  ימים שבועשחקן אם ירשמו עד 

 להירשם.

 

 בליגות לאומית אשר מבקשים להירשם לקבוצות 18ל ושחקנים עד גי בכל גיל שחקניות .ט

סל יוכלו  –ות וקט ד, נוער, נערים, נערות, ילדים, ילוליגה א' נשים ארצית נשיםנשים, 

ויוכלו להשתתף במשחקים מיד לאחר שקיבלו את עד לסיום הליגה הסדירה בלבד להירשם 

ות ישום שחקנים/סל לא יתאפשר רי-במשחקי הגמר כרטיס השחקן ממזכירות האיגוד.

 כאמור. 

 

 שחקן יוכל לשחק רק בליגה אליה הוא משתייך. .י

 

בכל הליגות לקט סל, ילדות, ילדים, נערות, נערים ונוער תוכל כל קבוצה לרשום מספר  .יא

שנה  18ובתנאי שגילם אינו עולה על  בלתי מוגבל של שחקנים שאינם אזרחים ישראליים

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

שחקנים כאמור, שלמדו לפחות שנתיים במסגרת מערכת  שחקנים בעלי דרכון דיפלומטי.

החינוך בישראל והיו רשומים בליגות הנוער, יוכלו להמשיך ולשחק בליגה א' גברים, בליגה 

ף של שחקנים ב' גברים ובליגה ארצית גברים. לועדת חריגים תהיה הסמכות לאשר שיתו

 כאמור גם בליגה לאומית לגברים.

 

, יוכל השחקן הרשום בקבוצת נוער ונערים לשחק גם בליגה יעל אף האמור לעיל בס"ק  .יב

 שנה וכרטיסו יוחתם בחותמת המתאימה.  14נוספת בוגרת יותר בתנאי שגילו מעל 

קבוצת שנה, יהיה רשאי לשחק גם במשחקי  12שחקן הרשום בליגה לילדים וגילו מעל 

 . הנערים של אגודתו, בתנאי שכרטיסו יוחתם בחותמת מתאימה

נערות רשאית לשחק גם במשחקי קבוצת הנשים של אגודתה, לשחקנית הרשומה בליגה 

 יותר ממשחק אחד; ובתנאי שהיא לא תשחק בתנאי שכרטיסה יוחתם בחותמות מתאימה

בשנתון הצעיר ביותר לא הרשומה בליגה לנערות ב'  שחקניתעל אף האמור,  .באותו יום

 לנשים. ותתוכל לשחק גם בליג
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 בליגה נערים ב' אינו רשאי לשחק גם בנערים א'. שחקן הרשום

 א'. -בילדיםשחקן הרשום בליגה ילדים ב' אינו רשאי לשחק גם 

 סל א'.-סל ב' אינו רשאי לשחק גם בקט-בליגה קט שחקן הרשום

י דצמבר או חריגי גיל לא יוכלו לשחק גם סל שהם יליד-שחקנים בליגה נערים, ילדים וקט

 בליגה נוספת בוגרת יותר.

 

חייב להמציא חתימת אחד מהוריו או חתימת אחד מאפוטרופסיו  18שחקן למטה מגיל  .יג

 כל טופס ההרשמה.ב ,החוקיים בנוסף לחתימתו הוא

 

כל שחקניות )בנות( ב 2סל בנים, יכולים לרשום לשורותיהן עד -קטו ה ילדיםקבוצות בליג .יד

 קבוצה; 

 

, , לפי הענייןסל בנות כלשהי באותה עונה-קטילדות או ביישובים בהם פועלת קבוצת 

סל בנים באותו יישוב, תיעשה אך ורק עם הצגת אישור בכתב -שחקנית בקבוצת קט רישום

 הפועלת ביישוב המסכימה לרישום.או ילדות סל בנות -מקבוצת הקט

אליצור ו/או קבוצות שבעת לנה לשחק נגד קבוצות , שחקניות לא תוכוילדים סל-קט בליגות

אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב מאותה הרשמתן ביקשו לראותן כ'קבוצות דתיות', 

 . שיתוף שחקניות במשחק מולההקבוצה הדתית כי היא מאשרת 

 

  :קטין שחרור/הסגר שסיימו הליך של יות/שחקנים רישום .טו

ת שסיימו וים/ישחקנאת כמות ה בכל עונה אגודה רשאית לרשום בשורותיה .1

 - לנערים/נערות ,הליך של הסגר או של שחרור קטין כדלקמן: בליגות לנוער

שחקן אחד בלבד  –, בליגות לילדים/ילדות לאגודה בלבד שחקנ/ית אחד/ת

לות אלה לא יחולו על שחקנים/יות בללא הגבלה. הג –סל -קטבליגה ולאגודה 

 בוגרים/בוגרות.לת שסיימו הליך של הסגר בנוגע לליגו

שחקנ/ית שעבר/ה לאגודה אחרת בהליך של הסגר או של שחרור קטין,  .2

האגודה האחרת תהא חייבת לקבלו/ה לתקופות המינימום לפי הגיל השחקנ/ית 

 ב' שנים, גיל נערים/נערות 3 -בזמן הרישום, כדלקמן: גיל ילדים/ות )כולל( 

 שנה אחת.  -נערות א'/שנתיים, גיל נוער –

ית שנרשמ/ה בקבוצה לאחר שסיימ/ה הליך של הסגר או של שחרור /שחקנ .3

קטין, י/תסיים את העונה בקבוצה אליה עבר/ה ובתום עונה זו, י/תהיה 

רשאי/ת לחזור אך ורק לאגודה ממנה הגיע/ה או לחילופין לקבוצה אחרת 

 בליגה נמוכה יותר. 

 

במשחקי אימון של קבוצה  מונים ו/אוישחקן הרשום בקבוצה כחוק אינו רשאי להשתתף בא .טז

שקיבל לכך אישור מראש ובכתב של הקבוצה בה הוא אחרת מזו בה הוא רשום כחוק, מבלי 

 רשום כחוק.
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 נשים בהיריון .יז

 12-שחקנית בהיריון תוכל ליטול חלק במשחקי קבוצתה עד השבוע ה .1

האחריות בגין  .להריונה וזאת בתנאי שהיא מודעת לסיכון שבפעילותה זו

 .שחקניתמוטלת על ה הריון משחק במהלך

להיריון חל איסור מוחלט להשתתף במשחקים  12-לאחר השבוע ה .2

המתקיימים במסגרת איגוד הכדורסל, גם אם השחקנית מסכימה כי 

 ההשתתפות תהא באחריותה בלבד.

על הקבוצה להחתים את השחקנית בהיריון על טופס בו נוטלת השחקנית על  .3

 מצבה.ו פגיעה עקב כל פציעה ו/אעצמה את האחריות ל

 

 :לגברים כרטיס כפול .יח

תינתן אפשרות לכרטיס ליגה כפול. שחקן במסגרת הכרטיס הכפול יוכל  22לשחקן עד גיל 

 .או בליגה הארצית לשחק במקביל בקבוצה בליגת העל ובקבוצה אחרת בליגה הלאומית

השחקנים יוכלו לשחק בקבוצת האם שלהם בליגת העל ובנוסף לשחק בקבוצה  (1)

 ה לאומית או בליגה הארצית.בליג

שחקנים מליגת  2רשאית להעביר לשורותיה  או ארצית לאומיתליגה כל קבוצה ב (2)

 העל באותה אגודה וכן שחקן שלישי מאגודה אחרת.

שחקן שמשחק בשתי קבוצות, קבוצת האם שלו מחויבת כלפיו חוזית, כאשר התנאים  (3)

 להעברתו יסוכמו בין שתי הקבוצות.

ל שבוע ניתן יהיה להפסיק את ההתקשרות בין שתי הקבוצות. בכל שלב בהתראה ש (4)

או מפסיק לשחק מכל סיבה שהיא, לקבוצה בליגה ככל שהשחקן חזר לליגת העל 

זמנים של היש אפשרות לקחת שחקן אחר במקום ע"פ לוח או הארצית הלאומית 

העברות. אותו שחקן מליגת על יוכל לעבור פעם האיגוד הכדורסל שלא במסגרת 

 .או ארצית ת נוספת לקבוצה אחרת בליגה לאומיתאח

 כל נושא האימונים והמשחקים יהיו בתיאום שני המאמנים בשתי הקבוצות. (5)

 במשחקי גביע המדינה יוכל השחקן לשחק רק בקבוצה מליגת העל. (6)

ול העונש רק על הליגה ככל ששחקן יקבל עונש משמעתי עקב הרחקתו במשחק, יח (7)

 .ממנה הורחק

 "י כל אחת מהקבוצות לגבי פעילותו אצלה.השחקן יבוטח ע (8)

נוספים  ארבעה עשר ימיםמועדי ההעברות יהיו עד שבוע לפני פתיחת העונה ובמשך  (9)

בליגה הלאומית או הארצית ועד שבוע  לפני פתיחת סיבוב ב' ותשבוע החל משלושה

 .סיבוב ב'לפני פתיחת 

 או ארצית אומיתל ן כמות ההרשמות של ליגת העל. בליגההשחקן יחשב רק במניי (10)

 הוא לא ייחשב במניין כמות ההרשמות ומעמדו יהיה כמו שחקן נוער שרשאי בוגרים.

 22טרם מלאו לו ספטמבר לפני תחילת העונה שבסוף הוא שחקן  22שחקן עד גיל  (11)

 שנה.

 , יהיה רשאי לשחק גם בקבוצת בוגריםשל ישראל שחקן בסגל נבחרת הנוער (12)

מיוחד, אשר יינתן לאחר בדיקה ואישור של במסגרת כרטיס כפול  באגודה אחרת
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 :, כל עוד , והכל באופן האמור בתקנון זההאגף המקצועי

ולרכז  בכתב לשחקן ולאגודת האם שלו ותן את המלצתי האגף המקצועי .א

המקצועי תינתן בהתאם לרמת השחקן ולרמת קבוצת  האגףהמלצת  .הליגות

 .ועי של השחקן, לצורך קידומו המקצהבוגרים באגודה בה הוא משחק

אלא בהסכמה מראש ובכתב  נוספת באגודה אחרת שחקן לא יירשם לקבוצה .ב

 של אגודת האם שלו.

  בהתאם למועדים החלים על שחקנים בליגה לנוער. מועדי ההעברות יהיו .ג

שאר ההוראות החלות על שחקן בעל כרטיס כפול יחולו גם על שחקן סגל  .ד

 קטן זה. נבחרת הנוער בעל כרטיס כפול, על פי סעיף

 

 :כרטיס כפול לנשים .יט

השחקניות תוכלנה לשחק בקבוצת האם שלהם בליגת העל ובנוסף לשחק בקבוצה  (1)

 בליגה לאומית.

( לליגה 22שחקניות )עד גיל  2כל קבוצה בליגת העל רשאית להעביר משורותיה  (2)

הלאומית. קבוצה בליגה הלאומית לא תוכל לקלוט לשורותיה יותר משחקנית אחת 

אף האמור לעיל, קבוצת האקדמיה בליגה הלאומית לא מוגבלת בכמות  בקבוצה. על

 .הנקלטות השחקניות

בקבוצות ליגת העל חייבות להיות רשומות בטופס המשחק תשע שחקניות כאשר  (3)

 השחקנית בעלת הכרטיס הכפול לא תיחשב במניין השחקניות.

כאשר  שחקנית שמשחקת בשתי קבוצות, קבוצת האם שלה מחויבת כלפיה חוזית, (4)

 התנאים להעברתה יסוכמו בין שתי הקבוצות.

בכל שלב בהתראה של שבוע ניתן יהיה להפסיק את ההתקשרות בין שתי הקבוצות.  (5)

לליגת העל או מפסיקה לשחק מכל סיבה שהיא, לקבוצה  הככל שהשחקנית חזר

בליגה הלאומית ישנה אפשרות לקחת שחקנית אחרת ע"פ לוח הזמנים של האיגוד, 

על תוכל לעבור פעם אחת נוספת ההעברות. אותה שחקנית מליגת הרת שלא במסג

 .לקבוצה אחרת בליגה לאומית

 כל נושא האימונים והמשחקים יהיו בתיאום שני המאמנים בשתי הקבוצות. (6)

ככל ששחקנית תקבל עונש משמעתי עקב הרחקתה ממשחק, יחול העונש רק על  (7)

 הליגה ממנה הורחקה.

 ת מהקבוצות לגבי פעילותה אצלה.השחקנית תבוטח בידי כל אח (8)

 מועדי ההעברות יהיו לפי הליגה הקולטת. (9)

לאומית היא ה ובליגה ,השחקנית תיחשב רק במניין כמות ההרשמות של ליגת העל (10)

לא תיחשב במניין כמות ההרשמות ומעמדה יהיה כמו שחקנית נערות שרשאית 

 בוגרות.

 22טרם מלאו לה  עונהבאותה  היא שחקנית שבסוף ספטמבר 22שחקנית עד גיל  (11)

 .שנה
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 חריגי גיל .8

 ליגות לבנים .1

 כמות השחקנים חריגי הגיל תיקבע על ידי הנהלת איגוד הכדורסל מעת לעת. .א

ילידי דצמבר יוכלו לשחק בכל הליגות לגברים ללא הגבלה, אבל לא יוכלו לשחק עם  .ב

 , למעט נוער רשאי בוגרים.הליגה של השנתון מעל

 בוגרים.-ר לשחק עם הליגה של השנתון מעל למעט נוערלחריגי גיל לא יינתן אישו .ג

בליגות נוער מחוזית, נערים מחוזית, ילדים מחוזית וקט סל תהיה אפשרות לכל  .ד

קבוצה להחליף את השחקנים החריגים שלה, כל שחקן ניתן להחליף פעם אחת 

ההחלפה תהיה רק לשחקן  ועד סיום ההעברות בליגה.בלבד, החל מפתיחת העונה 

 ולא העברה חיצונית.)בתוך אותה האגודה( ו להעברה פנימית חדש א

הקודמת באותה אגודה. חריג גיל יכול להיות רק שחקן שהיה בעונה  ,נוערליגות לב .ה

בליגה לנוער מחוזית, תוכל כל קבוצה לרשום כאחד משני השחקנים החריגים שלה 

חק בעונה , כאשר השחקן השני חייב להיות שחקן אשר שישחקן בהעברה חיצונית

קבוצה חדשה בליגת נוער מחוזית תוכל לרשום כחריג גיל כל . הקודמת באגודה

 שחקן שהוא.

שחקני אקדמיה שמסיימים אקדמיה לאחר כיתה י"ב רשאים להיות חריגים בליגות  .ו

 הנוער באגודה ממנה הושאלו.

ועדת חריגים מוסמכת לאשר חילוף שחקן חריג גיל בליגת על לנוער בלבד רק עקב  .ז

יעה ארוכה המאושרת ע"י הועדה הרפואית של האיגוד, וכל זאת רק עד לתום פצ

 מועד ההעברות בליגת העל לנוער.

מבוגר מהשנתון של אותה הליגה בלא יותר בליגות לנוער, חריג גיל יהיה שחקן אשר  .ח

חודשים. בליגות נערים א' מחוזית, נערים ב' מחוזית, ילדים א' מחוזית, ילדים  11-מ

-9הליגה )ילידי חודשים  מגילחודשים  3, חריג גיל יהיה שחקן שגדול עד סל-ב' וקט

 .בשנתון מעל( 11

סל, ילדים ב', -. בליגות קט5או  4חריגי הגיל יוכלו לשחק אך ורק בגופייה מספר  .ט

חריגי גיל,  4ילדים א' מחוזית, נערים ב' מחוזית ונערים א' מחוזית ניתן לרשום 

החריג השלישי ישחק  חריגי גיל על המגרש. 2-יותר מכאשר בכל רגע נתון יהיו לא 

 .55והחריג הרביעי ישחק בגופייה מס'  44בגופייה מס' 

. בליגת על 55, 44, 5, 4קבוצה ללא חריגי גיל לא תוכל לשחק בגופיות מספר  .י

. בליגות 4לנוער בה יש רק חריג גיל אחד, חריג הגיל ישחק אך ורק בגופייה מספר 

יל )ילדים א' לאומית, נערים ב' לאומית, נערים א' לאומית( אין שאין בהם חריגי ג

 .הגבלה לגבי מספרי הגופיות

ולא יהיו דיונים בנוגע  בליגות לבנים לא תהיה ועדת חריגים בנוגע לחריגי גיל .יא

 .לחריגי גיל

על אף האמור, בליגות קט סל, ילדים ב', ילדים א' מחוזית ונערים ב' מחוזית וועדת 

חודשים מעל הגיל המקסימאלי לליגה מסוימת  3גיל עד  ילאשר חריג חריגים תוכל

 די יוני, יולי ואוגוסט משנה קודמת(.ייל –)כלומר 
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 ליגות לבנות .2

 כמות השחקניות חריגות הגיל תיקבע על ידי הנהלת איגוד הכדורסל מעת לעת. .א

 11-חריגת גיל תהיה שחקנית אשר מבוגרת מהשנתון של אותה הליגה בלא יותר מ .ב

 חודשים.

סל -טקבליגה  .5-ו 4שחקניות חריגות גיל רשאיות לשחק רק עם מספרי גופיות  .ג

לבד שחריגת הגיל מוסמכת ועדת חריגים לאשר חריגת גיל אחת בכל קבוצה וב בנות

 ת גיל של יתר השחקניות בקבוצה בבית הספר.לומדת באותה שכב

שחקנית חריגת גיל  כרשאית לליגה נוספת וכלאין הגבלת רישום לשחקנית חריגה  .ד

לאחר רישום  באגודתה בכפוף לתקנון. לליגה נוספתיכול לקבל אישור רשאית 

 השחקנית חריגת הגיל לא ניתן יהיה להחליפה בחריגת גיל אחרת.

שחקנית אקדמיה שמסיימת אקדמיה לאחר כיתה י"ב, רשאית להיות חריגת גיל  .ה

 בנערות א' באגודה ממנה הושאלה.

ולא יהיו דיונים בנוגע  גיל ותבנוגע לחריג ועדת חריגים יהלא תהבליגות לבנות  .ו

  .לחריגות גיל

על אף האמור, בליגות קט סל, ילדים ב', ילדים א' מחוזית ונערים ב' מחוזית וועדת 

חודשים מעל הגיל המקסימאלי לליגה מסוימת  3חריגים תוכל לאשר חריגות גיל עד 

 קודמת(. יוני, יולי ואוגוסט משנה ילידות –)כלומר 

 

 חידוש כרטיסי שחקן .9

 

עד לסיום  כל קבוצה חייבת לחדש את כרטיסי השחקנים שלה לכל עונת משחקים .א

סל לא יתאפשר חידוש רישום שחקנים/ות -הליגה הסדירה בלבד. במשחקי הגמר

 כאמור.

כרטיסי השחקן של שחקני כל הקבוצות בכל הליגות יחודשו כל עונה רק לאחר שיציגו 

שחקן אשר לא יעבור בדיקה רפואית שעברו בדיקה רפואית חדשה. באיגוד הוכחה 

תוכל הקבוצה לרשמו כשחקן בלתי פעיל באותה עונה והשחקן לא יהיה משוחרר בתום 

 אותה עונת משחקים, זאת בתנאי שכרטיס השחקן שלו יופקד באיגוד.

 

 קבוצה אינה רשאית לשתף במשחקים שחקן אשר כרטיסו לא חודש. .ב

 

לא חודש בעונה מסוימת יהיה חופשי בתום אותה עונה ויהיה רשאי  שחקן שכרטיסו .ג

 להירשם לכל קבוצה שהיא בעונה שלאחריה.

 

על נשים אשר  –על גברים, לאומית גברים ושחקנית מליגת  –מליגת ישראלי שחקן  .ד

ים, תבוטל ברציפות מחוץ לגבולות ישראל תקופה העולה על ששה חודש יםשוה

למזכירות האיגוד במכתב רשמי  הקבוצהאלא אם תודיע סל רבאיגוד הכדו םהרשמת

 .יםמוקפא ניםכשחק נים אלהשחק שהיא מבקשת להכריז על
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תוך ארבעת בארצה  םכאמור לעיל, יחודש עם שוב יםמוקפא ניםשחקכרטיס של  .ה

ישראל מתום מחזור ל םהמחזורים הראשונים של סיבוב א' ו/או שישים יום לאחר שוב

להופיע בתחילת העונה ברשימת השחקנים  יםחייב ם מוקפאיםשחקנישל סיבוב א'.  4

 םקנים בקבוצתחברשימת הש ובאיגוד שלא יופיע יםמוקפא נים. שחקםבקבוצת

 .םתבוטל הרשמת ,בתחילת העונה

 

 וכרטיסי מאמן הוצאת כרטיסי שחקן .10

 

מזכירות האיגוד תמציא לאגודה אשר המציאה לאיגוד טפסי הרשמה כחוק, כרטיסי  .א

 ר השחקנים אשר נרשמו כחוק.שחקן עבו

 

, עד למועד המשחקמזכירות האיגוד לא תספיק להמציא לקבוצה כרטיס שחקן אם  .ב

, דהיינו מכתב פעמי עבור אותו שחקן –תמציא מזכירות האיגוד לאגודה אישור חד 

רשמי המאשר כי לשחקן ששמו מצוין בו ניתן היתר להשתתף במשחקי קבוצתו 

 כרטיס שחקן.בתאריך הנקוב באישור ללא 

 

על אישור זמני חד פעמי חייב לחתום יו"ר הנהלת האיגוד או מי שיוסמך ע"י הנהלת  .ג

כמו כן, ניתן להוריד רשימת שחקנים מעודכנת מתוך האתר של  האיגוד לשם כך.

 האיגוד. האישור יהיה בתוקף רק אם רשימת השחקנים הודפסה ביום המשחק.

 

להזדהות בפני שופטי המשחק באמצעות פעמי חייב  –שחקן המחזיק באישור חד  .ד

 תעודת זיהוי או כל תעודה רשמית אחרת הנושאת את תמונת השחקן.

 

את האישור הזמני יש למסור לשופט המשחק על מנת שיצרפו לדו"ח השיפוט של  .ה

 פעמי. –המשחק לגביו ניתן האישור הזמני החד 

 

ם גם לגבי כרטיס מאמן כל האמור לעיל בנוגע לכרטיסי שחקן יחול בשינויים המחויבי .ו

לפני כל תחילת  ומדריכים עוזרי מאמנים ,ו/או מדריך, אותם חייבים להציג מאמנים

שלא הציג כרטיס בתוקף, לא  או מדריך עוזר מאמן ,מאמן משחק, לשופט המשחק.

 יורשה לשבת על הספסל ויועלה ע"י שופטי המשחק ליציע.

 ידי הנהלת האיגוד מעת לעת. סכום אגרת הנפקת תעודת מאמן/מדריך תיקבע על 

הנהלת האיגוד רשאית לחייב מדריכים ומאמנים הפועלים באגודות החברות באיגוד 

במינימום של שעות השתלמות מקצועית המוכרת על ידי האיגוד בכל עונה/ות משחקים 

  ורשאית לקבוע כי הדבר יהווה תנאי לחידוש כרטיס המדריך/מאמן.

 

מסיבה כלשהי ממשחק, ימלא את מקומם )בהתאם לחוקת נעדרו מאמן הקבוצה ועוזרו  .ז

אין באמור לעיל כדי  הכדורסל של פיב"א( ראש הקבוצה הרשום בטופס המשחק.

לאפשר לקבוצה לא למנות מאמן קבוע ו/או לעקוף את הוראות חוק הספורט בנושא זה 
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 בכל דרך אחרת.

 

  או מאמן אובדן כרטיס שחקן .11

 

חייבת מאמן האו שחקן הכרטיס  מן איבדו אתאחד משחקניה או המאקבוצה אשר  .א

 להודיע על כך למזכירות האיגוד במכתב רשמי.

 

וכן סכום בגובה שייקבע אל ההודעה כאמור לעיל בס"ק א' יש לצרף תמונת פספורט  .ב

 מפעם לפעם ע"י הנהלת האיגוד.

 

אשר נשלחה לגביו הודעה כנ"ל כרטיס שחקן או למאמן מזכירות האיגוד תכין לשחקן  .ג

 חדש.ו מאמן א

 

פעמי עד  –יהא צורך בכך, תמציא מזכירות האיגוד לקבוצה אישור זמני חד ככל ש .ד

 להוצאת הכרטיס החדש במקום הכרטיס שאבד.

 

 העברת שחקנים .12

 

 העברת שחקן תהיה חוקית בהתמלא כל התנאים הבאים: .א

האגודה בה רשום השחקן כחוק תשחרר אותו ע"י מילוי חלק א' של טופס העברה  (1)

של האגודה ובצירוף חותמת  מורשה החתימה החוקיר וחתימת חלק א' ע"י ושחרו

באגודה אשר בה יותר ממורשה חתימה אחד, נדרשת חתימתם של שני האגודה. 

 .בלבד מורשי חתימה

השחקן יחתום על חלק ב' של הטופס הנ"ל לאחר שימלא בדייקנות את כל הפרטים  (2)

 המופיעים בו.

רף תמלא את חלק ג' של הטופס הנ"ל ותחתום השחקן להצט האגודה אליה ברצון (3)

 על חלק ג' ע"י מורשי חתימה חוקיים שלה ובצירוף חותמת האגודה.

הטופס הנ"ל לאחר ששלושת חלקיו מולאו ונחתמו כאמור לעיל, יומצא למזכירות  (4)

האיגוד ע"י האגודה אליה מצטרף השחקן בצירוף כרטיס השחקן ותמונת פספורט 

 נוספת.

 .מפורסמת באתר האיגוד דוגמא של הטופס (5)

  

העברת השחקנים מאגודה לאגודה תאושר ע"י הנהלת האיגוד אך ורק בתקופת  .ב

. לא ניתן להעביר בתקופת ההעברות שחקן אשר נקלט ההעברות כמוגדר בתקנון זה

רשאי לשחק בקבוצה אשר אליה יהיה והשחקן  בקבוצתו באותה תקופת ההעברות,

בה  ת בליגהוההעבר תקופת רחחקים שלאהועבר אך ורק עם תחילת עונת המש

 בצת הקבוצה אליה צורף.משו
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 ההוראות המפורטות בסעיף א' לעיל לא תחולנה לגבי שחקנים המגיעים מחו"ל. .ג

 

יהיה חייב בחתימות אחד מהוריו או חתימת אחד  18שחקן אשר גילו מתחת לגיל  .ד

 מאפוטרופוסיו החוקיים בנוסף לחתימתו על טופס השחרור וההעברה.

 

על אף האמור בס"ק )א( לעיל, שחקני קבוצה שפעילותה הופסקה על ידי הבקרה  .ה

על או ליגה לאומית, אף ללא חתימת  -התקציבית יהיו רשאים להירשם בקבוצות ליגת 

ובלבד שהרשמתם בקבוצה אחרת תעשה לפני סיום מועדי  הקבוצה בה הם רשומים

 ל.ההעברות בליגות הנ"ל ודינם יהיה כדין שחקן מושא

 בתום העונה יחזור כרטיס השחקן אוטומטית לקבוצת האם.

 

שחקנים, אחד בשנתון הבוגר  2נוער תוכל כל קבוצה להעביר לשורותיה ל עלבליגה  .ו

 יותר, ואחד בשנתון הצעיר יותר.

 

וליגה ארצית נערים א', תוכל כל  , ליגה לאומית נערים ב'בליגה לאומית נערים א' .ז

 חקנים בלבד.ש 2קבוצה להעביר לשורותיה 

 

 בלבד. שחקנים 3להעביר לשורותיה בליגה ילדים א' לאומית תוכל כל קבוצה  .ח

 

, ילדים א' מחוזית בליגות נוער ארצית, נוער מחוזית, נערים א' מחוזית, נערים ב' .ט

על הגבלות תהיינה לא  –סל -וקט , נערות א', נערות ב', ילדותמחוזית, ילדים ב'

 העברות.

 

 כדלקמן: ו ההוראות הבאות,, יובהרזהיף בסעאמור כל הבאשר ל .י

העברות הלתקופת רק מגבלת ההעברות כמפורט לעיל, הינה לכל העונה ולא  .1

 הראשונה;

 השאלת שחקן תיחשב במניין כמות ההעברות;   .2

 שחקן שסיים הליך של שחרור קטין ייחשב במניין כמות ההעברות; .3

א ייחשב במניין ת, לשחקן חדש שלא היה רשום בקבוצה כלשהי בעונה קודמ .4

 כמות ההעברות; 

שחקן שכבר עבר בתקופת העברות הראשונה של עונה מסוימת, יהא רשאי  .5

לעבור גם בתקופת ההעברות הנוספת רק לליגה נמוכה יותר ולא לאותה ליגה 

  בה הוא רשום/משחק.

