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  פתיח

דפוסי פעילות  ה/מטרת העל של הפיקוח על החינוך הגופני היא לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד

, לשם הבטחת איכות ה/גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבול הפוטנציאל האישי שלו והתנהגות

 .ה/ואישיותו ה/, בריאותה/חייו

 

הגבוהות הספורטיביות הזדמנות ליישום מטרה זו ברמות ההישג  הינם הספר-בתיאירועי החינוך הגופני של 

 ט.תוך תרומה לחברה בכלל ולאקלים הבית ספרי בפרביותר, 

צוותי בפעילות גופנית ובאירועים אלה גדל מדי שנה.  ות /המשתתפיםוהתלמידות  תלמידיםמספר ה

על מנת לקדם את הרמה המקצועית של  ן/וממרצם ן/מזמנם ות/משקיעים ההוראה והאימון בבתי הספר

 ת החינוך.טרומתוך הקפדה על כללי התנהגות ההולמים את  ותלמידותיהן הםדיימתל
 

 

 תקנון זה. אלו שעמלו על כתיבת ועדכון תודה לכל 

, ות/אנו קוראים למנהלים, שמירה קפדנית על כלליו תבטיח את הביצוע הנאות של אירועי החינוך הגופני

לחנך ולשמור על הכללים והחוקים, לטפח את נושא ההגינות  ות/לחינוך גופני ולמאמנים ות/למורים

 לסובלנות תוך התחשבות בזולת וכבוד הדדי.

 
 

אנו מקווים כי הפעילות התחרותית בין בתי הספר בכל הרמות וענפי הספורט יתנהלו על פי רוח התקנון, 

 באופן שיבטיח לא רק מצוינות אלא גם ובעיקר פעילות ערכית וחינוכית

 

 

 

 

 

 גיא דגן    

 המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
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 מבוא  -פרק א' 

 

נפרד מתכנית הלימודים והפעילות -רואה באירועי הספורט חלק בלתי הפיקוח על החינוך הגופני .1

הספר, התורמים לפיתוח הגוף של העוסקים בספורט, ומטפחים בהם ערכים -החינוכית הכללית בבית

משמעותיים חינוכיים חשובים כמו תחושת ההישג וההצלחה, שאיפה למצוינות, חינוך לאזרחות 

תוף פעולה, קבלת האחר, גיבוש חברתי, טיפוח חיי חברה, ולמשמעת, הגינות, כבוד לזולת, שי

 הזדהות עם המוסד החינוכי ועוד.

 

בודדים, בענפי ספורט  תלמידיםהפיקוח על החינוך הגופני מקיים אירועים ואירועי ספורט לנבחרות ול .2

 מגוונים ובגילאים שונים.

 

 ות, טורנירים ואירועים אחרים.הספר כוללים: כינוסי ספורט, אליפויות, ליג-אירועי הספורט בבתי .3

 

התכנון המדויק של אירועים אלה וכן השינויים המתחייבים עקב סיבות מיוחדות, יהיו בטיפולו  .4

 ובאחריותו של המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני.

 

 תקנון כללי זה ייבדק בתום כל אירוע, ויוכנסו בו שינויים אם יתגלה צורך בכך. .5

 

ני רשאי לקבוע ולאשר שינויים בתקנון זה, או סטיות ממנו, לפי פנייה מיוחדת הפיקוח על החינוך הגופ .6

 או בשל נסיבות מיוחדות.
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 הספר-אחריותו של מנהל בית

 

 .הספר-ביתיישום תקנון אירועי החינוך הגופני מוטל על מנהל  .1

 

אים מהותיים למספר נוש הספר-ביתחתימה על טופס רישום קבוצתי למשתתפים מחייבת את מנהל  .2

, בטופס רישום קבוצתי ח-כגון: ביטוח תאונות אישיות, אישורים רפואיים וכיו"ב )ראו סעיפים א

 (.2שבנספח 

 

הנוטלים חלק בתחרויות  הספר-בתייישום כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית ל .3

, חריגי גיל, ועדות ספר-בתיבין  תלמידיםספורט, "האמנה החינוכית", הכוללים בין היתר: העברות 

 (.3סעיף  ,חריגים וכיו"ב )ראו להלן פרק ב'

 

למנות מורה מהצוות  הספר-ביתיישום הוראות הסדר, המשמעת, הבטיחות והביטחון. על מנהל  .4

 (.6סעיף  ,אשר יהיה אחראי ליישם את הכללים. )ראו להלן פרק ב' הספר-ביתהפדגוגי של 

 

ובני  תלמידיםאחריות היא גם על הורי ההלקהל הצופים )מינוי מורה אחראי ומורים מלווים  .5

 ם וכיו"ב(.יהתומשפח

 

באירועים השונים והקפדה על  הספר-בית דיימביצוע פעולות חינוכיות המכינות לקראת השתתפות תל .6

 התנהגות קהל הולמת במהלך האירועים עצמם.
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 תנהגות של המורה/ המאמןהכללי ה

 

 , לכן עליו:תלמידיםהשפיע בצורה מכרעת על ההתנהגות הספורטיבית של ההמאמן יכול ל / המורה

 

להשגת היעדים  תלמידיםלשמש דוגמא להתנהגות הוגנת ומרוסנת, תוך כדי ביצוע תפקידו להכוונת ה .1

 הספורטיביים.

 

 לשאוף לניצחון בתחרות תוך שמירה על משחק הוגן. .2

 

 בייקטיבית.בעל גישה או לגלות יחס הוגן וענייני לשופט כאדם .3

 

 וערעור על החלטות השופט בעת משחק. מידיתלהימנע מתגובה  .4

 

 נגד החלטות השופט. תלמידיםלהימנע מהסתת  .5

 

 יריבים. תלמידיםהוגנת כלפי -לפעולה בלתי תלמידיםלהימנע מהסתת  .6

 

 להפגין יחס חברי ואדיב כלפי הקבוצה היריבה ומאמנה, גם אם היריבות הספורטיבית חריפה. .7

 

ו על גילויי התנהגות ספורטיבית לקויה כלפי השופט, היריבים, יבחומרה את תלמידלהעניש  .8

 המזכירות, הקהל, וכן כלפי חבריהם לקבוצה.

 

 לשלוט תמיד במצב, ולא להיגרר אחריו. .9

 

התקשורת, וכן להימנע מגסות -להיזהר בהתנהגותו, בתנועותיו ובמוצא פיו בעת ראיונות לכלי .10

 ומאלימות בכל עת.

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

9 

 

 הספורטאי - תנהגות של התלמידהלי הכל

 

הספורטאי לפני המשחק, במהלכו ובסיומו, קובעת את רמת ההגינות הספורטיבית של -התנהגות התלמיד

 לכן עליו: ,השחקנים ושל הקהל

 

 ב המאמצים להשגת תוצאה טובה.שחק בהגינות ובהנאה תוך השקעת מירל .1

 

 להקפיד על שמירת כל חוקי המשחק. .2

 

 ות המורה והמאמן.להישמע להורא .3

 

 נכונות ברוח טובה.-ת השופט, ולקבל גם החלטות הנראות כבלתיולכבד את החלט .4

 

 להיות צנוע בעת ניצחון. .5

 

 להתנהג בצורה נאותה ומכובדת בעת הפסד. .6

 

 .וספר-ביתלהכיר בעובדה שהתנהגותו מייצגת את קבוצתו, ולתרום בהתנהגותו להאדרת שם  .7

 

 באדיבות. לכבד את היריב ולהתייחס אליו .8

 

 להימנע מוויכוח עם שופט, עם מורה, עם מאמן, עם שחקנים אחרים או עם קהל. .9

 

 להימנע מהתנהגות גסה או אלימה. .10
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 כללי  -פרק ב' 

 המבנה הארגוני .1

אירועי ספורט  -שבסיסה  יושתתו על העיקרון של פירמידה, הספר-בתישל  אירועי הספורט .1.1

כינוסים,  -אירועי ספורט יישוביים; בשלב מתקדם  -הספר; בהמשכה -פנימיים בבתי

 -ספריים במחוז, ובשיאה -אליפויות או ליגות מחוזיות או ליגות למועדוני ספורט בית

 ות.לאומי-ביןאליפויות ארציות ו

 

 

 

 

 

 

 

 "אליפות תיכוניים"בענפים מסוימים שעליהם יוחלט בפיקוח על החינוך הגופני תתקיים  .1.2

חוזית. הקבוצות המצטיינות באליפויות במחוזות השונים תתמודדנה במקביל לאליפות המ

באליפות ארצית. הקבוצות המצטיינות בשלבים הסופיים של האליפות הארצית, תקבלנה 

באותה שנת לימודים או בשנת הלימודים  "םיאליפות התיכוני"את הזכות להצטרף ל

ידי הפיקוח -ת הלימודים עללפני פתיחת שנ יקבעשלאחריה. דרך הצטרפותן של הקבוצות ת

ספר ש"יורדת" -על החינוך הגופני, בהתייחס להמלצות הוועדה המקצועית. נבחרת בית

מהאליפות הארצית תצטרף למסגרת האליפויות האזוריות/המחוזיות בשנת הלימודים 

 הבאה.

 

רמידה( ישאו אופי עממי חברתי ויושם יהשלבים הראשונים של אירועי הספורט )שבבסיס הפ .1.3

הספר. מומלץ לקיים שלב ראשוני זה בתאריך -בית דיימהם דגש על השתתפות של רוב תלב

הקרוב למועדים בעלי משמעות היסטורית או לאומית )י"א באדר, ל"ג בעומר וכדומה( או 

 הספר.-לאירועים שלהם משמעות בחיי בית בתאריך הקרוב

 

 

 

 

 הספר-אירועי ספורט פנימיים בבית

 אירועי ספורט יישוביים 

אליפויות" "ירים, אירועים ארציים, טורנ

 הספר-ספורט פנימיים בבית "התיכוניים

 לאומיים-אירועי ספורט בין 

 (I.S.F) 

 ספריים-ליגת מועדוני ספורט בית אירועי ספורט אזוריים/מחוזיים
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 :הספר בענפים השונים יתחרו בקבוצות גיל אלה-בתי נבחרות .1.4

 ותלמידות בנפרד. תלמידיםו', -מכיתות ה'הספר היסודיים -נבחרות של בתי 

במקרים מסוימים ומבלי לפגוע בהקמת נבחרת תלמידות, המפקח/ת על החינוך הגופני 

במחוז רשאי/ת לאשר השתתפות תלמידות בנבחרת התלמידים תוך התחשבות 

 במאפייני האוכלוסייה ובהסכמת המשתתפים.

 ותלמידות  תלמידיםהביניים, -הספר היסודיים וחטיבות-ח' של בתי-'נבחרות מכיתות ז

 .בנפרד

 ותלמידות  תלמידים, יסודיים-הספר העל-הביניים ובתי-נבחרות מכיתות ט' של חטיבות

 בנפרד.

 'ותלמידות בנפרד. תלמידיםיסודיים, -הספר העל-י"ב של בתי-נבחרות מכיתות י 

 

מים שינויים בקבוצות הגיל בענפים מסוימים למרות הכתוב בסעיפים לעיל, קיי הערה: 

 )ראה תקנוני הענפים בחוברת זו(.

 

 ספר באירועים במחוז-חובת השתתפות בתי .1.5

 + ענף נוסף בכל מין. אתלטיקה קלהענף  - יסודיים ספר-בתי -

 ענפים בכל מין. 2+  אתלטיקה קלהענף  - ביניים-חטיבות -

 פים בכל מין.ענ 2+  אתלטיקה קלהענף  - עליונה-חטיבה -

החינוכית בהתאם לכללי האמנה  תלמידים הספר-בתירשאים להשתתף בתחרויות  -

 .3המפורטים בפרק 

 

פי התקנון -רשאי להשתתף אך ורק בקבוצת הגיל והמין שאליה הוא משתייך ועל כל תלמיד .1.6

 שנקבע לאותה תחרות.

ותר, או חל איסור מוחלט לשתף תלמיד מקבוצת גיל נמוכה בקבוצת גיל גבוהה י

 וכמו כן חל איסור מוחלט לשתף תלמיד בקבוצת תלמידות או להיפך.להיפך, 

 

בגיל נמוך או גבוה,  תלמידיםבמקרים מסוימים ובענפי ספורט מיוחדים תותר השתתפות  .1.7

פי החלטה של הוועדה המקצועית, -; זאת על1.4שלא לפי קבוצות הגיל המפורטות בסעיף 

 ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני.-בהתאם לסמכויות שהואצלו לה על

 

הספר, -ח', ט' במסגרת מועדוני הספורט של בתי-בכיתות ז' תלמידיםשיתוף  .1.7.1

 בשתי מסגרות פעילות:

 תלמידים שלושהבחטיבות ביניים ניתן לשתף בנבחרת כיתות ט' עד  .1.7.1.1

בהם פועלים מכיתות ח', במשחקי הכדור בלבד, בענפי הספורט 

הספר -היתר זה מותנה בכך שבבית .רייםמועדוני ספורט בית ספ
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אלה יוכלו  תלמידיםח', באותו ענף ובאותו מין. -פועלת קבוצת ז'

 ח'.-להשתתף במסגרת גיל ז' במקביל

 

הספר. על -פי בקשה בכתב מבתי-ההשתתפות תאושר שמית על .1.7.1.2

 בדצמבר באותה שנה. 31הבקשה להגיע לא יאוחר מתאריך 

שאושרו,  תלמידיםפת הלאחר אישור הבקשה לא תתאפשר החל .1.7.1.3

 באותה שנת לימודים.

 

 ספריים:-קבוצה תחרותית נוספת לכיתות ז' במועדוני הספורט הבית .1.7.2

ספרי שיחפוץ בכך יוכל להקים קבוצה תחרותית -מועדון ספורט בית .1.7.2.1

מועדוני  יםנוספת בכיתה ז', במשחקי הכדור, בענפים שבהם פועל

 ה של כיתה ח'(.)זאת בנוסף לקבוצה הרגיל הספורט הבית ספריים

 קבוצה תחרותית נוספת של כיתה ז' לא תתוקצב. .1.7.2.2

במחוזות ובענפים שבהם תהיינה די קבוצות בכיתות ז' מומלץ לקיים  .1.7.2.3

 ליגה נפרדת בכיתות ז', וזאת באישור רכז צוות הפיקוח במחוז.

במחוזות ובענפים שבהם לא תהיינה די קבוצות בכיתות ז' יש לאפשר  .1.7.2.4

ח'. בכל מקרה כזה -לה של כיתות ז'להן להשתלב במסגרת הרגי

תשתתפנה שתי הקבוצות של אותו מועדון בשכבות גיל נפרדות, של 

 כיתות ז' וכיתות ח', באותה מסגרת.

לגמר  בגמר המחוזי לא תשתתפנה שתי קבוצות מאותו מועדון. .1.7.2.5

 ספרי.-קבוצה אחת מאותו מועדון ביתהארצי תעפיל רק 

ף כיתות ז' בנפרד וכיתות ח' בכיתות ספורט הישגיות חייבות להשתת .1.7.2.6

 בנפרד.

 

במחוזות, בתחרויות שאין להן המשך בגמר ארצי, רשאים המפקחים על החינוך הגופני  .1.8

 במחוז לקבוע דרישות נוספות אחרות, בהתאם לתנאים של המחוז.

 

 - שיש להן המשך ארצי, התקנון הארצי מחייב מתחילת התחרויות במחוזות בתחרויות .1.9

ידי המפקח -משמעותיים, שייקבעו ויפורסמו מראש על-יים או בלתיפרט לשינויים הכרח

 במחוז באישור המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני.

