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עבירת הכנסת כדור -עבירה חדשה 
in Foul-Throw  

)הארכה/4אחרונות ברבע ' דק 2(
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

י מכניס הכדור מחוץ "הקריטריון של עבירה בלתי ספורטיבית לפני שהכדור שוחרר ע בוטל

ס בהכנסת כדור  "עדיין אפשר לשרוק לעבירה ב). הארכה/4רבע (הדקות האחרונות  2-לתחום ב

.לפי הקריטריונים האחרים של עבירה בלתי ספורטיבית

עבירה בעת הכנסת כדור"של , הוסף סוג עבירה חדש, במקום זאת) "in Foul-Throw(:

שמבוצעת בעת ששעון המשחק רגילההיא עבירה , עבירת הכנסת כדור"

י שחקן הגנה על שחקן"ע, או פחות ברבע הרביעי ובכל הארכה 02:00מראה   

ומצוי עדיין  , בעת שהכדור מחוץ לתחום לצורך הכנסתו למשחק, יריב במגרש  

"בידי השופט או בשליטתו של השחקן שמבצע את הכנסת הכדור למשחק

עבירת הכנסת כדור 
)הארכה/4אחרונות ברבע ' דק 2(
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2022שינויים בחוקת הכדורסל 

עבירת הכנסת כדור 
)בהארכה/4אחרונות ברבע ' דק 2(

אחרי שהשחקן מכניס הכדור למשחק /אם העבירה בוצעה לפני( ניתן לבדוק את האירוע במוניטור

)שחרר את הכדור מידיו

הכנסת + לשחקן עליו בוצעה העבירה ) 1(זריקת עונשין אחת : העונש על עבירת הכנסת כדור

.מהמקום הקרוב למקום ביצוע העבירהכדור למשחק 

 חלק אחורי או חלק (יהיה כמו בכל מצב אחר של עבירה רגילה ) 'שנ 24(ניהול שעון הקליעה

אחרי זריקת  – בחלק קדמי היתהבחלק האחורי והעבירה  היתהאם הכנסת הכדור למעט , )קדמי

עם הזמן שנותר  , )קרוב למקום ביצוע העבירה(העונשין הכדור יוכנס למשחק בחלק הקדמי 

אם בעת העבירה היה  (שניות  14או עם , )14-אם בעת העבירה היה יותר מ(בשעון הקליעה 

.    )שניות בשעון הקליעה 14-פחות מ
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2022שינויים בחוקת הכדורסל 

:דוגמא

 מחזיק את ' א10שחקן , שניות בשעון הקליעה 18עם , 4בשעון הזמן ברבע  00:30כאשר נותרו

השופטים שורקים לעבירה . 'של קבוצה א בחלק האחוריהכדור בידיו לצורך הכנסת כדור למשחק 

.  'בחלק הקדמי של קבוצה א) ב(או ' בחלק האחורי של קבוצה א) א('  א12על ' ב5של 

עבירת הכנסת כדור 
)בהארכה/4אחרונות ברבע ' דק 2(

הפסיקה הנכונה :

 ב5רגילה לשחקן  אישיתתירשם עבירה'

 א12לשחקן ) 1(תוענק זריקת עונשין אחת'

)במקום הקרוב   בחלק האחורי', י קבוצה א"המשחק יחודש בהכנסת כדור מחוץ לתחום ע) א

.  שניות בשעון הקליעה 24עם , למקום בו בוצעה העבירה

)במקום הקרוב   בחלק הקדמי', י קבוצה א"המשחק יחודש בהכנסת כדור מחוץ לתחום ע) ב

.  שניות בשעון הקליעה 18עם , למקום בו בוצעה העבירה
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

)IRS(מוניטור 

בדיעבד/אפשרות חדשה לבצע בדיקה יזומה
הפרה/גם ללא שריקה לעבירה

)ספציפיים" אירועי מוניטור" 3-ב(
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2022שינויים בחוקת הכדורסל 

 גם  , ספציפיים "אירועי מוניטור" 3 –החוקה החדשה מאפשרת לשופטים לבדוק במוניטור

.  הפרה/וגם אם השופטים לא שרקו לעבירה) לזמן קצוב(" בדיעבד"

3 "לגביהם חלה האפשרות החדשה" אירועי המוניטור:

 בכל זמן במשחק(נקודות  3או  2האם נכבש סל של(

 בכל זמן במשחק(כדי לזהות מעורבים במעשה אלימות או בחשש למעשה אלימות(

 הכדור יצא מידי הזורק לפני סיום , השניות 24האם בעת סל שנכבש ממש בסמוך לסיום

)  הארכה/4האחרונות ברבע ' הד 2במהלך (שעון הקליעה 

בדיעבד  /מצבים בהם ניתן לבצע בדיקה יזומה –) IRS(מוניטור 
)הפרה/גם ללא שריקה לעבירה(

 לעצור את המשחק מיד באופן יזוםהשופטים רשאים , "אירועי מוניטור" 3לצורך הבדיקה של אותם 

.  לבצע את הבדיקה בעצירת השעון הבאהאו 

בדיעבד"לא ניתן עוד לבצע את הבדיקה , בעקבות עצירת השעון הבאה" חי"אחרי שהכדור הפך ל ."
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 דגשים לביצוע:

 כל מה שהתרחש , )ל"האירועים הנ 3-בכל אחד מ(במקרה בו בוצעה בדיקה במוניטור בדיעבד

במשחק בפרק הזמן שחלף מהאירוע הנבדק ועד לעצירה הראשונה לאחר מכן הוא בתוקף 

)הפרות שנשרקו/עבירות, סלים שנכבשו(

 בעצירת המשחק הראשונה  (ככל שכתוצאה מההחלטה שהתקבלה בבדיקת המוניטור בדיעבד

":מצבים מיוחדים"יחולו כללי , בגין האירוע שנבדק ות/יש לבצע עונשי עבירה, )שלאחר מכן

כל העבירות יירשמו וייזקפו לחובת מי שביצע אותן•

קיזוז עונשי עבירות זהים•

)יבוצע כעונש ראשון –למעט בגין טכנית (האירועים  התרחשותביצוע העונשים לפי סדר •

כחלק מעונש שאינו האחרון לפי סדר הביצוע" שליטה"ביטול •

הפעלת שעון הקליעה לפי הכללים הרגילים•

בדיעבד  /מצבים בהם ניתן לבצע בדיקה יזומה –) IRS(מוניטור 
)הפרה/גם ללא שריקה לעבירה(



  
RULES

Changes 

 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

 1(דוגמא(:

זורק לסל ממש עם הישמע אות שעון הקליעה  ' א5שחקן , שניות לסיום המשחק 50כאשר נותרו 

).  78:  78: התוצאה לאחר הסל היא(והכדור נכנס לסל ומאושר ) 'שנ 24(

השופטים שורקים , שניות לסיום המשחק 30וכשנותרו , )ללא עצירה של השופטים(המשחק נמשך 

לטובת קבוצה   80:  78התוצאה כעת היא (בעת זריקה לסל והסל נכבש ' ב 12על ' א8לעבירה של 

).  'זריקת עונשין לקבוצה ב+ ' ב

בהתקפה  ' של קבוצה א) 24(הפרת שעון הקליעה  שהיתהמתלונן על כך ' מאמן קבוצה ב, בשלב זה

.  הקודמת

בדיעבד  /מצבים בהם ניתן לבצע בדיקה יזומה –) IRS(מוניטור 
)הפרה/גם ללא שריקה לעבירה(
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2022שינויים בחוקת הכדורסל 

)דוגמאותIRS (– 3 )(בדיקת אירועים במוניטור 

 הפסיקה הנכונה - 1דוגמא:

 יירשמו ויימנו' א8והעבירה שביצע עליו ' ב 12הסל שקלע .

 24(ממש עם סיום שעון הקליעה ' א5היות וזאת עצירת המשחק הראשונה לאחר הסל שכבש  

.  השופטים רשאים לבצע בדיקה בדיעבד במוניטור של האירוע, )'שנ

 התוצאה לא   –סיום שעון הקליעה  לפנישוחררה ' א5אם בבדיקה במוניטור נמצא שהזריקה של

).  עליו' א8בגין העבירה של (' ב 12והמשחק יימשך בביצוע זריקת העונשין של , תשונה

 הסל של א –סיום שעון הקליעה  אחרישוחררה ' א5אם בבדיקה במוניטור נמצא שהזריקה של  '

לטובת  80:  76(התוצאה תתוקן בהתאם . 'של קבוצה א הפרת שעון הקליעהשכן זוהי , יבוטל

).  עליו' א8בגין העבירה של (' ב12והמשחק יחודש בביצוע זריקת העונשין של ). 'קבוצה ב
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 2(דוגמא(:

 משתלט על הכדור  ' ב8ושחקן , זורקת לסל' קבוצה א, דקות לסיום הרבע הראשון 2כשנותרו

במסגרת המאבק על הכדור  . שרץ למתפרצת' ב5ומשחרר אותו במסירה ארוכה לשחקן , החוזר

'  א10נראים דוחפים אחד את השני ושחקן ' ב12-ו' א10שחקנים ', החוזר בזריקה של קבוצה א

.  אך מבלי שהשופטים שורקים משהו, נופל לרצפה 

 כאשר נשרקת עבירה רגילה  , אפ שלו לסל-ליימשתלט על הכדור ומגיע למצב של ' ב5שחקן

. והסל נכבש' א12י שחקן "שבוצעה עליו ע

 ומחליטים לבדוק  ', ב 12-ו' א10השופטים מתייעצים ביניהם לגבי הדחיפות שהחליפו ביניהם

  חשש לאלימות/כאירוע של אלימות, )בדיעבד(את האירוע במוניטור 

בדיעבד  /מצבים בהם ניתן לבצע בדיקה יזומה –) IRS(מוניטור 
)הפרה/גם ללא שריקה לעבירה(
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 2(הפסיקה הנכונה(:

 תירשם' א 12י "העבירה הרגילה שבוצעה עליו ע, יירשם' ב5הסל שכבש שחקן  .

 נפל לרצפה  ' א10של האירוע שבו שחקן " בדיעבד"השופטים רשאים לבצע בדיקה במוניטור

.  שכן זאת העצירה הראשונה של המשחק לאחר האירוע") חשש לאלימות("בהתקפה הקודמת 

 רק  ' א10בעוד ', א10דחף בשתי ידיו את שחקן ' ב12נמצא כי שחקן , )בדיעבד(בבדיקת המוניטור

.  בעבירה בלתי ספורטיבית' ב12השופטים מחליטים להעניש את . ממנו' ב 12ניסה להדוף את 

 סדר קרות האירועיםהעונשים יבוצעו לפי:

)בגין העבירה הבלתי ספורטיבית עליו(' א10זריקות העונשין של  2תחילה יבוצעו ) א(

שכן אינה חלק מהעונש (הזכות לשליטה בכדור בגין העבירה הבלתי ספורטיבית מתבטלת ) ב(

)האחרון שיש לבצע

)  לסל בלייאפבגין העבירה הרגילה שבוצעה עליו (' ב5י "לאחר מכן תבוצע זריקת העונשין ע) ג(

בדיעבד  /מצבים בהם ניתן לבצע בדיקה יזומה –) IRS(מוניטור 
)הפרה/גם ללא שריקה לעבירה(
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מאמן' אלנג'צ

Coach Challenge



  
RULES

Changes 

 2022/23ועדת הדרכה 
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החוק -מאמן ' אלנג'צ

כל אחד מהמאמנים יכול לבקש  , בכל משחק בו קיימת מערכת לבדיקת אירועים במוניטור: החוק

לבקש מראש צוות השיפוט במשחק לבדוק את החלטת השופטים  –שמשמעותו " מאמן' אלנג'צ"

. במוניטור

 וללא קשר לתוצאת , )גם אם יש הארכות(בכל המשחק  אחד בלבד' אלנג'לצכל מאמן זכאי רק

).הצליח' אלנג'הצכלומר גם אם (' אלנג'הצ

ואשר , י השופטים"מאמן אפשרי רק ביחס לאותם אירועים הניתנים לבדיקה במוניטור ע' אלנג'צ

אירועים שגם  : החריג. ")אי שריקה"על ' אלנג'צלא ניתן לקבל ( נשרקה בהם עבירה או הפרה

סל שנכבש למרות ', נק 2/3(השופטים יכולים לבדוק ללא שריקה ובדיעבד לפי החוקה החדשה 

).אירוע אלימות', שנ 24הפרה של 
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2022שינויים בחוקת הכדורסל 

מאמן' אלנג'צחלות על  לאי השופטים "מגבלות הזמן ביחס לאירועים הניתנים לבדיקה במוניטור ע:

 כל המשחק –) 24(סיום שעון הקליעה  אחריבדיקה אם בסל שנכבש הכדור שוחרר

 כל המשחק –בדיקה מי השחקן האחראי ליציאת כדור מחוץ לתחום

 להפרעה למעוף הכדור שריקהבדיקה אם/Goal Tending  כל המשחק –נכונה

 הסתיים הזמן בשעון : שריקה לעבירה רחוק מהכדור בזמן זריקה לסלבדיקה אם במקרה של

האם הכדור היה עדיין בידי , במקרה של עבירת מגן AOSהאם החל , בשעון הקליעה/המשחק

כל המשחק –) במקרה של עבירת תוקף(השחקן שזרק לסל בעת השריקה לעבירה 

 מרגע  . מאמן הינה רק עד לעצירה הראשונה של המשחק שלאחר האירוע' אלנג'צהאפשרות לקבל

ביחס ' אלנג'צלא ניתן עוד לקבל , בעקבות העצירה הראשונה שלאחר האירוע" חי"שהכדור הפך ל

.לאירוע המבוקש

החוק -מאמן ' אלנג'צ
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:י השופטים"ריכוז האירועים הניתנים לבדיקה במוניטור ע
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 מאמן' אלנג'צנוהל בקשת:

ויגיד, המאמן ייצור קשר עין עם השופט הקרוב אליו ביותר

יסמן את הסימון המוסכם+  Coach Challenge: בקול) באנגלית(    

 סופית ולא ניתנת לביטולהיא ', אלנג'לצמרגע הבקשה .

הנהלים -מאמן ' אלנג'צ

מבלי להעמיד מי (השופטים רשאים לעצור את המשחק מיד , אם המשחק נמשך ללא עצירה

באותם מקרים (בעצירה הראשונה הבאה ' אלנג'הצאו לבצע את , )מהקבוצות במצב נחיתות

).שהדבר אפשרי לפי החוקה

   אלנג'הצהמאמן ימסור לשופט הקרוב אליו את ההחלטה שהוא מבקש לבדוק במסגרת'
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2022שינויים בחוקת הכדורסל 

הנהלים -מאמן ' אלנג'צ

 אם היא מתייחסת לאירוע שלא ניתן  , או שלא(מתקבלת ' אלנג'לצהשופטים יאשרו שהבקשה

).  'אלנג'צבאמצעות הסימון המוסכם של (ויודיעו לרשם כי הבקשה התקבלה , )לבדיקה

 לאותו מאמן' אלנג'הצהרשם ימלא בטופס את מספר הרבע והדקה בה אושר
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 1דוגמא:

 מאמן' אלנג'צמבקש ' מאמן קבוצה א, הרבע השלישישניות לסיום  30כשנותרו:

)ס"בטענה שהיא עבירה ב(' ב10לעבירה רגילה שנשרקה לשחקן ) א(

בטענה שדרך בחוץ בעת הזריקה לסל' ב8נקודות שקלע  3לסל ) ב(

לסל' א5נשרקה בזריקה של  שלאלחסימה לא חוקית למעוף הכדור ) ג(

)עבירת תוקף עליו שהיתהבטענה (בגין פלופ ' א10לעבירה טכנית שנשרקה לשחקן ) ד(

דוגמאות -מאמן ' אלנג'צ

הפסיקה הנכונה:

'אלנג'הציש לאשר את ) א(

)זה לא אירוע שניתן לבדיקה במוניטור(' אלנג'הצלא ניתן לאשר את ) ב(

)ניתן לבדיקה במוניטור רק אם נשרקה הפרה(' אלנג'הצלא ניתן לאשר את ) ג(

)זה לא אירוע שניתן לבדיקה במוניטור(' אלנג'הצלא ניתן לאשר את ) ד(



  
RULES

Changes 

 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

 2דוגמא:

 השניות 24קולע סל ממש עם הישמע אות ' א5שחקן , 2-שניות לסיום הרבע ה 5כשנותרו .

וקולעת סל ממש עם סיום , יוצאת להתקפה מתפרצת' השופטים מאשרים את הסל וקבוצה ב

שניות לפני הזריקה לסל   24הפרה של  היתהלבדיקה אם ' אלנג'צמבקש ' מאמן קבוצה ב. הרבע

.  'א5של 

דוגמאות -מאמן ' אלנג'צ

הפסיקה הנכונה:

 א5שניות לפני שחרור הכדור לסל של  24הפרת  היתהלבדוק אם ' למאמן ב' אלנג'ציש לאשר  '

,  בעצירת השעון הראשונה שלאחר האירוע 24היות וכיום ניתן לבצע בדיקה במוניטור של הפרת (

)אחרונות כאשר הבקשה היא של המאמן' ד 2אין מגבלת זמן של + גם אם לא שרקנו להפרה 

דק 2-רק ב(כי השופטים עצמם לא יכולים לבצע בדיקה במוניטור של האירוע הזה , יודגש  '