תו לא תהא , קבוצבמקום שחקן שעוזב את קבוצתו במהלך עונה מסוימת .6

 .ררשאית להעביר שחקן אח

 

במניין כמות ההעברות המותרת לכל תיחשבנה העברות פנימיות בתוך אותה אגודה  .יא

העברת שחקן באותה האגודה אשר משחק  קבוצה רק בתקופת ההעברות הנוספת.
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 , לא תיחשב במניין ההעברות.עונות 3-באותה אגודה למעלה מ

 

 לגברים שחקנים בליגת העל והשאלת העברת .13

 

 העברת שחקן .א

על גברים תוכל לקלוט לשורותיה בתקופת ההעברות קבוצה בליגת ה .1

השחקנים שמותר לה  15מספר בלתי מוגבל של שחקנים וזאת במסגרת 

 .לרשום בשורותיה

על אף האמור בתקנון זה, בתנאים ובמקרים המצטברים המפורטים  .2

להלן ובהם בלבד, תהיה הקבוצה המעבירה זכאית לדמי העברה מן 

 הקבוצה הקולטת:

חקן בית של האגודה שאליה משתייכת הקבוצה השחקן הוא ש .א

המעבירה, או שהשחקן שיחק בקבוצה המעבירה לפחות שלוש 

שנים ברציפות בליגת העל לגברים. לעניין זה, תקופת ההשאלה 

על ידי הקבוצה המעבירה לא תובא  -של השחקן לקבוצה אחרת 

בחשבון לצורך הזכאות לדמי העברה, אולם אין בה כדי לקטוע את 

ציפות לצורך הזכאות לדמי העברה, אם בסיום תקופת ההשאלה הר

 .חזר השחקן לקבוצה המעבירה

השחקן קיבל את כל המגיע לו מן הקבוצה המעבירה ואישר בכתב  .ב

כי לא מגיעים לו סכומים נוספים בגין תקופת פעילותו בקבוצה 

המעבירה. למען הסר ספק יובהר כי האמור לעיל לא יחול על 

ו יכול לנהל מו"מ עם קבוצה אחרת ו/או לעבור שחקן בית שאינ

 .אליה ללא הסכמה מראש ובכתב של קבוצת האם שלו

העברות ורישום שחקנים חדשים לקבוצות ליגת העל ושחרור שחקנים  .3

 .זרים יבוצעו לפי החלטת מנהלת ליגת העל בכל עונה ועונה

כל שחקן שחוזהו הסתיים בתום עונת המשחקים הרשמית רשאי לנהל  .4

"מ ו/או לעבור לכל קבוצה אחרת, לפי בחירתו ורצונו בכפוף מו

 ן.לתקנו

מצא השחקן קבוצה קולטת שאליה הוא מעוניין לעבור, ינהל איתה  .5

מו"מ ויסדיר את תנאי העסקתו בה. לאחר החתימה על החוזה בין 

השחקן לבין הקבוצה הקולטת, אישור החוזה ברשות לביקורת תקציבים 

אישור איגוד הכדורסל על העברת הכרטיס )שאיננו אישור זמני( ו

ינוהל מו"מ בין הקבוצה  -ולא לפני מועד זה  -לקבוצה הקולטת 

 .המעבירה והקבוצה הקולטת בדבר דמי ההעברה בגין העברת השחקן

הגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר שיעור דמי ההעברה )לרבות  .6

מחייב הסכמה על אי תשלום דמי העברה כלל(, יערכו ביניהן חוזה 

 .התשלום ומועדם בדבר שיעורי
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לא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה בדבר דמי ההעברה, ובוצעה העברה  .7

שנים ברציפות לפחות, תשלם  3של שחקן ששיחק בקבוצה המעבירה 

משכרו ברוטו של השחקן  20%הקבוצה הקולטת לקבוצה המעבירה 

 לשנה אחת, כפי שסוכם בינו לבין הקבוצה הקולטת בחוזה שנעשה

 .ביניהם

ההגבלות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על גביית דמי העברה בגין  .8

 :שחקן

משקמה בגין השחקן זכאות לתשלום דמי העברה פעמיים, לא  .א

 .ישולמו בגינו דמי העברה נוספים כלשהם

משקמה בגין השחקן זכאות לדמי העברה ו/או השאלה בהתאם  .ב

א ישולמו בגינו משכרו, ל 40%לנוהל זה, המגיעים במצטבר כדי 

 .דמי העברה או השאלה נוספים כלשהם

 - דמי העברה של שחקנים זרים העוברים מקבוצה לקבוצה בליגת העל .9

קבוצה שתחתים שחקן זר ששיחק בעונה הקודמת בקבוצה אחרת בליגת 

העל, על חוזה גבוה מהחוזה עליו היה חתום בעונה הקודמת, תשלם 

 החוזים. אחוז מהפער שבין 20לקבוצה המעבירה 

סעיף זה יחול אך ורק על שחקנים שהיו תחת חוזה למשך מלוא העונה  .10

שחלפה בקבוצה המשחררת ולא כאלו שהגיעו במהלך העונה. גובה דמי 

העברה, ייקבע על יסוד חוזה המופקד בבקרה התקציבית. על אף האמור 

לעיל, ככל שהקבוצה המעבירה והקבוצה הקולטת הגיעו להסכמה בנוגע 

רור, או אי מתן דמי שחרור, ההסכמה ביניהן תהיה זו לדמי שח

 .המחייבת

שחקן שהועבר מקבוצה מעבירה לקבוצה קולטת יהא רשאי לשחק  .11

בשורות הקבוצה הקולטת עוד ביום ביצוע ההעברה ובלבד שלידי 

צאה הבקשה המקורית, לרבות כלל המסמכים ממזכירות האיגוד הו

על פי הוראות התקנון, עד המקוריים אשר צריכים היו להצטרף אליה 

 .בבוקר באותו יום 11:00לשעה 

ככל שקבוצה מבקשת לצרף שחקן זר חדש, חייבת הקבוצה לרשום  .12

יום לפני המשחק את זהות השחקן  16:00באתר המנהלת עד השעה 

 .הזר, אחרת לא יוכל להשתתף השחקן במשחק הקרוב

לשחק  שחקן אשר עבר מקבוצה מעבירה לקבוצה קולטת לא יהא רשאי .13

בשורות הקבוצה הקולטת באותו מחזור משחקים, אם באותו המחזור 

, למעט מקרה בו הוא כבר נרשם בטופס המשחק של הקבוצה המעבירה

 .נדחה המשחק בשבעה ימים ומעלה ממועדו המקורי

חל איסור על שחרור שחקנים אחרי תום מועד ההעברות בכפוף לסעיף  .14

ביותר העומד לרשותן עד הקבוצות לשחק בהרכב החזק  המחייב את

לסיום העונה, למעט שחרור של שחקן זר, בתנאי שהקבוצה לא תישאר 

 .עם פחות מארבעה שחקנים זרים
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 :השאלת שחקן .ב

בכפוף להסכמת השחקן, רשאית קבוצה להשאיל שחקן בית או שחקן  .1

הקשור עמה בחוזה תקף לקבוצה אחרת, תוך שהקבוצה הקולטת שומרת 

ין השחקן לבין הקבוצה המשאילה. הקבוצה על כל תנאי החוזה שב

הקולטת תישא בכל הוצאה הנובעת מהשאלת השחקן, לרבות אגרות, 

 החזרי הוצאות שיגרמו לשחקן וכיו"ב.

קבוצה רשאית בתקופת ההעברות להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצה  .2

 .אחרת לתקופה של עונה אחת בלבד

השאלה מיוחד השאלת שחקנים כאמור לעיל תיעשה באמצעות טופס  .3

 .של האיגוד

אין להטיל על שחקן מושאל מגבלות לפיהן לא יוכל לשחק נגד הקבוצה  .4

 .המשאילה או נגד כל קבוצה אחרת

בתום עונת המשחקים יחזור השחקן לקבוצה המשאילה וחוזהו בה  .5

יימשך בהתאם לאמור בו. כל עוד עומד החוזה בתוקף, הקבוצה 

ן שוב לאותה קבוצה שאליה המשאילה תהיה רשאית להשאיל את השחק

 .הושאל, או לקבוצה אחרת, בכפוף להוראות נוהל זה

הגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר שיעור דמי ההשאלה )לרבות  .6

הסכמה על אי תשלום דמי השאלה כלל(, יערכו ביניהן חוזה מחייב 

 .בדבר שיעורי התשלום ומועדם

לם הקבוצה לא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה בדבר דמי ההשאלה, תש .7

 :הקולטת לקבוצה המשאילה את הסכומים שלהלן, בהתאמה

משכרו  10% -בגין השאלת שחקן לקבוצה קולטת לשנה אחת  .א

ברוטו של השחקן לשנה אחת, כפי שסוכם בין השחקן לבין 

"השכר לצורך  -הקבוצה המשאילה בחוזה שנעשה ביניהם )להלן 

 .(השאלה"

העולה על אחת ולא  בגין השאלת שחקן לקבוצה קולטת לתקופה .ב

מהשכר לצורך השאלה בגין שנת  10% -יותר משלוש שנים 

מהשכר לצורך השאלה בגין כל אחת  5%-ההשאלה הראשונה ו

 .משתי שנות ההשאלה הנוספות

מהשכר לצורך  5% -שנים  25ועד  24בגין השאלת שחקן שגילו  .ג

 .השאלה

מהשכר  2.5% -שנים  26ועד  25בגין השאלת שחקן שגילו  .ד

 .ורך השאלהלצ

בגין השאלת שחקן שהינו חייל בשירות סדיר ומקבל שכר של חייל  .ה

ש"ח לשנה.  10,000ישולמו דמי השאלה שלא יעלו על סך של  -

מובהר בזאת כי לצורך חישוב האחוז המצטבר של דמי העברה 
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, ייחשב התשלום לתקנון זה 14פרק בו/או דמי השאלה כאמור 

 6.5%-ייל כשווה ערך להמרבי בגין השאלת שחקן שהינו ח

 .מהשכר לשלוש שנות השאלה( 20%משכרו השנתי )שהם 

 :להלן יחולו בכל מקרה על גביית דמי השאלה בגין שחקן התנאים .8

השחקן אישר בכתב כי קיבל את כל המגיע לו מן הקבוצה  .א

המשאילה, וכי לא מגיעים לו סכומים נוספים בגין תקופת פעילותו 

 .בקבוצה המשאילה

ין השחקן זכאות לדמי העברה ו/או השאלה בהתאם משקמה בג .ב

משכרו, לא ישולמו בגינו  40%-לנוהל זה, המגיעים במצטבר ל

 .תשלומי העברה או השאלה נוספים כלשהם

שחקנים  2בעונה אחת רק  לקבוצה בליגת העל תוכל להשאי .ג

שאינם שחקני בית לקבוצה אחרת בליגת העל )שחקן בית נחשב 

נוער במועדון(. אין הגבלה על השאלת לשחקן שסיים את גיל ה

 .שחקני בית

קבוצות בליגת העל  2-לשחק רק ב ושחקן ישראלי ושחקן זר יוכל .ד

באותה עונת משחקים. כאשר הכוונה או בכל ליגה אחרת 

להשתתפות במשחקים רשמיים לרבות גביע המדינה ומשחקי 

הליגה הסדירה )גביע ווינר סל לא נכלל במסגרת המשחקים 

 .(הרשמיים

שחקן רשאי להיות מושאל מקבוצה בליגת העל לקבוצה אחרת בליגת  .9

 .שנה 26העל, ובלבד שטרם מלאו לו 

שחקן רשאי להיות מושאל מקבוצה בליגת העל לקבוצה אחרת שאינה  .10

 .שנים 24משחקת בליגת העל ובלבד שטרם מלאו לו 

 

 דמי העברה/השאלת שחקנים .14

 

 .הנוגע לליגת העל בכל לתקנון זה 13פרק זה יהיה כפוף לפרק  .א

 

הקבוצה העברת שחקן ישראלי שחוזה והסתיים בקבוצה בה הוא רשום )להלן: " .ב

"( לתקופת זמן בלתי מוגבלת, הקבוצה הקולטת"( לקבוצה האחרת )להלן: "המעבירה

 למועדי ההעברות הקבועים בתקנון. כפוףתיעשה ב

 

 :העברת שחקן שיש לו חוזה בקבוצה .ג

 

רשמית הסתיים החוזה בין השחקן לקבוצה ו/או לא אם עד תום עונת המשחקים ה (1)

הגיעו קבוצה ושחקן לעמק השווה בדבר התקשרות ו/או חתימה על הסכם לגבי 

עונה/עונות המשחקים הבאה/ות יהיה השחקן רשאי לעבור לקבוצה אחרת על פי 

 המפורט להלן.
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 קןהשחהקבוצה המעבירה תהא זכאית לפיצוי בגין אימונו, קידומו והשבחתו של  (2)

 בהתאם לאמור בתקנון זה.

לעיל, תנהל  0נמצאה קבוצה המעוניינת לקלוט לשורותיה שחקן כאמור בסעיף  (3)

 משא ומתן עם הקבוצה המעבירה בקשר לתנאי ההעברה.

הגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקן יועבר השחקן  (4)

 קולטת בהתאם להוראות תקנון זה.לקבוצה ה

תחולנה  –לא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקן  (5)

 ההוראות הבאות:

א זכות סירוב ראשונה להשוות את חוזהו של השחקן המעבירה תהלקבוצה  .א

 בקבוצה הקולטת ולהשאירו בשורותיה )בכפוף לרצון השחקן(.

וב ו/או לא הסכים השחקן להישאר ויתרה הקבוצה המעבירה על זכות הסיר .ב

בקבוצה, תשלם הקבוצה הקולטת לקבוצה המעבירה את הסכומים המפורטים 

 להלן בגין אימונו, קידומו והשבחתו של השחקן:

שנה )גילאי נערים ונוער(  15-18בוצעה העברה של שחקן בגיל  .1

עונות כדורסל )גם אם לא רצופות(  2ואשר היה רשום למשך 

ולר אמריקני בשקלים לפי שער יציג במועד ד 500 –באגודה 

 התשלום לכל עונה בה שיחק בקבוצה המעבירה.

 2ואשר היה רשום למשך  18-21בוצעה העברה של שחקן בגיל  .2

אם עובר השחקן  –עונות כדורסל )גם אם לא רצופות( באגודה 

דולר אמריקני )בשקלים לפי השער  1,500על התשלום יהיה -לליגת

לום( לכל עונה בה שיחק בקבוצה המעבירה. אם היציג במועד התש

דולר אמריקני  300עובר השחקן ליתר הליגות התשלום יהיה 

)בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום( לכל עונה בה שיחק 

 בקבוצה המעבירה.

ומעלה שהיה רשום בקבוצה  21בוצעה העברה של שחקן החל מגיל  .3

אם עובר  –אגודה עונות כדורסל גם אם לא רצופות ב 2ששיחק 

משכרו השנתי ברוטו  50%לליגת העל או ללאומית יהיה התשלום 

דולר  1500-כפי שישולם לו בקבוצה אליה הוא עובר, ולא פחות מ

אמריקני )בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום( לכל עונה בה 

-שיחק בקבוצה המעבירה אם השחקן עובר לליגת העל, ולא פחות מ

י )בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום( דולר אמריקנ 750

לכל עונה בה שיחק בקבוצה המעבירה אם השחקן עובר לליגה 

 הלאומית.

המועד הקובע לגבי גיל השחקן מועד ביצוע העברת השחקן במשרדי 

 ן רצף השנים.יאיגוד הכדורסל. תקופת ההשאלה נחשבת במני

 שקלים לדולר. 4שער יציג של דולר לא יפחת משער של 

התשלום יבוצע כנגד חתימת הקבוצה המעבירה על טופס ההעברה. בקבוצות  .ג

המבוקרות ע"י הרשות לביקורת תקציבים, התשלום יבוצע כנגד חתימת 
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הקבוצה המעבירה על טופס ההעברה לאחר שהחוזה הוגש לרשות לביקורת 

 תקציבים.

 

 :העברת שחקן בית ללא חוזה .ד

שחקן ודה, אף ללא חוזה בכתב )להלן: "שחקן אשר כרטיסו שייך לקבוצה ו/או לאג

"(, יהיה רשאי לעבור לקבוצה אחרת במו"מ שיתנהל בין הקבוצה המעבירה בית

לא ישוחרר  –לקבוצה הקולטת בהסכמת השחקן. ככל שלא תגענה הקבוצות להסכמה 

 השחקן.

 

 :שיש לו חוזה בקבוצה השאלת שחקן .ה

הוא רשום )להלן:  מהקבוצה בה 24העברת שחקן עד גיל  –" "השאלת שחקן (1)

"( עד לתום הקבוצה הקולטת"( לקבוצה האחרת )להלן: "הקבוצה המשאילה"

 עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלה, כפוף למועדי ההשאלות הקבועים בתקנון.

 בתום עונת המשחקים יחזור השחקן אוטומטית לקבוצה המשאילה. (2)

והשבחתו של הקבוצה הקולטת תשלם לקבוצה המשאילה בגין אימונו, קידומו  (3)

 השחקן את הסכומים המפורטים להלן:

)גילאי נערים ונוער( ואשר היה  15-18בוצעה השאלה של שחקן בגילאים  .א

דולר אמריקני  500 –עונות כדורסל גם אם לא רצופות באגודה  2רשום 

)בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום( לכל עונה בה שיחק בקבוצה 

 המשאילה.

עונות כדורסל  2ואשר היה רשום  18-21ן בגילאים בוצעה השאלה של שחק .ב

אם השחקן מושאל לליגת העל התשלום יהיה  –גם אם לא רצופות באגודה 

דולר אמריקני )בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום( לכל עונה  1,000

התשלום  –בה שיחק בקבוצה המשאילה. אם השחקן עובר לליגה הלאומית 

בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום( לכל דולר אמריקני ) 500יהיה 

עונה בה שיחק בקבוצה המשאילה. המועד הקובע לגבי גיל השחקן הוא מועד 

 ביצוע ההשאלה במשרדי איגוד הכדורסל.

עונות כדורסל  2ואשר היה רשום  21-24צעה השאלה של שחקן בגילאים בו .ג

לליגה לאומית אם השחקן מושאל לליגת העל או  –גם אם לא רצופות באגודה 

משכרו השנתי ברוטו כפי שישולם לו בקבוצה הקולטת.  30%ישלם השחקן 

 בשקליםדולר אמריקני ) 300אם מושאל השחקן ליתר הליגות התשלום יהיה 

לפי השער היציג במועד התשלום( לכל עונה בה שיחק בקבוצה המשאילה. 

איגוד  המועד הקובע לגבי גיל השחקן הוא מועד ביצוע ההשאלה במשרדי

 הכדורסל.

 .בנוגע לתקופת הרישום באגודה ין השניםיתקופת ההשאלה נחשבת במנ

 

 :השאלת שחקן בית ללא חוזה .ו

"( יהיה שחקן ביתשחקן אשר שייך לקבוצה ו/או לאגודה, אף ללא חוזה בכתב )להלן: "
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רשאי לעבור בהשאלה לקבוצה אחרת במו"מ שיתנהל בין הקבוצה המשאילה לקבוצה 

 כמת השחקן. היה ולא יגיעו הקבוצות להסכמה לא יושאל השחקן.הקולטת בהס

 

גם העברה ו/או השאלה ע"פ  –למען הסר כל ספק, העברה ו/או השאלה על פי תקנון זה  .ז

לחוק הספורט, אלא  12פסק בורר ו/או ע"פ החלטת ערכאה מוסמכת בין היתר ע"פ סעיף 

 אם כן נקבע בהחלטה מפורשות אחרת.

 

 שחקניותדמי העברה/השאלת  .15

 

העברת שחקנית ישראלית שהחוזה שלה הסתיים מקבוצה בה היא  –" העברת שחקנית" .א

"( הקבוצה הקולטת"( לקבוצה האחרת )להלן: "הקבוצה המעבירהרשומה )להלן: "

 לתקופת זמן בלתי מוגבלת.

 

 שיש לה חוזה בקבוצההעברת שחקנית  .ב

ו/או לקבוצה  יתנאם עד תום עונת המשחקים הרשמית הסתיים החוזה בין השחק (1)

לעמק השווה בדבר התקשרות ו/או חתימה על הסכם  לא הגיעו קבוצה ושחקנית

לעבור לקבוצה  תרשאי ניתהיה השחקגבי עונה/עונות המשחקים הבאה/ות תל

 אחרת על פי המפורט להלן.

של  הוהשבחת ה, קידומההקבוצה המעבירה תהא זכאית לפיצוי בגין אימונ (2)

 ון זה.בהתאם לאמור בתקנ השחקנית

לעיל, תנהל  1כאמור בסעיף  ניתנמצאה קבוצה המעוניינת לקלוט לשורותיה שחק (3)

 משא ומתן עם הקבוצה המעבירה בקשר לתנאי ההעברה.

ועבר , תהשחקניתשל  ההגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר תנאי העברת (4)

 לקבוצה הקולטת בהתאם להוראות תקנון זה. ניתהשחק

תחולנה  – ניתשל השחק הבדבר תנאי העברתלא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה  (5)

 ההוראות הבאות:

 של השחקנית חוזההא זכות סירוב ראשונה להשוות את המעבירה תהלקבוצה  .א

 (.בכפוף לרצון השחקניתבשורותיה ) בקבוצה הקולטת ולהשאירה

להישאר  ניתהשחק ירה על זכות הסירוב ו/או לא הסכימהויתרה הקבוצה המעב .ב

הקולטת לקבוצה המעבירה את הסכומים המפורטים  בקבוצה, תשלם הקבוצה

 :ה של השחקניתוהשבחת ה, קידומהלהלן בגין אימונ

עונות  3ואשר שיחקה שנה  15-17בגיל  העברה של שחקניתבוצעה  .1

דולר אמריקני בשקלים לפי שער יציג  1,500 –באגודה  רצופות

 במועד התשלום.

עונות  3 שיחקהואשר  17-18בגיל  שחקניתבוצעה העברה של  .2

משכרה השנתי ברוטו, כפי ששולם לה  80% –באגודה  רצופות

דולר אמריקני )בשקלים לפי  2,000-בקבוצה המעבירה ולא פחות מ

 השער היציג במועד התשלום(.
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עונות שתי ששיחקה  18-20בגיל  שחקניתבוצעה העברה של  .3

משכרה השנתי ברוטו, כפי ששולם לה  80% –רצופות באגודה 

)בשקלים לפי  דולר אמריקני 3,000-בירה ולא פחות מבקבוצה המע

 השער היציג במועד התשלום(.

עונות  3שנה ששיחקה  20-24בוצעה העברה של שחקנית בגילאים  .4

משכרה השנתי ברוטו, כפי ששולם לה  60% –רצופות באגודה 

דולר אמריקני )בשקלים לפי  3,000-בקבוצה המעבירה ולא פחות מ

 שלום(.השער היציג במועד הת

 עונות רצופות 3שנה ששיחקה  24בוצעה העברה של שחקנית מעל  .5

משכרה השנתי ברוטו, כפי ששולם לה בקבוצה  10% –באגודה 

דולר אמריקני )בשקלים לפי השער  3,000-המעבירה ולא פחות מ

 היציג במועד התשלום(.

 נית מועד ביצוע העברת השחקניתהמועד הקובע לגבי גיל השחק

הכדורסל. תקופת ההשאלה נחשבת במנין רצף  במשרדי איגוד

 השנים.

 שקלים לדולר. 4שער יציג של דולר לא יפחת משער של 

לגבי שחקנית שהשתתפה בנבחרות ישראל השונות באליפות אירופה 

השנים האחרונות, תהיה תוספת של מחצית  3שנתיים מתוך 

 מהסכומים הרשומים בתקנון זה.

 

וצה המעבירה על טופס ההעברה. בקבוצות המבוקרות ע"י התשלום יבוצע כנגד חתימת הקב .ג

הרשות לביקורת תקציבים, התשלום יבוצע כנגד חתימת הקבוצה המעבירה על טופס 

 ההעברה לאחר שהחוזה הוגש לרשות לביקורת תקציבים.

 

 בית ללא חוזה ניתקשחהעברת  .ד

 שחקניתלן: "שייך לקבוצה ו/או לאגודה, אף ללא חוזה בכתב )לה האשר כרטיס שחקנית

לעבור לקבוצה אחרת במו"מ שיתנהל בין הקבוצה המעבירה לקבוצה  תרשאי תהיה"(, בית

 .ניתשוחרר השחקתלא  –. ככל שלא תגענה הקבוצות להסכמה ניתהקולטת בהסכמת השחק

 

 שיש לה חוזה בקבוצה שחקניתהשאלת  .ה

 מהרשו היאמהקבוצה בה  24עד גיל  ניתהעברת שחק –" נית"השאלת שחק (1)

"( עד הקבוצה הקולטת"( לקבוצה האחרת )להלן: "הקבוצה המשאילההלן: ")ל

 .ם עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלהלתו

 אוטומטית לקבוצה המשאילה. תחזור השחקניתבתום עונת המשחקים  (2)

ה של והשבחת אימונה, קידומההקבוצה הקולטת תשלם לקבוצה המשאילה בגין  (3)

 את הסכומים המפורטים להלן: השחקנית

דולר  1,500 –שנה  15-17בגילאים  ניתוצעה השאלה של שחקב .א

 אמריקני )בשקלים לפי השער היציג במועד התשלום(.
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משכרה השנתי  80% – 17-18בגילאים  שחקניתבוצעה השאלה של  .ב

)בשקלים לפי השער היציג דולר אמריקני  2,000-ברוטו ולא פחות מ

 במועד התשלום(.

משכרה השנתי  80% – 18-20בגילאים  שחקניתבוצעה השאלה של  .ג

לפי השער היציג  שקלים)ב דולר אמריקני 3,000-ברוטו ולא פחות מ

 במועד התשלום(.

משכרה השנתי ברוטו ולא  60% – 20-23בוצעה ההשאלה בגילאים  .ד

דולר אמריקני )בשקלים לפי השער היציג במועד  3,000-פחות מ

 התשלום(.

משכרה השנתי  25% – 23-24בוצעה השאלה של שחקנית בגילאים  .ה

דולר אמריקני )בשקלים לפי השער היציג  3,000-ברוטו ולא פחות מ

 במועד התשלום(. 

המועד הקובע לגבי גיל השחקנית הוא מועד ביצוע ההשאלה במשרדי 

 איגוד הכדורסל

 .באגודה םלעניין תקופת הרישותקופת ההשאלה נחשבת במנין השנים 

 

 :בית ללא חוזה שחקניתהשאלת  .ו

"( בית שחקניתלקבוצה ו/או לאגודה, אף ללא חוזה בכתב )להלן: " שייכתאשר  שחקנית

לעבור בהשאלה לקבוצה אחרת במו"מ שיתנהל בין הקבוצה המשאילה  תהיה רשאית

 תשוחרר. היה ולא יגיעו הקבוצות להסכמה לא ניתלקבוצה הקולטת בהסכמת השחק

 .ניתהשחק

 

 של הועדה המקצועית/ועדת נשים ועדת חריגים .16

 

האגף המקצועי לגברים  מנהלועדת החריגים יהיו יו"ר הועדה המקצועית לגברים, חברי  .א

 ומנהל האגף המקצועי לנשים.

ועדת החריגים של הועדה  האיגוד,הנהלת בהתאם לסמכויות שיוענקו לה על ידי  .ב

 המקצועית/ועדת נשים תעסוק בפניות של קבוצות. 

, אך הם לא יהיו נציגי/בעלי תפקיד כדורסלאיגוד ה הנהלתחברי ועדת החריגים ימונו ע"י  .ג

בקבוצות החברות באיגוד ו/או נציגי/בעלי תפקיד בארגוני הספורט המרכזיים )בין היתר 

 . לאור החשש לניגוד עניינים(

 

 איסור ניהול משא ומתן .17

 

שחקן הקשור בהסכם עם קבוצה אינו רשאי לנהל משא ומתן עם קבוצה אחרת,  .א

בכל מקרה, משא ומתן כאמור לא  .ני תום תקופת ההסכםלפ להעברתו לקבוצה האחרת

 יתנהל בטרם הסתיימו משחקי הקבוצה בליגה בה היא משתתפת באותה עונה.
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קבוצה אינה רשאית לנהל משא ומתן להעברת שחקן לשורותיה עם שחקן בהסכם עם  .ב

בכל מקרה, משא ומתן כאמור לא יתנהל בטרם הסתיימו משחקי  קבוצה אחרת.

 יגה בה היא משתתפת באותה עונה.הקבוצה בל

 

 :איסור התקשרות של קבוצה עם שחקן שאינו רשום בשורותיה .ג

 

אגודה שהחל לשחק /בקבוצהשחקן הרשום  משמעו לצרכי סעיף זה שחקן בית (1)

 ושיחק באגודה בפועל לפחות שתי עונות. 17בשורותיה לפני הגיעו לגיל 

חקן כאשר השחקן הנ"ל קבוצה/אגודה אינה רשאית להיות קשורה בהסכם עם ש (2)

אינו רשום במסגרתה, למעט אם מדובר בשחקן בית ובלבד שגילו אינו עולה על 

24. 

אין בהוראות תיקון זה כדי לפגוע בתוקפו של הסכם בין קבוצה לבין שחקן, שאינו  (3)

רשום בשורותיה אשר נחתם לפני קבלת התיקון לתקנון, ואשר הופקד בבקרה 

מים הנ"ל בלבד, עד לתום תוקפם, בנוסף להוראות התקציבית, ויחולו לגבי ההסכ

 התקנון, גם ההוראות המחייבות בתקנון ביקורת תקציבים.

 

 תקופת ההעברות .18

 

 העברת שחקנים מאגודה לאגודה בכל הליגות תהא מותרת אך ורק בתקופת ההעברות. .א

 

ין שחקניות בלעבור  תהיינה רשאיותתהא תקופת העברות נוספת בה  ת העל נשיםגליב .1 .ב

על ידי  ייקבעוההעברות  תכמומועד והנ"ל.  הליגות לליגההנ"ל ומיתר  הקבוצות בליגה

 הנהלת איגוד הכדורסל או ע"י מנהלת הליגה.

על נשים ולאומית גברים שבשורותיה רשום שחקן ישראלי שנפצע  –ליגת קבוצה ב .2

 פציעה אשר הועדה הרפואית של איגוד הכדורסל אישרה כי פציעה זו תגרום

"(, תוכל להחליפו השחקן הפצוע" יום לפחות )להלן: 30"להשבתתו" לתקופה של 

 המועד האחרון להחלפת שחקנים"(, עד השחקן המחליף" בשחקן ישראלי אחר )להלן:

 של ישוב השחקן הפצוע לשחק באותה עונה )לאחר "השבתה"ככל ש. באותה הליגה

להמשיך ולשחק בקבוצה עד מהשחקן המחליף יום לפחות(, אין בכך כדי למנוע  30

 לסיומה של אותה עונה.

 

, בהתאם ועדת הליגה והגביעקבע מדי עונה ועונה על ידי יתקופת ההעברות הראשונה ת .1 .ג

 לתאריך פתיחת עונת הכדורסל.

של כל ליגה ותסתיים  3-ביתר הליגות תחל תקופת ההעברות הנוספת לאחר המחזור ה 

 .רישומושעות לאחר  48חקן יוכל לשחק עד שבוע לפני פתיחת הסיבוב השני. ש

יהיה שבוע ימים להעברות , המועד האחרון מלאים סיבובים 4או  3בליגות בהן יש 

 לפני מחצית כמות המחזורים בעונה.

איגוד הכדורסל תהא רשאית במקרים מיוחדים לשנות את התאריכים של  תהנהל .2
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טה על כך תפורסם בחוזר תקופת ההעברות ותקופת ההעברות הנוספת ובתנאי שההחל

יום לפני מועד תחילת תקופת ההעברות או תחילת תקופת  14רשמי של האיגוד לפחות 

 ההעברות הנוספת.

וועדת חריגים מטעם הנהלת איגוד הכדורסל תהיה סמכות לעל אף האמור לעיל,  .3

לשחקנים העוברים אל ומאת קבוצות שאינן נמנות על  את תקופת ההעברות להאריך

 ימים מיום מתן החלטתה 14-במהליגות המבוקרות ע"י הבקרה התקציבית אחת 

עדת החריגים מטעם הנהלת איגוד הכדורסל וו .במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו

יום ממועד סיום תקופת ההעברות הרלוונטית, ותדון  14תתכנס פעם אחת, בתוך 

 בבקשות שהגיעו לאיגוד עד למועד הישיבה.

 

א' , נוער לאומית, נערים ות על גברים ונשים, לאומית גברים ונשים. קבוצה בליג1 .ד

תוכל לקלוט בשורותיה בתקופת  ,וילדים א' לאומית , נערים ב' לאומיתלאומית

מוגבל, כפי שייקבע  שחקניםמספר  או בתקופת ההעברות הרגילה ההעברות הנוספת

גרת השחקנים , וזאת במסע"י הנהלת איגוד הכדורסל מעת לעת לכל ליגה וליגה

 שמותר לה לרשום בשורותיה.