 

באליפות הארצית, בכל ענפי הספורט, יוכלו להשתתף נציגים של מחוז בו התקיימה אליפות  .1.10

ספר, -ספר לפחות. אם לא יהיו לפחות שלושה בתי-בהשתתפות נציגים משלושה בתי

ראים מפקחי המחוז להביא זאת לידיעת הוועדה המקצועית שתדאג לשילובן של אותן אח

 הקבוצות במסגרת מחוז אחר.
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אליפות ארצית בכל הענפים, המקצועות והגילאים, תתקיים רק אם ישתתפו נציגים משלושה  .1.11

 מחוזות לפחות.

 

סיבות שונות, טכניים בבניית מסגרת האליפות הארצית מ-בכל מקרה של שינויים ארגוניים .1.12

על החינוך הגופני אשר  והממונה יובא הנושא לדיון בפני יו"ר הוועדה המקצועית והמפמ"ר

 יחליטו על השינוי.

 

 עליית קבוצות מהמחוזות לגמר הארצי במשחקי כדור: .1.13

 קבוצות: 8כאשר עולות  .1.13.1

 קבוצות. 6סה"כ  -נציגה אחת מכל מחוז  .1.13.1.1

 קבוצה אחת. -משנה קודמת  האלוףנציגת המחוז  .1.13.1.2

המחוז בו נרשמו מס' הקבוצות הרב ביותר באותה שנת לימודים  .1.13.1.3

 קבוצה אחת. -באותו ענף 

 .קבוצות 2 -הארצי מספר הקבוצות המרבי מכל מחוז שיעלו לגמר  .1.13.1.4

אם אותו המחוז היה האלוף בשנה קודמת וגם היו לו את מספר  .1.13.1.5

הקבוצות הרב ביותר שנרשמו, באותה שנת לימודים, תעבור הזכות 

 הרב ביותר. שנרשמו פי מספר הקבוצות-שהוא השני על למחוז אחר

במקרה של שוויון במספר הקבוצות בין שני מחוזות תעלה נבחרת  .1.13.1.6

ארצית בשנה ההספר שדורגה במיקום גבוה יותר באליפות -בית

 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה בין שני המחוזות. .קודמת

צטרפות למחוז אחר אם לא מתקיימת אליפות מחוזית והקבוצות לא מ .1.13.1.7

תינתן הזכות שתיגרע לנציגת המחוז שדורגה במקום השני במשחק 

הגמר הארצי בשנה קודמת. בכל מקרה שקבוצה מצטרפת למחוז 

 קבוצות. 2זה תעלנה אחר ממחוז 

במקרים אחרים מאלה המפורטים מעלה יובא הנושא לדיון בוועדה  .1.13.1.8

 המקצועית.

 

 קבוצות: 9כאשר עולות  .1.13.2

 קבוצות. 6סה"כ  -מחוז נציגה אחת מכל  .1.13.2.1

 2סה"כ  -נציגות המחוזות שעלו למשחקי הגמר בשנה הקודמת  .1.13.2.2

 קבוצות.

המחוז בו נרשמו מספר הקבוצות הרב ביותר באותה שנת לימודים  .1.13.2.3

 קבוצה אחת. -באותו ענף ספורט 

 קבוצות בלבד. 3 -המרבי שניתן להעלות מכל מחוז  מספר הקבוצות .1.13.2.4
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בין שני מחוזות תעלה נבחרת  במקרה של שוויון במספר הקבוצות .1.13.2.5

שדורגה במיקום גבוה יותר באליפות הארצית בשנה  הספר-בית

 קודמת. במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה בין שני המחוזות.

במקרים אחרים מאלה המפורטים מעלה, יובא הנושא לדיון בוועדה  .1.13.2.6

 המקצועית.

 

 קבוצות: 12כאשר עולות  .1.13.3

 קבוצות. 6סה"כ  -נציגה אחת מכל מחוז  .1.13.3.1

 2סה"כ  -נציגות המחוזות שעלו למשחקי הגמר בשנה קודמת  .1.13.3.2

 קבוצות.

מחוזות בהם נרשמו מס' הקבוצות  4 -יעלו קבוצות מ  12-9במקומות  .1.13.3.3

 4סה"כ  -הרב ביותר באותה שנת לימודים באותו ענף ספורט 

 קבוצות.

 קבוצות בלבד. 3 -מספר הקבוצות המרבי שניתן להעלות מכל מחוז  .1.13.3.4

קבוצות )סעיף  2מסוים השתתפו במשחקי הגמר הארצי אם ממחוז  .1.13.3.5

 ( וממחוז זה השתתפו גם מספר רב ביותר של קבוצות1.13.3.2

קבוצות  3 -לנוכח ההחלטה לא לשתף יותר מ  -בשנה הנוכחית 

מאותו המחוז, תעלה נציגה של מחוז אחר בו נרשמו מספר הקבוצות 

 הרב ביותר באותה שנת לימודים באותו ענף.

של שוויון במספר הקבוצות בין שני מחוזות תעלה נבחרת  במקרה .1.13.3.6

שדורגה במיקום גבוה יותר באליפות הארצית בשנה  הספר-בית

 קודמת. במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה בין שני המחוזות.

אם מחוז מסוים יוותר על הזכות של מקום אחד או יותר בגמר הארצי,  .1.13.3.7

המקצועית והמפמ"ר והממונה על  יובא הנושא לדיון בפני יו"ר הוועדה

 שר יחליטו על השינוי.אהחינוך הגופני 

במקרים אחרים מאלה המפורטים מעלה, יובא הנושא לדיון בוועדה  .1.13.3.8

 המקצועית.

 

 קבוצות: 16כאשר עולות  .1.13.4

קבוצות. אם בכל מחוז השתתפו  12סה"כ  -שתי נציגות מכל מחוז  .1.13.4.1

 קבוצות באליפות המחוזית. 6לכל הפחות 

 2סה"כ  -בשנה קודמת  2-1מחוזות שדורגו במקומות נציגות ה .1.13.4.2

 קבוצות.
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המחוזות בהן נרשמו מס' הקבוצות הרב ביותר באותה שנת לימודים  .1.13.4.3

 קבוצות. 2סה"כ  –ספורט  באותו ענף

 קבוצות בלבד. 4 -מספר הקבוצות המרבי שניתן להעלות מכל מחוז  .1.13.4.4

רת במקרה של שוויון במספר הקבוצות בין שני מחוזות תעלה נבח .1.13.4.5

שדורגה במיקום גבוה יותר באליפות הארצית בשנה  הספר-בית

 קודמת. במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה בין שני המחוזות.

במקרים אחרים מאלה המפורטים מעלה, יובא הנושא לדיון בוועדה  .1.13.4.6

 המקצועית.

 

 שיטת המשחקים באליפויות ארציות .1.14

 קבוצות: 8במבנה של  .1.14.1

בכל בית,  ,שתשחקנה ,קבוצות 4. בכל בית הקבוצות תחולקנה לשני בתים .א

 פי סדר המשחקים הבא:-בשיטת ליגה של סיבוב אחד על

  'ג'.-: א'1משחק מס 

  'ד'.-: ב'2משחק מס 

  '2מפסידה משחק  - 1: מנצחת משחק 3משחק מס 

  '1מפסידה משחק  - 2: מנצחת משחק 4משחק מס 

  '2מפסידה משחק  - 1: מפסידה משחק 5משחק מס. 

 '2משחק  מנצחת - 1: מנצחת משחק 6 משחק מס 

  שיקול דעת הוועדה המארגנת. פי-עלקביעת סדר המשחקים הסופי 

 למשחקי חצי הגמר תעפלנה שתי הראשונות מכל בית שתשחקנה בהצלבה: .ב

 שנייה מבית ב'. -ראשונה מבית א' 

 שנייה מבית א'. -ראשונה מבית ב' 

 המנצחות במשחקי חצי הגמר תעפלנה למשחק הגמר. .ג

 ! 4, 3א ייערך משחק על מקומות ל .ד

 

 קבוצות: 9במבנה של  .1.14.2

תשחקנה, בכל הקבוצות תחולקנה לשלושה בתים. בכל בית שלוש קבוצות, ש .א

 פי סדר המשחקים הבא:-בית, בשיטת ליגה של סיבוב אחד על

  'ג'.-א' :1משחק מס 

  'ב'.  - 1מפסידה  :2משחק מס 

  'ב'.  - 1 מנצחת  :3משחק מס 

 

 שיקול דעת פי -עשוי להשתנות וזאת עלים הסופי קביעת סדר המשחק

 הוועדה המארגנת. 
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  במקרה של שוויון במשחק הראשון יוגרלו הקבוצות שתשחקנה  הערה:

 במשחקים השני והשלישי.

הבתים, תעפלנה שתי הקבוצות הראשונות למשחקי  3-בסיום משחקי הליגה ב .ב

ה'(, -בתים )ד' 2-לו להקבוצות יחולקו או יוגר 6קבוצות(.  6השלב הבא )סה"כ 

 סיבוב אחד.  שלקבוצות בכל בית, והן תשחקנה, בכל בית, בליגה  3

   בסיום משחקי הליגה בשלב המשחקים השני הקבוצה הראשונה מכל בית  .ג

 ה'( תעפיל למשחק הגמר. -)ד'

 ! 4,3לא ייערך משחק על מקומות  .ד

 

 קבוצות: 12במבנה של  .1.14.3

, בכל בית, קבוצות, שתשחקנה 3ת בתים. בכל בי הקבוצות תחולקנה לארבעה .א

 פי סדר המשחקים הבא:-על בשיטת ליגה של סיבוב אחד

  'ג'. -א' :1משחק מס 

  'ב'.  - 1מפסידה  :2משחק מס 

  'ב'.  - 1מנצחת  :3משחק מס 

  שיקול דעת פי -עשוי להשתנות וזאת עלקביעת סדר המשחקים הסופי

 הוועדה המארגנת. 

שתשחקנה  ראשון יוגרלו הקבוצותבמקרה של שוויון במשחק ה הערה:

 משחקים השני והשלישי.ב

 8לשלב רבע הגמר תעלינה שתי הקבוצות הראשונות מכל בית )סה"כ  .ב

פי סדר -קבוצות(. משחקי רבע הגמר יתקיימו בשיטת המפסיד יוצא על

 המשחקים הבא:

  'שנייה מבית ב'. -ראשונה מבית א'  :1משחק מס 

  'נייה מבית א'.ש -: ראשונה מבית ב' 2משחק מס 

  'שנייה מבית ד'. -: ראשונה מבית ג' 3משחק מס 

  'שנייה מבית ג'. -: ראשונה מבית ד' 4משחק מס 

למשחקי חצי הגמר תעפלנה הקבוצות המנצחות במשחקי רבע הגמר.  .ג

 המשחקים יתקיימו לפי הסדר הבא: 

 .3מנצחת משחק מס'   - 1מנצחת משחק מס' 

 . 4ק מס' מנצחת משח  - 2מנצחת משחק מס' 

 

מתייחסים למספר המשחק בשלב רבע הגמר  4, 3, 2, 1הערה: המספרים 

 לעיל(. ב'/1.14.3)בסעיף 

 למשחק הגמר תעפלנה המנצחות במשחקי חצי הגמר. .ד

 ! 4,3לא ייערך משחק על מקומות  .ה
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 נוהל ביצוע הגרלות לאליפויות ארציות: .1.14.4

 קבוצות: 8באליפות ארצית בת  .1.14.4.1

  ששיחקו אשתקד במשחק מהמחוזות  תשתי קבוצו -בשלב הראשון

 (.א', ב')ישובצו כראשי בתים  הגמר הארצי

  יוגרלו יתר הקבוצות שזכו במקום הראשון בגמר  -בשלב שני

 המחוזי.

  יוגרלו הקבוצות שזכו במקום השני בגמר המחוזי. -בשלב שלישי 

  יוגרלו הקבוצות שזכו במקום השלישי בגמר  -בשלב הרביעי

 המחוזי.

לא ישובצו באותו בית. הן  -מחוז מה של שתי קבוצות : במקרההער

 יש לדאוג לאיזון בין הבתים.

 

 

 קבוצות: 9באליפות ארצית בת  .1.14.4.2

  שתי הקבוצות ששיחקו אשתקד בגמר הארצי יהיו  -בשלב הראשון

 ראשי בתים )בתים א', ג'(.

  תוגרל קבוצה )אלופת מחוז( נוספת כראש בית ב'  -בשלב שני- 

 שזכו במקום הראשון במחוזות. מבין שאר הקבוצות

  משחקי ביוגרלו שאר הקבוצות שזכו במקום הראשון  -בשלב שלישי

 המחוזיים. הגמר

  יוגרלו הקבוצות שזכו במקום השני באליפות  -בשלב הרביעי

 המחוזית.

: בכל מקרה לא ישובצו באותו בית שתי קבוצות מאותו מחוז הערה

  קבוצות/נציגות(. 2)במקרה ולמחוז יש עד 

 

יש ליצור איזון בין הבתים גם אם השלב האחרון של ההגרלה ייעשה 

 בצורה מכוונת.

 

 קבוצות: 12בת  באליפות ארצית .1.14.4.3

  שתי הקבוצות מהמחוזות ששיחקו אשתקד  -בשלב הראשון

 במשחק הגמר יהיו ראשי בתים )בתים א', ד'(.

  יוגרלו יתר הקבוצות שזכו במקום הראשון בגמר  -בשלב שני

כך בהגרלה כמספרי -בתחילה בראשי בתים ב', ג', ואחר -המחוזי 

 שתיים בשאר הבתים.
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  יוגרלו הקבוצות שזכו במקום השני בגמר המחוזי  -בשלב שלישי

כך בהגרלה כמספרי שלוש -להשלמת מספרי שתיים בבתים ואחר

 בשאר הבתים.

  יוגרלו שאר הקבוצות שזכו במקום השלישי בגמר  -בשלב הרביעי

-רבע הגמר יעפילו שתי הראשונות מכל בית )א' המחוזי. למשחקי

 ד'(.

בכל מקרה לא ישובצו באותו בית שתי קבוצות מאותו מחוז בשלב  *

 המשחקים הראשון.

להימנע ממפגש של שתי קבוצות מאותו מחוז  מנת-: עלהערה

יש להימנע משיבוץ שתי קבוצות מאותו מחוז  -בשלב רבע הגמר 

לא ניתן  קבוצות 3אם למחוז יש  -ד'( -ב', ג'-בבתים סמוכים )א'

מנת ליצור איזון בין הבתים, יתכן שבשלב -לשמור על כלל זה. על

האחרון )הרביעי( הקבוצות שזכו במקום השני ו/או השלישי בגמר 

 המחוזי ישובצו ללא הגרלה )בצורה מכוונת(.

 

יתקיימו שתי  "אליפויות תיכוניים" מתקיימותבהם  הכדורסל והכדורעףבענפי  .1.14.5

 גרות במקביל:מס

 )כדורסל, כדורעף(: "אליפויות תיכוניים"מסגרת שיטת המשחקים  .1.14.5.1

הראשון תשחקנה הקבוצות בשיטת ליגה בבתים  בשלב המשחקים

מדי שנה פי מה שייקבע -שבסיומם תרדנה קבוצות לליגה הארצית על

לא  "אליפויות תיכוניים"במסגרת . לפני פתיחת שנת הלימודים

ותה רשות מקומית באותו בית בשלב קבוצות מא שתיתשובצנה 

 המשחקים המוקדמים.

 

 :הארצית )כדורסל(מסגרת האליפות  .1.14.5.2

 הספר תתקיימנה במסגרת היישובית, האזורית, -תחרויות בתי

 המחוזית והארצית. 

 תצטרפנה בשלב חצי הגמר  באליפות הארציתהמנצחות  הקבוצות

 לשלב רבע הגמר עוד באותה השנה. " ל"אליפות התיכוניים

 קבוצות שיפסידו בחצי הגמר במסגרת האליפות הארצית, ה

ישתתפו במשחקי מבחן לעלייה ל"אליפות התיכוניים" לשנת 

 הלימודים הבאה.

 בענף הכדורעף: יתפרסם מדי שנה בחוברת האליפות הארצית. 
 