)הארכה/4אחרונות של רבע 
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

 3דוגמא:

 מבצע חסימה של הכדור ' ב5ושחקן , זורק לסל' א10שחקן , 2שניות לסיום רבע  22כשנותרו

היות ' אלנג'צ"מבקש ' מאמן קבוצה א. משתלט על הכדור ויוצא להתקפה' ב 10שחקן , באוויר

).   Goal Tending(לא חוקית ואחרי שהכדור ירד משיא הגובה  היתהולטענתו חסימת הכדור 

דוגמאות -מאמן ' אלנג'צ

הפסיקה הנכונה:

 לאנג'הצאין לאשר את'  .

אפשרית רק אם השופטים , בגין חסימה לא חוקית של הכדור או הפרעה למעוף הכדור' אלנג'צ

.  שרקו להפרה
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

עדכוני חוקה שונים נוספים
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

להפרעה למעוף  שריקהשל , )הארכה/4רבע (אחרונות ' דק 2-לאחר בדיקה במוניטור ב

,  לא נכונה היתהכי השריקה להפרה , כאשר נמצא בבדיקה במוניטור, Goal Tending/הכדור

:המשחק יחודש כך

 י קבוצת ההגנה בהכנסת "והמשחק יחודש ע, הסל יימנה –אם הכדור נכנס באופן חוקי לסל

)כמו אחרי סל רגיל(כדור מאחורי קו הרוחב 

 על הכדור ברור ומיידיבאופן ) לאחר השריקה(אם שחקן מכל אחת מהקבוצות השתלט  ,

קבוצתו תהיה זכאית להכנסת כדור למשחק במקום הקרוב ביותר למקום בו נמצא הכדור  

אם הכדור יצא ישר החוצה זה ייחשב כהשתלטות ברורה ומיידית של (בעת השריקה להפרה 

).  הקבוצה היריבה

 זהו מצב כדור ביניים  , על הכדור ברור ומיידיאם אף אחת מהקבוצות לא השתלטה באופן

).  ושעון הקליעה יופעל בהתאם, "החץ"המשחק יחודש לפי כיוון (

בדיקה במוניטור של שריקה להפרה במעוף הכדור
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

 העבירה  : מצבים 2ייתכנו רק , )הארכה/בסוף רבע(בעת שריקה לעבירה ממש בסיום זמן המשחק

אין יותר מצב שבו מבצעים זריקות עונשין ללא  . סיום הזמן אחריאו , סיום הזמן לפניבוצעה 

.00:00קופצים כאשר שעון המשחק מראה 

 על השופטים  ) הארכה/בסוף כל רבע(בכל מקרה בו שורקים לעבירה ממש עם סיום זמן המשחק

.  סיום הזמן אחריסיום הזמן או  לפנילקבוע אם העבירה בוצעה 

 על השופטים לקבוע את הזמן שנותר , סיום הזמן לפניככל שההחלטה היא שהעבירה בוצעה

אם אין  , אם יש מוניטור אז כמובן להשתמש בו(שניה  0.1לפחות אשר יהיה , בשעון המשחק

).  על השופטים להכריע זאת בעצמם, מוניטור

הארכה/עבירה בסוף רבע
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

 כשמביטים למגרש מכיוון שולחן המזכירות( הביתיתבכל המשחקים הקבוצה:(

 כך היה גם עד היום(לשולחן המזכירות  שמשמאלתשב על הספסל(

 זה החידוש(הקבוצה  הסל שסמוך לספסלתבצע את החימום לפני המשחק על(

או את הסל בו יבצעו את החימום /הן רשאיות להחליף את הספסל ו, אם שתי הקבוצות מסכימות

לפני המחצית הראשונה

 השניהמאמן הקבוצה במחצית /לאפשר לקבוצות לשמור על הסל הסמוך לספסל –מטרת התיקון  

וכן להקל על שופטי המזכירות לזהות בקשה לפסק זמן אחרי סל  , )בחלק המכריע של המשחק(

כך המבט לעבר הצד בו נכבש הסל קולט גם את מאמן ההגנה באותו (של מאמן קבוצת ההגנה 

)הצד

י הקבוצה הביתית"בחירת סל ע
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

לא חוקי" צילינדר"

סימונים חדשים נוספים

חסימה לא חוקית של הכדור  

הפרעה למעוף הכדור/באוויר
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 2022/23ועדת הדרכה 

2022שינויים בחוקת הכדורסל 

ס ו ף