לאומית ובליגה נוער לאומית, אשר בעונה כלשהי השאילה א' קבוצה בליגה נערים 

בהתאם  ות/שחקן/נים לקבוצת האקדמיה, תהיה זכאית באותה עונה להעברה/ות נוספת

 למספר השחקנים שהשאילה באותה עונה לקבוצת האקדמיה.

עברות הנוספת שחקן אשר נקלט בקבוצתו בתקופת לא ניתן להעביר בתקופת הה .2

ההעברות הנוספת. שחקן שיועבר בתקופת ההעברות הנוספת יהיה רשאי לשחק 

זמן בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו, ובלבד שטופס ההעברה יומצא לאיגוד 

יומצא הטופס במועד  ., לכל ליגה וליגהכקבוע בתקנון זה, לפני מועד המשחקמספיק 

חר יותר, יוכל השחקן לשחק במחזור המשחקים הראשון, לאחר המחזור הקרוב מאו

 להמצאת טופס ההעברה.

ניתן לבצע השאלות והשאלות משנה, בתקופת ההעברות הנוספות, בהתאם להוראות   .3

 התקנון.

 21 -ה לאומית גברים אשר גילם פחות מת על גברים ובליגשחקנים הרשומים בליג .4

בתקופת ההעברות ב' גברים  -לעבור לקבוצות בליגה ארצית, א' ושנה, יהיו רשאים 

תהיינה שנה,  21 -. שחקניות הרשומות בליגת על נשים, אשר גילן פחות מהנוספת

ארצית וליגה א' נשים, בתקופת ההעברות לאומית, רשאיות לעבור לקבוצות בליגה 

 הנוספות.

הרשומות בליגת על נשים, על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בתקנון, שחקניות  

שנה, תהיינה רשאיות לעבור לקבוצות בליגה לאומית, ליגה  21 -אשר גילן פחות מ

 ארצית וליגה א' נשים, בתקופת ההעברות הנוספות.

על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בתקנון, שחקנים הרשומים בליגת על ולאומית 

 -ור לקבוצות בליגה ארצית, א' ושנה, יהיו רשאים לעב 21 -גברים אשר גילם פחות מ

 ב' גברים בתקופת ההעברות הנוספת.

לעבור  21ועדת החריגים של האיגוד מוסמכת לאשר גם לשחקן/נית שגילו/ה מעל 
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 מקבוצות ליגת על ולאומית גברים וליגת על נשים לקבוצות בליגות הנמוכות.

 

להעביר לשורותיהן על גברים ונשים ולאומית גברים יהיו רשאיות  –קבוצות בליגת  .ה

בתקופת ההעברות הנוספת, שחקן זר אשר היה רשום כדין בקבוצה אחרת, בתנאי 

 שיוגש טופס ההעברה כדין ובכפוף למילוין של יתר הוראות התקנון.

 בכל מקרה יהיה רשאי שחקן זר לעבור רק פעם אחת בתקופת ההעברות הנוספת.

 

גברים, ב' גברים, נוער, נערות,  בליגות ארצית גברים, ארצית נשים, א' נשים, א' .ו

בכל  3-המחזור הסל תהיה תקופת העברות נוספת בכל עונה לאחר  –ילדים, ילדות וקט 

 .בכל ליגה ועד שבוע לפני פתיחת סיבוב ב'ליגה 

בתקופת ההעברות הנוספת יהיו רשאים לעבור שחקנים הרשומים בליגות אלו בלבד. 

ף זה, יוכלו לשחק בקבוצתם החדשה רק שחקנים אשר הועברו בהתאם להוראות סעי

 שעות לאחר היום בו הסתיימה תקופת ההעברות הנוספת. 72 -החל מ

על אף האמור לעיל, שחקן אשר הפקיד בתקופת הפגרה הרשמית טופס שחרור קטין, 

לא יהיה רשאי לעבור בתקופת ההעברות הנוספת מהקבוצה בה נקלט בהתאם לטופס 

 ה בה נקלט בקבוצה.שחרור הקטין, בעונה הראשונ

 

שחקן שעבר ו/או הושאל בתקופת ההעברות הנוספת, חייב לצרף לטופס  .ז

טופס הצהרת בריאות בנוסח שייקבע ע"י האיגוד מעת לעת, וכן ההעברה/השאלה 

 אישור הקבוצה אליה עבר/הושאל בדבר קיום ביטוח השחקן כדין.

 

טין, לא י/תהיה ית אשר הפקיד/ה בתקופת הפגרה הרשמית טופס שחרור ק/ןשחק .ח

רשאי/ת לעבור בתקופת ההעברות הנוספת מהקבוצה החדשה אליה עבר/ה, וזאת בעונה 

 הראשונה בה נקלט/ה בקבוצה הנ"ל.

 

לקבוצות בליגות חריגות שבהן בתקופת ההעברות הנוספת שחקנים/יות אשר עברו  .ט

 בכל עונה, יהיו רשאים/יות לשחק באותן מלאים מתקיימים יותר משני סיבובים

 קבוצות רק לאחר שעברה תקופה של מחצית עונה.

 

 העברת שחקנים מקבוצה לקבוצה במסגרת אותה אגודה .19

 

העברת שחקנים מקבוצה לקבוצה במסגרת אותה אגודה תהיה חוקית אם נתקיימו לגביה כל 

 12-15 בפרקיםשל תקנון זה, בתנאי שבכל מקום בו  12-15 בפרקיםההוראות המפורטות 

ודה" יש לקרוא לצורך סעיף זה "קבוצה". אין צורך בחתימת השחקן על גבי דלעיל תוזכר "אג

 טופס השחרור.

 

 השאלת שחקנים .20
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בנוגע להעברות שחקנים, חלות בשינויים המחויבים גם לגבי  12-15פרקים הוראות  .א

נוספת הקבוצה רשאית בתקופת ההעברות ובתקופת ההעברות השאלת שחקנים. 

נון האליפות להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצה תקשל  12-15פים כמוגדר בסעי

 אחרת לתקופה של עונה אחת בלבד.

 

השאלת שחקנים כאמור לעיל תיעשה באמצעות טופס השאלה אותו ניתן לרכוש  .ב

 במשרדי האיגוד.

 

ככל אשר קבוצת האם  שחקן מושאל יחזור בתום העונה אוטומטית לקבוצת האם שלו. .ג

דין  – לגיל השחקן מתאימההאין לה קבוצה אינה יכולה לקלוט את השחקן מאחר ש

השחקן יהא כשחקן משוחרר והוא יהיה רשאי להירשם כשחקן חדש באיגוד, על פי 

 הוראות התקנון.

 

בליגת על  שנה. 24כשחקן מושאל יכול להיות רק שחקן ושחקנית שטרם מלאו להם  .ד

 .26גברים, השאלת שחקן תיעשה רק עבור שחקן שטרם מלאו לו 

 

וזאת בהסכמת קבוצת האם, הקבוצה  העברות הנוספת תותר השאלת משנהבתקופת ה .ה

הקולטת והקבוצה החדשה. השחקן המושאל השאלת משנה יחזור בתום העונה 

ההעברות המותר בתקופת  אוטומטית לקבוצת האם. השאלת המשנה תבוא במניין מספר

 ההעברות הנוספת.

 

שחקנים שאינם שחקני בית  2 תוכל להשאיל בעונה אחת רק על גבריםקבוצה בליגת  .ו

)שחקן בית נחשב שחקן שסיים את גיל הנוער במועדון(. אין הגבלה על השאלת שחקני 

 בית.

 

 ובליגה לאומית קבוצות בליגת העל 2-שחקן ישראלי ושחקן זר יוכלו לשחק רק ב .ז

באותה עונת משחקים, במשחקים רשמיים לרבות גביע המדינה ומשחקי הליגה הסדירה 

 יע ווינר(.)למעט גב

 

 העברת שחקנים מאגודות חו"ל )לא שחקנים זרים( .21

 

שחקן אשר השתייך לפני בואו לישראל לאגודה אשר השתייכה להתאחדות לאומית או  .א

לכדורסל )פיב"א( חייב להמציא למזכירות  תהבינלאומינפת להתאחדות סואזורית המ

 שחרור רשמי של ההתאחדות אליה השתייך בעבר.אישור האיגוד 

ן אשר השתייך לפני בואו לישראל לקבוצה כלשהי בארה"ב, חייב להמציא שחק

 – A.B.A –סל האמריקאי רלמזכירות האיגוד כרטיס שחקן חובב מאיגוד הכדו

U.S.A.. 
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שחרור רשמי או כרטיס חובב כמפורט לעיל בס"ק א' לא אישור שחקן אשר לא המציא  .ב

 ת האיגוד.יהא רשאי להירשם כשחקן לכל אגודה או קבוצה במסגר

 

מועד הלמשרדי האיגוד עד  חו"ל תאושר רק אם תגיעהעברת שחקנים מאגודות ב .ג

 בה הוא המעוניין להירשם. האחרון לרישום שחקנים באותה ליגה

 

נפת להתאחדות ושחקן אשר יהא רשום בקבוצה/אגודה/התאחדות/אוניברסיטה המס .ד

לא יהיה רשאי  ,יב"א(נפת להתאחדות בינלאומית לכדורסל )פולאומית או אזורית המס

להירשם כשחקן חדש בהתאם להוראות החלות לגבי רישום שחקנים חדשים ויהא חייב 

 התנאים שבפרק זה. תלמלא א

 

ששוחרר/ה מישראל לקבוצה בחו"ל  22שחקן ישראלי או שחקנית ישראלית עד גיל  .ה

"( ומבקש לשוב ולשחק בישראל, יירשם אוטומטית עם המצאת השחקן)בסעיף זה: "

וזאת בתקופת  – "(הקבוצהחרור בינ"ל כדין, רק בקבוצה ממנה שוחרר )בסעיף זה: "ש

ההעברות של שחקנים ישראליים כפי שתיקבע ע"י מוסדות האיגוד מעת לעת. ביקשה 

תיכלל ההעברה במסגרת מכסת ההעברות  –הקבוצה לשתפו כשחקן מן המניין 

 וההרשמות של שחקנים ישראלים של הקבוצה. 

לעיל כדי למנוע מהקבוצה להעבירו לקבוצה אחרת, והכל בתקופת  אין באמור

 ההעברות של שחקנים ישראליים ובכפוף לשאר ההוראות החלות בעניין.

שנה, יהיה השחקן רשאי להירשם עם המצאת שחרור  22היה גילו של השחקן מעל 

שחקנים  וזאת בתקופת ההעברות של –בינ"ל כדין, בכל קבוצה שימצא לנכון 

ליים והעברתו תיכלל במסגרת מכסת העברות והרשמות שחקנים ישראליים של ישרא

 הקבוצה בה יירשם.

 

 הרשמה כפולה .22

 

 שחקן הרשום כחוק באגודה אחת אסור לו לחתום על טופס הרשמה לאגודה אחרת. .א

 

שחקן העובר על ההוראה המפורטת בס"ק א' דלעיל יוענש בהתאם להוראות המפורטות  .ב

ריצוי עונשו ישתייך לאגודה בה היה רשום כחוק בעת ביצוע  בתקנון המשמעת ולאחר

 העבירה של רישום כפול. 

 

 אגודה אינה רשאית לרשום לשורותיה שחקן הרשום כחוק באגודה אחרת. .ג

 

בהתאם להוראות המפורטות תיענש  שר עברה ביודעין על הוראות ס"ק גאגודה א .ד

כל המשחקים בהם השתתף  ובנוסף לכך תפסיד בהפסדים טכניים אתבתקנון המשמעת 

 ., ככל שתורשע על ידי בית הדיןשחקן כנ"ל בטרם נתגלה דבר רישומו הכפול
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אגודה שיתפה שחקן אשר נמצא אשם ברישום כפול במשחקים מטעמה, והתברר ככל ש .ה

בלי שהקבוצה ידעה כי השחקן מלבית הדין המשמעתי כי השיתוף נעשה בתום לב ו

תוצאות המשחקים שבהם ניצחה הקבוצה ובהם שותף רשום באגודה אחרת, יבוטלו כל 

 50%השחקן ובמקומם ייקבעו משחקים חוזרים אך האגודה תהא חייבת לכסות 

 מהוצאות הנסיעה של הקבוצות היריבות.

 

 שחקנים בהסגר .23

 

שנה הרוצה לעבור מאגודה בה הוא רשום כחוק לאגודה אחרת  17שחקן שגילו מעל  .א

ס להסגר, אשר בתומו ייחשב כשחקן חופשי נשאי להיכואגודתו אינה מוכנה לשחררו, ר

 ויוכל לעבור לכל אגודה היא לפי בחירתו.

 

שחקן רשאי לשלוח לאיגוד טופס כניסה להסגר אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית שבין  .ב

 .שתי עונות משחקים

 

כניסתו של שחקן להסגר תיחשב כחוקית אך ורק אם נשלח לאגודתו בדואר רשום  .ג

הסגר וכן אם יביא אישית למזכירות את עותק טופס ההסגר בצירוף טופס כניסה ל

 קבלת הדואר המעידה על משלוח מקור הטופס לאגודתו.

 

אגודה אשר קיבלה משחקן הודעה על כניסתו להסגר, חייבת להמציא לאיגוד באופן  .ד

 אוטומטי וללא דרישה מיוחדת את כרטיס השחקן.

 

 תקופת ההסגר תחושב כדלקמן: .ה

תוך תקופת הפגרה הרשמית כמוגדר בלאגודה כאמור לעיל  נשלח הטופס (1)

 . עונת משחקים אחת –בתקנון זה, תהיה תקופת ההסגר 

שחקן אשר הוטל עליו עונש משמעתי מטעם ועדת המשמעת של אגודתו לפני  (2)

ששלח את הטופס לאגודתו כאמור לעיל, תיחשב לגביו תקופת ההסגר מהיום 

 ליו ע"י אגודתו.שהוטל עי העונש וציסיים את ריבו 

 דלעיל תחולנה אך ורק אם נתקיימו התנאים הבאים: 2אות בס"ק רההו (3)

העונש שהוטל על השחקן הוטל ע"י ועדת המשמעת של האגודה אשר נבחרה  .א

 ( להלן.6כמפורט בס"ק )

 העונש כולל הרחקה ממשחקים בפועל. .ב

( לגבי עונשים 4המפורטות להלן בס"ק ) האגודה קיימה את ההוראות .ג

 ים על ידי אגודות על שחקניהן.המוטל

אגודה אשר הענישה שחקן באמצעות ועדת המשמעת של האגודה חייבת  (4)

ימים מיום מתן פסה"ד,  7להודיע למזכירות האיגוד על הענשת השחקן תוך 

 ולצרף להודעה זו את המסמכים הבאים:

העתק מכתב ההזמנה שנשלח בדואר רשום לשחקן להופיע לדיון בפני ועדת  .א
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 ואשר צויינו פרטי האישום.המשמעת 

 קבלת הדואר הרשום המאשרת את משלוח מכתב ההזמנה לשחקן. .ב

 העתק כתב האישום לפיו הואשם ונדון השחקן. .ג

פרטיכל ועדת המשמעת שדנה את השחקן כשהוא חתום ע"י חברי ועדת  .ד

 המשמעת.

אגודה אינה רשאית להעניש שחקן שלא בהתאם להוראות תקנון המשמעת של  (5)

שוב תקופת ההסגר לגבי שחקנים אשר הוענשו ע"י אגודה יהא יח .האיגוד

בכפיפות לחוקיות העונש אשר הוטל ע"י האגודה על הנאשם כמפורט בתקנון 

 המשמעת.

כל אגודה חייבת להמציא לאיגוד יחד עם טופס ההרשמה לליגה את שמות  (6)

 חבר ועדת משמעת של אגודהאסור ל .האגודהאותה משמעת של החברי ועדת 

 בתפקיד פעיל אחר בענף הכדורסל של האגודה.לכהן 

שחקן אשר שלח לאגודתו טופס כניסה להסגר כאמור לעיל והוטל עליו עונש  (7)

משמעתי ע"י בית הדין המשמעתי של האיגוד לפני ששלח את הטופס כאמור 

לעיל היה תלוי ועומד נגדו דיון  לעיל ו/או שחקן שבעת משלוח הטופס כאמור

תחושב לגביו תקופת ההסגר המשמעתי של האיגוד  משמעתי בפני בית הדין

מתום ריצוי העונש המשמעתי שהוטל עליו ע"י בית הדין המשמעתי של 

 האיגוד.

א.שחקן הנמצא בהסגר אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהי )אליפות, גביע,  (8)

משחק ידידותי, משחקי אימון, משחקים בינלאומיים וכד'( וכן אינו רשאי 

 שומה באיגוד.להתאמן בקבוצה הר

א בהסגר אינו רשאי לשחק כדורסל במסגרת מאורגנת כלשהיא שחקן הנמצ ב.

בארץ או בחו"ל בתקופת ההסגר וכן אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהי 

בחו"ל )כגון משחקים הנערכים במסגרת ליגה של התאחדות לאומית, ליגה 

 ספר וכד'(.-סיטאות, בתירמכללות, אוניב

את הוראות ס"ק )א( או )ב( דלעיל, יבוטל הסגרו, והוא הפר שחקן בהסגר  ג.

תום עונת המשחקים בה הפר את יהיה רשאי להיכנס להסגר רק לאחר 

 ההוראות כאמור לעיל.

 

קיבל השחקן הנמצא בהסגר שחרור מאת אגודתו יבוטל הסגרו והשחקן יורשה  (9)

 ים.לעבור לכל אגודה שהיא, בכפיפות להוראות תקנון זה לגבי העברת שחקנ

 

מזכירות האיגוד תפרסם מידי שנה בשנה רשימה שמית של השחקנים  (10)

תאריכי סיום תקופת ההסגר לגבי כל אחד הנמצאים בהסגר בצירוף 

מהשחקנים הנ"ל וכן רשימת שמות של השחקנים אשר ביטלו הסגרם בצירוף 

 ף במשחקי קבוצתו.התאריך אשר בו רשאי כל אחד מהשחקנים הנ"ל להשתת
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 ניםהעברת שחק .24

 שנה 15שגילם עד  שחקניםהעברת א. 

 בסעיף זה:שנה יוכל, באין הסכמה של אגודתו ) 15-שחקן שגילו פחות מ .1

להודיע על רצונו לעזוב את קבוצתו והוא יוכל לעבור לכל  ,"( להעברתוהקבוצה"

"( במועד הקבוצה הקולטת" :בסעיף זהקבוצה בה הוא חפץ ושתסכים לקבלו )

 להלן: 2 בס"קמלא אחר כל ההוראות המפורטות כמפורט להלן, ולאחר שי

ימים  30בתוך  –מסר את ההודעה במהלך סיבוב א' של עונת הספורט  א. 

 מתחילתו של סיבוב ב' של אותה עונה.

ימים מסיומה של  30בתוך  –מסר את ההודעה במהלך סיבוב ב' של העונה  .ב

 אותה עונה.

יש לראות הודעה זו  –מסר את ההודעה במהלך תקופת הפגרה שבין העונות  .ג

כהודעה שניתנה במהלך סיבוב א' של העונה, על כן יחולו הוראות ס"ק 

 לעיל. (א)1

 על השחקן להמציא למזכירות האיגוד את המסמכים והאישורים הבאים: .2

טופס הודעה על רצונו של השחקן לעזוב את קבוצתו, בנוסח שיוכן ע"י  .א

י שייקבע מעת לעת ע"י מזכירות האיגוד בצירוף אגרת העברה בסכום כפ

 הנהלת האיגוד. 

אישור חתום ע"י הוריו או אפוטרופוסיו הטבעיים שהם מסכימים לעזיבתו את  .ב

 הקבוצה.

 )א(2מסירת מלוא הפרטים וחתימה כדין על טופס ההודעה הנזכר בס"ק  .ג

 .)ב(2לעיל, ייחשב כאישור בהתאם לס"ק 

אי להודיע לאיגוד א. שחקן מושאל ע"י הקבוצה לקבוצה אחרת, לא יהיה רש .3

 לעיל כל עוד לא חזר לקבוצה. 1הודעה כאמור בס"ק 

לעיל, לא תהיה רשאית  1ב. קבוצה שקיבלה משחקן הודעה כאמור בס"ק  

להשאילו לקבוצה אחרת בתקופת הביניים עד לאישור העברתו לקבוצה 

 הקולטת.

ונש דלעיל בזמן שהוא מרצה ע 1 בס"קשחקן לא יהיה רשאי ליתן הודעה כאמור  .4

 משמעתי שנגזר עליו ע"י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד. 

בתקופת המעבר שבין תאריך משלוח הודעה על רצונו של השחקן לעזוב את  .5

 –ועד לאישור העברת השחקן לקבוצה הקולטת  יל,דלע 1הקבוצה כאמור בס"ק 

ור אסור לשחקן להתאמן ו/או לשחק במסגרת קבוצה אחרת מזו בה הוא רשום ואס

 לו לקבל כל תמורה או בכסף או בשווה כסף מקבוצה אחרת מזו בה הוא רשום.

 

 שנה 17-שנה ומעלה אך פחות מ 15שגילם  שחקניםהעברת ב. 

 

: בסעיף זהיוכל באין הסכמה של אגודתו ) שנה 17-שנה ומעלה אך פחות מ 15שחקן שגילו  (1

הקבוצה : "סעיף זהב"( להעברתו להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת )הקבוצה"
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"( והוא יוכל לעבור לקבוצה הקולטת לאחר סיומה של העונה בה הודיע על רצונו הקולטת

 להלן 2 ס"קקבוצה וזאת לאחר שימלא אחר כל ההוראות המפורטות ב לאותה לעבור

אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית שבין שתי עונות ובכפוף לכך שההודעה כאמור תינתן 

  .וב א' של עונת הספורטאו במהלך סיב משחקים
יחד עם זאת, שחקן כאמור יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במהלך סיבוב ב' 

החריגים של האיגוד אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות  תשל עונת הספורט אם ועד

 המצדיקות זאת, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה.
 רות האיגוד את המסמכים והאישורים הבאים:על השחקן להמציא למזכי (2

טופס הודעה על רצונו של השחקן לעבור לאגודה הקולטת בנוסח שיוכן ע"י  (א

מזכירות האיגוד בצירוף אגרת העברה בסכום כפי שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת 

 האיגוד ובצירוף תעודת הזהות שלו או העתק מאושר של תעודת הזהות.

 כי היא מוכנה לקבלו לשורותיה.אישור של הקבוצה הקולטת  (ב

אישור חתום ע"י הוריו או אפוטרופוסיו הטבעיים שהם מסכימים להעברתו  (ג

 "מהקבוצה לקבוצה הקולטת".

לעיל  (א)2ים וחתימה כדין על טופס ההודעה הנזכר בס"ק רטמסירת מלוא הפ 

 .לפרק זהייחשב כאישור בהתאם 

בוצה הקולטת לא יהיה רשאי להודיע שחקן מושאל ע"י הקבוצה לקבוצה אחרת או לק א(  (3

 לעיל כל עוד לא חזר לקבוצה. 1לאיגוד הודעה כאמור בס"ק 

דלעיל, לא תהיה רשאית להשאילו  1קבוצה שקיבלה משחקן הודעה כאמור בס"ק  ב( 

בתקופת הביניים עד לאישור העברתו לקבוצה  לקבוצה הקולטת ו/או לכל קבוצה אחרת

 הקולטת.

דלעיל בזמן שהוא מרצה עונש משמעתי  1יתן הודעה כאמור בסעיף שחקן לא יהיה רשאי ל (4

 עליו ע"י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד.שנגזר 

דלעיל לא יהיה רשאי להשתתף בעונת  1שחקן אשר שלח לאיגוד הודעה כאמור בס"ק  (5

 המשחקים בה נשלחה ההודעה במשחקים של הקבוצה נגד הקבוצה הקולטת.

אמור לעיל בו ננקב שם הקבוצה הקולטת יהיה מנוע מלשנות או שחקן שהגיש טופס כ (6

 לבקש שינוי שמה של הקבוצה הקולטת.

בתקופת המעבר שבין תאריך משלוח ההודעה של רצונו של שחקן לעבור לקבוצה אחרת  (7

דלעיל לאיגוד ועד לאישור העברת השחקן לקבוצה הקולטת, אסור לשחקן  1כאמור בס"ק 

רת הקבוצה הקולטת ואסור לו לקבל כל תמורה בכסף או בשווה להתאמן ו/או לשחק במסג

 כסף מהקבוצה הקולטת.

 

 שנה 31שגילם מעל  שחקניםהעברת ג.  

"( הקבוצה" באין הסכמה של אגודתו )להלן: שנה יוכל, 31-שחקן שגילו מעל ל (1)

"( והוא יוכל הקולטת הקבוצה" להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת )להלן:

בור לקבוצה הקולטת לאחר סיומה של העונה בה הודיע על רצונו לעבור לקבוצה לע

דלהלן: הודעה  (2ג) בס"קהקולטת וזאת לאחר שימלא אחר כל ההוראות המפורטות 

 כאמור יכולה להינתן אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית בין שתי עונות משחקים.
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 ים הבאים:על שחקן להמציא למזכירות האיגוד את המסמכים והאישור (2)

טופס הודעה על רצונו של השחקן לעבור לאגודה הקולטת בנוסח שיוכן ע"י מזכירות  (א

שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת האיגוד בגובה האיגוד בצירוף אגרת העברה בסכום 

 ובצירוף תעודת הזהוצת שלו או העתק מאושר של תעודת הזהות.

 ינה מסכימה להעברתו.תצהיר מאומת כחוק או אישור של "הקבוצה" כי הקבוצה א (ב

 אישור של הקבוצה הקולטת כי היא מוכנה לקבלו לשירותיה. (ג

 אישור מהקבוצה כי הוא לא חייב לה כספים. (ד

דלעיל בזמן שהוא מרצה עונש משמעתי  1 בס"קשחקן לא יהיה רשאי ליתן הודעה כאמור  (3)

 שנגזר עליו ע"י מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד.

דלעיל לא יהיה רשאי להשתתף בעונת  1הודעה כאמור בס"ק שחקן אשר שלח לאיגוד  (4)

 המשחקים בה נשלחה ההודעה במשחקים של הקבוצה נגד הקבוצה הקולטת.

שחקן שהגיש טופס כאמור לעיל בו ננקב שם הקבוצה הקולטת יהיה מנוע מלשנות או  (5)

 לבקש שינוי שמה של הקבוצה הקולטת.

רצונו של השחקן לעבור לקבוצה אחרת בתקופת המעבר שבין תאריך משלוח הודעה על  (6)

דלעיל לאיגוד, ועד לאישור העברת השחקן לקבוצה הקולטת, אסור  1כאמור בס"ק 

סף לשחקן להתאמן ו/או לשחק במסגרת הקבוצה הקולטת ואסור לו לקבל כל תמורה בכ

 או בשווה לכסף מהקבוצה הקולטת.

 

 ביטול הסגרים .25

 

יום מיום כניסתו  50ו הקודמת רק לאחר שחקן רשאי לבטל את הסגרו ולשוב לאגודת .א

 להסגר.

 

הסגרו של שחקן יבוטל אך ורק אם ימציא השחקן למזכירות האיגוד טופס ביטול הסגר  .ב

 כשהוא ממולא וחתום כחוק.

 

שחקן אשר המציא למזכירות האיגוד טופס ביטול הסגר בהתאם להוראות המפורטות לעיל,  .ג

שלאחר היום בו הומצא הטופס  5-מהיום ה יורשה להשתתף במשחקי קבוצתו אך ורק החל

 יום לאחר היכנסו להסגר. 55למזכירות האיגוד, דהיינו 

 

 שינוי שם אגודות / קבוצות איחוד ומיזוג .26

 

אגודה/קבוצה תהא רשאית לשנות את שם הקבוצה ובלבד שהמציאה הסכמה בכתב של ארגון  .א

 הספורט המרכזי אליו היא משתייכת.

 

פורט המרכזי לשינוי שם הקבוצה, תירשם האגודה/הקבוצה תחת שמה נתקבלה הסכמת ארגון הס .ב

 החדש תוך אזכור השם הקודם של האגודה/הקבוצה לפני השינוי.
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שינוי שם האגודה ו/או הקבוצה, מחייב שינוי שם של כל הקבוצות המסונפות לאגודה ולא יאושר  .ג

 המסונפות לאגודה.שינוי שם כאמור, אלא אם הוגשה בקשה לשינוי שם של כל הקבוצות 

למען הסר ספק, שינוי שם אגודה ו/או קבוצה אינו פוטר את הקבוצה ו/או האגודה מקיום מלוא 

 התחייבויותיה לפני שינוי שם.

 

 שתי אגודות/ קבוצות ויותר תהיינה רשאיות להתאחד לאגודה ו/או קבוצה אחת. .ד

 

ן הקבוצות המתאחדות לא איחוד הקבוצות יאושר על בסיס גיאוגרפי בלבד ובלבד שהמרחק בי .ה

סל של  –ק"מ ושיובטח המשך פעילותן של מחלקות הנוער, נערים, ילדים וקט  25יעלה על 

הקבוצות המתאחדות והכפפתן לקבוצה המאוחדת. ניתן יהיה לאחד גם מחלקת גברים בנפרד, 

 וגם מחלקת נשים בנפרד.

 

יס גיאוגרפי, רשאית ועדת ה לעיל ומבלי לפגוע בעקרון האיחוד על בס בס"קלמרות האמור  .ו

הליגה והגביע בשיתוף היועץ המשפטי מטעמים מיוחדים שיפורטו, להתיר איחוד קבוצות מעבר 

 40ק"מ. אישור איחוד של קבוצות שמעבר לרדיוס של  40ק"מ ועד לרדיוס של  25לרדיוס של 

 ק"מ מחייב אישור הנהלת איגוד הכדורסל.

 

תאחדות יהיו שייכים אוטומטית לאגודה/קבוצה השחקנים הרשומים באגודות/קבוצות המ .ז

 המאוחדת.

 

בקשה לשינוי שם ולאיחוד קבוצות תוגש בכתב לאיגוד הכדורסל ע"ג "טופס איחוד קבוצות  .ח

ושינוי שם" עד תום מועד ההרשמות לאיגוד הכדורסל ותהא כרוכה בתשלום אגרה, כפי שתקבע 

הבלעדית של היועץ המשפטי של  מעת לעת. מתן אורכה מעבר למועד הנ"ל, הינו בסמכות

 האיגוד. 