 "בי-בכדורסל לכיתות י' "אליפות התיכוניים" .1.14.5.3

 :"אליפות התיכוניים"ב המשתתפים .א

שתתפו במסגרת "אליפות התיכוניים" הספר שה-נבחרות בתי

 הספר-בתיבשנת הלימודים הקודמת )ולא נשרו בסיומה(, נבחרות 

שהעפילו מן האליפות הארצית )מנצחות משחקי חצי הגמר( בשנת 
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אשר ניצחו במשחקי  הספר-בתיהלימודים הקודמת ונבחרות 

 המבחן בשנת הלימודים הקודמת.

 ידי-עלות התיכוניים" ביה"ס רשאי לוותר על השתתפותו ב"אליפ

 בכל שנה. 20.6הודעה בכתב עד לתאריך 

שוויתר בשנת לימודים על השתתפותו ב"אליפות  ספר-בית

יוכל להשתתף באותה שנת לימודים באליפות  התיכוניים"

לא יוכל באותה שנת לימודים, להעפיל לאליפות  אך ,המחוזית

 אליפות התיכוניים". הארצית ול"

 

אליפות "שתצטרף ל ספר-ביתבחרת קדימויות לבחירת נ .ב

במקום קבוצה שוויתרה על השתתפותה ב"אליפות  "התיכוניים

 התיכוניים":

 בתים. 4 -ב  ספר-בתינבחרות  16ות לפי שיטה בה משתתפ

 שלב ראשון

פנייה לשתי הקבוצות שהפסידו בסדרות המבחן על כניסה 

את  צחויבין הקבוצות אשר נ -)שתי סדרות  "אליפות התיכוניים"ל

לבין מפסידות  "אליפות התיכוניים"סדרת משחקי ההישרדות ב

עשה לפי הנוהל ימשחקי חצי הגמר באליפות הארצית(. הפנייה ת

 הבא:

אליפות "אם שתי מפסידות סדרות המבחן הגיעו מאותה האליפות )

, תיעשה הפנייה הראשונה או האליפות הארצית( "התיכוניים

 הבאליפות בה השתתפ לקבוצה שהשיגה תוצאות טובות יותר

)שלב הבתים + שלב ההצלבה(, ללא התייחסות לסדרות המבחן. 

לפי  -תקנון שובר שוויון בשיטת ליגה  פי-עלההשוואה תיעשה 

 מספר הנקודות. 

 . וחובה זכות יחס סלייחושבו  - לפי יחס סלים -אם יש שוויון 

 תתקיים הגרלה.  -אם השוויון יישמר 

 

דרות המבחן הגיעו מאליפות נפרדת אם הקבוצות שהפסידו בס

ואחת מהאליפות הארצית(,  "אליפות התיכוניים"אחת מ -)כלומר 

תיעשה הפנייה הראשונה לקבוצה שהגיעה מהאליפות הארצית 

אליפות ")מתוך כוונה לתת עדיפות לקבוצות חדשות שלא שיחקו ב

 (."התיכוניים
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 )אם יש צורך( שלב שני

לאחר משחקי  "אליפות התיכוניים"מ פנייה לשתי הקבוצות שנשרו

ההישרדות. הפנייה הראשונה תיעשה לקבוצה שהשיגה תוצאות 

 ניצחונות, יחס סלים, סלי זכות(. -טובות יותר )לפי אותו נוהל 

 

 )אם יש צורך( שלב שלישי

באליפות הארצית )מפסידות  8-5פנייה לקבוצות שסיימו במקומות 

פי הישגי הקבוצות באליפות משחקי רבעי הגמר(. הפנייה תיעשה ל

 ניצחונות, יחס סלים, סלי זכות(. -הארצית )לפי אותו נוהל 

 

 בתים 2 -ב  ספר-בתינבחרות  8לפי שיטה בה משתתפות 

 שלב ראשון

פנייה לשתי הקבוצות שהפסידו במשחקי חצי הגמר באליפות 

הארצית. הפנייה הראשונה תיעשה לקבוצה שהשיגה תוצאות 

)שלב הבתים + שלבי  הות בה השתתפטובות יותר באליפ

 הכרעה(.

 

לפי  -תקנון שובר שוויון בשיטת ליגה  פי-עלההשוואה תיעשה 

לפי מספר  -יש שוויון במספר הנקודות אם  .מספר הנקודות

  .צחונותיהנ

 לפי יחס סלים. -צחונות יאם יש שוויון במספר הנ

 לפי סלי זכות. -אם יש שוויון ביחס הסלים 

 תתקיים הגרלה. -גם כאן  אם יש שוויון

 

 )אם יש צורך( שלב שני

לאחר שלב  "אליפות התיכוניים"פנייה לשתי הקבוצות שנשרו מ

הבתים. הפנייה הראשונה תיעשה לקבוצה שהשיגה תוצאות 

 ניצחונות, יחס סלים(. -טובות יותר )לפי אותו נוהל 

 

 )אם יש צורך( שלב שלישי

אליפות הארצית )הקבוצות ב 6-5שסיימו במקומות פנייה לקבוצות 

אשר סיימו במקום השלישי בבתי חצי הגמר באליפות הארצית(. 

הפנייה תיעשה לפי הישגי הקבוצות באליפות הארצית )לפי אותו 

 ניצחונות, יחס סלים(. -נוהל 
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 :י"ב-"אליפות התיכוניים" בכדורעף לכיתות י' .1.14.5.4

ספר שתצטרף ל"אליפות -קדימויות לבחירת נבחרת בית

ניים" במקום קבוצה שוויתרה על השתתפותה ב"אליפות התיכו

 התיכוניים":

 בתים 2 -ספר ב -נבחרות בתי 8לפי שיטה בה משתתפות 

 שלב ראשון

פנייה לשתי הקבוצות שהפסידו במשחקי חצי הגמר באליפות 

הארצית. הפנייה הראשונה תיעשה לקבוצה שהשיגה תוצאות 

ם + שלבי טובות יותר באליפות בה השתתפה )שלב הבתי

 הכרעה(.

 

לפי  -פי תקנון שובר שוויון בשיטת ליגה -ההשוואה תיעשה על

לפי מספר  -מספר הנקודות. אם יש שוויון במספר הנקודות 

 הניצחונות. 

 לפי יחס מערכות -אם יש שוויון במספר הניצחונות 

 יחס נקודות קטנות –אם יש שוויון ביחס המערכות 

 הגרלה. תתקיים -אם יש שוויון גם כאן 

 

 )אם יש צורך( שלב שני

פנייה לשתי הקבוצות שנשרו מ"אליפות התיכוניים" לאחר שלב 

הבתים. הפנייה הראשונה תיעשה לקבוצה שהשיגה תוצאות 

ניצחונות, יחס מערכות, יחס נקודות  -טובות יותר )לפי אותו נוהל 

 קטנות(.

 

 )אם יש צורך( שלב שלישי

באליפות הארצית )מפסידות  5-8פנייה לקבוצות שסיימו במקומות 

משחקי רבעי הגמר ( הפנייה תיעשה לפי הישגי הקבוצות באליפות 

ניצחונות, יחס מערכות, יחס נקודות  -הארצית )לפי אותו נוהל 

 קטנות(.

 

המועמדים לייצג את  הספר-בתיהאליפות הארצית לקביעת  .1.14.5.5

 I.S.F הספר-בתיהפיקוח על החינוך הגופני באליפויות העולם ל

, תלמידים הספר-בתי - תלאומי-ביןשנה בה מתקיימת אליפות ב

שיזכו ב"אליפות התיכוניים" יהיו מועמדים  ,לחוד ותלמידות לחוד

 הספר-בתילייצג את הפיקוח על החינוך הגופני באליפות העולם ל
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F.S.I.  המועמדות לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני יהיו

העל  הספר-בתילופת אשר יזכו בתואר "א הספר-בתינבחרות 

 יסודיים".

 

ת ובמסגר "חריגי גיל" תלמידיםבשנה זו תותר השתתפותם של 

  ",אליפות התיכוניים"האליפויות המחוזיות, באליפות הארצית וב

מנהל/ת לאישור  את "טופס הצהרת בתנאי שיעבירו אך ורק

( 6" )ראו נספח .I.S.Fהשתתפות תלמיד בנבחרת ביה"ס בשנת 

רת הורים לאישור השתתפות תלמיד בנבחרת ואת "טופס הצה

חתום "  .I.S.Fביה"ס בענף בו מתקיימת אליפות עולם לבתי ספר 

 .(7 נספח ו)רא הספר-ביתהתלמיד, הוריו ומנהל  ידי-על
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 רישוםההשתתפות והתנאי  .2

שבפיקוח  הספר-הלומדים בבתי תלמידיםספורט למיניהם יהיו רשאים להשתתף  באירועי .2.1

-משרד החינוך, שבהם מתנהלים שיעורים סדירים בחינוך הגופני בהתאם לתקן ולסימול בית

ידי המפקח על החינוך -ידי משרד החינוך, ואשר השתתפותם תאושר על-הספר שניתן על

ספר אחרים להשתתף לאחר אישור -מבתי תלמידיםהגופני במחוז. במקרים מיוחדים יורשו 

 חינוך הגופני.המפמ"ר והממונה על ה

 

 הספר-ביתבאותו  שנת לימודיםאותה ללמוד באם החל  וספר-ביתתלמיד יוכל לייצג את  .2.2

)ראו הרחבה בסעיף  והוא תלמיד מן המניין הלומד בצורה סדירה. 1.9 -ובאותה כיתה ב 

3.5.2). 

 

לא יוכל לשחק  1.9 -ספר אחר אחרי ה -ספר מסוים בארץ לבית-תלמיד שעבר מבית .2.3

 (.3.5.2)ראו הרחבה גם בסעיף  הספר באותה שנה.-במסגרת בית

 

, בכדורסל או בכדורעף, "אליפויות התיכוניים"ספר המשתתף במסגרת התחרויות של -בית .2.4

 תלמידיםיוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד )באותו ענף ובאותו גיל(, נבחרת של כיתות י' ל

ות להעפיל לאליפות )ללא אפשר "אליפות התיכוניים"סגל שחקני  עלשאינם נמנים 

י"א, אשר אינם נמנים על סגל  מכיתות תלמידים 2הארצית(. בנבחרת זו ניתן לכלול עד 

, כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני "אליפות התיכוניים"השחקנים של קבוצת 

 במחוז.

 

המפעילים שתי קבוצות בענף ספורט  "אליפות התיכוניים"המשתתפים במסגרת  ספר-בתי .2.5

לעיל(,  2.4סעיף  ווהשנייה במסגרת המחוזית )רא "אליפות התיכוניים"ב, האחת כלשהו

רשאים, עם תום האליפות הארצית בת יומיים )שלבי הגמר הארצי(, לצרף שחקנים 

, ולשלבם במשחקי שלבי "אליפות התיכוניים"במהקבוצה המחוזית לקבוצה המשתתפת 

 ינוך הגופני.הגמר ואילך, כפוף לאישור המפמ"ר והממונה על הח

 

כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות  דיימכיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתל .2.6

או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי. בשלב זה הקבוצה הרשמית תהיה זו 

 ח' בלבד, כמו בעבר.-כיתות ז' דיימהמורכבת מתל

 

באותה  הספר-בתיות הספורט של בתחרוי תלמידיםתאריכי הלידה הקובעים להשתתפות  .2.7

 שנה מתפרסמים מדי שנה בחוזר המנכ"ל.
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 יסודיים בתחרויות ספורט-על ספר-הופעת נבחרות של בתי .2.8

הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרות, בהתאם -הנהלת בית

 לאחת האפשרויות דלהלן:

ספר שיש בו -מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בו, כלומר: בית .2.8.1

נבחרות נפרדות  4ידי -ביניים יוכל להיות מיוצג על-חטיבות 3 -חטיבה עליונה ו 

 )אחת לכל חטיבה(.

 

ספר כדוגמה לעיל תהיה נבחרת -בבית תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר: .2.8.2

 נבחרות( 2)סה"כ:  ביניים.ה-אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות

 

 ועי החינוך הגופניכללי הרשמה לאיר .2.9

יש,  ו( שב2נספח יקפידו למלא טופס רישום קבוצתי למשתתפים ) הספר-בתימנהלי  .2.9.1

ולביטוח תאונות אישיות )ניתן לקבל  תלמידיםבין השאר, התייחסות לבריאות ה

כן מתבקשים המנהלים -טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז(. כמו

 האמנההספר אכן עומדים בכללי -נבחרת ביתהנמנים על  תלמידיםלהקפיד שכל ה

-. למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית(3)פרק  החינוכית

יונפקו כרטיסי משתתף בנוסף לטופס  "אליפויות התיכוניים"ספריים ובמסגרות של 

 הרישום הקבוצתי.

 

ה באותו על גבי טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול החטיב .2.9.2

 מוסד.

 

לעיל, אסור יהיה להעביר  2.8.1במקרה של בחירה באפשרות המופיעה בסעיף  .2.9.3

 תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

 

 הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל ענפי הספורט. .2.9.4

 

על  ידי הפיקוח-הגיל שתפורסמנה על לקבוצותהשתתפות הנבחרות היא בהתאם  .2.9.5

 החינוך הגופני.

 

הספר -ספרם צמוד לבית-ספר לחניכים יורשו להשתתף רק אם בית-בבתי תלמידים הערה:

לומדים  תלמידיםהנמצא בפיקוח של משרד החינוך אשר לשניהם אותו מנהל וה

 חינוך גופני בצורה סדירה ובהתאם לדרישות התקן.

משתתפים באירועי החינוך היחידים, ה תלמידיםהספר ירשום את הנבחרות או את ה-בית .2.10

)פרק ז',  טופס רישום קבוצתי למשתתפים -זאת  למטרההגופני, בטופס הרשמה המיועד 

הספר ויוחתם -ידי מנהל בית-שייחתם על. טופס הרשמה זה יהווה, לאחר (2נספח 

מן  תלמידים, אישור על מילוי כל התנאים בהתאם לדרישות התקנון )בחותמת המוסד
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הגיל והאמנה ספר, כשירים מבחינה רפואית, בעלי ביטוח ועונים לדרישות -המניין באותו בית

 החינוכית(.

 

בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים יש לרשום את תאריך הלידה הלועזי בלבד,   .2.10.1

 עולה.התעודת בדרכון או תעודת הזהות או בכפי שהוא רשום ב

 

הספר, יהיה -תידי מנהל בי-העתק טופס הרישום הקבוצתי למשתתפים החתום על  .2.10.2

ברשותו של המורה המלווה, ולא תורשה השתתפות בתחרויות ללא הצגתו בפני 

 (.2 נספח ,ו בפרק ז'רא –מנהל התחרות )דוגמה של טופס רישום קבוצתי 

 

תותר  "אליפות התיכוניים"ספריים ובמסגרת -: בליגה למועדוני ספורט ביתהערה

  .השתתפות תלמיד אך ורק עם כרטיס משתתף

 

י"ב -ת, הקבוצה שתזכה במקום הראשון בכיתות י'לאומי-ביןה בה מתקיימת אליפות בשנ .2.11

 תלמידיםת, לא תהיה רשאית לשתף לאומי-ביןבאליפות ה משרד החינוךותומלץ לייצג את 

 עשוי לאפשר זאת. לאומי-ביןספר, למרות שהתקנון ה-מכיתה ט' השייכים לאותו בית

 

הספר המומלצים לייצג את משרד -ב לקביעת בתיי"-תחרויות לכיתות י'ההנחיות באשר ל .2.12

 (, מתפרסמות, מדי שנה, בחוזר המנכ"ל.I.S.Fות )לאומי-ביןהחינוך בתחרויות ה

 

 הספר:-בנבחרות בתי תלמידיםמספר ה .2.13

 

 בשלבים המחוזיים: .2.13.1

, לפי רשימה שתוגש תלמידים 20סגל שחקני הקבוצה ימנה עד  .2.13.1.1

 (.2נספח  ,פרק ז') למשתתפיםמראש על גבי טופס הרישום הקבוצתי 

ס רישום ניתן יהיה לרשום בטופ יב בלבד-לכיתות יבענף הכדורגל  .2.13.1.2

בטופס המשחק אין שינוי ויהיה ניתן תלמידים/ות ) 25השחקנים 

 שחקנים/ות בלבד(. 20לרשום 

ניתן יהיה לשתף במשחק אך ורק את השחקנים הרשומים בטופס  .2.13.1.3

ם המופיעה (, מתוך רשימת השחקניI.S.Fפי תקנון -המשחק )על

שחקנים, שאושר  20הכולל הקבוצתי למשתתפים בטופס הרישום 

 הספר.-ידי הנהלת בית-מראש על

 

ניתן לשנות בטופס המשחק, מדי משחק, את שמות השחקנים  .2.13.1.4

 הרשומים בטופס הרישום(. 20שישתתפו במשחק )מתוך 
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 בשלבים הארציים: 2.13.2

פי התקנון בלבד -עלישותפו השחקנים שיירשמו בטופס המשחק למשחק הראשון 

בסעיף הבא(, ללא כל אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד לסיומם  ו)רא

 של משחקי שלבי הגמר.