 

 בקשה שלא הוגשה במועד כאמור לעיל, לא תאושר לעונה הקרובה אלא לעונה מאוחרת יותר. .ט

 

לא תאושר בקשה לאיחוד קבוצות, אלא לאחר שהקבוצות/אגודות המתאחדות חתמו על  .י

לבקרה  התחייבות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לאיגוד ולהנחת דעתו של יו"ר הרשות

תקציבית, המבטיח כי הקבוצה המאוחדת תישא במלוא ההתחייבויות של הקבוצות/אגודות 

המתאחדות לרבות חובות לשחקנים, מאמנים, רשויות המס וחובות לאיגוד. אישור יו"ר הרשות 

 לבקרה תקציבית כאמור לעיל יינתן אך ורק ביחס לקבוצות הכפופות לתקנון הבקרה התקציבית.

 

ו אגודות שתתאחדנה לא תהיינה רשאיות להתאחד פעם נוספת, אלא לאחר שחלפו קבוצות ו/א .יא

 חודשים לפחות מיום מתן האישור לאיחוד ע"י האיגוד. 12

 

הצדדים על פירוק האיחוד, יאושר הפירוק רק לאחר קבלת אישור של ארגון/ני  2הסכימו  .יב

ירוק איחוד, אלא לאחר הספורט המרכזי/ים אליו/הם משתייכות הקבוצות. לא תאושר בקשה לפ
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שהקבוצות המתאחדות חתמו על התחייבות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לאיגוד ולהנחת 

דעתו של יו"ר הרשות לבקרה תקציבית, המבטיחה מי יישא בחובות העבר של הקבוצות ומי 

יזו יישא בתביעות עתידיות. כמו כן, על האגודה שמפרקת איחוד להודיע לאיגוד לאיזו אגודה ולא

ליגה תשתייך כל קבוצה לאחר הפירוק. אישור יו"ר הרשות לבקרה תקציבית יינתן אך ורק 

 ביחס לקבוצות הכפופות לתקנון הבקרה התקציבית.

 

הסמכות להכריע בחילוקי דעות בין קבוצות/אגודות המבקשות לפרק איחוד, אשר לא הגיעו  .יג

וצות לאחר הפירוק, לאגודות ו/או להסכמה באשר לתנאי הפירוק )הן כספיות והן השתייכות קב

 הינה בידי המוסד לבוררות של האיגוד ובכפוף לתקנון המוסד לבוררות. –לליגות( 

 

אגודה רשאית להעביר קבוצה או קבוצות קיימות באגודה לאגודה אחרת. העברת קבוצה לאגודה  .יד

אגודה אחרת מחייבת אישור של ארגון הספורט המרכזי. לא תאושר בקשה להעברת קבוצה מ

לאגודה אלא לאחר ששתי האגודות חתמו על התחייבות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לאיגוד 

ולהנחת דעתו של יו"ר הרשות לבקרה תקציבית, המפרטת מי יישא בחובות העבר של הקבוצות 

ומי יישא בתביעות עתידיות, וכי לא עומדים מאחורי הבקשה שיקולים בלתי ספורטיביים בניגוד 

וכן לא תהיה פגיעה בצד שלישי. אישור יו"ר הרשות לבקרה תקציבית יינתן אך ורק  לתקנון

 ביחס לקבוצות הכפופות לתקנון הבקרה התקציבית. 

העברות קבוצות תהיינה רק עד תום מועד ההרשמות של הקבוצות לליגה. מתן ארכה הינה 

 בסמכות היועץ המשפטי של האיגוד בלבד.

 

ה תאושר על בסיס גיאוגרפי בלבד, ובלבד שהמרחק בין הקבוצות העברת קבוצות מאגודה לאגוד

ק"מ. ועדת הליגה והגביע באישור היועץ המשפטי תהיה רשאית  25המתאחדות לא יעלה על 

ק"מ,  40ק"מ ועד לרדיוס של  25להתיר העברת קבוצות מאגודה לאגודה מעבר לרדיוס של 

ק"מ, מחייב אישור  40ר לרדיוס של מטעמים מיוחדים שיירשמו. אישור העברת קבוצות מעב

 הנהלת האיגוד.

 

אגודה המבקשת לקרוא לאחת מקבוצותיה על שם אדם שנפטר, רשאית להוסיף לשמה את שם  .טו

 האדם שנפטר; וזאת בכל עת בהודעה בכתב שתישלח לאיגוד.

 

קבוצה רשאית להוסיף לשמה שם מסחרי של גוף אחד, שהינו המממן )ספונסר( הראשי של  .טז

 וזאת בכל עת בהודעה בכתב שתישלח לאיגוד. הקבוצה;

 

-אגודה אשר לה מספר קבוצות באותה שכבת גיל )בוגרים/ות, נוער, נערים/ות, ילדים/ות וקט .יז

סל( מחויבת להוסיף לכל אחת מהקבוצות, בעת רישום כל קבוצה בכל עונה, שם לזיהוי הקבוצה. 

של אזור גיאוגרפי באותה עיר, שם כאמור יכול שיהיה ע"ש אדם שנפטר כאמור לעיל או שם 

 שכונה, מתנ"ס וכיוצ"ב.
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 ועדת הליגה והגביע .27

 

גביע ויתר המשחקים הרשמיים המבחן, משחקי האליפות )ליגה(, משחקי הניהול משחקי  .א

 יהיה בידי ועדת הליגה והגביע.

 

 כ"ל האיגוד ורכז הליגות באגוד.נועדת הליגה והגביע תורכב ממ .ב

 

יע תתקיימנה בהתאם לצורך, כפי שייקבע מידי פעם לפעם על ידי ישיבות ועדת הליגה והגב .ג

 הועדה.

 

כל  להסמיך כל אדם לחתום בשם הועדה ולפרסם החלטותיה.רשאית ועדת הליגה והגביע  .ד

החלטות ועדת ליגה וגביע יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד, לרבות שינויים במועדי 

סומי ועדת ליגה וגביע )ובכלל זאת חוזרים משחקים וחוזרים רשמיים. האחריות לקריאת פר

כנס מדי יום לאתר האיגוד ולקרוא את י)המחויבות לה רשמיים( חלה אך ורק על הקבוצות

, ופרסום החוזר באתר האינטרנט כמוהו כשליחת דואר רשום הפרסומים המופיעים בו(

 .וקבלתו על ידי האגודה

 

 והגביע את תפקידיה הבאים: ועדת הליגהלשם ניהול משחקי הליגה והגביע תמלא  .ה

 עריכת לוחות המשחקים לליגות השונות ופרסומם. .1

עריכת שינויים בלוחות המשחקים בהתאם להחלטותיה ובכפיפות הוראות תקנון זה  .2

 ופרסומם.

 אישור תוצאות המשחקים על סמך דו"חות שופטי המשחקי ופרסום התוצאות הנ"ל. .3

 על תוצאות המשחקים. דיון והחלטה בערעורים המוגשים ע"י קבוצות .4

 אויר. –דחית משחק או מחזור משחקים מחמת מזג  .5

 קביעת מועדים חדשים למשחקים שנדחו. .6

 

ליו"ר ועדת הליגה וגביע תהא הסמכות לפי שיקול דעתו לדחות משחק או מחזור משחקים  .ו

וכן לקבוע מועדים חדשים למשחקים שנדחו, בתנאי שהשיקולים לדחיית משחק כל שהוא 

 דלהלן. 40פרק יפות להוראות יהיו בכפ

 

 ערעורים על תוצאות המשחקים .28

  

ערעור על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אך ורק ע"י אחת הקבוצות אשר השתתפו  .א

 שעות ממועד סיומו של המשחק. 72א הערעור ובתנאי שיוגש תוך ובמשחק נש

  

הוגש ערעור לא ככל ששעות ממועד סיומו  72תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית לאחר  .ב

שופט המשחק לא ציין כל הערה העלולה להשפיע על אישור תוצאות וככל שכאמור לעיל 
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 המשחק .

 

רשאית להגיש אינה קבוצה וצאות משחק אינו מהווה החלטה של ועדת הליגה ואישור ת .ג

הליגה לאשר את התוצאה כפי שנקבעה ע"י שופט המשחק באם  תערעור על החלטת ועד

 עור במועד הנקוב בס"ק א' דלעיל.לא הגישה הקבוצה ער

 

צאות משחק שנקבעו ע"י ועדת הליגה והגביע וקבוצה תהא רשאית לערער אך ורק על ת .ד

צאות המשחקים אשר אושרו אוטומטית ולאחר דיון בועדת הליגה והגביע ולא על ת

 כאמור לעיל בס"ק ב' דלעיל.

 

שרי המוקדם ביותר ועדת הליגה והגביע תדון בכל ערעור אשר הוגש לה במועד האפ .ה

לאחר הגשת הערעור, ולא יאוחר משבועיים לאחר יום הגשת הערעור ותפרסם את 

 ההחלטה בכל ערעור בתוך שבוע ימים מיום סיום הדיון בערעור.

 

ערעור לועדת הליגה והגביע יוגש בכתב ויכלול את כל הנימוקים לערעור. ועדת הליגה  .ו

 והגביע תדון אך ורק בנקודות אשר פורטו בכתב הערעור.

 

תהיה רשאית ועדת הליגה והגביע תאשר לקבוצה המערערת את הגשת הערעור וכן  .ז

 ., לתגובתהכתב הערעור לקבוצה היריבהלהחליט האם להעביר את 

 

התומכים קבוצה המערערת לציין בכתב הערעור את שמות וכתובות העדים על ה .ח

 ועדת הליגה תחליט אם לשמוע עדים אלה או לא. בגרסתה, ככל שישנם.

 

 .ועדת ליגה וגביע רשאית להחליט האם לקבל את תגובת שופט/י המשחק בכתב לערעור .ט

 

ע"י מורשי החתימה  קבוצה או אגודה תהא רשאית להיות מיוצגת בפני הועדה אך ורק .י

, החוקיים מטעמה וזאת כרשום בטופס ההרשמה של הקבוצה לעונת המשחקים השוטפת

 .אך ועדת הליגה והגביע אינה חייבת לזמן את נציגי הקבוצה

 

ה בו וועדת הליגה פקבוצה אינה יכולה להגיש ערעור על תוצאות משחק אשר לא השתת .יא

 י צד שלישי.והגביע לא תדון בכל ערעור אשר הוגש ע"

 

 ערעורים על החלטות מנהלת ליגת העל גברים ונשים .29

 

 ניתן לערער על החלטות מנהלת ליגת העל לגברים ונשים בפני בית הדין העליון של האיגוד.  .א

 

 ימים מיום פרסום ההחלטה שעליה מערערים. 10ערעור כנ"ל חייב להיות מוגש בתוך  .ב
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 ערעורים על החלטות ועדת הליגה והגביע .30

 

 החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן לערער בפני ביה"ד העליון של האיגוד. על .א

 

העתקים למזכירות איגוד הכדורסל  5-כל ערעור על החלטת ועדת הליגה והגביע יוגש מודפס ב .ב

 בצירוף אגרת ערעור בסכום כפי שייקבע מידי פעם בפעם על ידי הנהלת האיגוד.

 

ים מיום פרסום ההחלטה עליה מערערים. התאריך ערעור כנ"ל חייב להיות מוגש תוך שבעה ימ .ג

המודיע על ההחלטה לאגודה המערערת על הדוא"ל הקבוע לגבי פרסום ההחלטה יהא התאריך 

 או היום בו פורסם החוזר ובו ההחלטה עליה מערערים.

 

 איגוד.ל היועץ המשפטיועדת הליגה והגביע תיוצג בפני ביה"ד העליון ע"י  .ד

 

 מאמנים .31

 

 בהצגת כרטיס מאמן.חייבים עוזרי המאמנים בכל הליגות כל המאמנים ו .א

 

נים יהיה להציג מאאמן )כדוגמת כרטיסי שחקן( ועל המינפיק כרטיסי מאיגוד הכדורסל  .ב

לשופט יחד עם כרטיסי השחקן של הקבוצה. מאמן שלא יהיה ברשותו את כרטיסי המאמן 

 בתחום שדה המשחק. כרטיס, לא יורשה לנהל את המשחק ויהיה עליו לשבת ביציע ולא

 

מאמנים ועוזרי מאמנים בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים יהיו חייבים גם באישור  .ג

 הבקרה התקציבית להוצאת כרטיס מאמן.

 

רשאים לאמן רק בליגה  1988-כהגדרתה בחוק הספורט, תשמ"ח בעלי תעודת מדריך .ד

כמאמן או כעוזר מאמן  סל. מדריך לא רשאי לשמש-נערים, נערות ב, ילדים, ילדות וקט

 בליגות בוגרים, נשים, נוער ונערות א'.

 

 קחתהשופט ל שנעשתה על ידי מאמן, על במקרה של הרחקת מאמן או עבירה משמעתית .ה

 לדו"ח השופט. לצרפואת כרטיס המאמן ו

 

 מבנה הליגה .32

 

היו, יככל שמבנה הליגות הכולל את סדר העליות והירידות או את משחקי המבחן,  .א

 . בחוזר רשמי של האיגודיפורסם 

 



45 

 

נשים, ליגה לאומית גברים, ליגה לאומית נשים, -ליגת על –בכל מקרה שאחת מהליגות  .ב

ליגה נוער ליגת על לנוער, ליגה א' גברים, ליגה ארצית נשים, ליגה ארצית גברים, 

ליגה נוער ארצית, ליגה נערים א' לאומית, ליגה נערים א' ארצית, ליגה נערות  לאומית,

קבוצות  10ליגה נערות ב' לאומית וליגה ילדים א' לאומית תחל בפועל עם  לאומית,א' 

או פחות מכך, הרי שבכל מקרה תרד בסיום העונה קבוצה אחת מאלו שהחלו בפועל את 

 משחקי הליגה. 

להתחיל בפועל את העונה, הכוונה כי הקבוצה שיחקה בפועל לפחות  –לעניין סעיף זה 

 ה במהלך אותה עונה.משחק אחד במסגרת הליג

  

נשים שלא המציאה בטוחות כנדרש על ידי הרשות או גברים וקבוצה מליגת על  .ג

שהרשות החליטה סופית שלא לאשר את תקציבה לפני פתיחת משחקי הליגה, תרד 

 לליגה לאומית. 

הרשות שהרשות או  "יעבוצה מליגה לאומית גברים שלא המציאה בטוחות כנדרש ק   

שחקי הליגה תרד לליגה ארצית. מלא לאשר את תקציבה לפני פתיחת החליטה סופית ש

סדר הקבוצות לפי  תשובצנהמקום הקבוצה או הקבוצות שתרדנה כאמור לעיל, ב

 דלהלן: 

  ;היורדת הבכירה בדירוג (   1)            

קבוצה שצברה את מספר הנקודות הגדול מבין שתי הקבוצות המדורגות במקום ה(   2)

קודות תעלה נ, היה לשתיהן מספר שווה של גברים או לאומית נשים גה ארציתהשני בלי

מקרה של אי שוויון במספר הקבוצות במחוזות בהקבוצה בעלת ההפרש הסלים העדיף. 

עפ"י  היעליהפרש סלים שווה בין הקבוצות במקום שני תוכרע ההשונים או במקרה של 

 הגרלה.

  ;יורדת הנוספת )אם יש כזו(ה(   3)

עפ"י גברים  ארציתלאומית גברים ונשים או קבוצות הבאות לפי דירוג בליגה ה(  4)

  ;עיללאותם עקרונות שנקבעו 

  

תה אמורה לרדת לליגה הלאומית אך יעל אף האמור לעיל, בליגת על נשים קבוצה שהי .ד

הנות מהוראות הסעיף שתי ינותרה בליגת העל לאור הוראות הסעיף הנ"ל, לא תוכל ל

 .עוקבות יפות, או פעמיים )גם אם לא רצופות( במשך שלוש עונותעונות ברצ

 

לאחר קיום מחזור המשחקים הראשון של הליגה לא יהיו יותר חילופי קבוצות בין  .ה

   הליגות מכל סיבה שהיא.

 

ימים או  7קבוצה שתעלה לליגה גבוהה יותר, מטעמים שפורטו לעיל, ועלייתה נקבעה  .ו

או שעלייתה נקבעה לאחר תום מועד ההעברות, תהיה פחות לפני תום מועד ההעברות 

העברות וזאת לאחר המחזור השלישי  4רשאית לבצע בתקופת ההעברות הנוספת 

 )במקום המחזור החמישי(.
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שינויים במבנה הליגות יתקבלו אך ורק ע"פ החלטת הנהלת האיגוד  .1

א ל. , או ע"י הועדה המקצועית לגברים ונשיםבהמלצת ועדת הליגה והגביע

הוא משנה את תקן העליות והירידות ניתן לשנות את מבנה הליגות אם 

 .שלפני עונת המשחקים הקיים בתחילת הפגרה הרשמית

 

הנהלת האיגוד חייבת לפרסם את השינויים אשר נתקבלו במבנה הליגות  .2

ימים לפני תחילת עונת  14 -בחוזר רשמי של האיגוד לא יאוחר מ

 המשחקים.

 

ם קבוע שתקבע הנהלת האיגוד. בשבוע שבו חלים חגי כל ליגה תתקיים ביו .3

קבוצה  ישראל רשאית ועדת הליגה לחרוג מימי המשחקים הקבועים.

המשתייכת למרכז אליצור ו/או קבוצה שבעת הרשמתה ביקשה זאת )לעיל 

ולהלן: 'קבוצה דתית'(, לא תחויב לקחת חלק כלשהו במשחק ליגה ו/או 

 חג ועד שעה לאחר יציאת שבת ו/או חג. גביע, משעה לפני כניסת שבת ו/או

 

 משחקים חוזרים ייערכו בימים שייקבעו ע"י ועדת הליגה והגביע. .4

 

 ובנות  בנים אקדמיה לכדורסלה .33

 

בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל, הוחלט על הקמת פנימייה למחוננים, במסגרתה  .א

ה, בכל מקום בו נרשם יופעלו קבוצות על ידי איגוד הכדורסל ו/או מי מטעמו. בסעיף ז

 ."שחקן" הכוונה גם לשחקנית

 

 "האקדמיהקבוצות קבוצות הפנימייה שהוקמו ו/או יוקמו על ידי איגוד הכדורסל )להלן: " .ב

(, יהיו רשאיות להשתתף בכל ליגה )נערים/ות ו/או נוער/נערות ו/או "האקדמיהאו "

קנים( על פי החלטת בוגרים, למעט ליגת העל, גם אם הליגה אינה תואמת את גיל השח

הנהלת איגוד הכדורסל, שתינתן בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית או ועדת נשים, לפי 

בליגה כלשהי, ייעשה בתוספת לקבוצות הרשומות באותה  אקדמיהין. רישום קבוצות היהענ

לא ישפיע על מבנה הליגות,  קבוצות האקדמיהליגה ולא על חשבון קבוצה כלשהי. צירוף 

 ושחקי אקדמיהת הוע ע"י וועדת הליגה והגביע מדי עונה. בכל מקרה, קבוצכפי שייקב

 .יותר ותגבוה ותבליג

 

 קבוצות של האקדמיה, ישובצו הקבוצות במחוזות נפרדים. 2בליגה בה יש  .ג

 

 קבוצות האקדמיה בנערות א' לאומית ונערות ב' לאומית ישחקו באזור הצפון בלבד. .ד

 

רשם שחקנים שיאותרו על ידי האיגוד ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להי האקדמיהלקבוצות  .ה

לא יתקבל לאקדמיה שחקן  .אשר הושאלו אליהן מאגודותיהם )להלן: "קבוצת/אגודת האם"(
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כך  ,)הליך של שחרור קטין)גם אם סיים החברה האיגוד רשום באגודה  חדש אשר לא

אחר מכן יושאל ל באיגוד ורק החברהכשחקן חדש באגודה השחקן יהיה חייב להירשם ש

שחקן הנמצא בהליך של כמו כן,  ., כאמוראקדמיהקבוצה מקבוצות המאותה אגודה ל

 הסגר/שחרור קטין לא יכול להירשם לקבוצה מקבוצות האקדמיה.

 

, יהיה רשאי לעשות זאת על דרך השאלה האקדמיהשחקן שעבר לשחק באחת מקבוצות  .ו

 .גודת האם שלוישוב לא - באקדמיהבלבד, כאשר עם סיום השתתפותו 

 

ישתתפו, תוצאות משחקיהן  ןבה ותבמהלך הסדיר של הליג תשחקנההאקדמיה קבוצות  .ז

תיחשבנה כמו לכל קבוצה אחרת, אך הן לא תוכלנה לזכות בתואר כלשהו )אליפות(, גם אם 

לליגה נמוכה יותר. היה  אקדמיהרדו קבוצות היסיימו במקום הראשון. כמו כן לא הן 

, האלופה תוכרז כקבוצה בליגה מסוימת תסיים במקום הראשון קדמיהאוקבוצה מקבוצות ה

 תסיים במקום האחרון אקדמיהשסיימה במקום השני באותה ליגה; היה וקבוצה מקבוצות ה

, תרדנה ליגה הקבוצות שהיו מעליה )בהתאם למספר היורדות באותה ליגה בליגה מסוימת

 .באותה עונה(

 

סל )אם וככל -משחקי הגביע ו/או משחקי הגמרלא ישחקו במסגרת  האקדמיהקבוצות  .ח

 .(מקבוצות האקדמיה סל בליגה בה השתתפה קבוצה-שיתקיימו משחקי גמר

 

עבור בגמר סל או /האקדמיה לא יורשו לשחק בגביע המדינה ו ה מקבוצותשחקני קבוצ .ט

 .םאגודות האם שלה

 

 .קבוצת אקדמיה תקיים את משחקיה הביתיים באולם במכון וינגייט .י

 

במהלך העונה, תבוטל השאלתו אוטומטית והוא  את האקדמיהן שמסיבה כלשהי יעזוב שחק .יא

שחקן  (.רק בתקופת העברות הנוספתיחזור לאגודת האם שלו, לקבוצה המתאימה לגילו )

רק קבוצה אותה , יוכל להירשם כשחקן בהאקדמיהת וקבוצאחת משיצטרף במהלך העונה ל

 .בתקופת ההעברות הנוספת

 

, על אף בקשה לעשות כן מצד איגוד האקדמיהקן מאגודתו לקבוצה מקבוצות אי שחרור שח .יב

תהווה עבירת  - האקדמיהובתנאי שהשחקן הסכים לשחק בקבוצת  ו/או מי מטעמו הכדורסל

 ,אקדמיהשחק באחת מקבוצות השחקן שאותר לבמקרה של  , על כל המשתמע מכך.משמעת

 האגודה יצוין בין היתר בו ן רשום,לאגודת האם בו השחק איגוד הכדורסל יוציא מכתב

לקבוצה מקבוצות האקדמיה  של השחקן יום לחתום על טופס השאלה 7תוך  תמתבקש

 של השחקן לא תחתום האגודה על טופס השאלה מיםי 7תוך אם  ;בהתאם לתקנון האיגוד

לשחקן שהתחיל כמו כן,  , על כל המשתמע מכך.לדין משמעתי אגודת האםתועמד  כאמור,

אסור  או לשום אגודה אחרתו/לאגודת האם שלו  - אקדמיהאחת מקבוצות הילותו באת פע

 האקדמיה. האקדמיה בניסיון לשכנעו לעזוב אתצוות לפנות לשחקן ללא אישור 
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ייחשבו כאילו שיחק השחקן באגודת האם  האקדמיההשנים שבהם שיחק שחקן בקבוצות  .יג

 ."שחקן בית" ולתקנון דמי ההשבחהין ובמיוחד בכל הנוגע להגדרת ישלו, לכל דבר וענ

 

לשחק עונה , יידרש אותו שחקן להתחייב באקדמיהבגין כל עונה מלאה בה שיחק שחקן  .יד

 שב בגיל בוגר שחקןאם  .כאמור לעיל ,אגודת האם שלו עם שובו אליהמלאה עבור 

רשאית להשאילו  קבוצתו של אגודתו, לאומיתבליגה על או  מהאקדמיה לקבוצה בליגת

ככל  .לאומית בלבדליגה  בליגת על או המשתתפת קבוצהאחרת לה מסונפת  אגודהל

הרי  ,של אגודתו חוזר לקבוצה שהיא בליגה נמוכה )ארצית ומטה(הנ"ל השחקן ש

תשלם  המעוניינת להעבירו אליה, לאומיתליגה בליגת על או  מסוימת המשתתפת קבוצהש

 בהתאם למו"מ ביניהם, השבחהדמי  )של אגודת האם של השחקן( לקבוצה בליגה הנמוכה

 .לבוררות של האיגוד מוסדלהכרעת היועבר הנושא  - חלא יצלהמו"מ  אםכאשר 

 

על אף האמור בכל מקום אחר בסעיף זה, אין לראות ברישום שחקן באחת מקבוצות  .טו

גם בשנה  באקדמיהכהתחייבות של האיגוד ו/או מי מטעמו, לרשום את השחקן  האקדמיה

כי האיגוד יהא רשאי לבחון מעת לעת את התאמתו של שחקן שנרשם שלאחר מכן. מובהר 

 ., ולבטל השאלתוהאקדמיהלאחת מקבוצות 

 

אחת מקבוצות שמתקבל ל של השחקן( אפוטרופסיו/ע"י הוריו)ייחתם הסכם בין כל שחקן  .טז

ן היתר של השחקן באקדמיה )ביזכויותיו וחובותיו אשר יסדיר את  ,קדמיה לבין האיגודהא

 של האיגוד. היועץ המשפטיוהתאמתו יוכן ע"י נוסח ההסכם אות תקנוני האיגוד(. לאור הור

 

 חלוקת הקבוצות בליגות אזוריות .34

 

 .גיאוגרפי בליגה המחולקת למספר אזורים יהיה מספר קבוע של קבוצות בכל אזור

קבוצות שוליים לצורך סעיף זה הן שתי קבוצות או יותר, שלדעת ועדת ליגה וגביע מצויות 

 צה או בסמוך לקצה של אזור גיאוגרפי של מחוז מסוים. בק

ובץ כל קבוצה שועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע ע"פ הגרלה באיזה מבין האזורים ת

 מקבוצות השוליים ובתנאי שהקביעה תיעשה בכפיפות להוראות הבאות:

 

תוך אם יש שתי קבוצות שוליים באזור מסוים, תשבץ ועדת הליגה והגביע את הקבוצות  .א

 רוטציה כך שבכל שנה תשחק קבוצה אחרת באזור היותר מרוחק.

 

 אם לאגודה יש יותר מקבוצת שוליים אחת, אזי אחת מהן תשובץ באזור המרוחק יותר. .ב

 

לליגה נמוכה ירדה אם אחת הקבוצות כאמור בס"ק א' לעיל, עלתה לליגה גבוהה יותר או  .ג

בה באזור היותר מרוחק ואילו יותר, הקבוצה החדשה באותה ליגה תשחק בעונה הקרו

 בשנה שלאחריה תבצע רוטציה כאמור לעיל.
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מהן שיחקה בעונה החולפת באזור מרוחק ואילו אחת אם יש מספר קבוצות שוליים אשר  .ד

האחרות עלו או ירדו רק באותה שנה לאותה ליגה הרי הקבוצה ששיחקה בעונה החולפת 

זור קרוב ואילו האחרות תשובצנה באזור מרוחק יותר זכאית להיכלל בעונה הבאה בא

 באזור מרוחק יותר או שתתקיים ביניהן הגרלה.

 

 חלוקת האזורים בליגות נמוכות ביותר .35

 

ומספר  גיאוגרפיים בליגות הנמוכות ביותר לגברים ונשים ייקבע שיבוץ הקבוצה באזורים

 דלעיל. 34הקבוצות בכל אזור ע"פ החלטת ועדת הליגה והגביע ובכפיפות לסעיף 

ועדת הליגה והגביע רשאית להורות על חלוקת אזור לבתי משנה על מנת למנוע נסיעות 

 מרוחקות של הקבוצות.

קבוצות בכל אחת מהליגות  6על ועדת ליגה וגביע לשבץ בעת פרסום תכנית המשחקים, לפחות 

ל ס-בליגת א' נשים, ליגה נערות א', ליגה נערות ב', ליגת ילדות וליגה קטהמפורטות להלן: 

 .בנות

 

 שיטת משחקי האליפות .36

 

 2משחקי האליפות ייערכו בשיטה של ליגה בת שני סיבובים כדלקמן: כל קבוצה תשחק  .א

 הנהלהמשחקים נגד כל אחת מיריבותיה. האחד במגרשה הביתי והשני במגרש יריבתה. 

סל בכל אחת מהליגות, בהתאם לשיקול -איגוד הכדורסל רשאית לקבוע משחקי גמר

 דעתה.

 6בכל מקרה שאחת מהליגות גברים ונשים תחל בפועל עם  –האמור לעיל  על אף

סיבובים,  4ייערכו משחקי האליפות בשיטה של ליגה בת  –קבוצות או פחות מכך 

 בהתאמה לאמור לעיל.

  

 6בכל מקרה בו במהלך הסיבוב הראשון תתפרקנה קבוצות כך שבאחת הליגות תיוותרנה 

סיבובים,  2ת ועדת הליגה והגביע להוסיף עוד קבוצות או פחות מכך, תהא רשאי

 בהתאמה לאמור לעיל. 

 

ייערכו  –קבוצות  9עד  7בכל מקרה שאחת הליגות, גברים ונשים, תחל בפועל עם 

 סיבובים, בהתאמה לאמור לעיל.  3משחקי האליפות בשיטה של ליגה בת 

 7ות תיוותרנה בכל מקרה בו במהלך הסיבוב הראשון תתפרקנה קבוצות כך שבאחת הליג

קבוצות, תהא רשאית ועדת ליגה וגביע להוסיף עוד סיבוב אחד, בהתאמה לאמור  9עד 

 ספרנה גם בסיבוב השלישי.יכל התוצאות והנקודות הנקבעות בסיבוב השני, ת לעיל.

 

במקרים בהם אמורים להתקיים בין הקבוצות שני משחקים )בשיטת בית וחוץ( במסגרת  .ב

 גמר סל:
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שחק הראשון מבין השניים יגרום לביטולו מראש של המשחק הפסד טכני במ (1

 השני, ולהעפלתה של הקבוצה המנצחת לשלב הבא.

הפסד טכני במשחק השני מבין השניים, יגרום לביטול תוצאת המשחק הראשון  (2

 ולהעפלתה של הקבוצה המנצחת לשלב הבא.