 במשחק הגמר: 2.13.3

ספר רשאי לערוך שינוי בסגל השחקנים בין האליפות הארצית למשחק הגמר, -בית

 .הקבוצתי שחקנים שהוגשה בטופס הרישום 20זאת מתוך הרשימה של עד 

 

 מספר השחקנים המרבי שאפשר לרשום בטופס המשחק בשלבים הארציים: .2.14

 י"ב:-כיתות י' .2.14.1

 בכל גיל ומין תלמידים 20   -     כדורגל 

 בכל גיל ומין תלמידים 15   -      כדורסל 

 בכל גיל ומין תלמידים 18   -      כדוריד 

 בכל גיל ומין תלמידים 14   -      כדורעף 

  בכל גיל ומין דיםתלמי 12   -     קט רגל 

 בכל גיל ומין תלמידים 10   -     מירוצי שדה 

 בכל גיל ומין תלמידים 10   -     ניווט תחרותי 

  מתכונת( ניווט תחרותיI.S.F)  -   5   בכל גיל ומין תלמידים 

 בכל גיל ומין תלמידים 20   -    קבוצתי אתלטיקה קלה 

 מתכונת קבוצתי  אתלטיקה קלה(I.S.F) -   6   בכל גיל ומין למידיםת 

 

 ח', ט':-כיתות ז', ז'  .2.14.2

ובכדורגל, רשאית  קט רגל, בכדוריד, בכדורסל, בכדורעףבאליפות הארצית ב

מתוך  2.14.1פי הרשום בסעיף -על מספר שחקנים לשתף בכל משחק קבוצה

. על המגרש ישהו שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי תלמידים 20רשימה של עד 

 פי התקנון הענפי.-המותר על אך ורק מספר השחקנים

 

, ניתן "אליפות התיכוניים"כגון  באליפויות ארציות מתמשכות או ליגות מתמשכות  .2.14.3

רשימה של עד הוזאת מתוך  2.14.1סעיף  פי-עללשתף מס' שחקנים בכל משחק 

 .תלמידים שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי 20

טופס רישום ניתן יהיה לרשום בבלבד י"ב -בענף הכדורגל לכיתות י' .2.14.3.1

תלמידים/ות. ) בטופס המשחק אין שינוי וניתן לרשום  25השחקנים עד 

 תלמידים/ות בלבד(. 20עד 
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יחידים  תלמידיםוהארציים תשתתפנה אך ורק נבחרות קבוצתיות או  בשלבים המחוזיים .2.15

בענפים אישיים, שלקחו חלק באירועים המחוזיים ועל סמך ההישגים שהשיגו בשלבים אלה, 

ידי הוועדה המקצועית, ובהתאם לקריטריונים שייקבעו -תח שייקבע מדי שנה עללפי מפ

מראש. נתונים אלה יתפרסמו בראשית כל שנת לימודים ויובאו לידיעת כל הגורמים הנוגעים 

 בדבר.

 

 ידי הפיקוח על החינוך הגופני.-ייקבעו בכל שנה על דמי הרשמה לאירועים ארציים .2.16

 

את נבחרתו, מתחייב להשתתף בכל מהלך האירועים עד  ו אוידימספר שרשם את תל-בית .2.17

 לסיומם באותו שלב )אזורי, מחוזי או ארצי(.

 

ספר המשתתף בשלבי הגמר בשלב כלשהו, ואינו מעוניין להעפיל לשלב הבא, נדרש -בית .2.18

להודיע למפקח במחוז על הפסקת פעילות בשלב בו הוא נמצא, ולקבל את אישור המפקח 

 תו שלב.על סיום הפעילות באו

 

שניים מתלמידיו משחקים באחת הנבחרות הלאומיות של ישראל או לפחות ש ספר-בית .2.19

רשמי, בין בארץ ובין בחו"ל, רשאי לפנות למפמ"ר  לאומי-ביןבקבוצה המשתתפת באירוע 

ממונה על החינוך הגופני בבקשה לשינוי מועד תכנית המשחקים כולה או חלקה, ובלבד הו

ות של שני תלמידים )לפחות(, בו זמנית, מהתחרות המתוכננת שהסיבה לבקשה היא היעדר

 .הרשמי לאומי-ביןעקב השתתפותם באירוע ה

 ימים טרם מועד התחרות המתוכננת. 7הפנייה למפמ"ר תיעשה לכל המאוחר 

 

ספר שנמצא נוהג בניגוד לסעיף מסעיפי הוראות אלו יובא לפני ועדת -תלמיד או בית .2.20

 הגופני. משמעת של הפיקוח על החינוך

 

 המארח משחק, לדאוג לאולם/מגרש למשחק. ספר-תעל כל בי .2.21

ידי הפיקוח על החינוך -אולם/מגרש זה חייב להיות מאושר טרם תחילת המשחקים על

 .תהתאחדות הרלוונטיהאיגוד/הבישראל/ הספר-בתיהגופני/התאחדות הספורט ל

מגרש חלופי לם/אוקבוצה מארחת שקרתה תקלה באולמה/מגרשה הביתי, חייבת לדאוג ל

ובתנאי שתדאג להסעת השופטים והקבוצות  המגרש/ק"מ מהאולם 20אחר ברדיוס של עד 

 האורחות מאולמה/מגרשה ובחזרה.

 

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

28 

 האמנה החינוכית .3

מטעם משרד החינוך מחויבים  הספר-בתיהנוטלים חלק בתחרויות הספורט של  הספר-בתי .3.1

 המובאים להלן. ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית"

 להשריש ערכי חינוך בקרב המשתתפים;באים הכללים דלהלן 

 הספר השונים.-ולנבחרות בבתי תלמידיםנועדו ליצור תנאים הוגנים ודומים ל .א

, מוריו הספר-ביתלהבטיח כי הטיפול החינוכי הספורטיבי ארוך הטווח של  מטרתם .ב

 התפתחותו החינוכית ויאפשר את ,ומאמניו ימנע עומס יתר על התלמיד הספורטאי

 והספורטיבית.

 

 הספר-בתיפעולות חינוכיות ב .3.2

  -נדרשים לקיים פעולות הסברה וחינוך שבהן יושם דגש על  הספר-בתי

 כללי תקנון התחרויות 

 בההגינות הספורטיבית, סובלנות, קבלת האחר וכיו" 

  יםטכסוסמל המדינה בתחרויות וב ההמנוןכיבוד 

  מילולית וגופנית אלימותגזענות, מניעת ביטויי 

 שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה 

 הספורטאים תלמידיםעידוד ה 

 סמאות או הערות פוגעות לגבי כל המעורבים בתחרויותימניעת ס. 

 

 אישור רפואי .3.3

בהתבסס על עמדת משרד הבריאות בנוגע להמצאת אישורים רפואיים, השתתפות התלמיד 

בריאות ילדם שנמסרה למוסד החינוכי  בנבחרת בית הספר מותנית בהצהרת ההורים על

 , "אישורים רפואיים"(.6עח/ מנכ"ל בחוזר 0081)ראו הוראת קבע מס' 

במקרה שהצהרת ההורה מציינת מצב של מחלה )אחד הסעיפים בטופס ההצהרה מסומן(, 

 יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ספורט תחרותית. 

פות למשך שנה או עד עדכונן על ידי ההורים ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תק

 במקרה של המלצות רפואיות חדשות. ההורים נדרשים להצהיר מדי שנה על בריאות ילדם.

 

 

 

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

29 

 הספר-בתיהרשאים להשתתף בתחרויות  .3.4

 המסגרת נבחרות בתי הספר בענפים השונים יתחרו תלמידים ותלמידות  .3.4.1

 בקבוצות נפרדות.

המניין שנרשמו לאותו בית ספר  תלמידים מןהיו כל חברי נבחרת בית הספר י .3.4.2

בו ביום פתיחת שנת הלימודים הרשמית שנקבעה על ידי     והחלו את לימודיהם

  משרד החינוך באותה שנת לימודים.

מאותה חטיבת  תלמידים, של שני המינים, רשאים להשתתף הספר-ביתבנבחרת  .3.4.3

 י"ב(.-או י' ,או ט' ,ח'-גיל בלבד )ז'

 חריגי גיל .3.5

 ח', ט' -חטיבות הגיל ז'ב .3.5.1

"חריג גיל": תלמיד שנשאר כיתה והוא יליד שנתון אחד  הגדרת .א

 מעל בני כיתתו.

בלא  מגילם נמוךהחלו ללמוד בכיתה א' בשנתון  אשר תלמידים .ב

יותר משנה אחת )בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת( 

לא ייחשבו חריגי גיל. מנהל הרוצה לשלב תלמיד כזה באליפויות 

שונות ימציא אישור לכך שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א' ה

 בשנתון הקטן מגילו ולכן הוא איננו חריג גיל.

תלמיד אחד בלבד  הספר-בתיקבוצה רשאית לשתף באליפויות    .ג

שהוא חריג גיל )שנשאר כיתה(. לעומת זאת, הקבוצה רשאית 

שלא נשארו כיתה מאז  תלמידיםלשתף ללא הגבלה את כל ה

 לעיל.סעיף ב התאם לנאמר בכיתה א', ב

 י"ב.-כיתות י' דיימחלים על תל אינם כללים אלה   .ד

 

 י"ב-בחטיבת הגיל י' .3.5.2

 במשחקי כדור .1

 2אך ורק  בטופס המשחק רשאית לרשוםהקבוצה  .א

חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל  תלמידים

 אחד חריג גילהמשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד 

ת את רשימת השחקנים אפשר לשנומדי משחק  בלבד.

בטופס המשחק, לרבות את חריגי הגיל )כמובן מתוך 

 הרשימה שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי(.

-באליפות מתמשכת )אליפות במסגרת ליגה של בתי .ב

ספר המתקיימת במשך תקופה במהלך שנת 

ספר רשאית -כל קבוצה או נבחרת של בית הלימודים(

ם כמה לרשום בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפי
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זאת מתוך , חריגי גיל כהגדרתם בתקנון ללא הגבלה

 .שחקנים 20רשימה של עד 

 ימים ברצף( 3באליפות קצרה )אליפות הנמשכת עד  .ג

בשלבים הארציים ישותפו השחקנים שיירשמו בטופס 

התקנון, ללא כל פי -עלהמשחק למשחק הראשון 

אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד למשחק 

 הגמר.

האליפות הקצרה למשחק הגמר אפשר לערוך שינוי בין 

שחקנים  20רשימה של עד בסגל השחקנים. זאת מתוך 

 כולל חריגי הגיל.

 

 בענפי ספורט אחרים .2

   בטופס ההשתתפות אך ורק הקבוצה רשאית לרשום

כהגדרתו בתקנון אשר יהיה רשאי  אחדתלמיד חריג גיל 

 להשתתף בתחרות.

  ת המשתתפים בטופס אפשר לשנות את רשימבכל תחרות

ההשתתפות, לרבות את חריג הגיל )כמובן מתוך הרשימה 

 שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי(.

 

התאריך הקובע לגבי השתתפות התלמידים בתחרויות  .3

בדצמבר. תלמידים ותלמידות  1ספורט בתי הספר הוא 

 בדצמבר ואילך לא יחשבו כחריגי גיל. 1אשר נולדו מתאריך 

דים יפורסמו בחוזר מנכ"ל התאריכים לקראת כל שנת לימו

הקובעים לגבי השתתפות התלמידים בתחרויות הספורט 

 של בתי הספר באותה שנה.

 

 לאומית-השתתפות באליפות בין .3.5.3

יוכל להשתתף תלמיד ספורטאי  לאבשנה שבה מתקיימת אליפות בין לאומית בענף מסוים 

 נף זה.בע לאומית-הבין ששנת לידתו קודמת לשנה הקובעת באליפות
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 ספר-בתיבין  תלמידיםמעבר  .3.6

 כללי .3.6.1

-ביתל ספר-ביתלחץ על תלמיד, בכל דרך שהיא, לעבור מהפעלת   .3.6.1.1

 , או לעבור מאגודה לאגודה, אסור לחלוטין.ספר

 אחר ספר-ביתאחד ל ספר-ביתבכל בקשה למעבר של תלמיד מ .3.6.1.2

 הספר-ביתיוזמנו ההורים ומורה אחראי מ (4נספח  )ראו פרק ז',

יחה עם המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. רק לאחר לש הקולט

פגישה זו יינתן האישור הסופי להשתתפותו של התלמיד בתחרויות 

 .הספר-בתי

 ב"אליפות התיכוניים"המעורבים  ספר-בתישעבר בין  שיתוף תלמיד .3.6.1.3

שאליו  הספר-ביתו/או במשחקי הגמר הארצי באותו ענף בנבחרת 

טופס הבקשה לאישור השתתפותו  יאושר אך ורק לאחר מילוי ,עבר

, הכולל את המלצת מנהל ספר-ביתשל התלמיד החדש בנבחרת 

הקולט. החלטה  הספר-ביתהספר המשחרר ואת הסכמת מנהל -בית

המפמ"ר  ידי-עלסופית לגבי השתתפותו של התלמיד תינתן 

והממונה על החינוך הגופני לאחר שקיבל את טופס הבקשה המלא 

 .(4נספח  ק ז',)ראו פר על כל פרטיו

תלמיד הלומד במוסד חינוך פנימייתי נחשב לצורך התקנון תלמיד  .3.6.1.4

 הספר שבו הוא לומד בפועל.-בית

הוא נחשב כמי  ,אם הוא למד בשנה הקודמת במוסד חינוך אחר

-בתישעבר ממוסד חינוך אחד למשנהו, וחלות על שיבוצו בתחרויות 

 חד למשנהו.שעברו ממוסד א תלמידיםכל ההוראות הדנות ב הספר

 הוא הדין לגבי תלמיד שעבר ממוסד פנימייתי למוסד חינוך אחר.