 

 הרחקת שחקן ו/או מאמן .37

 

מהמגרש ומסרב לצאת, תינתן לו שהות של  שחקן או מאמן שהורחק על ידי אחד השופטים .א

דקות לבצע את ההוראה. באם שחקן או מאמן יעמוד על דעתו ולא יעזוב את המגרש תוך  2

שתי הדקות, יופסק המשחק וקבוצתו תיחשב כזו שגרמה להפסקת המשחק וזאת בכפוף 

להעמדת השחקן לדין משמעתי והרשעתו. ראש הקבוצה רשאי לקבל הסבר מהשופט על 

 יבת ההוצאה. הפניה לשופט תיעשה בצורה הולמת.ס

 

השופט יחזיר את כרטיסי השחקנים והמאמן לראשי שתי הקבוצות בסיום המשחק פרט  .ב

לכרטיס של אותו שחקן או מאמן שהורחק מהמגרש. כרטיסו של שחקן או מאמן זה יועבר 

 שעות מגמר המשחק, ע"י השופט. 24יחד עם הדו"ח לאיגוד תוך 

 

 המשחק ללא רשותעזיבת שדה  .38

 

 קבוצה אינה רשאית לעזוב את שדה המשחק או לסרב להמשיך במשחק לפני סיומו החוקי. .א

 

קבוצה אשר סירבה להמשיך במשחק לפני סיומו החוקי או אשר עזבה את שדה המשחק  .ב

 לפני סיום המשחק תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של האיגוד.

 

 תכנית המשחקים .39

 

 קים בכל ליגה תיערך ותיקבע ע"י ועדת הליגה והגביע.תכנית המשח .א

 

סדר המשחקים ייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע כאמור בס"ק א' דלעיל אולם ועדת הליגה  .ב

על אף האמור בכל מקום אחר  והגביע רשאית לשנות ע"פ שיקוליה הבלעדיים מסדר זה.

 באותו יום ובאותה שעה. בתקנון זה, המחזור האחרון של ליגה לאומית גברים ייערך כולו

 

 .יופיע מעת לעת באתר איגוד הכדורסלתרשים ההגרלות  .ג

 

את באתר האינטרנט של האיגוד ועדת הליגה והגביע תפרסם רשמית בחוזר האיגוד ו/או  .ד

ימים לפני היערכו )יום פרסום ההודעה ויום  10 לפחות יגהלתאריך המחזור הראשון בכל 

 הימים(. המחזור הראשון נכללים בתוך עשרת

 



51 

 

ימים לפני תאריך המשחק הראשון  7לוח המשחקים יפורסם ע"י ועדת הליגה והגביע לפחות  .ה

 באותו מחזור )יום הפרסום ויום המשחק נכללים בתוך שבעת הימים(.

 

 .בתקנון זהתכנית המשחקים תפורסם כאמור  .ו

 

ביתיים ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע ע"פ שיקוליה הבלעדיים את שעות המשחקים ה .ז

של הקבוצות, אולם יתחשבו במידת האפשר בבקשת הקבוצות כפי שצוינה על גבי טופס 

ילדות, זמן הברוטו בין משחק למשחק בליגות לבוגרים, נשים, נוער, נערים,  ההרשמה.

סל, יעמוד על -קט זמן הברוטו בין משחק למשחק בליגת , יעמוד על שעתיים.ילדים ונערות

 שעה וחצי.

 

והגביע תפרסם יחד עם תכנית המשחקים את רשימת הכתובות של הקבוצות  ועדת הליגה .ח

 וכתובת מגרשיהן הביתיים.

 

שעות בין  48ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע לקבוצה שני משחקים תוך הפרש של  .ט

 משחק למשחק.

 

 שינויים בתכנית המשחקים .40

 

 כל משחק חייב להתקיים בהתאם לתכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה. .א

ינויים בתכנית המשחקים ייעשו ע"י ועדת הליגה והגביע אך ורק באחד המקרים ש

 המפורטים בסעיף זה או במקרים המוזכרים ומפורטים בתקנון זה.

 ע"פ בקשה מנומקת של הנהלת איגוד הכדורסל. (1

 בימי אבל לאומי. (2

 לפי הוראות מוסדות ממלכתיים. (3

 בשעת הכרזת מצב חירום במדינה. (4

הועברה הודעה בכפוף לכך שמאמן הקבוצה ביום המשחק )לרגל נישואי שחקן/ (5

 יום מראש. 21על כך 

 מזג אויר בלתי מתאים למשחק. (6

 כח עליון. (7

לרגל השתתפות שחקן הקבוצה במשחק של נבחרת ישראל )בוגרים, נשים,  (8

 נוער, נערות, קדטים, קדטיות(.

, ילדות, שחקנים בו זמנית מקבוצה בליגה נוער, נערים, נערות, ילדים 4יציאת  (9

סל לשרות לאומי ו/או שירות בגדנ"ע ו/או טיול שנתי של ביה"ס בתנאי -קט

ם לפני מועד המשחק, אישור ממנהל ביה"ס על מיי 7שיומצא לאיגוד עד 

 מצוינים באישורים. השחקנים השירות המתוכנן, כאשר שמות 

שחקנים בו זמנית,  4קיומה של בחינת בגרות רשמית אותה עוברים לפחות  (10

ותו יום של משחק, בליגת נוער ונערים/ות ובשעה שאינה מאפשרת הגעה בא
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ימים לפני מועד המשחק,  7סבירה למשחק; וזאת בתנאי שיומצא לאיגוד עד 

אישור ממנהל ביה"ס בכתב ובו שמות השחקנים שאמורים לעבור את בחינת 

 ., ואת מועד ושעת הבחינההבגרות

 נבחרות ישראל.לרגל יציאת מאמן קבוצה לחו"ל עם אחת מ (11

סל, ילדים, ילדות, נערים, -שחקנים בו זמנית מקבוצה בליגות קט 4יציאת  (12

נערות ונוער בזמן חופשות בתי הספר לטיול של תנועת נוער, ובלבד שיומצא 

ם לפני מועד המשחק, אישור בכתב מההנהגה הארצית של מיי 7לאיגוד, עד 

ים המשתתפים יצוינו תנועת הנוער על הטיול המתוכנן, כאשר שמות השחקנ

 באישור. 

 

 ., בדרך הקבועה בתקנון זהמשחק תודיע על כך ועדת הליגה והגביעעל כל שינוי במועד  .ב

 

 ועדת הליגה לא תקבע משחקים בימים אלה: .ג

 בערב ראש השנה ובשני ימי החג (1

 ביום הכיפורים (2

 בערב חג הפורים (3

 בערב ליל הסדר (4

 בערב יום העצמאות (5

 במוצאי יום העצמאות (6

 כרון לחללי צה"ל ייום הזבערב  (7

 אה ולגבורהוכרון לשיבערב יום הז (8

 בערב ל"ג בעומר (9

 בערב תשעה באב (10

בתאריך אחד בכל עונת המשחקים עליו הודיעה הקבוצה מראש בתחילת עונת  (11

 יום לפני המועד הנ"ל. 45המשחקים, על גבי טופס ההרשמה או לפחות 

 

  .ד

ביום המשחקים הרגיל  שאמור היה להתקיים במגרש פתוחמשחק  הופסק/בוטל (1

נשים,  מחוזית נוער,  מחוזית ליגה א' עקב גשם, בליגות ב' גברים,  של הליגה

סל, ייערך משחק חוזר -ילדים, ילדות וקטמחוזית נערות, מחוזית נערים, 

אוטומטית וזאת ללא מתן הודעה נוספת של האיגוד, ביום החליפי שיפורסם לגבי 

המשחק ייערך בשעה  הליגה והגביע.כל אחת מהליגות הנ"ל בספר משחקי 

 המתוכננת בלוח המשחקים.

בוטל משחק שלא מתקיים ביום משחקים רגיל של הליגה, תקבע ועדת הליגה  (2

 והגביע מועד למשחק חוזר.

נוכחה קבוצה לדעת כי במועד החליפי ובשעה המתוכננת בלוח המשחקים, אמור  (3

דעה על כך לועדת להיערך במגרש משחק כדורסל אחר, חובה עליה ליתן הו
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שעות מהמועד בו אמור היה  48או בפקסימיליה, תוך  בדוא"להליגה והגביע 

 להיערך המשחק שבוטל. 

 בנסיבות כנ"ל תשנה ועדת הליגה והגביע את שעת המשחק.

בוטל המשחק החוזר במועד החליפי עקב גשם, תיקבע ועדת ליגה וגביע מועד  (4

 תקנון.חדש למשחק ותפרסם אותו בהתאם להוראות ה

 

 שינוי מועדי משחקים עפ"י בקשת קבוצות .41

 

ועדת הליגה והגביע רשאית לאומית גברים, ובכל הליגות, למעט ליגת על גברים ונשים  (1 .א

לאשר עריכת תחרות לפני התאריך שנקבע לה בתחילה בתנאי שתתקבל על כך בקשה 

שחקים. ם לפני התאריך הקבוע בלוח הממיי 7והסכמה בכתב משתי הקבוצות לפחות 

יפגע בלוח המשחקים בכללו ולא יהיה נוגד לא לשינוי יש לראות כי עצם השינוי  כתנאי

  לכל הוראה אחרת של תקנון זה.

הקבוצות האמורות לשחק ביניהן,  2, בהסכמת ועדת ליגה וגביע תאשר דחיית משחק

ימים לפני  7בתנאי שתתקבל על כך בקשה ובהסכמה בכתב משתי הקבוצות לפחות 

יך הקבוע בלוח המשחקים ובלבד שהמועד החדש שיקבע למשחק שבמבוקש התאר

ובלבד שמדובר בליגת  ר המשחקים הבא אחריווז, ייקבע בטרם קיומו של מחלדחותו

 .על לנוער, ליגת נערים א' לאומית, ליגת נערות א' לאומית וליגת נערות ב' לאומית

, בהסכמת תאשר דחיית משחק בכל הליגות למעט אלה המנויות לעיל, ועדת ליגה וגביע

הקבוצות האמורות לשחק ביניהן, בתנאי שתתקבל על כך בקשה ובהסכמה בכתב  2

ובלבד שהמועד  ימים לפני התאריך הקבוע בלוח המשחקים 7משתי הקבוצות לפחות 

החדש שיקבע למשחק שבמבוקש לדחותו, יכול יהיה להיקבע למועד שיתקיים לאחר 

חרף האמור לעיל, לא  מחזורים הבאים אחריו. 2-חר מהמחזור הבא אחריו ולא מאו

איגוד: האם ] מחזור העונה של עונת משחקיםביאושרו בקשות לדחיות משחקים 

[ אך יאושרו הכוונה למחזור האחרון של העונה? זה לא ברור כרגע, אולי כדאי לתקן

אשר יידחו לשבוע  במחזור האחרון של הסיבוב הראשון בקשות לדחיית משחקים

  .ראשון של הפגרה בין הסיבוביםה

  

 

אין לבצע שינויים בתוכנית המשחקים של קבוצות ליגת על גברים ונשים, לאומית  (2

המנהלת או מראש ובכתב. או המנהלת  הנהלהכן ניתן לכך אישור הגברים אלא אם 

ת לשנות מועדי משחק, אף ללא קבלת והאיגוד רשאי תהנהלועדת ליגה וגביע או 

הקבוצות המשתתפות במשחק, וזאת רק עקב ההשתתפות במפעלים הסכמת אחת 

או עקב שידור ישיר של משחק ליגה בטלוויזיה או  מהקבוצותאירופאים של אחת 

 .בשידור אינטרנטי

 

, קבוצה וקבוצה להודיע בעת הרשמתה את השעה המבוקשת לקיום משחקיםעל כל  ( 3

 .יגה והגביעלעת ע"י ועדת הל שניתנות מעת הכל בהתאם להנחיות
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אחרת לקיומו של  ועדת הליגה והגביע תהא רשאית במקרים חריגים לקבוע שעה (4

 .המשחק

 

עריכתו של משחק על פי  האזורים של איגוד השופטים יהיו רשאים לשנות שעת מנהלי (5

למנהל  בדוא"לשתוגש בכתב ו/או בפקס ו/או  ,קבוצות 2בקשת חתומה ע"י נציגי 

בסעיף  יום שנקבע לעריכת המשחק. האמורבבוקר ה 11:00ה יאוחר משע האזור, לא

נשים, נוער, נערים, נערות,  זה יחול אך ורק לגבי ליגות א' גברים, ב' גברים, ארצית

במקרים דחופים ויוצאי דופן, כאשר אין כל אפשרות להגיש . סל-ילדים, ילדות וקט

הוגשה . יגוד השופטיםבקשה כנ"ל בכתב, ניתן לפנות גם טלפונית למנהל האזור של א

במשחק מוטלת החובה לברר  בקשה לשינוי שעת משחק, על נציגי הקבוצות המשחקות

 האם הבקשה אושרה.עם מנהל האזור 

סל, ילדים ב', ילדים א' מחוזית, ילדים א' -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בליגות קט 

שחק בהסכמת שתי לאומית, נערים מחוזית ונוער מחוזית, ניתן יהיה גם לשנות מועד מ

קבוצות גם באישור מנהלי האזורים של איגוד השופטים, וזאת בהתאם לעמידה בכל 

באישור ועדת ליגת בסמכות/בתקנון זה לגבי שינוי מועדי משחקים  הקבועיםהתנאים 

על אף האמור לעיל, בקשות לשינוי מועדי משחקים עקב טיולי בתי  וגביע כאמור לעיל.

וכיוצ"ב, הינו בסמכות ועדת ליגת וגביע בהתאם לתנאים  ספר, שינוי משחקי גביע

 הקבועים בתקנון זה.

 

לאומית גברים  בליגותועדת הליגה והגביע רשאית לשנות שעת עריכתו של משחק  (6

בקשה חתומה ע"י נציגי שתי הקבוצות שתוגש בכתב ו/או  וארצית גברים, על פי

לעריכת  ביום שנקבע 1:001למזכירות איגוד הכדורסל, לא יאוחר משעה  בפקס

 .המשחק

 

על אף האמור בסעיף זה או בכל מקום אחר בתקנון, הרי שלצורך אפשרות שידור  (7

, תהא רשאית ועדת הליגה והגביע לקבוע את היום והשעה של כלשהיאמשחק בליגה 

 המשחק המשודר, ככל הניתן לפי דרישת הגורם המשדר לרבות יום שישי אחה"צ.

 

ים של איגוד השופטים רשאים לאשר גם חילופי ביתיות בליגות ארצית מנהלי האזור (8

נוער, מחוזית נוער, ארצית נערים א', מחוזית נערים א', לאומית נערים ב', מחוזית 

נערים ב', לאומית ילדים א', מחוזית ילדים א', נערות א' מחוזית, נערות ב' מחוזית, 

לי האזורים של איגוד השופטים לדווח על סל בנים ובנות. על מנה-ילדים ב', ילדות וקט

 כל שינוי שביצעו לרכז הליגות. האישור יפורסם גם באתר האיגוד.

 בכל מקרה קבוצה אינה רשאית להעביר משחק בודד למגרש הקבוצה היריבה.

ככל שכל אחת מהקבוצות שייכת למרחב אזורי אחר של איגוד השופטים, על הקבוצה 

 לפנות בבקשה לאיגוד.

 י ביתיות בשאר הליגות יהיו אך ורק דרך האיגוד.חילופ
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והגביע שינוי כלשהו אם עפ"י שיקוליה על אף האמור לעיל, לא תאשר ועדת הליגה  .ב

 להוות גורם לתופעה לא ספורטיבית.הבלעדיים עלול השינוי 

 

הגשת הבקשה לשינוי אינה מהווה אישור שינוי המועד וכל עוד לא קיבלו שתי הקבוצות  .ג

המשחק חייב להיערך בתאריך הקבוע בלוח  ,תב מועדת הליגה על השינויבכאישור 

 המשחקים.

 

 שינוי מועדי משחקים עפ"י החלטת ועדת הליגה והגביע .42

 

 ועדת הליגה רשאית לערוך שינויים בתוכנית המשחקים. .א

 

נוי חקים חייבת היא להודיע את דבר השיקבעה ועדת הליגה והגביע שינוי כל שהוא בתכנית המש .ב

 או בחוזר רשמי. באתר האינטרנט של האיגודהנוגעות בדבר וצות לקב

 

ימים  4במקרה של דחיית משחק חייבת ועדת הליגה והגביע לפרסם את ההודעה לדחייה לפחות  .ג

 לפני המועד שנקבע למשחק בתכנית המשחקים.

 

של הקדמת משחק )שלא עפ"י בקשת קבוצה( חייבת ועדת הליגה והגביע לפרסם את במקרה  .ד

שנקבע למשחק בתכנית  החדש ימים לפני המועד 4דעה על הקדמת המשחק לפחות ההו

 המשחקים.

 

משחק כלשהו לא התקיים במועד שנקבע לו עפ"י תוכנית המשחקים, שלא באשמת ככל ש .ה

שהודעה על כך הקבוצות רשאית ועדת הליגה והגביע לקבוע לקבוצות משחק חוזר, וזאת בתנאי 

 72לפחות  , וזאתהתאריך החדש שנקבע למשחק גוד, ובה יצויןתופיע באתר האינטרנט של האי

 שעות לפני השעה שנקבעה למשחק החוזר.

 

על גברים ונשים ולאומית גברים,  –אין לבצע שינויים בתוכנית המשחקים של קבוצות ליגת  .ו

 אלא אם ניתן לכך אישור הנהלת האיגוד או מנהלת הליגה מראש ובכתב.

 

שחקים בינלאומיים מהשתתפות קבוצות או נבחרת לאומית ב עקבשינוי תכניות משחקים  .43

 רשמיים

 

ועדת הליגה והגביע רשאית לשנות את לוח המשחקים עפ"י בקשת הועדה המקצועית באם  .א

 מתקיימים משחקים בינלאומיים של נבחרת ישראל.

 

ועדת הליגה רשאית לערוך שינויים בלוח המשחקים כדי לאפשר השתתפות קבוצות  .ב

 קי גביע אירופה השונים כמפורט להלן:במסגרת משח
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שעות לפני קיום משחק רשמי  48גביע דת הליגה רשאית לקבוע משחק ליגה/וע .1

 כנ"ל בארץ, או בחו"ל.

שעות אחרי משחק רשמי כנ"ל  48ועדת הליגה רשאית לקבוע משחק ליגה/גביע  .2

 בארץ, או בחו"ל.

 

משחקים לקבוצות ששחקניהן  ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע משחקים או לשנות מועדי .ג

 נמנים על הנבחרות הלאומיות במועדים כמפורט להלן:

 

 שעות לפני משחק נבחרת ישראל. 48 .1

 שעות לפני צאת הנבחרת לחו"ל. 36 .2

 שעות לאחר שוב הנבחרת מחו"ל. 48 .3

 שעות לאחר משחק נבחרת בארץ. 24 .4

 

 שעות המשחקים .44

 

בערב )ע"פ  19:30או בשעה  19:00אך ורק בשעה  ייערכו גברים משחקי ליגה לאומית

 בחירת הקבוצה הביתית ע"ג טופס ההרשמה(.

, למעט משחק שמשודר שייערך בשעה שייקבע 19:00משחקי ליגת על נשים ייערכו בשעה 

  ע"י הערוץ המשדר.

וצה על גבי טופס ב, ע"פ בקשת הק18:30-20:30משחקי לאומית נשים ייערכו בין השעות 

 ההרשמה.

)בליגה א'  20:30עד  19:00בין השעות  ות לבוגרים ונשים יתקיימויתר משחקי הליג

 (.21:00ניתן לשחק גם בשעה  א' נשים-, ארצית נשים וב' גברים-גברים ו

 .20:30ועד  18:00משחקי ליגה נוער ונערים  החל משעה 

משחקי ליגה נערות ב' לאומית יתקיימו עד  .19:30ועד שעה  18:00ליגה נערות משעה 

 . 20:30השעה 

קבוצות ליגה נערות ב' מחוזית  .19:30משחקי ליגה נערות ב' מחוזית יתקיימו עד השעה 

ישחקו את משחקיהם הביתיים בימי שלישי או שבת, ע"פ בקשת הקבוצה על גבי טופס 

ההרשמה. ככל שמדובר בקבוצות אליצור המשחקים בימי שבת יתקיימו במוצאי שבת 

 .20:00בשעה 

 18:30ועד השעה  17:00ובימי שלישי משעה  16:30שישי בשעה סל בימי -ליגות קט

 .16:00-18:30; 10:00-12:00ובימי שבת בשעות 

 19:00ועד השעה  17:00וביום חמישי משעה  17:30ליגה ילדים בימי שבת בשעה 

 בבוקר ביום שבת(. 10:30רשאיות לשחק גם בשעה )קבוצות שיש להן אולם סגור 

ועד  16:00או בימי שישי משעה  18:30ועד שעה  17:00משעה ליגה ילדות ביום רביעי 

 .17:30שעה 

 17:30או בימי שבת בשעה  18:30ועד שעה  17:00סל בנות בימי ראשון משעה -ליגה קט

 באולם סגור.. משחק בשבת בבוקר יתקיים רק בבוקר 10:30או בשעה 



57 

 

קבוצה. ועדת על האגודות להודיע את שעת המשחק הביתי המבוקשת בטופס הרשמת ה

 תבקשנה שעה מסוימת. אהליגה והגביע תקבע שעות משחק לגבי הקבוצות של

יתכנו מקרים שבהם תקבע ועדת הליגה והגביע שעה שונה מהשעה המבוקשת עקב אילוצי 

 איגוד השופטים.

כל קבוצה רשאית לשנות את שעת המשחקים הקבועה שלה פעם אחת בלבד עד לפתיחת 

ונת המשחקים ניתן לשנות את שעת המשחק רק בהסכמת עונת המשחקים. במהלך ע

 הקבוצה היריבה.

וילדות  וגרים, נשים, נוער, נערים, ילדים, נערותזמן הברוטו בין משחק למשחק בליגות לב

יעמוד על  סל-כאשר זמן הברוטו בין משחק למשחק בליגה קטשעתיים, לפחות יעמוד על 

בוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים סל בנים יש לק-שעה וחצי. בליגה לקטלפחות 

הביתי בין יום שלישי, יום שישי ויום שבת. על הקבוצות לרשום את יום המשחק המבוקש 

סל בנים על גבי טופס ההרשמה עד לסוף חודש יוני )בהסכמת שתי הקבוצות מראש -בקט

ה והגביע , תקבע ועדת הליגלס-לגבי קבוצה שלא תציין יום בקט ניתן לבחור גם יום אחר(.

 את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 בליגה ילדות יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים. בין יום רביעי ליום שישי.

סל בנות יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים בין יום ראשון ליום -בליגה קט

 שבת.

בנות על גבי  סל-גה לקטיום המשחק המבוקש בליגה לילדות ובליהקבוצות לרשום את על 

טופס ההרשמה עד לסוף חודש יוני. לגבי קבוצה שלא תציין את יום המשחקים בילדות או 

 סל בנות, תקבע ועדת הליגה והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.-קט

בליגה לילדים יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים הביתי בין יום חמישי ליום 

קבוצות לרשום את יום המשחק המבוקש בליגה לילדים על גבי טופס ההרשמה על ה שבת.

לגבי קבוצה שלא תציין את יום המשחקים בליגה לילדים, תקבע ועדת עד לסוף חודש יוני. 

 הליגה והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 קוד בליגהישיטת הנ .45

 

של הקבוצות בכל אחת מהליגות בהתאם ועדת הליגה והגביע תנהל את טבלאות הדירוג  א.

לתוצאות שהושגו במשחקים רשמיים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן בקשר לחלוקה 

 נקודות ליגה.

 

 קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות בטבלת הדירוג. .ב

 

 קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת בטבלת הדירוג. .ג

 

או בית הדין  בית הדין המשמעתיני בעקבות החלטת קבוצה אשר הפסידה במשחק הפסד טכ .ד

 העליון של האיגוד לא תזכה בכל נקודה בטבלת הדירוג.
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קבוצה אשר נגד יריבתה כאמור בס"ק ד' נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות בטבלת  .ה

 הדירוג.

 

הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת במקרה שייפסק  .ו

 .ללא נקודות 0-0ותוצאת המשחק תירשם  "ל בכל נקודה בטבלת הדירוגמהקבוצות הנ

 

 

 

 

 

 קביעת הדירוג .46

 

 רוג כלהלן:ישתי קבוצות צברו בטבלת הדירוג מספר זהה יקבע הדבו במקרה  .א

 

הן, הרי היא תדורג כראשונה מבין יניצחה קבוצה אחת מבין השתים בשני המשחקים בינ .1

 השתיים.

 

ניצחה את יריבתה פעם אחת, הרי שהקבוצה אשר כל אחת מהקבוצות במקרה בו  .2

לזכותה הפרש סלים גבוה יותר בשני המשחקים גם יחד תדורג כראשונה מבין השתיים 

בין שתי הקבוצות הנ"ל יהא זהה יקבע הדרוג של אחת  ובמקרה שגם הפרש הסלים

 מהקבוצות בהתאם להפרש הסלים הכללי של כל אחת מהן.

 

ווה, הקבוצה שקלעה יותר נקודות בכל המשחקים עד גם הפרש הסלים שבמקרה בו  .3

 קביעת הדירוג, תקבל את הדירוג הגבוה יותר.

 

 שתי הקבוצות קלעו מספר שווה של נקודות, תיערך הגרלה.במקרה בו  .4

 

וגם הפרש הסלים שרכשו  השתי קבוצות צברו אותו מספר נקודות ליג במקרה בו .5

יקבע  ות ליגה או לרדת ליגה לפי העניין,ורק אחת מהן אמורה לעל במשחקים ביניהן זהה

חשבנה נקודות יהדירוג ביניהן ע"י משחק נוסף על מגרש נייטרלי. עבור משחק זה לא ת

 סל.-למען הסר ספק סעיף זה לא יחול על עלייה למשחקי גמר ליגה לקבוצות אלה.

 

ום שתי קבוצות צברו בטבלת הדירוג בסיבו סיבובים, במקרה  3בליגה בה מתקיימים  .6

העונה מספר נקודות זהה, ייקבע הדירוג באופן שתינתן עדיפות לקבוצה שניצחה ברוב 

 הקבוצות שצברו אותו מספר נקודות בטבלת הדירוג. 2המשחקים בין 

 

רוגן ישלוש קבוצות או יותר, צברו מספר נקודות זהה בטבלת הדרוג, יקבע דבו במקרה  .ב

 כאמור להלן:
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הנ"ל עפ"י מספר הנקודות שצברה כל אחת ת של הקבוצות תיערך טבלה פנימי .1

 מהקבוצות הנ"ל, במשחקים נגד שאר יריבותיה, שצברו אותו מספר נקודות. 

 

עדיין נותרו כי ( לעיל, יתחוור 1לאחר עריכת הטבלה הפנימית, כמפורט בס"ק )ככל ש .2

מספר קבוצות עם אותו ניקוד, תיערך טבלה פנימית נוספת חדשה רק בין הקבוצות 

פ"י מספר הנקודות שצברה כל אחת מהקבוצות, במשחקים שאר יריבותיה, הנ"ל, ע

שצברו אותו מספר נקודות. במידת הצורך יערכו טבלאות פנימיות נוספות רק בין 

 הקבוצות הרלוונטיות עד להכרעה סופית.

 

קבוצות עם מספר נקודות זהה, יקבע  תיוותרנהלאחר עריכת הטבלאות הפנימיות ככל ש .3

 הפרש הסלים, שצברה כל אחד מהקבוצות הנ"ל, במשחקיה נגד יריבותיה.הדרוג, עפ"י 

 

גם מספר הנקודות וגם הפרש הסלים של הקבוצות הנ"ל הוא זהה, יקבע הדרוג עפ"י אם  .4

 הפרש הסלים הכללי של כ"א מהקבוצות הנ"ל, באותה ליגה.

 

יערכו  במקרה של עליית ליגה או ירידת ליגה גם הפרש הסלים הכללי יהא זהה,אם  .5

טרלי, לפי שיטת ליגה בת סיבוב אחד ימשחקים חוזרים בין הקבוצות על מגרש ני

בכל יתר המקרים ייקבע הדירוג ע"פ  רוג יקבע בהתאם לתוצאות המשחקים הנ"ל.יוהד

 .הגרלה

 

 הענקת תואר אלוף ישראל ואלופי הליגות האזוריות .47

 

הליגה או בתום  ג בתום משחקיוריהקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הד .א

נערכים משחקי גמר סל, תוכרז כאלופת ישראל לשנה השוטפת ככל שמשחקי הגמר סל, 

רוג ותחזיק בתואר זה עד הכרזת אלופה אחרת. משחקי הגמר סל ישלגביה נקבע הד

כל ארבעת משחקי רבע הגמר או שני משחקי חצי הגמר, יסתיימו ככל ש .יערכו ברציפות

 ופן אוטומטי מועדי המשחקים בסדרת הגמר.בהכרעה מוקדמת, יוקדמו בא

 

כל קבוצה שהוכרזה כאלופת ישראל תזכה במגן ושחקניה מאמנה ומנהלה יזכו במדליה  .ב

במעמד טקס חלוקת צלחת אליפות המדינה, בכל ליגה ובכל טקס, חובה  ותעודות הוקרה.

יל, על שתי הקבוצות להתייצב ולכבד את המעמד עד לסיומו. אי התייצבות כאמור לע

הינה התנהגות בלתי הולמת מבחינה ספורטיבית, המהווה עבירת משמעת כאמור בתקנון 

 המשמעת.

 

כל קבוצה אשר תדורג במקום הראשון בליגה האזורית בה נטלה חלק תוכרז כאלופת  .ג

 הליגה באזורה.

 

 ובתעודות הוקרה. בדגל אליפותקבוצה שהוכרזה כאלופת הליגה באזורה תזכה  .ד
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 חוקת המשחקים .48

 

חוקת הכדורסל הבינלאומית שהוצאה ע"י ההתאחדות י ל המשחקים יתנהלו לפכ .א

הבינלאומית לכדורסל )הפיב"א( בתרגומה העברי האחרון בהוצאה הרשמית מטעם 

הנהלת איגוד הכדורסל וכן בהתאם לשינויים ולתוספות עליהם תחליט הנהלת איגוד 

 הכדורסל, בכפיפות לתקנון זה.

 

בחוקת הכדורסל הבינלאומית בתרגומה העברי יקבע ויחייב בכל מקרה של אי בהירות  .ב

 הנוסח האנגלי.

 

 שיםרהמג .49

 

מגרש ביתי לצורך סעיף זה ייחשב המגרש עליו תודיע הקבוצה בטופס ההרשמה הרשמי  .א

של האיגוד כי הינו מגרשה הביתי או כל מגרש אחר אליו תעביר הקבוצה את משחקיה 

ק"מ  35ד שמגרש זה לא יהיה מרוחק מעל הביתיים באישור מזכירות האיגוד, ובלב

 מהיישוב שעל שמו נקראת הקבוצה.

 

האחריות לבטיחות המגרש ומתקניו כלפי השחקנים, המאמנים, ממלאי תפקידים  .ב

בקבוצות, השופטים, אנשי המזכירות, קהל הצופים וכל צד ג' אחר, מוטלת על הקבוצה 

 הביתית.