אחר המצוי  ספר-ביתאחד ל ספר-ביתי לעבור מאתלמיד אינו רש (1

מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה הוא לומד כדי לשחק 

-בית בנבחרתו, וזאת אם ברשות המקומית שבה הוא לומד קיים

 שנבחרתו משתתפת באותה ליגה. ספר

רה שבית ספר שקיימת בו נבחרת המשתתפת באותה ליגה במק (2

לבית ספר לא יקבל את התלמיד, יהיה התלמיד רשאי לעבור 

 פי כללי המעבר המופרטים בפרק זה.-אחר על

אחר המצוי  ספר-ביתאחד ל ספר-ביתתלמיד אינו רשאי לעבור מ (3

באותה רשות מקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, אם 

-בתישל  "םיאליפות התיכוני"משחקים במסגרת  הספר-בתישני 

אליפות "למסגרת  או היו שותפים בשנה האחרונה הספר

 ו/או למסגרת האליפות הארצית באותו ענף. "התיכוניים



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

32 

שישתף תלמיד בניגוד להנחיות דלעיל יורחק  ספר-בית (4

אוטומטית מהמשך התחרויות ויועמד בפני ועדת המשמעת של 

 הגופני. הפיקוח הארצי על החינוך

 

 פי שכבות גיל-על תלמידיםמעבר  .3.6.2

בטופס  מדי שנה, לכיתות ח' יכול להירשם  ספר-ביתבחרת לנ .א

רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד 

של  פתיחת שנת הלימודים הרשמיתלפני שהגיע באותה שנה )

אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה  ספר-בית( מכיתה ח'

 עולה חדש.תלמיד שהוא או  -מחו"ל  ספר-ביתקומית או מרשות מ

 

בטופס  ,מדי שנהספר לכיתות ט' יכול להירשם -לנבחרת בית    .ב

רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד 

של  שהגיע באותה שנה )לפני פתיחת שנת הלימודים הרשמית

ץ לאותה ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחו-כיתה ט'( מבית

עולה  תלמיד שהוא או –מחו"ל  ספר-ביתרשות מקומית או מ

 חדש.

 

מדי שנה,  להירשם יםיכול , י"אספר לכיתות י'-נבחרת ביתל   .ג

 שניבטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט 

באותה שנה )לפני פתיחת שנת הלימודים  ים שהגיעותלמיד

 ( עפ"י אחת מהאפשרויות האלה:הרשמית 

מבית ספר אחר המצוי מחוץ  תלמידים בכיתה י' שהגיעו שני .1
לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל או תלמיד שהוא 

עולה חדש. לעניין זה "בית ספר אחר" למעט מוסד חינוך 
שנקבע על ידי המשרד או באישורו כמוסד שבו ימשיכו את 

 לימודיהם בוגרי כיתה ט' של בית ספר פלוני.

מבית ספר אחר, מאותה  שהגיעו י"א הבכית תלמידים שני .2
אחרת או מבית ספר מחו"ל  מקומית רשות מקומית או מרשות

 או תלמיד שהוא עולה חדש.

אחד לכיתה י' ותלמיד אחד לכיתה י"א בהתאם לכללים  תלמיד .3
 בעניין בית ספר אחר. 2-ו 1המופיעים בס"ק 

 

א תאושר השתתפותו של תלמיד בנבחרת בית הספר בעת ל  .ד

 מכיתה י"א לכיתה י"ב.מעבר 

 

בכיתה ח' באותו ענף ובכל  ספר-בית ספק, לנבחרתכל למען הסר  .ה

 יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד. ,אחד משני המינים

 למרות האמור לעיל:     
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 שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו  תלמידיםאחד מן ה

החל  ספר-ביתבמשחקים באותו  ףיהיה רשאי להשתת ספר-בית

פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים  מיום

השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר 

 היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור )לכיתה י'(.

 שלא אושרה השתתפותם במשך שלוש שנים  תלמידיםאחד מן ה

 ספר-ביתיהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו  ספר-ביתבאותו 

של שנת הלימודים  תהחל מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמי

הרביעית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר 

 היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים הרביעית כאמור )לכיתה

 י"א(.

 .בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב 

 

', באותו ענף בכיתה ט ספר-ביתלמען הסר כל ספק, לנבחרת    .ו

 ובכל אחד משני המינים, יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

 למרות האמור לעיל:     

 שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו  תלמידיםאחד מן ה

החל  ספר-ביתיהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו  ספר-בית

מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים 

ד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר השלישית שלאחר מוע

היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור )לכיתה 

 י"א(.

 .בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב 

 

למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י' באותו ענף    .ז

ספים לכיתה י'. תלמידים נו העולים תלמידים עד שני להצטרף יכולים

בכיתה י', ולא אושר להם לשחק בנבחרת בית  שהצטרפו לבית הספר

הספר, לא יוכלו לייצג את אותו בית ספר גם בשנים שלאחר מכן, עד 

 .לסיום לימודיהם בבית הספר

 

למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י"א באותו ענף ובכל אחד  .ח

מיד נוסף תל .עד שני תלמידים להצטרף יכולים, משני המגדרים

 .י"ב שהצטרף לכיתה זו לא יוכל להשתתף בתחרויות גם בכיתה

לעיל לא  ג'-א'סעיפים -תלמיד ספורטאי שנרשם לפי אחד מהתת .ט

יוכל להירשם שוב כתלמיד ספורטאי במוסד חינוך אחר כל עוד 

 הוא לומד באותה חטיבת גיל )חטיבת ביניים או חטיבה עליונה(.
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 ימודיםמעבר תלמידים במהלך שנת הל .3.6.3

אחד למשנהו  ספר-ביתט' )ועד בכלל(, שעבר מ כיתה תלמיד מכיתה ז' עד .א

שמיום תחילת שנת הלימודים בארץ, או תלמיד שהגיע מחו"ל, בתקופה 

לא , בשנת לימודים מסוימת ועד יום סיום שנת הלימודים הרשמיתהרשמית 

באותה שנת לימודים  הספר-בתיישותף במשחקים במסגרת אליפויות 

תלמיד כאמור רשאי יהיה להשתתף במשחקים  הלימודים שאחריה. ובשנת

החל ביום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים השלישית 

שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה 

 .בשנת הלימודים השלישית

ה העברות, יורשאליה אם השנה השלישית כאמור היא כיתה י"ב שאין 

למען הסר כל  על חשבון העברה לכיתה י"א. התלמיד להשתתף בתחרויות

 ספק, התלמיד ייחשב במניין ההעברות המותרות לבית הספר.

      -ביתתלמיד כיתה י"א שעבר אחרי יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית ל .ב

 אחר לא יוכל לשחק גם בכיתה י"ב. ספר

 

 הספר-בתימשך ההשתתפות בתחרויות  .3.7

שנים בסך הכל לא יוכל לשחק יותר משלוש  הספר-ביתאת פעילותו בנבחרת חל תלמיד שה

שהחל את  ספר-ביתבאותה חטיבת גיל: חטיבת ביניים או חטיבה עליונה. תלמיד אותו 

 בכיתה י"א לא יוכל לשחק יותר משנתיים. הספר-ביתפעילותו בנבחרת 

 

 או בנבחרות הספר-בתיהמשתתפים בתחרויות  תלמידיםחובות ה .3.8

כל תלמיד שהוא חבר בנבחרת חייב להשתתף בכל השיעורים של כיתתו שנקבעו 

ולהגיע להישגים  תלמידיםלעמוד במטלות הלימודיות ככל ה במערכת השיעורים,

 לימודיים סבירים.

 

 הכשרת תלמידים לשופטים צעירים בתחרויות ספורט של בתי הספר .3.9

ט לבתי הספר יפעלו הפיקוח על החינוך הגופני, בשיתוף עם התאחדות הספור .3.9.1

להכשיר תלמידים ותלמידות לשמש שופטים צעירים בתחרויות ספורט בבתי 

 הספר בענפי הספורט השונים.

בהתאם  הקורסים ייערכו בתיאום עם איגודי השופטים הרלוונטיים, ומשכם יהיה .3.9.2

 לענף הספורט ולדרישות של איגודי השופטים.

ליך התמחות של שיפוט, תלמידים שיעברו בהצלחה את הקורס יחויבו בה .3.9.3

וישפטו במסגרת זו בשלושה אירועי ספורט בבתי הספר. ההתמחות תהיה חלק 

 בלתי נפרד מקורסי השופטים.
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תלמידים ותלמידות שיסיימו את הליך ההתמחות בהצלחה, יוכלו לשפוט  .3.9.4

במסגרת תחרויות בתי הספר ולקבל עבור השיפוט תשלום מהתאחדות הספורט 

 לבתי הספר.

ורסים יפורסמו באתר התאחדות הספורט לבתי הספר בכתובת: מועדי הק .3.9.5

http://schoolsport.co.il 

 

 הספר-בתיאימוני נבחרות  .3.10

הספר יקבעו את מספר האימונים השבועיים -ההנהלה והצוות המקצועי של בית .3.10.1

ות של השנה, כדי הספר בתקופות השונ-שיתאמן בהם כל תלמיד בנבחרת בית

יחידות  2 -לתלמיד יותר מ  תהיינהבכל מקרה לא שיימנע עומס יתר על התלמיד. 

לותו הספורטיבית שמחוץ ישעות לכל היותר ליום, ובכלל זה פע 3) אימון באותו יום

 לביה"ס(.

במשחקי הכדור תקיימנה,  אליפות בתי הספר התיכונייםבקבוצות המשתתפות 

אימונים  2משחקי ליגה באגודות הספורט, עד  בתקופות שבהן מתקיימים

אימונים  3עד  -בשבוע, ובתקופות שאין מתקיימים בהן משחקי ליגה באגודות 

 בשבוע.

 

 יהיו מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות, ובכל מקרה הספר-ביתאימוני נבחרת   .3.10.2

 לא יפגעו במערכת הלימודים של שחקני הנבחרת.

 

 

 הספר-ביתתפקידיו ואחריותו של מנהל  .3.11

הספר להכיר את הוראות "האמנה החינוכית" ו"התקנון לאירועי -על מנהל בית .3.11.1

המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,  ,החינוך הגופני" העדכני

 ולפעול אך ורק על פיהן.

יהיה  הספר-בתיובשאר תחרויות  ב"אליפות התיכוניים"המשתתפים  הספר-בתיב   .3.11.2

 הנהלת הקבוצה ויהיה מעורב בהליכים ובקבלת ההחלטות.חבר ב הספר-ביתמנהל 

-ביתו תלמיד המתעתד לעזוב ספר-ביתהמעוניין לשתף בנבחרת  ספר-ביתמנהל    .3.11.3

שבו  הספר-ביתאחר חייב להודיע על הכוונה לעשות זאת בכתב למנהל  ספר

 , וכל זאת עוד לפני שבוצע המעבר.דהתלמיד לומ

-ביתו לכל תלמיד מספר-ביתפנייה של נציג  יאשר אישית ובכתב הספר-ביתמנהל    .3.11.4

אחר )ללא אישור מראש אין לפנות(. פנייה כזאת תיעשה רק לאחר גמר  ספר

 באותו ענף, באותה קבוצת גיל ומין ובאותה שנה. הספר-בתימשחקי 

 

http://schoolsport.co.il/
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ו ואת הוריו באשר לכללי ספר-ביתיידע כל תלמיד העובר ל הספר-ביתמנהל    .3.11.5

 ם.האמנה החינוכית ויסבירם לה

 

 ואיסור מתן טובות הנאה תלמידיםעזרה  ל .3.12

הספר יעזור לתלמיד הספורטאי בתחום הלימודים )שיעורי עזר, -מומלץ כי בית .3.12.1

להעלות  איןב(, אך "תיאום לוח המבחנים, התחשבות בעומס שבו התלמיד נתון וכיו

אסור בהחלט לשחרר לו ציונים או לתת לו בונוסים בשל הפעילות הספורטיבית  

 הספר.-נבחרת משיעורי החינוך הגופני הסדירים בביתתלמיד 

תלמיד ספורטאי אינו רשאי לקבל ממוסד החינוך, מהבעלות ומכל גוף אחר    .3.12.2

תשלומים, אוכל או הטבה של ויתור על תשלומי חובה או טובות הנאה אחרות, 

למעט טובות הנאה הניתנות  -בצורה ישירה או עקיפה. לעניין זה "טובת הנאה" 

 3.10.3 -האמור ב  ולמעט אתבאותו מוסד חינוך  תלמידיםשוויוני לכל הבאופן 

 להלן.

ובחזרה בגובה  הספר-ביתר לתלמיד הוצאות נסיעה לירשאי להחז הספר-בית   .3.12.3

שמקום מגוריהם  תלמידיםעלות הנסיעה בתחבורה הציבורית. כמו כן אפשר להסיע 

 -המנכ"ל בחוזר  םשמפורסמי תלמידיםנוהלי הסעת  פי-על, הספר-ביתמרוחק מ

. ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" תלמידיםהסעות " -המעודכן  הוראות הקבע

או הבעלות או כל  הספר-ביתאין לאפשר בשום מקרה הסעה במוניות על חשבון 

 גוף אחר.

 

 ועדת חריגים .3.13

 פי-על הספר-ביתשעבר אליו תלמיד אשר אינו רשאי להשתתף בנבחרת  ספר-ביתמנהל 

"האמנה החינוכית" רשאי לפנות בבקשה לוועדת החריגים של הפיקוח הארצי על כללי 

 ו.ספר-ביתהחינוך הגופני לאשר לתלמיד לשחק בנבחרת 

 

פרק  וההורים )רא ידי-עללבקשה, שבה תנומקנה הסיבות להעברה, יצורף מסמך שימולא 

במסמך. מסמך  להלן(, והמנהל יאשר בחתימתו את נכונות העובדות שתפורטנה 3נספח ז', 

ביולי של אותה שנה, ויידון בחודש  25זה יוגש למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני עד 

שנה תידונה בחודש בספטמבר באותה  25ר מועד זה ועד אוגוסט. בקשות שתגענה לאח

בדצמבר באותה שנה תידונה בחודש  25אוקטובר. בקשות שתגענה לאחר מועד זה ועד 

 יבות נוספות של הוועדה לבד משלושה מועדים אלה.ינואר. לא תתקיימנה יש

 

 עברה על התקנון .3.14

שנמצאו נוהגים בניגוד לסעיף מסעיפי הוראות אלו יובאו לפני ועדת  ספר-ביתתלמיד או 

 פי-עלרשאית להחליט על ענישה, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני. הוועדה  משמעת של

 .הספר-ביתהתקנון לאירועי החינוך הגופני ב
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 חוקת הענף .4

ידי -המקובלת בישראל והמאושרת על לחוקההתחרויות בענפים השונים יתנהלו בהתאם  .4.1

איגוד/התאחדות לספורט מתאים )במקרים חריגים יתקבלו השינויים המתאימים לפי סעיף 

4.2.) 

 

יכולה להמליץ על הנהגת שינויים, בענף זה של הפיקוח על החינוך הגופני הוועדה המקצועית  .4.2

, בהתאם לצרכים המיוחדים ולתנאים אשר יחייבו זאת. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם או אחר

ידי מועצת המפקחים על החינוך הגופני, ויפורסמו בחוזר מנכ"ל או באתר -לאחר שיאושרו על

 החינוך הגופני במשרד החינוך.

 

קים הוועדה המארגנת בכל תחרות רשאית לערוך שינויים בתכנית התחרויות ובשיטת המשח .4.3

 פי שיקול דעתה, באישור המפקח האחראי.-על

 

. הוועדה המארגנת, באישור המפקח על החינוך איחור לשעת תחילת משחק גורר הפסד טכני .4.4

 לקבוע אחרת. לדון במקרים מיוחדים, הגופני האחראי על התחרות, רשאית

 

לענפי  שנה את סוג הכדור הרשמי מדיהוועדה המקצועית תיקבע  -רשמי למשחקים הכדור ה .4.5

 אשר יחייב את הקבוצות המשתתפות. -הספורט השונים 
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 השיפוט .5

או מורים הספורט הרלוונטיים  כשופטים באירועי ספורט ישמשו שופטים רשמיים של איגודי .5.1

-בעלי ידע ויכולת למלא את התפקיד בהצלחה ולאחר שיאושרו על תלמידיםלחינוך גופני או 

 ידי הוועדה המארגנת.

 

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני או בא כוחו יבוא בדברים עם איגודי השופטים שליד  .5.2

ידי שופטים רשמיים -האיגודים וההתאחדויות לספורט, כדי להבטיח שיתוף פעולה ושיפוט על

 של האיגוד/ההתאחדות.

 

הספר המשתתפים, -אין לבטל משחקים בהיעדר שופטים. באחריות המורים של נבחרות בתי .5.3

 דלעיל. 5.1סעיף  ומנות נציג לשפוט במשחק, ראל
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 הוראות סדר, משמעת, בטיחות וביטחון .6

הבטיחות והביטחון הינן בהתאם להוראות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. כל  הוראות

למנוע  המפורט להלן בא להוסיף ולחזק ולא לגרוע. הוועדה המארגנת או הנהלת התחרות רשאית

ספר הקשור לאירוע במקרה של -השתתפות בתחרות ולהעמיד בפני ועדת המשמעת כל אדם או בית

 מילוי הוראות פרק זה:-אי

 

 תלבושת .6.1

חובה על המתחרים להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע  .6.1.1

להופיע  ודגם אחיד, המסומנת בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים; המתחרים רשאים

 הספר.-עם סמל בית

 ללבוש בגד כלשהו מתחת לתלבושת הרשמית )כמו חולצת במקרים שמתחרים מעוניינים   .6.1.2

T  או גרבוני מכנס(, יהיו בגדים אלה בצבע ובגזרה אחידים. אין חובה שכל המשתתפים

נשיאת כיתובים וסמלים של אגודות ספורט )גלויים או בקבוצה ילבשו בגדים אלה. 

 כמו כן אסור להופיע בתלבושת הנושאת פרסומת. אסורה. -מכוסים( 

בשלב הארצי על כל נבחרת להופיע עם שתי מערכות לבוש כמפורט לעיל )אחת בהירה    .6.1.3

 .בהתאם לתקנוןואחת כהה( ממוספרות 

 

 חרות או יחידים לתחרויותבליווי נ .6.2

מורה אחר ספר יופיעו לתחרויות ספורט בליווי המורה לחינוך גופני או -קבוצות בתי .6.2.1

הספר, אשר יהיה אחראי על המתחרים במשך כל זמן -מהצוות הפדגוגי הקבוע של בית

התחרויות. המורים או המלווים ישבו במקום שתקנון הענף קובע לגבי המתחרים 

 בהיעדר מורה מלווה, לא תורשה הקבוצה להשתתף בתחרות.והמחליפים. 

 קה קלה ו/או במירוצי שדה(,)באתלטיתלמידים בתחרות  3למרות הכתוב לעיל, עד  .6.2.2

 אינם חייבים במורה מלווה. ,י"ב-בכיתות י"א

הספר והמורים לחינוך הגופני יתנו הוראות ברורות ומתאימות לתלמידים -מנהלי בתי .6.2.3

 חובתם להופעה מסודרת, ממושמעת ותרבותית בשעת התחרויות. בדבר

כן על שלמות התלמידים חייבים לשמור על הסדר והניקיון במקומות התחרויות ו .6.2.4

 המתקנים והציוד שבמקום.
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הנבחרות, המשתתפות באירועים, חייבות להשתתף בטכסי הפתיחה והסיום של  .6.2.5

 האירועים בתלבושת מסודרת, בהתאם להוראות הוועדה המארגנת שיפורסמו מראש.

לפחות, קודם לזמן הנקוב בלוח המשחקים או  'דק 20המשתתפים בתחרויות יופיעו  .6.2.6

הכול לפי העניין, בכל מקרה אין לאחר לשעת הפתיחה שנקבעה  לטכס הפתיחה,

 בתכנית.

קבוצה אשר לא תופיע לתחרות בענף או במסגרת ארגונית אליה נרשמה, יובא העניין  .6.2.7

 לוועדת המשמעת.

ראשונה תקני )בהתאם להוראות -ספר חייבת להיות מצוידת בתיק עזרה-נבחרת בית .6.2.8

בציוד ייחודי הנחוץ לתחרות )כדור, מחבט המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל(, ו

וכד'( בהתאם לחוקת הענף, שבה משתתפת הקבוצה. מוצע להביא דגלון/שי לקבוצות 

 המתחרות.

 ספר אחראי להוצאות הנסיעה והכלכלה של נבחרותיו.-כל בית .6.2.9

בהתאם להוראות המפורסמות מעת לעת  הספר והמורים המלווים ינהגו-מנהלי בתי .6.2.10

לל שינויים שנקבעו בחוזרי מנכ"ל, שפורסמו מאוחר יותר בעניין בחוזרי המנכ"ל כו

 הספר.-ובהימצאותם מחוץ לכותלי בית תלמידיםבטיחות וביטחון, בהסעת 

 

 שעות המשחקים בתחרויות .6.3

ואילך פרט לתחרויות  13:00התחרויות האזוריות, המחוזיות והארציות יחלו משעה 

 וכדורגל. אתלטיקה קלה

 

 ירה של משחקי כדורנוכחות והתנהגות בז .6.4

פי מספר -רשאים להיכנס אך ורק שחקני הקבוצות המתחרות על לזירת המשחק  .6.4.1

בהתאם , שלושהלכל קבוצה הוא המרבי  המשתתפים שנקבע לענף. מספר המלווים

הספר מבין המלווים(, -הספר )חובת נוכחות מורה/מנהל מבית-להחלטת מנהל בית

 ומיקומם במגרש יהיה לפי תקנון הענף.

 

 איש מקצוע ואיש רפואה/פיזיותרפיהרשאית קבוצה לצרף  ב"אליפות התיכוניים": הערה

 על ספסל המחליפים. ושישב

 

הוועדה המארגנת או הנהלת התחרות רשאית למנוע השתתפות בתחרות ולהעמיד בפני  .6.4.2

 6הקשור לאירוע במקרה של אי מילוי הוראות פרק  ספר-ביתועדת המשמעת כל אדם או 

 הבאים:וכן במקרים 
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ספורטיבית כלפי קבוצתו, כלפי הקבוצה -חינוכית או בלתי-התנהגות בלתי .6.4.2.1

היריבה, כלפי נושאי תפקידים, כלפי הקהל, או כלפי המארגנים לפני 

האירוע, בזמן האירוע ולאחריו, בכל זמן ובכל מקום בהקשר לאירוע 

 הספורטיבי.

 

הוג באירועי ספורטיבית, שאינה עונה על המקובל ועל הנ-התנהגות בלתי .6.4.2.2

 הספר, ובכלל זה הפסד מכוון.-הספורט של בתי

 

ידי השופט, לא יוכל להשתתף בפועל באותו -תלמיד ספורטאי המורחק מהתחרות על .6.4.3

נוסף על הגשת תלונה לוועדת  ,ענף, בתחרות הבאה או במשחק הבא של נבחרתו

  המשמעת. החלטה זו איננה ניתנת לערעור.

באחריות המפקח  ליו"ר ועדת המשמעת הארציתווח הרחקה בשלבי הגמר המחוזי, תד

 המחוזי, ותילקח בחשבון באליפות הארצית.

 לעיל.דהוועדה המארגנת אחראית לביצוע התקנה 

 

, לא יוכל להדריך את הקבוצה ידי השופט-מורה או מאמן, המורחק מהתחרות על  .6.4.4

ף על באותו ענף ובאותה מסגרת, בתחרות הבאה או במשחק הבא של נבחרתו, נוס

הגשת תלונה לוועדת המשמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא מורה 

של  מידיתכתוצאה מהרחקת המורה, תביא לפסילה ( 6.2.1)כנדרש בסעיף מלווה 

 מהמשך ההשתתפות בתחרות או בסדרת התחרויות, כל עוד ההרחקה בתוקף. הקבוצה

 הוועדה המארגנת אחראית לביצוע התקנה דלעיל.  

 

ידי הוועדה המארגנת ויישלחו למנהל -האירועים החריגים בסעיפים דלעיל, ידווחו בכתב על .6.5

 הספר, למפקח על החינוך הגופני של המוסד ולמפקח הכולל.-בית

 

הספר -כל הוראות סדר, משמעת, בטיחות וביטחון בסעיף זה יחולו גם על נבחרות בתי .6.6

 .I.S.F -ה  של תלאומי-ביןבאליפות  משרד החינוךהמייצגות את 

 

הספר להנחות את האירוע תוך העברת מסרים חינוכיים -תפקידו של הכרוז באירועי בתי .6.7

 האירוע ו/או למנהל התחרות. ףואובייקטיביים בלבד. הכרוז יהיה כפוף למשקי
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 צופיםהקהל  .7

 הספר. הצופים חייבים -צופים בכל אירועי הספורט של בתי-תלמידיםחות קהל יש לעודד נוכ .7.1

 הישמע להוראות של הנהלת התחרות.ל

 

הוועדה המארגנת רשאית לחייב את הצופים בתשלום דמי כניסה לאירועים של הגמר  .7.2

 הארצי.

 

 נדרשים לקיים פעולות הסברה וחינוך שבהן יושם דגש על: הספר-בתי .7.3

 ;כללי תקנון התחרויות 

 ;ההגינות הספורטיבית 

  ים;טכסוסמלי המדינה בתחרויות וב מנוןההכיבוד 

 ;מניעת ביטויי גזענות ואלימות מילולית ו/או גופנית 

 ;שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה 

 הספורטאים; תלמידיםעידוד ה 

 .מניעת סיסמאות או הערות פוגעות לגבי כל המעורבים בתחרות 

 

קבוצה המופיעה בצורה מאורגנת לצפות בתחרויות, חייבת בליווי מורה מטעם המוסד או  .7.4

-ביתמהמלווים יהיו מורים מצוות  50%חובה שלפחות או הורה.  ספרבעל תפקיד בבית ה

 20לקבוצה המונה עד  1מלווה  :מנכ"לההוראות חוזר  פי-עלקבע שנמספר המלווים  .הספר

 תלמידים וכו'. 40 -ל 21מלווים לקבוצה המונה בין  2תלמידים, 

 

י האירוע, ובכלל לפני, בשעת ואחר תלמידיםהמלווה יהיה אחראי להתנהגות הולמת של ה .7.5

זה שמירה על ניקיון המושבים והאולם, מניעה של זריקת חפצים לזירה וכד'. המורה המלווה 

 ו בקרב קהל הצופים.דיימיישב עם תל

 

 הספר-שימוש בכלי נגינה באירועי הספורט של בתי .7.6

ניתן לעודד בעזרת כלי נגינה )למעט משרוקיות( תוך איסור השימוש באמצעי    .7.6.1

 וכד'. לותוזבווויר ובידורית, מגפון, צופרי א הגברה כלשהם:

הוועדה המארגנת או הנהלת התחרויות רשאית להחרים את המכשירים הנ"ל,    .7.6.2

להרחיק מעודדים ואף לפסול קבוצה מלהשתתף בתחרות, אפילו במהלכה, אם 

 האזהרות לקהל המעודדים לא הועילו, נוסף על הגשת תלונה לוועדת המשמעת.
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מיד תזמורת מוסדית, אשר בתיאום מראש יוקצה לה מקום מסודר ניתן יהיה להע   .7.6.3

באולם המשחקים, בצד שממול למזכירות המשחקים, בהתאם לאישור מנהל 

 התחרות.

 

  הצופים של קהל נוהל פעולה במקרים של התנהגות בלתי הולמת .7.7

נוהל זה מתייחס לכל מקרה של התנהגות בלתי הולמת כגון: זריקת חפצים/הדלקת 

 חזיזים/זיקוקים/התנהגות אלימה מילולית ו/או פיזית וכיו"ב./אבוקות

והמורים לחינוך גופני על התנהגות  הספר-בתינוהל זה בא להדגיש את האחריות של מנהלי 

 הספר )הכולל: תלמידים, מורים, הורים, בני משפחה ואחרים(-קהל הצופים מטעם בית

 כקהל צופים. הספר-בתיהמשתתפים בתחרויות ספורט 

, שמסכנת את באי האולם, יפסיק משקיף המשחק התנהגות בלתי הולמתמקרה של ב .1

)במקרה שאין משקיף, סמכות זו נתונה לאחראי על המשחק(.  את המשחק ולא יחדשו

 של מפר הסדר יועמד בפני ועדת המשמעת. הספר-בית

, שאינו מסכן את באי האולם, רשאי הצופיםהתנהגות בלתי הולמת של קהל  במקרה של .2

 ו/או מי שאחראי על המשחק מטעם הוועדה המארגנת, להפסיק את המשחק. המשקיף

שקהלה התנהג בצורה בלתי ו/או המורים לחינוך גופני של הקבוצה  הספר-ביתמנהל  .3

יוזמנו אל המשקיף או מי שאחראי על המשחק מטעם הוועדה המארגנת ויוזהרו הולמת 

, הקהל יורחק הספר-של ביתשל התנהגות בלתי הולמת של הקהל שבמקרה נוסף 

 של מפר הסדר יועמד בפני ועדת משמעת. הספר-ביתמהמשחק. 

)באמצעות מערכת  וקהלם ויזהירו אות אלהמנהל ו/או המורים לחינוך גופני יפנו  .4

 הכריזה(.

את המשחק  ו/או מי שאחראי על המשחק במקרה של הישנות העבירה יפסיק המשקיף .5

 צעה העבירה.וירחיק את קהל האוהדים שמצדו בו

 יורחק. מפר הסדרבמקרה בו ייתפס מפר הסדר, תמנע הרחקת קהל הצופים, רק  .6

 שקהלו הורחק או שתלמידו מפר הסדר הורחק, יועמד בפני ועדת המשמעת. ספר-בית .7
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 הוועדות .8

 ועדה מקצועית .8.1

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ימנה ועדה מקצועית, שתפקידה יהיה להציע את  .8.1.1

 ואת דרכי הביצוע של האירועים השונים. הליםהנם, את התקנוני

הוועדה המקצועית תבדוק מדי שנה את התקנונים ואת מערכת הפעילויות ותציע תיקונים  .8.1.2

פי -ושינויים לאישורה של מועצת המפקחים על החינוך הגופני. השינויים ייכנסו לתוקף על

 החלטת מועצת המפקחים על החינוך הגופני.

ת רשאית למנות ועדת סקר, שתהיה מורכבת מבעלי מקצוע, ותפקידה יהיה הוועדה המארגנ .8.1.3

הספורטאים המצטיינים בביצוע ובהגינות בענף הספורט -תלמידיםלהעריך ולקבוע את ה

 המסוים.

 

 ועדה מארגנת .8.2

 :הרכבה .8.2.1

 מפקח האחראי לקיום האליפות )יו"ר הוועדה(ה 

 רכז האירועים המחוזי 

 נציגי הוועדה המקצועית הארצית 

 כז האירועים הארציר 

 נציג הרשות המקומית המארחת את האירוע 

  החלטת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. פי-עלחברים נוספים 

  .באחריות יו"ר הוועדה המארגנת לדאוג לכל הציוד הדרוש לארגון האירוע .8.2.2

 

 ועדת ערעורים .8.3

 ועדת ערעורים מחוזית .8.3.1

 חברים: 3ועדת הערעורים המחוזית תכלול 

  פקח על החינוך הגופני במחוזהמ -יו"ר 

 רכז אירועי הספורט במחוז 

  היו"ר ידי-עלחבר נוסף  ימונה. 

 

 ועדת ערעורים ארצית "בשדה" )במקום האירוע( .8.3.2

 חברים: 3ועדת הערעורים הארצית "בשדה" תכלול 

  המפקח האחראי על האירוע -יו"ר 

  היו"ר ידי-על ומהוועדה המארגנת שימונ פיםנוס יםחברשני. 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

45 

 

 עדת ערעורים ארציתו .8.3.3

חמישה חברים. המספר המינימלי הדרוש לקיום תכלול  הארציתועדת הערעורים 

 דיון יהיה שלושה חברים )כולל היו"ר(.

 חברי הוועדה יהיו:

  על החינוך הגופני מנהל המחלקה לפיקוח -יו"ר 

  רידי היו-שלושה מפקחים על החינוך הגופני שימונו על -חברים" 

  ,וועדה המארגנתנציג החבר נוסף. 

 

ידי יו"ר -הערה: ההרכב האישי, השמי והמספרי של חברי הוועדה לכל דיון ייקבע על

 הוועדה בהתאם לנושא, למקום ולזמן.