חקי הבית יש ביטוח. בנוסף אחראית כל קבוצה אחראית לכך שלמגרש בו נערכים מש

 הקבוצה לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.

 

משחקי כדורסל במסגרת האיגוד יתקיימו אך ורק על המגרשים אשר אושרו על ידי ועדת  .ג

 הארגון של האיגוד כעומדים בתקן ובדרישות הנ"ל.

ינם למען הסר ספק, הנהלת איגוד הכדורסל תהא רשאית לאשר מגרשים/אולמות שא

ממלאים אחר התקן והדרישות כמתחייב מחוקת פיב"א, בהתאם לנסיבות העניין ועל פי 

בנוסח שיאושר ע"י היועמ"ש ; ובכפוף לקבלת כתב שיפוי ובתנאים שתקבע שיקול דעתה

מהקבוצה המבקשת של האיגוד וכן אישור על קיום ביטוח מתאים המכסה את האיגוד, 

 במגרש/אולם כאמור.לשחק ומבעל/ת הזכויות במגרש/אולם 

 

אישור המגרשים ע"י האיגוד, אינו מהווה אישור על בטיחות המגרש למען הסר כל ספק,  .ד

ומתקניו הנמצאים כאמור לעיל באחריות בלעדית של הקבוצה הביתית, אלא אישור על 

 עמידת המגרש בתקן המידות והדרישות, כמתחייב מחוקת הכדורסל בלבד.

 

ם בתחילת כל עונה את רשימת המגרשים שאושרו, הנהלת איגוד הכדורסל, תפרס .ה

 וברשימה זו יפורטו סוגי המגרשים לפי התאמתם לליגות השונות.
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, כמפורט בפרק נה על המגרשועל הקבוצה המארחת לדאוג שיהיה ציוד של עזרה ראש .ו

 .המגרשים להלן תקן

 

שה לדאוג לכך שעל לוחות הסלים במגרליגה לאומית גברים בעל הקבוצה המארחת  .ז

 .מנהלת הליגה הלאומיתהביתי, יופיע לוגו הליגה. גודלו של הלוגו יקבע מעת לעת ע"י 

כל קבוצה בליגת על גברים ונשים, חייבת להחזיק ברשותה שתי מערכות סלים )לוח + 

דקות. כל  30; ובמקרה של שבירת אחד הסלים, עליה להחליפו בתוך חלופיות טבעת(

חייבת להחזיק ברשותה מערכת סל אחת )לוח +  םקבוצה בליגה לאומית גברים ונשי

 דקות. 30; ובמקרה של שבירת אחד הסלים, עליה להחליפו בתוך חלופית טבעת(

 

 על כל קבוצה להעמיד לרשות השופטים והקבוצה האורחת חדר הלבשה.  .ח

 

על קבוצה המבקשת להציג מעודדים/ות בהפסקות המשחק ובפסקי הזמן, למקם את  .ט

ו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה הביתית. אסור למעודדים/ות המעודדים/ות על ק

להיות על קו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה האורחת. בעת המשחק על 

 המעודדים/ות לשבת. 

 

שימוש בכלי נגינה, צופרים למיניהם ו/או השמעת מוסיקה בכל דרך  לעאיסור  חל  .י

על וכן מאחורי שולחן המזכירות. שהיא ביציע שמאחורי ספסלי הקבוצות ולידם, 

השמעת ו/או ניגון מוזיקה באמצעות הקבוצה הביתית לאכוף את איסור השימוש הנ"ל. 

 הקיימת באולם, מותרת רק כשהכדור אינו במשחק ומד הזמן אינו פועל. שמעמערכת 

 ביציע שמול שולחן המזכירות אין הגבלה לגבי שימוש בכלי נגינה.

 

דקות לפני המועד שנקבע  15מיד את המגרש מוכן למשחק על הקבוצה המארחת להע .יא

 ע"י ועדת הליגה לתחילת המשחק.

 

רשאית להעביר את משחקה ממגרשה הביתי למגרש תקני אחר שלא  תהקבוצה הביתי .יב

ק"מ ממגרשה הביתי בהודעה מראש, בתנאי שהבקשה תגיע  35יהיה מרוחק מעל 

לקבוצה האורחת ככל שהמשחק.  ימים לפני מועד 10 -למשרדי האיגוד לא יאוחר מ

יגרמו הוצאות נסיעה נוספות עקב הרחקת הביתיות היא תפוצה על ידי המארחת 

 בהוצאות הנסיעה הריאליות בגין שינוי זה.

את משחקה ממגרשה הביתי למגרש  ברגע האחרון רשאית להעביר תהקבוצה הביתי

ל, יחכו שחקני אמור לעיהבמקרה  .ק"מ ממגרשה הביתי 15תקני אחר ברדיוס של 

הקבוצה במגרשם הביתי לקבוצה האורחת ולשופטים, ולאחר שידאגו להסעתם, יעברו 

על המשחק להיפתח לא יאוחר  למגרש החלופי שיהיה מוכן מבעוד מועד למשחק.

ודיע לאיגוד על תקבוצה אשר משלושים דקות מהשעה שיועדה לתחילת המשחק. 

האיגוד מאישור וקיבלה  קני אחרהעברת משחק ספציפי ממגרשה הביתי למגרש ת
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הקבוצה הביתית חייבת  להעברה, לא תהא רשאית להחזיר את המשחק למגרש המקורי.

והשופטים גם לאחר סיום המשחק בחזרה למגרש לדאוג להסעת הקבוצה האורחת 

 המקורי.

 

כל קבוצה רשאית לשנות את המגרש הביתי שרשמה בטופס הרשמתה לליגה לכל העונה  .יג

 פתיחת עונת המשחקים. פעם אחת עד

 

, חייבת לא יאשר השופט מגרש למשחק)ובכלל זאת עקב רטיבות( מסיבות שונות ככל ש .יד

ק"מ ממגרשה  15העביר את המשחק למגרש תקני אחר ברדיוס של להקבוצה המארחת 

 ' דלעיל.בי בס"קהביתי בתנאים הרשומים 

 

הביתי למגרש  ממגרשה משחקלמרות האמור לעיל לא תהא קבוצה רשאית להעביר  .טו

 איגוד.ה תהנהלהבית של יריבתה אלא באישור מיוחד של 

 

 רשאית לשגר משקיפים לפי שיקול דעתה.ההנהלה  .טז

לבית הדין ר ועבידו"ח זה . אשר משמעותו היא כשל דו"ח שופט המשקיפים ייערכו דו"ח

המשמעתי באמצעות היועץ המשפטי או ב"כ. בית הדין המשמעתי יהא רשאי להחליט על 

 תקנון המשמעת של האיגוד.בים הקבועים שך הדו"ח בהתאם לעונסמ

 

הנהלת האיגוד רשאית להכריז על "מצב חירום", הכרזה על מצב חירום כאמור לעיל  .יז

תוקף מהיום בו תתקבל החלטת ההנהלה ועד תום עונת המשחקים בה הוחלט על בתהא 

 הכרזת מצב חירום.

אשר יוטלו רשאי להכפיל את העונשים בתקופת "מצב חירום" יהא בית הדין המשמעתי 

ן על ידו על כל נאשם אשר יורשע בדין בהתחשב בעונשים אשר הוטלו על ידי בית הדי

 המשמעתי במשך העונה לפני ההכרזה על מצב חירום.

 

על הקווים התוחמים את המגרש ואת האזורים השונים בתוך המגרש )קו האמצע,  .יח

רורים. ככל אשר ישנה פרסומת על גבי המגרש, העונשין, השלוש וכו'( להיות שלמים וב

קו אמצע המגרש וקווי קליעות  על הפרסומת לא להסתיר איזה מהקווים האמורים.

 העונשין יסומנו במלואם על גבי המעגל ולא קו קטוע או חלקי.

 

ניתנה הוראה ע"י גורם מוסמך האוסרת על האיגוד לקיים משחקים באזורים מסוימים  .יט

, רשאית ועדת הליגה והגביע, לשם קיום סדיר של משחקי הליגה, בשל מצב ביטחוני

להורות על החלפת ביתיות, כך שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה כקבוצה מארחת 

בסיבוב הראשון ואשר נאסר על קיום המשחק במגרשה, יועתק בסיבוב זה למגרשה 

גם בסיבוב הביתי של הקבוצה האורחת ובהתאמה תוחלף הביתיות בין שתי קבוצות אלה 

 השני.
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על הקבוצות להישמע להוראות האיגוד אשר תתפרסמנה בחוזרים רשמיים  -בעניין זה 

 מעת לעת.

 

בכל משחק בו ישנן מעודדות, יש למקמן על קו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה  .כ

הביתית. אסור למעודדות להיות על קו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה האורחת. 

 על המעודדות לשבת.בעת המשחק 

 

 

 תקן למגרשים .50

 

 מידות המגרש .א

מטר רוחב. יאושרו מגרשים שמידותיהם קטנות עד ארבעה מטר באורך  15מטר אורך,  28

מטר  26ושני מטר ברחוב בתנאי שהיחס של האורך לרוחב יהיה שני מטר למטר אחד. דוגמא: 

 מטר רוחב. X 13מטר אורך  24מטר רוחב, או  X 14אורך 

 

 

 י המגרשסימונ .ב

ס"מ בצבע  5סימוני המגרש )קווי אורך, רוחב, אמצע ומעגלים( חייבים להיות בקווים שרוחבם 

המנוגד לצבע המשטח/המגרש. קווי המגרש הם מחוץ לשטח המגרש. המדידה תיעשה מהצד 

 הפנימי של קווי המגרש המסומנים.

 

 שוליים חובה .ג

, זאת אומרת שהמשטח הכללי מטרים סביב למגרש 3השוליים הרצויים בכל מקרה הם:  .1

 מטרים בעל כיסוי קרקע אחיד. X 34 21צריך להיות 

 מטרים לרוחב המגרש.  3מטרים לאורך המגרש,  2הם  םשוליים מינימאליי .2

 

 השיפוע .ד

במגרשים פתוחים. הכיוון הרצוי הוא מקו האמצע לכיוון שני  0.5%השיפוע לא יעלה על 

 הסלים.

 

 הריצוף .ה

ס"מ ללא פזות עם חספוס  45X45רצוי שיהיה במרצפות רחוב של  הריצוף במגרשים פתוחים

 קל או אספלט עם שכבת צבע אקרילי.

 

 פיגומי סלים .ו

מטרים אל תוך  1.20מטרים, כאשר הלוח נמצא  2.20בליטת הפיגום המינימאלית חייבת להיות 

 .המגרש
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 לוחות .ז

 ות החוקה.מפרספקס שקוף ומסומן ע"פ דריש 1.80X1.20הלוח צריך להיות בגודל 

 

 הסלים  .ח

ס"מ מהלוח,  15ס"מ בדיוק ובמרחק של  45הטבעות חייבות להיות עגולות בקוטר של 

ווים  12הנמדדים מהלוח ועד לקוטר הפנימי של הטבעת. צבע הטבעת כתום. יש להתקין 

מ"מ קוטר. אורך  20בתחתית הטבעת לקשירת הרשתות. עובי הברזל של הטבעת חייב להיות 

 ס"מ. 40ות הרשת חייב להי

 

 התאורה .ט

לוקס ועוצמה זו תיבדק בגובה של מטר מרצפת המגרש.  1500-עוצמת התאורה חייבת להגיע ל

עמודי התאורה במרחק של שלושה מטר לפחות מגבולות שדה המשחק ובגובה שאינו פחות 

 משבעה מטרים.

 

 הגידור הפנימי .י

ר חייבת להיות מחוץ מטר. הגד 1.40את מגרש הכדורסל יש להקיף בגדר פנימית בגובה 

לשוליים )או בגבולם( בחוץ תהיה הגדר מרשת ברזל או מרשת מכוסה בחומר פלסטי. ניתן 

להקים גדר חבלים בתנאי שהגדר תורכב משלושה חבלים לפחות, שהחבל העליון יהיה בגובה 

 מטר ויתר החבלים בחלוקה שווה. 1.40

 

 מגנים .יא

מטר. המגן מגומי אוויר או מחומר דומה  2-כם כעמודי הסל יהיו עטופים במגנים מיוחדים שאור

במעטה של ברזנט או לבד. אם עמודי החשמל נמצאים קרוב למגרש ומסכנים את השחקנים, יש 

 להתקין אז את המגנים גם על עמודי החשמל.

 

 אביזרי מזכירות .יב

עם  שניות 0-שניות ל 24-שניות דיגיטלי בו השניות יורדות מ 24בכל מגרש חייב להיות מתקן 

 שניות. 14-אפשרות לאיפוס ל

 בכל מגרש חייב להיות לוח תוצאות.

כיסאות  2-בכל מגרש חייבים להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים לסימון עבירות קבוצתיות ו

 לשחקנים מחליפים.

 

 מיקום המזכירות ולוח התוצאות .יג

ל לוח התוצאות בכל מגרש בו יש רק יציע אחד, על המזכירות להיות ממוקמת מול היציע וע

 והשעון להימצא בפינת המגרש.

בכל מגרש בו יש שני יציעים, יש להכין מחיצת מגן שקופה מאחורי שולחן המזכירות וספסלי 

 הקבוצות.
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 הוראות כלליות .יד

מטעם ועדת הארגון של איגוד הכדורסל אחראית על ביצוע הוראות  –ועדת המגרשים  .1

 התקן.

שנים שכבר משחקים עליהם אם לא יתאימו לא יאושרו מגרשים חדשים ומגרשים י .2

 לדרישות התקן.

 שופטי המשחק ידווחו דרך קבע על טופס המשחק על תקינות המגרש. .3

 בכל מגרש חייב להיות תיק עזרה ראשונה ואלונקה. .4

 בכל מגרש חייב על פי חוק הספורט נוכחות חובש או אח. .5

קורס החייאה לכל בעלי על האגודות להעביר באמצעות מד"א או גופים המוסמכים לכך  .6

 התפקידים באגודה בדגש על המאמנים ובעלי הקבוצות.

 3בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים )ממוספר ביחידות(: אגד  .7

מטר  2(, חוסם עורקים 1(, גזה וזלין סטרילית )1אינטש ) 1(, אספלנית נייר 10אינטש )

(, 10(, פד יוד )1(, סד פלסטי ליד )10) (, משולש בד1(, מספריים לעזרה ראשונה )2)

שדה אישית קטנה -(, תחבושת1(, פנקס שורות קטן )1(, פנס כיס )12פד לחיטוי עור )

(, 1סמ"ק ) 1000(, מפוח אמבו 2(, תחבושת לכוויות )2שדה בינונית )-(, תחבושת8)

תב (, מנ1)1(, מנתב אוויר מס' 1) 5(, מסכה להנשמה מס' 1) 2מסכה להנשמה מס' 

 8(, קטטר שאיבה מס' 1(, משאבת רגל אמבו )1) 3(, מנתב אוויר מס' 1) 2אוויר מס' 

(, שקית להעשרת חמצן 1(, ראש קשיח לקטטר שאיבה )2) 18(, קטטר שאיבה מס' 2)

 (.1(, וסת חמצן למכשיר נייד )1(, אטם למכשיר "רוברט שאו" )1)

 ר הלבשה לשופטים.בכל מגרש חייב להיות חדר הלבשה לקבוצה האורחת וחד .8

 

 תקן לאולמות .51

 

 מידות .א

מטר רוחב, יאושרו אולמות שמידותיהם קטנות עד שני מטרים באורך ומטר  15מטר אורך,  28

 מטר רוחב. X 14מטר אורך  26 –ברוחב, קרי 

 

 סימוני המגרש .ב

ס"מ בצבע  5סימוני המגרש )קווי אורך, רוחב, אמצע ומעגלים( חייבים להיות בקווים שרוחבם 

נוגד לצבע המשטח/המגרש. קווי המגרש הם מחוץ לשטח המגרש. המדידה תיעשה מהצד המ

 5הפנימי של קווי המגרש המסומנים. הקווים התוחמים את גבולות המגרש יהיו בצבע אחיד, 

 ס"מ רוחבם ונראים בצורה ברורה.

 

 שוליים חובה .ג

משטח הכללי מטרים סביב למגרש, זאת אומרת שה 3השוליים הרצויים בכל מקרה הם:  .1

 מטרים בעל כיסוי קרקע אחיד. X 34 21צריך להיות 

מטרים לרוחב המגרש. חובה לרפד  3מטרים לאורך המגרש,  2הם  םשוליים מינימאליי .2

 בחומר מגן את הקיר מאחורי הסלים.
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 גובה האולם והתאורה .ד

 7היות מטר. גובה התאורה במקרה של תאורה תלויה צריך ל 7גובה האולם צריך להיות לפחות 

 מטרים במקום הקרוב ביותר לקרקע.

 

 השיפוע .ה

 לא יותרו כל שיפועים או גבשושיות ברצפת האולם.

 

 הריצוף .ו

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

 

 פיגומי סלים .ז

ך מטר בתו 1.20מטרים, מזה יבלוט הלוח  2.20בליטת הפיגום המינימאלית חייבת להיות 

 המגרש ורגלי הפיגום יעמדו מטר אחד לפחות מחוץ לגבולות המגרש.

באולמות רצוי להתקין את לוחות הסלים על קיר האולם או על התקרה. במקרה של שימוש 

בסלים ניידים יש להבטיח שניתן לעגנם ברצפה. בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים חייבים 

 סלים ניידים מהרצפה.

מטר  2)בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים( יהיה במרחק של לפחות  בסיס תומכות הסל

 מהקצה החיצוני של קו הרוחב.

 

 לוחות .ח

 מטר, מחומר שקוף ובעובי המצוין בחוקה. 1.80X1.20הלוח צריך להיות בגודל  .1

בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים, על הלוח להיות מחומר שקוף ומסומן לפי  .2

מטר ולוחות הסל יהיו מרופדים בתחתית הלוח  1.80X1.05ל דרישות החוקה בגוד

ובצידי הלוח. הריפוד יכסה את תחתית המשטח וצידי המשטח של הלוח, במינימום של 

ס"מ עובי הריפוד מקצה  2ס"מ ריפוד מהתחתית. קדמת וגב הסל יכוסו במינימום  35

 ס"מ. 5התחתית של הלוח יהיה במינימום עובי של 

 

 הסלים .ט

ס"מ מהלוח הנמדדים  15ס"מ בדיוק ובמרחק  45חייבות להיות עגולות בקוטר של הטבעות 

ווים בתחתית הטבעת  12מהלוח ועד לקוטר הפנימי של הטבעת. צבע הטבעת כתום. יש להתקין 

מ"מ קוטר. אורך הרשת חייב להיות  20לקשירת הרשתות. עובי הברזל של טבעת חייב להיות 

 ס"מ. 40

 לסדר טבעות של שחרור לחץ כדלקמן: בליגת על גברים חובה

תהיה לטבעת תכונת רתיעה זהה לטבעות בלתי נעות )קבועות(. המנגנון של שחרור לחץ  .1

יבטיח תכונה זו וכן יגן על הטבעת ועל הלוח. התכנון של הטבעת והמבנה שלה צריך 

 להיות כזה שיבטיח את בטיחותם של השחקנים.
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ון שחרור לחץ, אסור להשתחרר עד עומס סטטי לטבעות עם מנגנון נעילה מוחלט ומנגנ .2

 ק"ג הנח על קצה הטבעת בנקודה הרחוק ביותר מהלוח. 105)נייח( של 

מעלות מתחת למצב האופקי המקורי בו  30-כשהטבעת השתחררה היא לא תרד יותר מ .3

 היא מצויה.

לאחר השחרור, כשהעומס כבר אינו מונח עליה, הטבעת תחזור אוטומטית ומיד למצבה  .4

 מקורי.ה

כל קבוצה בליגת על גברים ונשים חייבת להחזיק ברשותה שתי מערכות סלים )לוח + 

דקות, כל קבוצה בליגה  30טבעת( ולהיות מסוגלת להחליף סל שנשבר בזמן סביר של 

לאומית גברים חייבת להחזיק ברשותה מערכת סל אחת )לוח + טבעת( ולהיות מסוגלת 

 דקות. 30ד להחליף סל שנשבר בזמן סביר של ע

 

 התאורה .י

לוקס ועוצמה זו תיבדק בגובה של מטר מרצפת האולם.  1500-עוצמת התאורה חייבת להגיע ל

 גובה הפנסים לא יהיה נמוך משבעה מטרים מרצפת האולם.

 

 הגידור הפנימי .יא

מטר מרשת בד או מרשת מחומר פלסטי.  1.40את שדה המשחק יש להקיף בגדר פנימית בגובה 

 הרשת יהיה מוגן ע"י צינור עגול על מנת למנוע פציעת שחקנים.חלקה העליון של 

 

 מגנים .יב

מטרים. המגן מגומי אוויר או מחומר  2-עמודי הסל יהיו עטופים במגנים מיוחדים שאורכם כ

דומה במעטה של ברזנט או לבד. אם עמודי החשמל נמצאים קרוב למגרש ומסכנים את 

י החשמל. במקרה של סלים תלויים על קיר או השחקנים, יש להתקין את המגנים גם על עמוד

 מהתקרה יש לרפד את קירות האולם מאחורי הסלים.

 

 אביזרי מזכירות .יג

בכל אולם המשמש את קבוצות ליגת על גברים ונשים, ולאומית גברים חייב להיות שעון  .1

דקות כולל שניות וכולל מאיות  0-דקות ל 10-עצר דיגיטלי, כלומר שעון היורד מ

דקה האחרונה של המחציות. בכל יתר המגרשים חייב להיות שעון עצר חשמלי השנייה ב

 ומותאם במיוחד למשחק כדורסל.

בכל אולם המשמש את קבוצות ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים חייב להיות מתקן  .2

שניות עם אפשרות  0-שניות ל 24-שניות דיגיטלי בו השניות תהיינה יורדות מ 24

 ת. שניו 14-איפוס ל

השניות להיות מורכב על מסגרת הסל מעל הקצה העליון של לוח הסל או  24על מתקן 

השניות על קירות האולם,  24מונח על הרצפה בפינות האולם. אין למקם את מתקן 

 מאחורי הסל אלא רק על מסגרת הסל עצמו.

שניות  24בכל אולם המשמש את קבוצות ליגת על גברים ונשים חייב להיות מתקן  .3

השניות להיות  24שניות. על מתקן  0-שניות ל 24-יגיטלי בו השניות תהיינה יורדות מד
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מורכב על מסגרת הסל מעל הקצה העליון של הלוח או על מתקן תלייה מהתקרה מעל 

 24הקצה העליון של לוח הסל או מונח על הרצפה בפינות האולם. אין למקם את מתקן 

 אלא רק על מסגרת הסל עצמו.השניות על קירות האולם, מאחורי הסל 

מתקנים שיונחו ליד פינות  2שניות מותקן מעל הסל יש למקם  24ככל שאין מתקן 

 האולם.

בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים  –בכל אולם חייב להיות לוח תוצאות  .4

 חייב להיות בנוסף ללוח תוצאות אלקטרוני גם לוח עבירות אלקטרוני.

 2-להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים לסימון עבירות קבוצתיות ובכל אולם חייבים  .5

 כיסאות לשחקנים מחליפים.

מטר למדידת גובה טבעת הסל. על  3.05בכל אולם חייב להיות מוט באורך של לפחות  .6

 מטר. 2.75המוט יש לסמן גם גובה של 

 

 מיקום המזכירות ולוח התוצאות .יד

רות להיות ממוקמת מול היציע בצד הקיר, ועל לוח בכל אולם בו יש רק יציע אחד, על המזכי

 התוצאות והשעון להימצא בפינת האולם.

בכל אולם בו יש שני יציעים, יש להכין מחיצת מגן שקופה מאחורי שולחן המזכירות וספסלי 

לאומית וארצית על, הקבוצות. אולמות חדשים אשר ייבנו ואשר מיועדים למשחקי ליגות 

 אושרו אלא אם כן יהיה בהן לוח תוצאות אלקטרוני בהתאם לחוקה.)גברים ונשים(, לא י

 

 הוראות כלליות .טו

מטעם ועדת הארגון של איגוד הכדורסל אחראית על ביצוע הוראות  –ועדת המגרשים  .1

 התקן.

לא יאושרו אולמות חדשים ואולמות ישנים שכבר משחקים עליהם אם לא יתאימו  .2

 לדרישות התקן.

 לאומית נשים, ליגת על נשים, ומית גברים, ארצית גבריםברים, לאמשחקי ליגת על ג .3

נוער לאומית, ליגה א' גברים, נוער ליגת על לנוער, ארצית נשים, ילדים א' לאומית, 

ארצית ונערים לאומית וארצית ייערכו באולמות בלבד. קבוצות חדשות בליגה ב' גברים 

 וח.וליגה א' נשים תוכלנה לשחק שתי עונות ראשונות במגרש פת

 שופטי המשחק ידווחו דרך קבע על טופס המשחק על תקינות המגרש. .4

בליגת על גברים ונשים חייב להיות  בכל מגרש חייב להיות תיק עזרה ראשונה ואלונקה. .5

 שולחן טיפולים לכל קבוצה ואמבולנס בכוננות.

 בכל מגרש חייב על פי חוק הספורט נוכחות חובש או אח. .6

מד"א או גופים המוסמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי  על האגודות להעביר באמצעות .7

 התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים ולבעלי הקבוצות.

 3בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים )ממוספר ביחידות(: אגד  .8

מטר  2(, חוסם עורקים 1(, גזה וזלין סטרילית )1אינטש ) 1(, אספלנית נייר 10אינטש )

(, 10(, פד יוד )1(, סד פלסטי ליד )10(, משולש בד )1ם לעזרה ראשונה )(, מספריי2)

שדה אישית קטנה -(, תחבושת1(, פנקס שורות קטן )1(, פנס כיס )12פד לחיטוי עור )
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(, 1סמ"ק ) 1000(, מפוח אמבו 2(, תחבושת לכוויות )2שדה בינונית )-(, תחבושת8)

(, מנתב 1)1(, מנתב אוויר מס' 1) 5(, מסכה להנשמה מס' 1) 2מסכה להנשמה מס' 

 8(, קטטר שאיבה מס' 1(, משאבת רגל אמבו )1) 3(, מנתב אוויר מס' 1) 2אוויר מס' 

(, שקית להעשרת חמצן 1(, ראש קשיח לקטטר שאיבה )2) 18(, קטטר שאיבה מס' 2)

 (.1(, וסת חמצן למכשיר נייד )1(, אטם למכשיר "רוברט שאו" )1)

ונשים ולאומית גברים ייערכו באולמות בעלי רצפת פרקט בלבד  משחקי ליגת על גברים .9

 הסלים חייבים להיות ניצבים על הרצפה ולא יוצאים מהקיר או מהגג. –

בכל אולם בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים חייב להיות בנוסף  .10

 ללוח התוצאות האלקטרוני גם לוח עבירות אלקטרוני.

יות חדר הלבשה לקבוצה האורחת וחדר הלבשה לשופטים. בכל אולם בכל אולם חייב לה .11

בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים, ליגת על נשים וליגת על נוער חייבת להיות 

 מקלחת נפרדת לשופטים בחדר ההלבשה של השופטים.

בכל אולם בליגת על גברים וליגת על נשים חייבת להיות מערכת רזרבית של שעון  .12

 שניות. 24 משחק ומתקן

אולמות יאושרו למשחקים בליגות הבאות רק אם יהיו בהם מספרי מקומות מינימאליים  .13

 לכל ליגה וליגה, כמפורט להלן:

 מקומות לצופים מינימום. 2000 –ליגת על גברים 

 מקומות לצופים מינימום. 600 –ליגה לאומית גברים 

 מקומות לצופים מינימום. 600 –ליגת על נשים 

 מקומות לצופים מינימום. 300 –ת גברים ליגה ארצי

 מקומות לצופים מינימום. 500 –ליגה לאומית נוער 

 בכל אולם בליגת על גברים ונשים חייבת להיות מערכת מיזוג אוויר. .14

בכל אולם בליגת על גברים ונשים וליגה לאומית גברים חייב להיות אינטרנט מהיר  .15

 ות מחובר למחשבי הסטטיסטיקה באולם.אלחוטי או קווי. האינטרנט המהיר צריך להי

ליגה לאומית גברים חייב להיות כבל סיבים ליגת על גברים, על נשים ובבכל אולם ב .16

 אופטי ומגדל שידור מול יציע הקהל.

השניות )סימון מלבני( ושל קשת  3בכל הליגות חובה לסמן את הסימון החדש של רחבת  .17

השניות, לפי החוקה החדשה  24נוי שעון מ'( וכן שי 6.25מ' במקום  6.75הנקודות ) 3

 שניות(. 14-שניות ל 24-)תוספת מצב שבו ניתן להחזיר את השעון מ

לא ידלפו מים מהגג לאולם עצמו. ככל אשר ש על מנתעל גגות האולמות להיות תקינים  .18

על הקבוצה המארחת להכין אולם חלופי ע"פ  –שופט לא מאשר אולם עקב רטיבות 

 התקנון.

 

 קניםסגל השח .52

 

רותיה, או להכין לפני תחילת וקבוצה בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים חייבת לרשום בש .א

כל עונת משחקים, סגל מתאים לליגה בה היא משחקת, מבחינת רמת השחקנים וניסיונם 

תדאג לכך כי מתחילתה ועד לסיום  "( קבוצה כאמורסגל שחקנים מתאים"המקצועי )להלן: 
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חקים הרלוונטית, ישחק בשורותיה סגל שחקנים מתאים ובכלל זה תימנע משחקיה בעונת המש

 , בחלוף המועד האחרון להחלפתם.זריםמשחרור שחקנים, ישראלים ו/או 

 

)א( לעיל, קבוצה אשר שיחררה שחקן/נית ו/או /שחקנים/יות  "קמבלי לגרוע מהאמור בס .ב

שחרור זה, חזקה עליה כי  משחקניה במהלך עונת המשחקים, מבלי שהציגה תחליף ראוי בגין

 הפרה חובתה להעמיד סגל שחקנים מתאים.

 

הועדה הוא דלעיל  (א)חייבויותיה עפ"י ס"ק תמוסד המוסמך לקבוע אם קבוצה עמדה בהה .ג

, לגבי ליגות או המנהלת , לגבי ליגות הגברים, וועדת הנשיםו/או המנהלת המקצועית של האיגוד

 נשים.

 

או ועדת נשים, כי קבוצה לא עמדה בחובתה כאמור בס'  לת, המנההחליטה הועדה המקצועית .ד

לבית הדין המשמעתי תלונה או ועדת הנשים  או המנהלת דלעיל, תגיש הועדה המקצועית (א)

 באמצעות היועמ"ש של האיגוד.