 

 ארצית עליונהועדת ערעורים  .8.3.4

 חברים: 3תכלול 

  על החינוך הגופני המפמ"ר והממונה -יו"ר 

  ידי היו"ר-על וימונש פיםנוס יםחברשני. 

 

 ור:נוהל הגשת ערע .8.3.5

  רשאים להגיש ערעור, וכן אף להופיע בדיון ולטעון, אך ורק  .8.3.5.1

 הרשומים מטה:

 לנבחרת בית הספר או המורה המלווה האחראי-מנהל בית-

הספר המעורב בערעור. המנהל, באישור יו"ר הוועדה, רשאי 

 לצרף מאמן ו/או מורה נוסף.

 .מפקח על החינוך הגופני 

 

יש להגיש  -התחרות בשדה במהלך  דיימערעורים המחייבים דיון  .8.3.5.2

אחרי גמר האירוע  'דק 20 -למנהל התחרות בכתב, ולא יאוחר מ 

שבערעור. מנהל התחרות יגיש את הערעורים ליו"ר ועדת 

 הערעורים הארצית "בשדה".

 

ערעורים הקשורים לכל היבטי האירועים הארציים כמו תכנון, מבנה  .8.3.5.3

ייה מהתקנון, ארגוני, תקלות בביצוע תחרות, פסילה, הרחקה, סט

יש  -במהלך התחרות  דיימהופעה וכדומה, שאינם מחייבים דיון -אי

מסיום התחרות, רק למפמ"ר והממונה  שעות 24להגיש בכתב תוך 

על החינוך הגופני, אשר יעביר את הערעור ליו"ר ועדת הערעורים 

 הארצית.
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יוחזר לבעליו רק במקרה  אשר יצורף פיקדון כספי לכל ערעור .8.3.5.4

 יתקבל.שהערעור 

ידי מועצת המפקחים על -גובה הפיקדון הכספי ייקבע מדי שנה על

 החינוך הגופני.

 הסכום יובא לידיעת כל הגורמים בחוזר לקראת התחרות.

 

 ערעור על החלטת ועדת ערעורים .8.3.6

על החלטות ועדת ערעורים מחוזית ניתן לערער בפני ועדת ערעורים  .8.3.6.1

 טעון את טענותיהם.הספר ל-לוועדה זו יוזמנו נציגי בית .ארצית

 

על החלטותיה של ועדת הערעורים הארצית ניתן לערער בפני ועדת  .8.3.6.2

ערעורים ארצית עליונה. החלטותיה הן סופיות. לוועדה זו יוזמנו 

 הספר לטעון את טענותיהם.-ונציגי בתי הוועדה המארגנתנציגי 

 

 ועדת חריגים .8.4

. תפקידה לבדוק ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני-על ועדה שתמונה   .8.4.1

בנבחרת, שאינם עונים על תקנון האירועים או  תלמידיםספר לשיתוף -בקשות בתי

 .(3)ראו פרק ב', סעיף  האמנה החינוכית, חברתית וספורטיבית

 

יו"ר, נציג  -הוועדה יהיו, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני או בא כוחו  חברי   .8.4.2

חבר )הערה: יו"ר הוועדה רשאי לזמן  - חבר, מורה לחינוך גופני -ארגון המנהלים 

 חבר נוסף(.

 

הספר שיאשר אישית ובכתב -ידי מנהל בית-הפנייה לוועדה תעשה אך ורק על   .8.4.3

פרק ז', נספח ועדת החריגים )ראו ופניית כל תלמיד בנפרד, בצירוף טופס פנייה ל

3.) 

 

ובר הוועדה תתכנס עד שלוש פעמים בשנת לימודים, בחודשים אוגוסט, אוקט   .8.4.4

 (.3.11 פרק ב', סעיףוינואר. )ראו 

 

 פי המסמכים שיוגשו לה.-הוועדה תדון בכל פנייה לגופו של עניין, על   .8.4.5

 

 החלטות הוועדה הן סופיות.   .8.4.6
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 תקנון המשמעת .9

 תוקף, תחולה, שינויים .9.1

ידי המפקח המרכז והממונה על החינוך -לתקנון זה ניתן תוקף חוקי באישורו על - תוקף   .9.1.1

 ידי המפמ"ר.-הלן: המפמ"ר(. תקנון זה יישאר בתוקף, עד שיבוטל או ישונה עלהגופני )ל

 

יחול על הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך ועל כל הגופים  תקנון זה -תחולה    .9.1.2

עבור הפיקוח על החינוך  מקיימים תחרויותהכפופים לפיקוח על החינוך הגופני אשר 

. תקנון זה ספר-בתישר כל המשתתפים בהם הינם הגופני ו/או תחרויות ו/או משחקים א

ידם. כל -יחול על השופטים, רק עד כמה שהדבר נוגע לטיפול ונוהל בתלונות המוגשות על

-ידונו אך ורק על הספר-בתיהעניינים הנוגעים להפרות משמעת בתחרויות הספורט של 

 פי הוראות התקנון לאירועי החינוך הגופני.

 

ד החינוך רשאי להחליט על שינויים לגבי כל סעיף וסעיף של מנכ"ל משר -שינויים    .9.1.3

פרסומם בחוזרי המנכ"ל. פרסום  ידי-עלינתן תוקף חוקי יתקנון זה. לשינויים אלה 

השינויים בחוזר המנכ"ל יחייב את כל אלה אשר תקנון זה חל עליהם, ויבטל את כל 

 הסעיפים אשר במקומם בא.

 

 כויותיהן וישיבותיהןבחירתן, הרכבן, סמ ,ועדות המשמעת .9.2

 

 ועדות המשמעת מוסמכות לדון ולהחליט בכל הפרה של סעיף בתקנון זה

 ועדת משמעת מחוזית .9.2.1

חברים: יו"ר  3ידי מנהל המחוז של משרד החינוך ותכלול לפחות -תמונה על .9.2.1.1

ידי יו"ר -חברים נוספים שיומלצו על 2מפקח על החינוך הגופני במחוז,  -

 הוועדה.

 וועדה יהיה לשנתיים.תוקף המינוי של ה .9.2.1.2

לקיום התחרויות, לאירועים  תדון ותחליט בכל העניינים הנוגעיםהוועדה  .9.2.1.3

 במחוז. הספר-בתיולפעילויות ספורטיביות של 

 

 ועדת משמעת ארצית ב"שדה" .9.2.2

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני לכל אירוע ארצי ותכלול  ידי-עלתמונה  .9.2.2.1

 חברים: 3

הוועדה  ינציג - ושני חברים נוספיםת, המפקח האחראי על האליפו -יו"ר 

 היו"ר. ידי-על והמארגנת שימונ
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או /תדון ותחליט ב"שדה" בכל העניינים הנוגעים לתחרות, לאירוע והוועדה  .9.2.2.2

 במקום האירוע. הספר-בתילפעילות הספורטיבית של 

 

 ועדת משמעת ארצית .9.2.3

 -יו"ר חברים:  5ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ותכלול -תמונה על .9.2.3.1

 ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני-נציג שימונה על

 מפקח על החינוך הגופני -חבר 

 ספר-ביתמנהל  -חבר 

 מורה לחינוך גופני -חבר 

 מנהל מחלקת ספורט ברשות מקומית -חבר 

 תוקף המינוי של ועדת המשמעת הארצית יהיה לשנתיים. .9.2.3.2

ן התחרויות, לאירועים תדון ותחליט בכל העניינים הנוגעים להפרת תקנו .9.2.3.3

 ולפעילויות ספורט ארציות.

 

 ועדת משמעת עליונה .9.2.4

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ושני חברים נוספים  -תכלול: יו"ר  .9.2.4.1

 שימונו על ידו.

תדון בכל ערעור שיובא בפניה והדיון בו יחל לא יאוחר מאשר שבועיים מיום  .9.2.4.2

 קבלתו.

 .ואינה ניתנת לערעורפסיקת ועדת המשמעת העליונה הינה סופית  .9.2.4.3

 

 

 כללי .9.3

יו"ר הוועדה ובמועד  ידי-על ייקבעועדות המשמעת תתכנסנה בכל מקום ש   .9.3.1

 .ייקבעש

 

התנהגות הנאשמים והעדים המופיעים בפני ועדת המשמעת חייבת להיות    .9.3.2

התנהגות הולמת, וכל סטייה מהתנהגות מקובלת תחשב כבזיון הוועדה, ותיענש 

 בהתאם.

 

יים את הדיון בכל אשמה אשר הובאה בפניה בישיבתה ועדת המשמעת תס   .9.3.3

הראשונה. בכל מקרה שהוועדה תראה כהכרחי לדחות את הדיון, תוכל לעשות 

 זאת בתנאי שהדיון יסתיים תוך שבועיים ימים מהישיבה הראשונה.

 

 כל החלטה שתקבל ועדת המשמעת תחייב את הצדדים.   .9.3.4
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 חריו תלונה נוספת בפני הוועדה.אי מילוי אחר החלטות של הוועדה יגרור א   .9.3.5

 

חברים לפחות,  2ישיבה של ועדת המשמעת תהיה חוקית אם נכחו ופסקו בה    .9.3.6

קבוצות, או אם נכח ופסק בה חבר אחד בעבירות של יחידים. למרות  בעבירות של

האמור לעיל, אם נכח חבר אחד בלבד והסכימה הקבוצה הנאשמת או הנילון 

 המשמעת חוקית.לשיפוטו, תהיה ישיבה ועדת 

 הסכמת הקבוצה הנאשמת או הנילון חייבת להירשם בפרוטוקול הישיבה.

 

או בכתב כל  הפ-עלועדת המשמעת רשאית להזמין לברור ולמסירת עדות ב   .9.3.7

ספר, מורה, מאמן, שופט ו/או נציג איגוד השופטים, נציג -תלמיד, מנהל בית

ע במועד הנקבע כמפורט , לפי ראות עיניה, ועל המוזמן להופיהוועדה המארגנת

בהזמנת ועדת המשמעת. אי הופעה או אי מתן תגובה תיחשב כבזיון ותוענש 

כמוגדר בסעיפי עבירות ועונשים. שופט יוזמן רק במקרה של הכאת שופט או 

 במקרה של דו"ח בלתי ברור.

 

ועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו ולפסוק לפי  לא הופיע הנילון, רשאית   .9.3.8

 ג בפניה בהעדרו.החומר המוצ

 

חברי  ידי-פסקי דין של ועדת המשמעת נכנסים לתקפם במועד חתימתם על   .9.3.9

 דין.-ידי הוועדה בפסק-הוועדה או בכל מועד אחר אשר ייקבע על

 

הדין של ועדת המשמעת המחוזית, לא תשנה עצם הגשתו -הוגש ערעור על פסק   .9.3.10

ת הארצית, בשבתה את ריצוי העונש, אשר יישאר בתוקפו אלא אם ועדת המשמע

 כוועדת ערעורים, קבלה את הערעור.

 

דין של ועדת המשמעת הארצית, לא תשנה עצם הגשת -הוגש ערעור על פסק   .9.3.11

הערעור את ריצוי העונש, אשר יישאר בתוקפו אלא אם ועדת המשמעת הארצית 

 קבלה את הערעור. ,כוועדת ערעורים עליונה בשבתה ,העליונה

 

ובהחלטותיה ואין בסמכותו של מוסד כל  ונית בדיוניהמעת הינה ריבועדת המש   .9.3.12

 הדין שלה אינם טעונים אישור.-שהוא להתערב בהם ופסקי
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דינה של ועדת משמעת מחוזית, -ד היחידי הרשאי לשנות או לבטל פסקהמוס   .9.3.13

לאחר פרסומו וכניסתו לתוקפו, הינה ועדת המשמעת הארצית הרשאית לדון בעניין 

 פי הוראות תקנון זה.-ור עלרק לאחר שיוגש לה ערע

 

המוסד היחידי הרשאי לשנות או לבטל פסק דינה של ועדת המשמעת הארצית,    .9.3.14

לאחר פרסומו וכניסתו לתוקפו, הינה ועדת המשמעת הארצית העליונה הרשאית 

 פי הוראות תקנון זה.-לדון בעניין רק לאחר שיוגש לה ערעור על

 

דורה הנהוגים במדינת ישראל. הוועדה ועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הפרוצ   .9.3.15

תקבע בעצמה את נוהל הישיבות ואת סדרי הדיון והיא רשאית, אך אינה חייבת, 

 לשמוע עדים לפי בקשת הנילונים.

 

 ועדת המשמעת תדון בכל תלונה, אשר תגיע באחת הדרכים הבאות:   .9.3.16

בפני  מטיתתלונה המופיעה בדו"ח השופט תובא אוטו -דו"ח שופט  .9.3.16.1

שמעת, באמצעות המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני או ועדת המ

 ידו.-מי שימונה לצורך כך על

ספר, משקיף מטעם הוועדה -מפקח משרד החינוך, מנהל בית .9.3.16.2

 המארגנת.

, מנהל מחלקת ספורט ברשות מקומית, רכז חבר הוועדה המארגנת .9.3.16.3

 האירועים של הפיקוח על החינוך הגופני במחוז.

אנשים המפורטים לעיל כתוצאה ה ידי-עלתלונות שתוגשנה  .9.3.16.4

מאמנים במקום עריכת התחרות , מורים, תלמידיםמהתנהגותם של 

רבתו, לפני או אחרי מועד התחרות. או אם המקרה קרה או בק

 בקשר לתחרות, או כתוצאה מהתנהגות קהל הצופים בתחרות.

 ספרו.-ספר נגד שחקנים בבית-מנהל בית .9.3.16.5
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 נוהל ועדת משמעת .9.4

 9.3.16ונה של ועדת המשמעת יכולה לשמש תלונה המוגשת כמפורט בסעיף כבסיס לדי .9.4.1

 דלעיל.

 תלונת שופט תכלול את הפרטים הבאים:

 מהות גורם התלונה )התנהגות תלמיד וכו'(. .9.4.1.1

 הסדר במגרש ובכל מתקן אחר, התנהגות הקהל, הסדרנים. .9.4.1.2

-בתיהתנהגות הקבוצות, המורים, המאמנים, מלווים אחרים ומנהלי  .9.4.1.3

 .הספר

 המשמעת. ריימפאמצעים בהם נקט נגד  .9.4.1.4

 תיאור מדויק ומפורט של הפרת המשמעת. .9.4.1.5

תלונות אחרות תכלולנה תיאור מלא של הפרת המשמעת בציון  .9.4.1.6

 מועד ביצועה, המעורבים בה והנזק שגרמה.

 

הזמנת שופט להופעה בפני ועדת  -הופעת שופט המשחק לדיוני ועדת המשמעת    .9.4.2

השופטים הרלוונטי. אם שופט מופיע בפני ועדת אום עם איגוד יהמשמעת תיעשה בת

המשמעת, תושמע עדותו רק בפני הוועדה ללא נוכחותם של גורמים אחרים. אם תבוא 

ספר או קבוצה נאשמת להזמין את השופט, תחליט ועדת המשמעת -דרישה מטעם בית

 לגבי כל מקרה בתיאום עם איגוד השופטים הרלוונטי.

 

פי החלטת ועדת המשמעת. אם העדים יוזמנו -ועדת המשמעת עלעדים יעידו בפני  -דים ע   .9.4.3

 תקבוצה נאשמת, יהיה עליהם לכסות את הוצאו/ספר-ביתאשם או -לפי בקשת תלמיד

נסיעתם והפסד ימי עבודתם של העדים. הנילון רשאי להביא עמו עדים להגנתו לכל ישיבה 

יעתם מסור לשיקול דעתו שנקבעה לדיון בעניינו, אולם דבר שמיעתם של העדים או אי שמ

הבלעדי של יו"ר ועדת המשמעת. ועדת המשמעת רשאית להחליט על הזמנת עדים 

 וחקירתם לפי יוזמתה היא.