 

במהלך מחציתה  הסעיףהוראות הפרת גין בית הדין המשמעתי בהורשעה קבוצה על ידי  .ה

יהא בית הדין המשמעתי רשאי לגזור על הקבוצה עונש של , הראשונה של עונת המשחקים

וזאת בנוסף לכל עונש אחר כמפורט בתקנון  עונת המשחקיםהפסקת פעילות עד לתום 

 המשמעת.

 

גזר בית הדין המשמעתי עונש הפסקת פעילות עד לתום העונה כאמור לעיל, יחולו על תוצאות  .ו

 .התקנוןשל  62 קפרהמשחקים ששוחקו עד לגמר מועד הענישה הוראות 

   

במהלך מחציתה השנייה  סעיף זההורשעה קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי בהפרת הוראות  .ז

של עונת המשחקים, יהיה בית הדין המשמעתי רשאי לגזור על הקבוצה עונש של הפחתת 

נקודות לאותה עונת משחקים ו/או הורדת ליגה ו/או הפסקת פעילות במהלך עונת המשחקים 

 ; וזאת בנוסף לכל עונש אחר כמפורט בתקנון המשמעת.שלאחריה

 

 על הקבוצות לשחק בהרכב החזק ביותר העומד לרשותן עד לסיום העונה. .ח

 

 אחריות כלפי השופט .53

 

הקבוצה המארחת היא האחראית לשלומו של השופט, מבואו למגרש ועד עזבו את המגרש  .א

 לאחר תום המשחק.

 

תחילת המשחק, תוך כדי מהלכו, או לאחר סיומו,  פגיעה גופנית בשופט בתחום המגרש לפני .ב

לונה בפני יגרמו בעקבות תלונת השופט, לסגירת המגרש למשחקים בפני קהל עד לברור הת

 בית הדין המשמעתי.
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 סדרנות .54

 

 חוקהוראות ע"פ על הקבוצה המארחת לדאוג להצבת סדרנים במספר הקבוע בתקנון זה או  .א

 :, לפי המחמירהספורט

מחמירה אחרת בחוק ו/או ע"י הגוף האחראי )כגון משטרת ישראל(, מספר  בהיעדר קביעה

 הסדרנים יהיה כדלקמן:

 סדרנים. 10 –לא פחות מ  –ליגת על  (1

 סדרנים 5 -חות מפלא  –ליגה אחרת  (2

 

 קל ובולט.זיהוי על הסדרנים ללבוש תלבושת מיוחדת המאפשרת  .ב

 

מים, להציב מספר רב קיום משחקים מסויות לקבוצות בעת ועדת הליגה והגביע רשאית להור .ג

 יותר של סדרנים מהמצוין בתקנון זה.

 

והגביע רשאית לדרוש מהקבוצה המארחת לתגבר את הסדרנים בכוחות משטרה או הליגה ועדת  .ד

 כוחות אחרים.

 

שופט המשחק יהיה רשאי לא לקיים את המשחק בכל מקרה שהקבוצה המארחת לא תקיים את  .ה

תועמד הקבוצה המארחת לדין עיף זה או חלק מהן ובמקרה כזה ההוראות המפורטות בס

 .משמעתי

 

 אחריות כלפי השחקנים והמזכירות .55

 

השחקנים הקבוצה המארחת חייבת להבטיח את שלומם של שחקני ומלווי שתי הקבוצות, כולל 

 , וכן את אנשי המזכירות והמשקיפים מטעם הקבוצה היריבה.המחליפים

א מקום, או מלווה כמוה כפגיעה בשופט ודינה כדין פגיעה בשופט כאמור פגיעה גופנית בשחקן, ממל

 בתקנון זה או בתקנון המשמעת.

 

 ושירותים באולם/מגרש םאביזרי .56

 

ח האדם הרפואי, כמפורט ועל כל קבוצה לדאוג כי במגרש ובאולם יהיו כל הציוד הרפואי וכ .א

 .1999 –ראשונה( התשנ"ט ין כוח אדם רפואי וציוד עזרה י)הוראות לענבתקנות הספורט 

 

לדאוג לעריכת סטטיסטיקה נשים וליגה לאומית גברים ו גברים על כל קבוצה בליגת על .ב

ממוחשבת לכל משחקיה הביתיים. לצורך כך, על כל קבוצה בליגות אלה לדאוג להימצאות כח 

להתקין באולמה קו אינטרנט מהיר אדם מספיק שעבר הכשרה להפעלת תוכנת הסטטיסטיקה; 
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על מנת לאפשר פרסום  לקו האינטרנטולהתקין מחשב מתאים שיחובר  לחוטי או קווי()א

 .או של המנהלת הסטטיסטיקה בשידור ישיר באתר האינטרנט של האיגוד

 

מגבי גומי ומספר  4מגרש בעת המשחק לפחות בשטח העל הקבוצה המארחת לדאוג כי ימצאו  .ג

 מספיק של סחבות לייבוש שדה המשחק.

 

המשחק ייאלץ להפסיק משחק לפני סיומו מחמת גשם אשר ירד ופסק, כאשר בידי שופט ככל ש .ד

או האביזרים הנ"ל כאמור בס"ק א' ובעקבות זאת לא ניתן ליבש את צהקבוצה המארחת לא נמ

 .תועמד הקבוצה לדין משמעתיהמגרש ולהמשיך במשחק, 

 

פיב"א, מסוג  כדורסל תקין הממלא אחר חוקי פט המשחקלמסור לשוהמארחת קבוצה העל  .ה

כדורסל תקין מהסוג . קבוצה שלא תעמיד , לצורך קיום המשחקשייקבע ע"י האיגוד מעת לעת

 שייקבע ע"י האיגוד כאמור, תועמד לדין משמעתי.

 

 המזכירות .57

 

על הקבוצה המארחת מוטלת החובה להכין את המזכירות כולל את האביזרים ואיושה של  .א

 המזכירות.

 

 קמן:אביזרי המזכירות יהיו כדל .ב

 

 מטר. 1.50שולחן מזכירות שאורכו לפחות  (1

 

 קנים מחליפים.שחכסאות ל 2-אנשים במזכירות ו 5-ספסל או כסאות ל (2

 

 שעון עצר לכדורסל כמוגדר בנספח "תקן המגרשים" של תקנון זה. (3

 

 שניות כאמור בנספח "תקן המגרשים" של תקנון זה. 24שעון עצר או מתקן לשמירת  (4

 

איגוד הכדורסל בישראל" המיועד לאותה ליגה במסגרתה טופס שיפוט רשמי של " (5

 מתקיים המשחק, והמיועד לאותה עונת המשחקים.

 

 (.22) 4סימן קול להפסקת המשחק בהתאם לחוקת הכדורסל של הפיב"א חוק  (6

 

 לוח תוצאות שיראה על ידי קהל, השחקנים והמאמנים. (7

 

 11סעיף  2ב"א חוק לציון העברות כאמור בחוקת הכדורסל של הפי 1-5-מסמנים מ (8

 )ה(.
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 הקבוצה המארחת חייבת לדאוג כי על המגרש ימצאו מתקני החירום הבאים: (9

 

 פנס. (א

 

 סטופר מכני )מלבד חשמלי(. (ב

 

 שני דגלים אדומים. (ג

 

והקבוצה , 9-ו 6, 4, 3בכל מקרה שבמזכירות יחסרו האביזרים האמורים בסעיפים   (10

רשאי השופט לא לקיים את  דקות, 15המארחת לא תיקנה את הפגם בתוך זמן של 

 .תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של האיגודוהקבוצה המארחת המשחק 

 

יאשרם  המשחק אנשים אשר שופט 3הקבוצה המארחת חייבת להציע לשופט המשחק  .ג

 כמתאימים לניהול המזכירות. 

 

לפת אחד רשאי לדרוש במשך כל מהלך המשחק הח כהגדרתו בחוקת פיב"א השופט הפוסק .ד

 או יותר מנציגי הקבוצה המארחת או הקבוצה האורחת במזכירות.

לפוסק מועמד אחר תוך פרק זמן שייקבע על ידו,  ההקבוצה שנציגה הוחלף לא הציעככל ש

 רשאי הוא למנות כל אדם הנמצא במגרש ואשר יאושר על ידו כמתאים למזכירות.

 

 קבוצה האורחת כמשקיפים.ליד שולחן המזכירות רשאים לשבת שני נציגים של ה .ה

 

לליגה מסוימת ועדת הליגה והגביע רשאית לפנות לאיגוד שופטי הכדורסל ולבקשם לשבץ  .ו

למשחק מסוים שופטים רשמיים שינהלו את המזכירות. במקרה זה אין הקבוצות רשאיות או 

 להושיב ליד שולחן המזכירות משקיפים.

 

ת המזכירות, רשאית הקבוצה הביתית במשחקים בהם לא שובצו שופטים רשמיים שינהלו א

בלבד להזמין מאיגוד השופטים צוות מלא של שופטים רשמיים שינהלו את המזכירות וזאת 

שעות לפני קיום המשחק, בה  48 -בבקשה בכתב שתימסר לאיגוד השופטים לא יאוחר מ

צה התחייבות הקבואת למשחק וכן תכלול הבקשה הנוגעים יפורטו כל הפרטים הרלוונטיים 

קבוצה  המבקשת לתשלום אגרת המזכירות והוצאות הנסיעה המלאות של שופטי המזכירות.

 אינה רשאית להזמין שופטי מזכירות למשחקי חוץ.

אמור לעיל, קבוצה רשאית להזמין על חשבונה צוות מלא של שופטים לגרוע מהמבלי 

גם בבית וגם המשחקים נגד קבוצה יריבה מסוימת ) 2-רשמיים שינהלו את המזכירות ל

שעות לפני  48 -בחוץ(, ובלבד שבקשה כאמור תימסר לאיגוד השופטים לא יאוחר מ

אגרת המזכירות והוצאות המשחק הראשון ביניהן. במקרה זה תשלם הקבוצה המזמינה את 

 המשחקים. 2 -שופטי המזכירות ב הנסיעה המלאות של
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ר אי זוגי של סיבובים( וכן על אף האמור לעיל, בליגה בה יתקיים סיבוב בודד )או מספ

בהם אין משחק גומלין, תהא קבוצה רשאית להזמין צוות מלא של או גביע סל -במשחקי גמר

 שופטים רשמיים שינהלו את המזכירות, גם למשחק חוץ ובתנאים המפורטים לעיל.

 

המזכירות חייבת להיות מוצבת במרכז המגרש מקביל לקו האורך ובגובה שדה המשחק  .ז

 רדת מהקהל בגדר, אולם מאפשרת גישה קלה ונוחה למאמנים ולשופטים.כשהיא מופ

 

בליגת על גברים ולאומית גברים קבוצה רשאית לעשות שימוש בכרוז במשחקיה הביתיים.  .ח

 בכרוז: חייבת קבוצה לעשות שימוש

 

 תפקיד כרוז המשחק להעביר מידע בסיסי לאוהדים. (1

 

 מגיע למחצית המגרש לכיוון ההתקפה.כרוז המשחק יכול לדבר ולעודד רק עד שהכדור  (2

 

 כרוז המשחק יכול לעודד ולהלהיב את הצופים בפסקי הזמן ובהפסקות הרבעים. (3

 

 לעודד או לדבר במהלך קליעות העונשין. אסורכרוז ל (4

 

הכרוז יקרא להפסקתם של ביטויים אלימים וגזעניים שיקראו על ידי הקהל וייעשה כן  (5

 שחק.גם אם קיבל הוראה כזו ממשקיף המ

 

 הכרוז יקפיד להגיד את שם הקבוצה האורחת המלא כולל ציון שם הספונסר. (6

 

באחריות הכרוז לקבל מהסטטיסטיקה את תוצאות הביניים והתוצאות הסופיות של  (7

 המשחקים המתנהלים באולמות אחרים ולהכריז עליהן במחצית המשחק ובסיומו.

 

שקיף המשחק. הכרוז כפוף המנהלת או האיגוד יפקחו על התנהגות הכרוז בעזרת מ (8

ככל שאין משקיף למשחק, האחריות לפיקוח על הכרוז היא של שופט למשקיף. 

או התראות המהלך המשחק, בסמכות המשקיף  2-קיבל יותר מהמשחק. ככל שהכרוז 

 להרחיק אותו ממשחק זה.השופט 

 

משחק. על כל אדם אשר יושב במזכירות לכבות את הטלפון הסלולארי שלו בטרם תחילת ה .ט

 נים ו/או כל שימוש מכל סוגור)שיחות, מס בכל מקרה, אין להשתמש בטלפון סלולארי

נציג אשר ישתמש בטלפון  בזמן מילוי תפקיד במזכירות, אלא במקרה חירום. שהוא(

יורחק מהמזכירות על ידי השופט  –הסלולארי בעודו יושב במזכירות ושלא במקרה חירום 

 נציגה/נציגיה הורחק/ו. והאחריות תחול על הקבוצה אשר

 

 מילוי טופס המשחקהופעה למשחק ו .58
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לפני תחילת כל משחק חייבים מאמני הקבוצות המשחקות להגיש לשופט הפוסק את רשימת  .א

שחקני קבוצתם אשר ישתתפו במשחק בציון המספרים המופיעים על חולצותיהם 

ר יוחזרו להם בתום , אשוצוות המאמנים וגופיותיהם וכן את כרטיסי המתחרה של השחקנים

המשחק, לבד אם החליט השופט אחרת. שחקן שלא ירשם בטופס המשחק עד תחילת 

 המשחק לא יהא רשאי להשתתף במשחק.

הכשירים  24שחקנים עד גיל  5קבוצה בליגה לאומית גברים, חייבת לכלול בטופס המשחק 

כפי שייקבע ע"י  –לצורך סעיף זה  24לשחק באותו משחק ונוכחים במגרש. שחקן עד גיל 

 האיגוד לפני פתיחת הליגה בכל שנה ושנה.

 

שחקניות בפועל לפחות ומאמן.  10כל קבוצה בליגת על נשים חייבת להופיע למשחק עם  .ב

הופעה למשחק בניגוד להוראות ס"ק זה, לא תגרום לביטול המשחק אך תהווה עבירת 

 משמעת, על כל המשתמע מכך.

 

 והכדור תלבושת השחקנים .59

 

קבוצה המשחקת באיגוד הכדורסל להטביע על חולצות השחקנים את הסמל של איגוד על כל  .א

 תועמד לדין משמעתי. –הכדורסל. קבוצה אשר לא תעשה כן 

 

 על כל קבוצה להכין תלבושת בשני צבעים שונים: .ב

 לבן או צהוב. –צבע בהיר 

 אדום, כחול, ירוק או שחור. –צבע כהה 

 

 ושת בצבע בהיר והקבוצה האורחת בצבע כהה.במשחק תופיע הקבוצה המארחת בתלב .ג

 

 תלבושת פסים )זברה( אסורה בהחלט לשימוש.  .ד

 

גובה  .או החלטות הנהלת איגוד הכדורסל מספור החולצות ייעשה בהתאם לחוקת הכדורסל .ה

ס"מ. על כל חולצה של שחקנים בקבוצות ליגה על גברים ונשים,  20מס' השחקן הוא 

חובה שיופיע שם המשפחה של השחקן  -ונערות א' לאומית  רליגת על לנועלאומית גברים, 

 ס"מ. 6-8בעברית על גב החולצה מאחור, מעל המספר. גובה האות של שם השחקן הוא 

 

אין להשתמש בתלבושת בצבע הדומה לצבע התלבושת של איגוד השופטים שהוא אפור על  .ו

 כל גווניו ותכלת.

 

 פורט.אסור לשחקנים לעלות על המגרש אלא בנעלי ס .ז
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ו/או כיסוי  שחקניות, אשר בהתאם לאמונתן הדתית, צריכות ללבוש מכנסי ספורט ארוכים .ח

ו/או כיסוי ראש בכל ליגות  רשאיות להשתתף במשחקים במכנס ארוך אחידתהיינה , ראש

 ., גם לשחקניות בודדות בקבוצההנשים, למעט ליגת העל

 

חולצות טריקו מתחת לגופיית שחקניות, אשר בהתאם לאמונתן הדתית, צריכות ללבוש  .ט

המשחק, יהיו רשאיות להשתתף במשחקים עם חולצת טריקו מתחת לגופיית המשחק, בכל 

, גם לשחקניות ליגות הנשים; בתנאי שחולצת הטריקו תהיה באותו הצבע של הגופייה

 .בודדות בקבוצה

 

 משחק שהסתיים כחוק .60

 

תיו וסיומו כחוק, תרשם משחק כדורסל אשר השופטים אישרו בחתימת ידם את תוצאו .א

 , למעט במקרים הבאים:התוצאה כמאושרת סופית

 

 נתקבל ערעור על תוצאות המשחק בהתאם לתקנון זה. (1

 

שופטי המשחק, שניהם או אחד מהם ציינו על טופס השיפוט או במכתב הערה כל שהיא  (2

 העלולה למנוע את אישור תוצאת המשחק או לגרום לשינוייה.

 

 שמי המציין עובדות העלולות למנוע את אישור התוצאה.נתקבל דו"ח ממשקיף ר (3

 

ועדת הליגה עפ"י שיקוליה הבלעדיים קבעה כי בידה עובדות העלולות למנוע את  (4

 אישור התוצאה.

 

לא תחליט בעניין זה  ,בכל מקרה שהמשחק לא הסתיים עקב סיבה משמעתית כלשהי (5

 שמעתי. ועדת הליגה והגביע, אלא אם פסק כבר בעניין בית הדין המ

 

דלעיל, תהא ועדת הליגה והגביע א' בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים בס"ק  .ב

 רשאית:

 

 לאשר את תוצאת המשחק. (1

 

הורשעה אותה ככל ש, לבטל את תוצאת המשחק ולפסוק הפסד טכני לאחת הקבוצות (2

 .קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי

 

הורשעו שתי ככל ש, ניים לשתי הקבוצותלבטל את תוצאת המשחק ולפסוק הפסדים טכ (3

 .הקבוצות על ידי בית הדין המשמעתי
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מועד למשחק חדש, היה ובית הדין המשמעתי הורה המשחק ולקבוע תוצאת ( לבטל את 4

 .על קיומו של משחק חוזר

 

 

 

 

 אי הופעה למשחק .61

 

קון רשמי ללוח ילא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתכנית המשחקים, או בת .א

משחקים, או בכל פרסום רשמי תוך זמן המותר לאיחור על פי חוקת הכדורסל, תיענש ה

אוטומטית בהפסד טכני של המשחק, ובקנס כספי בגובה כפי שיקבע מפעם לפעם ע"י 

, אלא אם כן תודיע הקבוצה ודמי השיפוט הנהלת האיגוד, וכן בתשלום הוצאות השופטים

לטענתה  , כי יש להו/או בדוא"לבפקס ד המשחק שעות לאחר מוע 72למזכירות האיגוד תוך 

 סיבה מוצדקת לאי ההופעה למשחק.

 

ין לדיון בפני בית יקיבלה מזכירות האיגוד הודעה כאמור לעיל, תעביר המזכירות את הענ .ב

 הדין המשמעתי אשר יקבע באם אי ההופעה היתה באשמת הקבוצה אם לאו.

 

הופעה למשחק, תיענש הקבוצה בהפסד -יהורשעה הקבוצה ע"י בית הדין המשמעתי בגין א .ג

טכני של המשחק ובקנס כספי כפי שיקבע מפעם לפעם ע"י הנהלת האיגוד, וכן בתשלום 

 .אלא אם בית הדין המשמעתי יורה על קיום משחק חוזר ודמי השיפוט הוצאות השופטים

 

עד זוכתה קבוצה ע"י בית הדין המשמעתי בגין אי הופעה למשחק, יערך משחק חוזר במו .ד

 שיקבע ע"י ועדת הליגה והגביע.

 

תחויב הקבוצה בנוסף לאמור  –הקבוצה שלא הופיעה למשחק היתה קבוצה המארחת ככל ש .ה

 בסעיף )א( או )ג( דלעיל בתשלום הוצאות הנסיעה של הקבוצה האורחת.

 

הופעה, -קבע בגין איקבוצה שלא תופיע למשחק בסיבוב השני תיקנס בקנס כפול מהקנס שנ .ו

 לעיל. ק )א(כאמור בס"

 

קבוצה אשר יצאה לדרך ומסיבות שאינן תלויות בה לא הגיעה למשחק, חייבת בנוסף על  .ז

דלעיל, להמציא לבית הדין המשמעתי  )א( ס"ק, כאמור בסיפא של או הדוא"להפקס משלוח 

בעת שיתקיים הדיון בעניינה הצהרה בשבועה מאומתת ע"י עורך דין של האחראי שליוה 

של חברת ההסעות, מוסך וכד' על התקלה. לא הומצאו אישורים כאמור  את הקבוצה ואישור

 לעיל לבית הדין, יהא בית הדין חייב להרשיע את הקבוצה בגין אי הופעה למשחק.
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-דקות מהשעה שיועדה למשחק, יחשב כאי 15-למעלה משל איחור של קבוצה למשחק  .ח

 הופעה למשחק.

 

אישום בגין אי הופעה נגד קבוצה שלא  כתבהיועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להגיש  .ט

כאמור או בדוא"ל בפקס הופיעה למשחק כאמור לעיל גם אם הקבוצה לא תודיע לאיגוד 

א' על רצונה להופיע לדיון בפני בית הדין המשמעתי, בית הדין יהא רשאי להטיל על  בס"ק

 שע את העונשים הקבועים בתקנון.קבוצה שתור

 הליגה הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי .62

 

לשני משחקים רשמיים רצופים או לשלושה משחקים רשמיים לסירוגין, לא הופיעה קבוצה  .א

 תוצא ממסגרת משחקי הליגה והגיע.

 

א' דלעיל, לפני  בס"קיפות לאמור הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע בכפ (1) .ב

לה תחילת משחקי סיבוב ב' של המשחקים, יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נט

 הקבוצה חלק באותה העונה עד להוצאתה ממסגרת המשחקים.

 

א' דלעיל, לאחר  בס"קהליגה והגביע בכפיפות לאמור הוצאה הקבוצה ממסגרת משחקי  ( 2)

שארו תוצאות המשחקים כפי שאושרו יסיבוב ב' של משחקי הליגה יתחילת משחקי 

ריכה הקבוצה לשחק ע"י ועדת הליגה והגביע ואילו יתר המשחקים אשר אותם היתה צ

  לטובת הקבוצה היריבה. 0:20עד סיום עונת המשחקים יקבעו 

 

לעיל, יראו אותה כאילו הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה בהתאם לאמור בס"ק א'  .ג

 63פרק להלן, ויחולו עליה הוראות  63בפרק הכדורסל על פירוקה, כאמור הודיעה לאיגוד 

ככל ה אשר הודיעה על פירוקה. על אף האמור לעיל, וכן כל הוראה אחרת המתייחסת לקבוצ

בין הדין המשמעתי יקבע כי העילה לאי ההופעה היתה קשורה בסירובם של שחקנים ש

 ו/או כל הוראה דומה. 63פרק לא יחולו הוראות  –לשחק 

 

 קבוצה בפירוק זמני .63

 

, לרבות קבוצה, אשר מונה לה מפרק זמני, ואשר תהא מעוניינת להמשיך בפעילות שוטפת .א

משחקי ליגה וגביע, תוכל להמשיך לשחק במסגרת האיגוד, עונת משחקים מלאה אחת נוספת 

 בלבד, לצורך הגעה להסדר נושים, וזאת בתנאים הבאים:

המפרק יציג לאיגוד, עד ולא יאוחר ממועד פתיחת הרשמתו לעונת המשחקים בה  .1

ת המשפט של מעוניינת הקבוצה לפעול וכתנאי מוקדם להרשמה, אישור של בי

 ( להלן.4( עד )2הפירוק, להתחייבויות כמפורט בס"ק )

המפרק הזמני יתחייב כלפי האיגוד בכל הקשור לפעילותו במסגרת ובתקופת  .2

 הפירוק הזמני כדלקמן:
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גרת ובתקופת הפירוק הזמני, בהתאם ובכפיפות מוחלטת סלפעול במ .א

ד לבוררות להוראות תקנוני האיגוד, לרבות תקנון המשמעת, תקנון המוס

 ותקנון לביקורת תקציבית.

תביעות של שחקנים ו/או מאמנים בכל הקשור לתקופת הפעילות השופטת  .ב

במסגרת הפירוק הזמני, יידונו במסגרת המוסד לבוררות שינתנו יכובדו, 

 כמתחייב מהדין המשמעתי במסגרת האיגוד

בית, קורת תקצייחלק מהתקציב השותף השנתי, כפי שיאושר ע"י הרשות לבא.  .3

יופרש ע"י המפרק הזמני לקופת הפירוק לתשלום חובות העבר כדין. חובות 

העבר לצרכי האמור לעיל, משמעם חובות אשר נוצרו עובר למועד בו מונה 

 המפרק הזמני.

ית המקובלת בשוק אותה עת, בחובות הנ"ל לאט יפחת ממכפלת הריב ב. החלק

 הקבוצה ליום הפירוק, עפ"י אישור רואה חשבון.

של הקבוצה בפירוק, ביחסיה עם האיגוד יהיה המפרק הזמני, בין  נציג הבלעדיה .4

אם הוא מפעיל את הקבוצה באופן ישיר, ובין אם הוא מפעיל את הקבוצה 

 באמצעות צד ג'.

 

קבוצה אשר מונה לה מפרק זמני ולא הגיעה להסדר נושים עד למועד שלאחר עונת  .ב

עיל, לא תוכל לחדש את רישומיה לעונת המשחקים בה פעלה בהתאם לאמור בס"ק )א( ל

 משחקים נוספת ודינה יהא כדין קבוצה אשר פירוקה אושר ע"י הנהלת האיגוד.

 

דין קבוצה בפירוק זמני כדין קבוצה אשר פירוקה אושר ע"י הנהלת האיגוד, יחולו על  .ג

 של תקנון זה. 64 פרקהשחקנים הרשומים בשורותיה הוראות 

 

תקנון זה, והוראות סעיף זה נועדו על ב אחרותלפגוע בהוראות  דיזה, כ פרקאין בהוראות  .ד

מנת לקבוע את התנאים לפעילותה של קבוצה שמונה לה מפרק זמני, לעונת משחקים אחת 

 נוספת בלבד, על מנת לאפשר לקבוצה הנ"ל להגיע להסדר נושים.

 

 פירוק קבוצה והוראות בקשר לשחקנים של קבוצות שפורקו או התפרקו .64

 

יעה קבוצה במכתב רשמי לאיגוד הכדורסל על פירוקה, תוצא הקבוצה ממסגרת הוד. 1 .א

 משחקי הליגה והגביע לאחר שאושר פרוקה ע"י הנהלת האיגוד.

 

ניתנה הודעת פירוק לאחר שנרשמה הקבוצה לעונת המשחקים הבאה, תשלם הקבוצה . 2

בע על ידי קנס בשיעור שייקהאגודה בה חברה הקבוצה אשר הודיעה על פירוקה  ו/או

יום מהיום בו הודיעה  30תוך במפעם לפעם. התשלום יבוצע לקופת האיגוד האיגוד 

 הקבוצה על פירוק.
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נס נכסים והמינוי לא בוטל תוך קבוצה חברה באיגוד, אשר מונה לה מפרק זמני ו/או כו. 3

אשר  של כונס הנכסים, דינה כדין קבוצהנוי של המפרק זמני ו/או ייום מיום מתן צו המ 30

 פירוקה אושר על ידי הנהלת האיגוד.

 

( לעיל אשר תהא מעוניינת להמשיך בפעילות שוטפת עד לתום 2)אאמור בס"ק קבוצה כ

 העונה תוכל לעשות זאת כן וזאת בתנאים הבאים:

( 2)א "קהמפרק ו/או כונס הנכסים יציג לאיגוד לא יאוחר מתום שלושים יום כאמור בס .א

)ב( עד 3א "קכמפורט בסיות וביישל הפירוק להתחשור של בית המשפט לעיל, אי

 )ד( להלן.3א

בתקופת הפירוק הזמני בהתאם ובכפיפות מוחלטת להוראות ובמסגרת הקבוצה תפעל  .ב

תקנון לביקורת התקנוני האיגוד, לרבות תקנון משמעת, תקנון המוסד לבוררות וכל 

 תקציבית.

ילות השוטפת במסגרת תביעות של שחקנים ו/או מאמנים בכל הקשור לתקופת הפע .ג

הפירוק הזמני, יידונו במסגרת המוסד לבוררות ופסקי הבוררות שיינתנו יכובדו 

 כמתחייב מהדין המשמעתי במסגרת האיגוד.

הנציג הבלעדי של הקבוצה בפירוק, ביחסיה עם האיגוד יהיה המפרק הזמני, בין אם הוא  .ד

 וצה באמצעות צד ג'.מפעיל את הקבוצה באופן ישיר, ובין אם הוא מפעיל את הקב

 

פרקה, תוצא ממסגרת לקבוצה אשר המוסדות השיפוטיים של איגוד הכדורסל החליטו  .ב

 משחקי הליגה והגביע.

 

דלעיל, יחולו לגבי תוצאות המשחקים הנ"ל ב' -בקרות אחד המקרים המפורטים בס"ק א' ו .ג

 .תקנון זה( של 2))ב(62-( ו1)(ב)62אותן ההוראות המפורטות בסעיפים 

 

או קבוצה אשר הוחלט לעיל צה )גברים/נשים( אשר התפרקה כאמור לעיל בס"ק א' קבו .ד

 שלאחר העונה משוחררים מתחילת העונהשחקניה על פירוקה כאמור לעיל בס"ק ב' יהיו 

ויהיו רשאים להירשם כשחקנים לעיל ב' -שבה קרה אחד מהמקרים המפורטים בס"ק א' ו

דורסל. הפגרה הרשמית לצורך סעיפים אלה חדשים לכל קבוצה אחרת הרשומה באיגוד הכ

 שייכת לעונה החדשה העומדת להתחיל.

 

 שאינן מבוקרות על ידי הרשות לבקרה תקציביתקבוצות גברים ונשים הרשומות בליגות  .ה

יפורקו בטרם שיחקו באותה עונה בשלושת המשחקים הראשונים, יהיו התפרקו או אשר 

להירשם לכל קבוצה שהיא, בליגות בהן יש  יוכלוושחקניה משוחררים כבר באותה עונה 

 הרשמות תוך כדי מהלך העונה, ולשחק בסיבוב השני של משחקי עונה זו.

 

קבוצות לבאם התפרקה קבוצה שהיא קבוצת משנה של אגודה תהא  לעיל,למרות האמור  .ו

האחרות של אותה אגודה זכות עדיפה לקליטה אוטומטית של שחקני הקבוצה המתפרקת 

לא שיקלטו את שחקני הקבוצה המתפרקת  פר הכולל של שחקני הקבוצהבתנאי שהמס
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. הזכות התקנוןשל  2יעלה על מספר השחקנים הקבוע בכל קבוצה כאמור בפרק 

 דהאגודה המתפרקת לפני האמור בס"ק האוטומטית הנ"ל תהיה בתוקף מחייב לגבי שחקני 

 .לעיל

 

הבאה למשחקי הליגה אולם קבוצה אשר התפרקה כאמור לעיל רשאית להירשם לעונה  .ז

 .ביותר היא תשובץ לליגה הנמוכה

 

 

 

 קבוצות חלופיות .65

 

לאומית נוער, ארצית נוער, לאומית נערים, על נוער, קבוצה בליגה ארצית גברים, א' גברים,  .א

לאומית אשר תודיע בכתב לאיגוד על ילדים א' ארצית נערים, לאומית נשים, לאומית נערות ו

לפני פתיחת הליגה בה היא אמורה לשחק  ימים 7עד וזאת  לעיל 64בפרק פירוקה כאמור 

תוצא ממסגרת המשחקים וקבוצה אחרת תתפוס  –"( הקבוצה שתפורק" :באותה עונה )להלן

 את מקומה ע"פ הקריטריונים המפורטים בס"ק ג' להלן.

 

נערים, לאומית נוער, ארצית נוער, לאומית על נוער, קבוצה בליגה ארצית גברים, א' גברים,  .ב

לאומית אשר תודיע בכתב לאיגוד על ילדים א' ארצית נערים, לאומית נשים, לאומית נערות ו

תוצא מאותה  –לפני פתיחת אותה הליגה  ימים 7אי רצונה לשחק בליגה אליה שובצה, עד 

ליגה ותשובץ בליגה אחת נמוכה מהליגה בה שובצה מלכתחילה, בהתאם לשיקול ועדת ליגה 

"( ובלבד שתימצא קבוצה בליגה הנמוכה בה תשובץ הקבוצה המוחלפת" :וגביע )להלן

 שתמלא אחר הקריטריונים הנזכרים בס"ק ג' להלן, שתחליף אותה בליגה ממנה הוצאה.

מבקשת לרדת ליגה ותהיה חייבת לשחק לא תוכל הקבוצה הככל שלא תמצא קבוצה מחליפה 

 בליגה בה היא משובצת.

 

 ות/, תשובצנה קבוצה/ות מחליפהות/ו הקבוצה/ות המוחלפתא נה/במקום הקבוצה/ות שתפורק .ג

 "( בהתאם לסדר הבא:הקבוצה המחליפה" :)להלן

 היורדת הבכירה בדירוג. .1

הקבוצה שצברה את מספר הנקודות הגדול מבין הקבוצות המדורגות במקום השני  .2

יע. חת הליגות ע"י ועדת הליגה והגביבליגות המקבילות אשר יפורסמו מידי שנה לפני פת

היה לקבוצות מספר שווה של נקודות, תעלה הקבוצה בעלת הפרש הסלים העדיף. במקרה 

במספר הקבוצות במחוזות השונים או במקרה של הפרש סלים שווה בין וויון אי ששל 

 תוכרע עליה ע"פ הגרלה. –הקבוצות במקום שני 

 היורדת השנייה. .3

לעיל. על אף  2נקבעו בס"ק הקבוצות הבאות לפי דירוג הליגה ע"פ אותם עקרונות ש .4

תהיה העדיפות הראשונה לכל  –בליגה הבכירה יש רק יורדת אחת אם האמור לעיל, 

לעיל(, בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל, ורק  2הקבוצות המדורגות במקום שני )חלופה 
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לעיל( ואח"כ הקבוצות הבאות לפי דירוג ע"פ  1לאחר מכן ליורדת מהליגה הבכירה )חלופה 

 לעיל(. 4עקרונות )חלופה  אותם

 

קבוצה שתפורק או קבוצה מוחלפת, תשובץ במקום קבוצה קבוצה מחליפה שתחליף  .ד

שתפורק/מוחלפת באותו מחוז בליגה הבכירה בה שובצה הקבוצה שתפורק/מוחלפת, בהתאם 

לרשימת הליגות המקבילות שתפורסם מידי שנה ע"י ועדת הליגה והגביע וגם אם מבחינה 

 ין הדבר תואם את מיקומה של הקבוצה המחליפה.גיאוגרפית א

 

קבוצה מחליפה שעולה ליגה כאמור לעיל לאחר סיום מועד ההעברות באותה ליגה, תוכל  .ה

ימים  10להעביר עוד שני שחקנים, )גם שעברו בתקופת ההעברות( במשך ולא יאוחר מתום 

 מיום קבלת ההודעה על עלייתה.

 

לאומית נוער, ארצית נוער לאומית נערים, על נוער, ם, קבוצה בליגה ארצית גברים, א' גברי .ו

לאומית אשר תודיע בכתב לאיגוד על ילדים א' ארצית נערים, לאומית נשים, לאומית נערות ו

יום לפני פתיחת הליגה בה היא אמורה לשחק  7-פחות מ לעיל 64בפרק פירוקה כאמור 

 .בתקנון זהתיקנס בקנס כפול כאמור  –באותה עונה 

הסר כל ספק, מובהר כי במקום קבוצה שתפורק או קבוצה מוחלפת שתודיע על כך למען 

 לפני פתיחת הליגה, לא תצורף קבוצה מחליפה. ימים 7-פחות מ

באחת הליגות הנזכרות בס"ק א' לעיל תהיה קבוצה "עודפת" על מספר הקבוצות ככל ש .ז

צה בליגה בכירה יותר ע"י כתוצאה מאי אישור קבו ,תקנון זה )לדוג'בהקבוע לליגה זו כאמור 

(, הרי שבמקרה בו תפורק אחת הקבוצה בליגה או תוותר על או מכל סיבה אחרת הבקרה

 .מספר חוקיבלהיות לא תבוא קבוצה מחליפה במקומה ומספר הקבוצות בליגה ישוב  –מקומה 

 

 אי אישור משחק באשמת הקבוצה .66

 

קבע כי אחת הקבוצות או קהל בית הדין המשמעתי ומשחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי  .א

בנוסף לכל עונש אחר אשר יוטל עליה על ידי בית אוהדיה אשמים באי סיומו, תיענש הקבוצה, 

לזכות הקבוצה היריבה, שתי  20:0הדין, בהפסד טכני של המשחק. תוצאות המשחק תהא 

בית נקודות תרשמנה לזכות הקבוצה היריבה ולא תרשמנה נקודות לקבוצה שהורשעה על ידי 

 .אלא אם ייקבע בית הדין כי יתקיים משחק חוזרהדין, 

 

בית הדין המשמעתי קבע כי שתי הקבוצות ו/או קהל ומשחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי  .ב

ללא  0:0אוהדיהן אשמים באי סיומו, תפסדנה שתי הקבוצות את המשחק, תוצאתו תקבע 

 על ידי בית הדין. נקודות וזאת בנוסף לכל עונש אחר אשר יוטל על הקבוצות

 

הורשעו בבית  שתי הקבוצותלאחר שבמקרה שמשחק לא יאושר על ידי ועדת הליגה והגביע  .ג

ללא נקודות וזאת בנוסף לכל  0:0, תפסדנה שתי הקבוצות את המשחק בתוצאת הדין המשמעתי

 על הקבוצות על ידי בית הדין. ,אם יוטל ,עונש אחר אשר יוטל
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צות בתאום בינן לבין עצמן ללא אישור בכתב מאת ועדת הליגה שינוי מועד המשחק ע"י הקבו .ד

ככל , ללא נקודות 0:0והגביע יגרום להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד בתוצאות 

 .יורשעו על ידי בית הדין המשמעתיש

 

 

 

 

 אי אישור המשחק שלא באשמת הקבוצה .67

 

ליון, תקבע ועדת הליגה אויר בלתי מתאים או כח ע הופסק המשחק ע"י שופט כתוצאה ממזג .א

 והגביע מועד חדש לקיום המשחק.

 

הופסק המשחק ע"י השופט לאחר שאחר או יותר מאביזרי המזכירות יצא מכלל שימוש, תינתן  .ב

לא עשתה כן ייקבע תאריך חדש ואם לקבוצה המארחת זמן בסביר אפשרות להשיג אביזר אחר 

 50%בוצה היריבה בשיעור של למשחק ועל הקבוצה המארחת תחול השתתפות בהוצאות הק

 וכן דמי השיפוט וטפסי השיפוט.

 

אשר  03-5611195ייעודי בטלפון מס'  ילתא קוללהתקשר  באחריות כל קבוצה גשומים בימים .ג

כזו תפורסם גם באתר האינטרנט  הודעהתוקלט בו הודעה בדבר קיום או ביטול של משחקים. 

 של האיגוד בחוזר רשמי. 

 

 אשר מזג האוויר אינו מאפשר משחק , בימים סוערים או ככלמקומי בהם ישנו גשם בימים .ד

מעוניינות לדחות אשר שתי קבוצות  .גורףלא מבוטלים באופן  במגרשים פתוחים משחקיםוה

 משחק בגלל תנאי מזג אוויר, רשאיות לעשות כן בתיאום עם מנהל האזור של איגוד השופטים

והל אשר יפורסם כל עונה בספר המשחקים והכל בהתאם לנ למועד חלופי לקיום המשחקים

 לאותה עונה.

 

 שופטים ושיפוט .68

 

שופט ם הרשמיים והידידותיים אשר קבלו את אישור איגוד הכדורסל, יתנהלו ע"י המשחקיכל  .א

שופטים רשמיים חברי איגוד שופטי הכדורסל אשר ימונו ע"י הנהלת איגוד השופטים או מי או 

  .שיוסמך על ידה לכך

 

דקות לאחר המועד שנקבע למשחק בלוח  15השופטים תוך פרק זמן של השופט/יעו לא הופאם  .ב

 המשחקים, רשאיות הקבוצות לא לשחק וועדת הליגה תקבע מועד חדש לקיום המשחק.

בליגה נוער ארצית ומחוזית, נערות מחוזית, נערים ארצית ומחוזית, ילדים, על אף האמור לעיל, 

חק גם ככל שלא הופיעו שופטים רשמיים. אי הסכמה לקיום ילדות וקט סל חייבות הקבוצות לש
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משחק ללא שופטים רשמיים יגרום להעמדת הקבוצה שסירבה להסכים למינוי השופטים לדין 

משמעתי בפני בית הדין המשמעתי. ככל שהקבוצות תגענה לכלל הסכם, רשאיות הקבוצות 

חובת כל קבוצה להעמיד  -כם לידי הס ככל שלא תגענה הקבוצותלשחק עם שופטים מוסכמים. 

 שופט.

על אף האמור לעיל, הנהלת איגוד הכדורסל רשאית לפרסם מעת לעת ליגות נוספות אשר 

 תהיינה חייבות לשחק גם ללא נוכחות שופט.

 

דקות המתנה לא הופיע השופט השני שמונה,  15, ולאחר הופיע רק שופט אחד בעל מינויאם  .ג

כל שופט רשמי אחר הנמצא במגרש כדי שישפוט עמו, או להחליט למנות השופט הנוכח רשאי 

 .להחליט לשפוט לבדו בתנאי שלאותו שופט אין קשר ישיר לאחת הקבוצות המשחקות

 

בליגות בהן נקבע כי ישובץ שופט אחד לכל משחק, רשאית כל קבוצה )גם הקבוצה האורחת(  .ד

מסר לאיגוד השופטים בבקשה בכתב שתילהזמין מאיגוד השופטים שופט נוסף למשחק, וזאת 

שעות לפני קיום המשחק, ובה יפורטו כל הפרטים הרלוונטיים בנוגע  48-עד ולא יאוחר מ

למשחק וכן תכלול הבקשה התחייבות הקבוצה המבקשת לתשלום אגרת השיפוט הנוספת 

 והוצאות הנסיעה המלאות של השופט.

 

לשלם את שובר השיפוט לפני בליגות לגביהן תקבע הנהלת האיגוד, חובה על הקבוצה המארחת  .ה

לא עשתה קבוצה כאמור והשופט סרב  המשחק ולהציגו לשופט המשחק טרם תחילת המשחק.

 בפני בית הדין המשמעתי.לדין משמעתי הקבוצה המארחת תועמד לשפוט, 

 

לא הופיעו שופטים רשמיים, ככל ש ,קבוצות רשאיותב' לעיל,  בליגות שאינן רשומות בס"ק .ו

ה הדדית כי המשחק יתקיים וינוהל על ידי שופטים נציגי הקבוצות, ובמקרה להחליט תוך הסכמ

סח וזה על ראשי שתי הקבוצות לרשום על טופס השיפוט הסכם כנ"ל ולחתום על כך בהתאם לנ

 בא:ה

 

י משי הקבוצות חותמים בזה על הסכמתנו לקיים את המשחק כמשחק רשא"אנו החתומים מטה ר

 ים".רשמיאע"פ שלא הגיעו שופטים 

 

 ראש הקבוצה _________ חתימה_________

 

 "ראש הקבוצה_________ חתימה__________

 

לצורך תקנון זה, שופט רשמי הינו שופט בעל תעודה המעידה על חברותו באיגוד שופטי  .ז

 הכדורסל.

 

ע"פ חוקי מדינת ישראל, שופטי כדורסל העובדים בימי שישי )החל משעה לפני כניסת שבת(  .ח

כל קבוצה שתבחר לשחק את  .150%)כולל מוצאי שבת( זכאים לשכר של וביום שבת 



85 

 

משחקיה הביתיים בימי שישי )החל משעה לפני כניסת שבת( וביום שבת )כולל מוצאי שבת( 

 שבת, תצטרך לשלם את הפרשי דמי השיפוט.-ו/או תקדים משחק לימי שישי

 

 :אירוח שופטים ומשקיפים בינלאומיים .ט

 

 חבר אשר מעוניין לקחת חלק באירוח שופטים ו/או משקיפים מחו"לעל כל בעל תפקיד או  .1

 , לקבל לכך אישור מראש מהנהלת איגוד השופטים.מטעמה של קבוצה

 

על בעל תפקיד או חבר אשר מארח שופט ו/או משקיף מחו"ל נאסר לקבל כל תמורה מכל  .2

 סוג שהוא בגין האירוח. 

 

 מזמן לזמן. סמנהשתתפרעל המארח לשים לב להוראות האיגוד כפי  .3

 

 הזמנת שופטים למשחקי אימון/ידידות/טורנירים .69

 

אגודת ספורט המסונפת לאיגוד הכדורסל ומעוניינת לקיים משחק אימון/ידידות/טורניר כלשהוא 

למזכיר איגוד שופטי הכדורסל ובו הפרטים  מכתב/מייל(פקס/תב )בכפנייה להגיש תידרש 

 הבאים:

 תאריך המשחק/טורניר .א

 טורנירשעת המשחק/ .ב

 מקום קיום המשחק/טורניר .ג

 הקבוצות המשתתפות/משחקות .ד

 האם הקבוצות מעוניינות להזמין מזכירות .ה

 מייל/פקס להחזרת תשובה .ו

 טלפון נייד של המזמין .ז

 

 שעות ממועד המשחק. 72-לאיגוד השופטים לא יאוחר מ תגיעהבקשה 

ור המשחק/טורניר ועל איגוד השופטים יודיע בכתב )פקס/מכתב/מייל( לאגודה על אישור/אי איש

 שיגור/אי שיגור השופטים למשחק, בהתאם לבקשת האגודה.

האגודה שעות מהגשת הבקשה  24ככל אשר לא הגיע לאגודה אישור בכתב לבקשתה בתום 

 .תתאם טלפונית עם מזכיר איגוד השופטים

 

 נוהל הזמנת שופט נוסף למשחק

 

ית ומשחקי החוץ שלה, שנקבע כי קבוצה רשאית להזמין שופט נוסף למשחק לכל משחקי הב

 יתנהלו ע"י שופט יחיד.

על קבוצה המעוניינת בכך לפנות בכתב )פקס/מכתב/מייל( למזכיר איגוד השופטים ובו הפרטים 

 הבאים:
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 תאריך המשחק .א

 שעת המשחק .ב

 מקום קיום המשחק .ג

 הקבוצות המשחקות .ד

 הליגה .ה

 נימוקים לבקשה .ו

מלא בעד הוצאות הנסיעה הלא התחייבות לתשלום אגרת השיפוט הנוספת ותשלום  .ז

 מסובסדות

 מייל/פקס להחזרת תשובה .ח

 טלפון נייד של המזמין .ט

 

לאחר האישור יישלח מכתב לקבוצה מטעם מזכיר איגוד השופטים ובו הודעה על אישור/דחיית 

איגוד השופטים ומנהל האזור לתאם טלפונית עם מזכיר על המזמין בכל מקרה הבקשה. 

 סופי.הרלוונטי לצורך השיבוץ ה

 

 טפסי שיפוט ודו"ח תוצאות  .70

 

טף של וכל קבוצה ביתית לדאוג להכין לכל משחק רשמי טופס שיפוט רשמי לרישום ש חובה על .א

 המשחק.

 

הליגה לה מצוינת איגוד הכדורסל ועליו  המסופק על ידיטופס שיפוט רשמי הינו טופס שיפוט  .ב

 מיועד הטופס.

 

ר אישור תוצאת המשחק באתר האינטרנט של המנצחת בכל משחק לעקוב אחחובה על הקבוצה  .ג

ימים  3בכל מקרה בו תוצאת משחק לא הופיעה באתר האינטרנט של האיגוד בתוך  .האיגוד

את תוצאת המשחק להעביר לאיגוד הכדורסל ממועד סיום המשחק, חובה על הקבוצה המנצחת 

תיענש בקנס . לא עשתה הקבוצה כן, טופס דיווח תוצאת משחקבבדוא"ל פקס או באמצעות 

 כספי בגובה שיקבע מפעם לפעם ע"י הנהלת האיגוד.

 

משחק אשר מכל סיבה לא התקיים או לא הסתיים מוטלת על הקבוצה המארחת החובה להודיע  .ד

 שעות לאיגוד הכדורסל על אי קיום המשחק. 24תוך דוא"ל או בפקס/ טלפונית

 

חובה על השופטים  משחק.שעות לאיגוד הכדורסל את טופס ה 48על השופטים להעביר תוך  .ה

של היום  12:00לדווח בכתב )בפקס או במייל( לאיגוד למחרת המשחק )ולא יאוחר משעה 

למחרת( על כל מקרה בו משחק לא התקיים ו/או לא הסתיים ו/או הורחק שחקן או מאמן או 

 בעל תפקיד במהלך המשחק; וכן על כל אירוע חריג אחר.
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ימים  3טים רשמיים חייבת הקבוצה המארחת להעביר תוך במשחקים שלא מתנהלים על ידי שופ .ו

 הופעה.-, אחרת תיענש בהפסד טכני כאמור לגבי איהמשחקאת טופס 

 

 השתתפות קבוצות במשחקי גביעי אירופה .71

 

הנהלת איגוד הכדורסל תחליט מידי שנה בשנה אילו קבוצות ישוגרו למשחקי גביעי אירופה  .א

 ותקנוני גביע אירופה.השונים וזאת בהתחשב בתקנון הפיב"א 

 

קבוצה אשר נקבעה למשחקי גביע אירופה חייבת לפעול בכל הקשור למשחקיה במסגרת בה  .ב

שובצה בהתאם לתקנוני הפיבא ובהתאם לתקנון הספציפי המתייחס למשחקי הגביע בה היא 

 משתתפת.

 

וצה קבוצה המשתתפת במשחקי גביע אירופה לא תהיה רשאית לקיים את שני משחקיה נגד הקב .ג

ת איגוד נהלמהאישור לכך מראש ובכתב היריבה בארץ הקבוצה היריבה, אלא אם קבלה 

 הכדורסל.

 

 התנהגות בליגות הצעירות .72

 

 סל.-פרק זה יחול על ליגות נוער, נערים, נערות, ילדות, ילדים וקט .א

 

ככל ששופט נתקל בקריאות גנאי והתנהגות בלתי הולמת של הורים או אוהדים, הוא רשאי  .ב

דקות. בזמן זה על השופט לגשת למאמן הקבוצה אליה  5-ק את המשחק ללא יותר מלהפסי

משתייך ההורה/אוהד ולבקש ממאמן הקבוצה להורות להורה או לאוהד לעזוב את תחומי 

על הקבוצה המארחת לדאוג להרחקתו/ם של האוהד/ים המורחק/ים מהאולם; אלא  המגרש.

ם של אותו/ם האוהד/ים עם הקבוצה האורחת, אם כן ניתן היה לזהות בוודאות את שיוכו/

 .שאז על הקבוצה האורחת לדאוג להרחקתו/ם של האוהד/ים המורחק/ים מהאולם

  

אם ההורה או האוהד לא עזבו את תחומי המגרש, השופט רשאי להפסיק את המשחק  .ג

במקרה כאמור יציין השופט בדו"ח השיפוט האם ניתן היה  ולרשום זאת בטופס המשחק.

 .את שיוכו של אותו/ם אוהד/ים למי מהקבוצות, ועל סמך מה הסתמך השופט בזיהוי לזהות

 

השופט רשאי להרחיק הורה או אוהד במקרים של קללות נאצה, הרגשת איום כלפיו או  .ד

 .וכיו"ב קריאות גזעניות

 

 למען הסר ספק, פניות מחאה מצד ההורים או האוהדים אינם מהווים עילה להרחקה. .ה

 

ל משחק, ראשי הקבוצות יעמדו לפני הקהל ויקריאו את אמנת ההתנהגות כפי לפני תחילת כ .ו

 שתיקבע מפעם לפעם על ידי האיגוד.
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 השופט אינו רשאי לפתוח את המשחק לפני הקראת אמנת ההתנהגות. .ז

 

 כספים .73

 

ועדת הכספים של איגוד הכדורסל תפרסם בתחילת כל עונת משחקים את מחירי הטפסים  .א

 והתעריפים.

 

שילמה מראש את מלוא סכום האגרות שהוטל עליה ע"י האיגוד בגין טפסים ו/או קבוצה ש .ב

תהא  –של כל עונה  31.12דמי שיפוט לכל העונה והתפרקה או הפסיקה פעילותה עד ליום 

הסכומים הבאים: קנס אוטומטי של הפירוק,  לקבל בחזרה את דמי הרישום, בהפחתתזכאית 

בכל עונה ועונה, מחיר חידוש כרטיס שחקן וטופס מס ליגה ע"פ המפורט בתקציב האיגוד 

בדיקה רפואית במכפלת מספר השחקנים שנרשמו בקבוצה )אם וככל שנרשמו( ודמי 

 השיפוט בגין משחקים ביתיים שקיימה הקבוצה )בליגות בהן משולמים דמי השיפוט מראש(.

 

לא  – עונה של כל 1.1קבוצה שהתפרקה או הפסיקה פעילותה מכל סיבה שהיא לאחר יום  .ג

תהא זכאית להחזר של סכומים כלשהם, גם אם שילמה מראש את מלוא סכום האגרות 

 כאמור.

 

 קבוצה שהתפרקה תחויב בקנס אוטומטי כפי שייקבע מפעם לפעם על ידי הנהלת האיגוד. .ד

 

כל האגודות החברות באיגוד חייבות לכבד את התעודות המוצאות על ידי הנהלת האיגוד  .ה

פשית למשחקים לפי הרשום בכל תעודה, אגודה אשר תפר הוראה זו ולאפשר כניסה חו

תועמד לדין בפני בית הדין המשמעתי בגין עבירה על הוראה מפורשת ועל תקנון האיגוד 

 ותהיה צפויה להיענש באחד או יותר מהעונשים הקבועים בתקנון המשמעת.

 

ועיים לפני כל משחק בין ד שבוכל האגודות החברות באיגוד חייבות להעביר למזכירות האיג .ו

לאומי או בין ארצי או משחקים מיוחדים כפי שיקבע על ידי האיגוד כרטיסי הזמנה במספר 

 ובמיקום כפי שיקבע על ידי האיגוד.

 

, המאורגנות ע"י איגוד הכדורסלבכל הליגות,  -לעיל  ו -ו המבלי לגרוע מהאמור בס"ק  .ז

 יחולו ההוראות הבאות בכל הנוגע להקצאת כרטיסים/הזמנות למשחקים:

 הזמנות לכל משחק. 25אורחת יוקצו הלקבוצה  .1

על רצונה ברכישת הכרטיסים  על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב .2

משלוח העתק למנכ"ל איגוד הכדורסל שעות לפני תחילת המשחק, וזאת עם  48עד 

 או בדוא"ל./בפקס ו

מקיבולת האולם המאושרת ע"י  10%הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד  .3

משטרת ישראל ו/או על פי רישיון העסק של האולם, וזאת מעבר לקבלת ההזמנות 
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  לעיל. 1'היא זכאית לקבל על פי ס"ק ו אותןלמשחק 

את כמות הכרטיסים שאותם רכשה האורחת  הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה .4

 שעות לפני תחילת המשחק. 48 -הקבוצה האורחת , וזאת עד ולא יאוחר מ

הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל עונת  .5

המשחקים. חרף זאת, הקבוצה המארחת תהא רשאית להעלות את מחירם של 

ממחירם הרגיל,  15%משחקים בולטים אחרים עד  סל או-הכרטיסים במשחקי הגמר

וזאת בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת הקבוצה המארחת. במקרה של קבוצה מארחת 

שאינה מוכרת כרטיסים למשחקיה במהלך העונה, הקבוצה המארחת תהא רשאית 

ש"ח לכרטיס, וזאת בהתאם לקבוע  30למכור לקבוצה האורחת כרטיסים במחיר שעד 

 בתקנון זה.

 6-שחקנים ול 12 -כרטיסי זירה ל 18הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה אורחת  .6

וזאת על פי כרטיסי אישור לזירה , במגרש/אנשי צוות שישבו על הספסל באולם

 שיינתנו על ידי הקבוצה המארחת.

 

כל הסכומים הכספיים המפורטים בתקנון זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, החל  .ח

 קבה בכל סכום וסכום.ממועד ההחלטה שנ

 

כל הקבוצות הרשומות באיגוד חייבות לחתום על הסכמי עבודה עם מאמנים המקבלים שכר,  .ט

ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה  הודעה לעובדוזאת בהתאם לחוק 

 .2002-לעבודה(, תשס"ב

 

 בוררות .74

 

 אל כל השחקנים הרשומיםבאיגוד הכדורסל בישרו/או שהיו רשומות כל הקבוצות הרשומות  .א

בכל הליגות; כל המאמנים בכל הליגות; כל בעל תפקיד בגין חוזה באיגוד  ו/או שהיו רשומים

אישי המופקד ו/או שהופקד בבקרה התקציבית; וכל סוכן או נציג כמשמעותם בתקנון סוכני 

דעות חייבים להעביר כל סכסוך ו/או חילוקי השחקנים של האיגוד ושל מנהלת ליגת העל, 

להכרעת בורר יחיד שימונה ע"י  שחקנים ביניהם, בהתאם לקבוע בתקנון המוסד לבוררות,

 ביה"ד העליון של האיגוד מקרב חברי המוסד לבוררות. נשיאות

 

 נשיאותרבי יקבעו מידי פעם בפעם ע"י תם ושכרם הממספר חברי המוסד לבוררות, משך כהונ .ב

 ביה"ד העליון.

 

 בעו בתקנון המוסד לבוררות.סמכויות המוסד לבוררות יק .ג

 

 ותיקונים בו טעונים אישור של הנהלת האיגוד.תקנון המוסד לבוררות, שינויים  .ד

 

 ובמסגרת הוראות תקנוני האיגוד. 1968 –הבוררות תתנהל עפ"י חוק הבוררות תשכ"ח  .ה
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 תקנון המוסד לבוררות כדין הסכם בוררות לכל דבר וענין והוא מהווה שטר בוררין.דין  .ו

 

 והגביע יות שידור ממשחקי הליגהזכו .75

 

זכויות השידור ממשחקי הליגה והגביע בישראל ברדיו, בטלויזיה ובאינטרנט מוקנות באופן  .א

 בלעדי לאיגוד הכדורסל.

 

איגוד הכדורסל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ ובחו"ל לגבי  .ב

ות החברות באיגוד אינה רשאית להתקשר קבוצה מהקבוצ .זכויות השידור ממשחקי הליגה

על גברים ונשים  –באופן עצמאי עם גורם שידור כלשהו לגבי זכויות השידור ממשחקי ליגת 

 בישראל.

 

כלליות האור בס"ק ב' לעיל, קבוצה החברה באיגוד תהא רשאית לפנות לאיגוד מבלי לפגוע ב .ג

ור של משחק או משחקים בבקשה שיאפשרו לה להתקשר באופן עצמאי לגבי זכויות השיד

האיגוד לא יסרב לבקשות של קבוצות כאמור לעיל, כל עוד אין הבקשה  מסוימים ממשחקיה.

 עומדת בסתירה להסכמים של האיגוד בנוגע לזכויות שידור ממשחקי הליגה.

 

כל קבוצה תהא רשאית לצלם בוידאו כל משחק ליגה ו/או גביע, גם אם היא לא משתתפת בו;  .ד

( וכן לא באתרי אינטרנט שוניםאמצעי תקשורת )ובכלל זאת באף ם לא ישודר ובלבד שהצילו

 ייעשה בצילום כל שימוש מסחרי. 

 

 העברת נושא לבדיקת חברת חקירות .76

 

אום עם יו"ר האיגוד ומ"מ יו"ר האיגוד, יהיה רשאי להעביר יהיועץ המשפטי לאיגוד הכדורסל, בת

ר פועלת בשירות איגוד הכדורסל. הקשר עם חברת ענין או נושא מסויים לבדיקת חברת חקירות אש

 החקירות הנ"ל ייעשה באמצעות היועץ המשפטי לאיגוד.

בית הדין המשמעתי ירשיע קבוצה/בעל תפקיד/מאמן/שחקן או סוכן בקשר ישיר או עקיף ככל ש

 לחקירת חברת חקירות, יישא המורשע בכל העלויות הכרוכות בשכירות שירותי משרד החקירות.

 

 ור שימוש בסמים ובתכשירים ממריציםאיס .77

 

 לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט. (א)

 

השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים  (ב)

 בשימוש לפי סעיף קטן )א(.
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יות השר רשאי בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפוא (ג)

מקדמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל 

 יציית להוראה. –הוראה להיבדק 

 

 עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת. (ד)

 

 

 

 תוקף, תחולה ושינויים .78

 

לא שאר בתוקפו כל עוד יוי 19.9.1967תקנון זה אושר על ידי הנהלת איגוד הכדורסל ביום  .א

 יבוטל.

 

תקנון זה מחייב את כל הקבוצות, אגודות ושחקני הכדורסל הרשומים באיגוד הכדורסל  .ב

 בישראל.

 

הנהלת איגוד הכדורסל רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת  .ג

 ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי של האיגוד. 7יכנסו לתוקפם 