 

לא הופיע הנילון בפני ועדת המשמעת והודיע על סיבות אי הופעתו  -אי הופעת נילון    .9.4.4

, אולם ימומראש בכתב לוועדת המשמעת, תשקול הוועדה, באם לדחות את הברור או לקי

-התלמיד כמורחק מהשתתפות בתחרויות כל שהן, עד להוצאת פסקבכל מקרה נחשב 

בכל מקרה של הודעה מראש על אי הופעה, על הנילון לצרף  הדין של ועדת המשמעת.

 מסמכים המוכיחים את סיבת אי הופעתו )תעודה רפואית, מילואים וכו'(.

 

ידו להכין את כתב התלונה. כל -מי שימונה עלעל הפיקוח על החינוך הגופני או  -התביעה    .9.4.5

ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני או בא כוחו. לגבי כל האשמה -כתב תלונה ייחתם על

 בכתב התלונה יצוין סעיף האישום המתאים מתוך תקנון המשמעת.
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 ידו ימציא לוועדה את כתב האישום,-הפיקוח הארצי על החינוך הגופני או מי שימונה על   .9.4.6

 והוא יהיה רשאי לבקש מהוועדה להזמין עדים.

 

 תהליך הבירור בוועדת המשמעת   .9.4.7

 הקראת כתב התלונה. .9.4.7.1

 שאלה לנילון אם הוא מודה באשמה. .9.4.7.2

במקרה של הודאה באשמה תינתן לנילון הזכות להשמיע טענותיו  .9.4.7.3

 לגבי נסיבות המקרה וכן לגבי הנסיבות העשויות להקל בעונשו.

 תחולנה ההוראות הבאות:במקרה של אי הודעה באשמה  .9.4.7.4

שמיעת הנילון לגבי כל נסיבות המקרה וכן לגבי נסיבות העשויות  .א

 דין.בלהקל בעונשו אם יורשע 

החלטת ועדת המשמעת לגבי הזמנת עדים )אם כן, שמיעתם  .ב

 וחקירתם(.

דין וגזר -החלטת ועדת המשמעת על הרשעה או זיכוי והוצאת פסק .ג

 (.9.4.8דין )כפוף לאמור להלן בסעיף 

 

 פסקי דין   .9.4.8

 דין בדיונים שהתנהלו לפניה כדלקמן:-ועדת המשמעת תהא רשאית ליתן פסקי

פי הודאה באשמה, חייבת הוועדה לנמק -במקרה של הרשעה על .9.4.8.1

 ה.עהדין אך ורק לגבי מידת העונש ולא לגבי עצם ההרש-את פסק

במקרה של הרשעה לאחר כפירה באשמה, חייבת הוועדה לנמק את  .9.4.8.2

 ידת העונש.ההרשעה וגם את מ

 דין יצוין מועד תחילת תוקף העונש אשר הוטל.-בכל פסק .9.4.8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

53 

 הבהרות .9.5

 הנחה כללית   .9.5.1

כל אדם הינו אחראי לתוצאות הטבעיות של מעשיו והינו בדעה צלולה עד שלא 

 יוכח ההפך.

 

 אי ידיעת התקנות   .9.5.2

מנכ"ל  אי ידיעת התקנות ו/או הנחיות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני ו/או חוזר

 בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר לא תשמש צידוק או הגנה.החינוך משרד 

 

 הרחקה   .9.5.3

הוטל על תלמיד ו/או מאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר עונש של הרחקה, לתקופה 

 כלשהיאשל מספר שבועות, לא יהיה רשאי להשתתף באופן כלשהו בתחרות 

ונש של הרחקה, לתקופה של במשך תקופת הרחקתו. הוטל על אדם כאמור ע

 במשך תקופת הרחקתו. כלשהיאמשחקים, לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות 

 

 

 איסור ייצוג ומילוי תפקידים רשמיים    .9.5.4

הספר או -עונש כנ"ל, לא יהא רשאי לייצג את בית מאמן -מורה  -הוטל על מנהל 

, לא יוכל כל תקופת ריצוי העונש הקבוצה כלפי הפיקוח על החינוך הגופני למשך

הספר בפני מוסד כלשהו בפיקוח על החינוך הגופני ולא יוכל -להופיע בשם בית

הספר בתחרויות -לחתום בשמה על מסמך רשמי כלשהו. לא יוכל לייצג את בית

 הספר.-של בתי I.S.Fות לאומי-בין

 

 עבירה חוזרת   .9.5.5

רה חוזרת, יהיה בסמכותה של ועדת המשמעת יין עבגבמקרה של הרשעה ב

 ל עונש חמור יותר מהמקובל לגבי העבירה.להטי

 

 איסור השתתפות במשחק - ידי השופט-תלמיד אשר הורחק על   .9.5.6

ידי שופט ממשחק או מתחרות כתוצאה מהתנהגות בלתי -תלמיד אשר הורחק על

ספורטיבית, ייחשב כנמצא בהרחקה וחל עליו איסור השתתפות במשחקים או 

ו בפני ועדת המשמעת. אולם אם לא הוחל עניינ בתחרויות כלשהן, עד לגמר בירור

עניין תוך שבועיים ימים, רשאי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני הבבירור 

לאפשר לתלמיד להשתתף במשחקים או בתחרויות עד להתחלת בירור עניינו. אם 

לא סיימה ועדת המשמעת את הדיון בעניינו של תלמיד תוך שבועיים מיום התחלת 
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שאינן תלויות בוועדת המשמעת, חייבת ועדת המשמעת לקבוע הדיון, מסיבות 

 בהחלטת ביניים באם רשאי התלמיד לשחק עד לסיום הדיון בעניינו או לא.

 עונש על תנאי   .9.5.7

הוועדה רשאית לקבוע, במסגרת העונשים הנתונים לסמכותה, כי כל עונש המוטל 

אי ומועד על מפר המשמעת לא יפעל למעשה אלא ייקבע על תנאי, פרטי התנ

הפעלתו נתונים לשיקול דעת הוועדה ללא הגבלה. הוועדה חייבת להפעיל את 

 עונש התנאי במקרה של עבירה חוזרת במסגרת התנאי.

 

 הרחקה או הפסקת פעילות   .9.5.8

ספר או לקבוצה, -החליטה הוועדה על הרחקת יחיד או על הפסקת פעילות לבית

הפעילות בגבולות רשאית היא לקבוע את התקופה להרחקה או להפסקת 

סמכויותיה או לקבוע כי ההרחקה או ההפסקה תחול לגבי מספר קבוע של 

 משחקים או תחרויות או תקופת פעילות.

 

 מעשה בלתי ספורטיבי   .9.5.9

מעשה בלתי ספורטיבי ייחשב כל מעשה או ניסיון להשגת יתרון בלתי מוצדק 

 ספר או לקבוצה, בדרך בלתי ספורטיבית, כמפורט להלן:-לבית

 

מעשה  ידי-עללהשפיע על תוצאות משחק  טרהמשידול, או פיתוי תלמיד, ב .9.5.9.1

ספר -או מחדל, העשוי לגרום להשגת יתרון בלתי מוצדק לקבוצה/לבית

 ספר אחר.-כלשהו, במשחקו עם קבוצה/בית

 

שימוש בכוח או באיומים על תלמיד, ו/או מורה ו/או מאמן העשויים להקנות  .9.5.9.2

ספר -פר במשחקה עם קבוצה/ביתס-יתרון בלתי צודק לקבוצה/לבית

 ספר אחר.-כלשהו, במשחקו עם קבוצה/בית

 

מתן ו/או קבלת שוחד, בכסף או בשווה כסף, לתלמיד ו/או למורה ו/או  .9.5.9.3

ה להשיג יתרון בלתי צודק מבחינה ספורטיבית טרמלמאמן ו/או לשופט ב

 ספר אחר.-ספר משחק עם קבוצה/בית-ביתללקבוצה/

 

ראי לכל מעשה בלתי ספורטיבי, אשר ספר יהיה אח-קבוצה או בית .9.5.9.4

בהנחה שהמעשה נעשה במכוון  ו ו/או מי מטעמו,יידי תלמיד-ייעשה על

 הספר.-להכשיל את הקבוצה/בית

 

ספר יהא אחראי לתוצאות כל מעשה בלתי ספורטיבי, אשר -בית/קבוצה .9.5.9.5

הספר אלא אם הוכיחה -אוהד או אוהדים של הקבוצה/בית ידי-עלנעשה 

פר כי עושה המעשה לא היה אוהד שלה או אם הס-הקבוצה או בית
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הספר, כי המעשה לא נעשה במכוון כדי להכשיל את -הוכיחה הקבוצה/בית

 הספר.-הקבוצה/בית

-ספר, שלא על-כל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה לטובת קבוצה/בית .9.5.9.6

ידי אוהד, -ספר, חזקה כי נעשה על-ידי ממלא תפקיד כלשהו בקבוצה/בית

 .אלא אם הוכח ההפך

 

תלמיד  ידי-עלהשמעת איומים ו/או קללות ו/או ביצוע תנועות מגונות  .9.5.9.7

ספר, כלפי -ו/או מאמן, ו/או מורה ו/או ממלא תפקיד בקבוצה ו/או בבית

 כל אדם הקשור באופן כלשהו לאירוע.

 

 נציג הנילון בפני ועדת המשמעת  .9.5.10

ל ספר או קבוצה הנאשמת בעבירה כ-ספר/קבוצה נילווה: בית-טוען בשם בית

שהיא ועקב זה מוזמנת להופיע בפני ועדת המשמעת, רשאית להיות מיוצגת בפני 

הספר או המורה לחינוך -ידי בא כוח שהינו מנהל בית-ועדת משמעת אך ורק על

 עורכי דין. ידי-עללא יהיה ייצוג גופני, 

 

 החמרה והקלה בהטלת עונשין  .9.5.11

נהגותי בעברו בהחלטותיה על מידת העונש תתחשב ועדת המשמעת בהיבט ההת

 הספורטיבי של הנאשם ובעונשים הקודמים.

 

 עבירה בנסיבות חמורות  .9.5.12

מבוצעת עבירה בנסיבות חמורות שהעונש אשר הוועדה חושבת למתאים  כאשר

או העונש  -חורג מגבולות סמכויותיה או בכל מקרה בו חורגת הטלת העונש 

נש המקסימלי ממידה ההולמת את חומרת העבירה, תטיל ועדת המשמעת את העו

ותעביר את התיק לוועדת המשמעת העליונה בצירוף המלצתה להחמרת פסק 

 הדין.
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 עבירות אישיות .9.6

ספר אשר יורשע באחת או -תלמיד ו/או מורה ו/או מאמן ו/או ממלא תפקיד בקבוצה/בבית

יותר מהעבירות המפורטות ברשימת העבירות להלן, יהא צפוי להיענש באחד או יותר 

 דלהלן. 9.7מפורטים ברשימת העונשין בסעיף מהעונשים ה

 

 העבירות: רשימת

 משחק מסוכן   .9.6.1

 משחק מסוכן אשר כתוצאה ממנו הורחק השחקן מהמשחק.

 

 התנהגות בלתי ספורטיבית   .9.6.2

 התנהגות בלתי ספורטיבית.

 

 פגיעה בשחקן יריב   .9.6.3

 פגיעה במתכוון בשחקן יריב אשר כתוצאה ממנה הורחק השחקן מהמשחק.

 

 שופטהעלבת    .9.6.4

ידי ביטוי גס, איום, תנועות -העלבת שופט המשחק ו/או אנשי המזכירות על

מעליבות, יריקה וכד'. אין זה משנה אם העבירה הנ"ל בוצעה בעת המשחק, 

בשדה המשחק או בסביבתו או בכל מקום אחר בתנאי שנעשתה ביום עריכת 

 המשחק.

 

 פגיעה גופנית בשופט   .9.6.5

אם  זה משנהשחק ו/או באנשי המזכירות. אין בשופט המ  כלשהיאפגיעה גופנית 

העבירה הנ"ל בוצעה בעת המשחק, לפני תחילתו או לאחר סיומו, אם העבירה 

בוצעה בגבולות שדה המשחק או בסביבתו או בכל מקום אחר בתנאי שנעשתה 

 ביום עריכת המשחק.

 

 אי ציות תלמיד שהורחק   .9.6.6

דה המשחק אשר כתוצאה סירוב של תלמיד לציית להוראת השופט לעזוב את ש

 ממנו הופסק המשחק.

 

 ידי ראש קבוצה-אי מתן סיוע לשופט על   .9.6.7

אי מתן סיוע לשופט בהרחקת תלמיד אשר הורחק מהמשחק וסרב לציית להוראות 

 השופט.
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 הפרת סדר   .9.6.8

ו/או התפרעות בשדה המשחק או בסביבתו ו/או  כלשהיאהפרת סדר בצורה 

 במשרדי הפיקוח על החינוך הגופני.

 

 בזיון בית הדין   .9.6.9

ביזוי מוסד משפטי של הפיקוח על החינוך הגופני )ועדת משמעת, ועדת משמעת 

 עליונה(.

 

 מעשה בלתי ספורטיבי   .9.6.10

הגדרות מעשה בלתי ספורטיבי בסעיף עשיית מעשה בלתי ספורטיבי כמפורט ב

9.5.9. 

 

 התנהגות בלתי הולמת של אוהד ו/או תלמיד   .9.6.11

 ו סמלי מדינה.ו/א מנון לאומייכיבוד האי  

 

 לבדיקת שימוש בסמים ו/או סירוב להיבדק. אי התייצבות   .9.6.12

 

 שימוש בסמים ממריצים.   .9.6.13

 

 סיוע לשימוש בסמים.   .9.6.14

 

 עונשים אישיים .9.7

 התראה   .9.7.1

 

 נזיפה   .9.7.2

 

של תלמיד ספורטאי ממשחקים לתקופה משבוע ימים ועד לצמיתות ו/או  הרחקה על תנאי   .9.7.3

 ממשחק אחד ועד לצמיתות.

 

לתקופה משבוע ימים ועד לצמיתות ו/או  של תלמיד ספורטאי ממשחקיםועל בפהרחקה    .9.7.4

 ממשחק אחד ועד לצמיתות.
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ים וקהל( לאירועים לפרק זמן )ספורטא תלמידיםשל מורה/מאמן מליווי  הרחקה על תנאי   .9.7.5

 קצוב.

 

)ספורטאים וקהל( לאירועים לפרק זמן  תלמידיםשל מורה/מאמן מליווי  בפועל הרחקה   .9.7.6

 )במקרה שכזה המורה/המאמן לא יהיו רשאים להיות ביציע האולם/האצטדיון(. .קצוב

 

המלצה בפני היחידה לענייני הפרט במשרד החינוך לפתוח בהליכים משמעתיים כנגד חבר    .9.7.7

 הספר.-בסגל בית

 

 יות/קבוצתיותספר-ביתעבירות  .9.8

רות להלן, קבוצה אשר יורשע באחת או יותר מהעבירות המפורטות ברשימת העבי/ספר-בית

דלהלן  9.9יהיה צפוי להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשין בסעיף 

 זאת בנוסף להפסד טכני של המשחק באם המשחק לא הגיע לסיומו החוקי בגין עבירות אלו.

 

 :רשימת העבירות

 עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק   .9.8.1

פני שריקת הסיום של השופט ו/או עזיבת שדה המשחק תוך מהלך המשחק ול

להמשיך במשחק לפני שריקת הסיום של  תלמידיםאו חלק מה תלמידיםסירוב ה

 פי תקנון הענף הרלוונטי.-השופט, באופן שהמשחק לא הסתיים במועדו החוקי, על

 

 ידי הפיקוח על החינוך הגופני -אי הופעה למשחק, שנקבע על   .9.8.2

 פקת.אי הופעת הקבוצה למשחק ללא סיבה מס

 

 גרימת התפרעות, תגרה, התנפלות על שופט או על הקבוצה היריבה   .9.8.3

הקבוצה  דיימגרימת התפרעות בשדה המשחק ו/או בסביבתו ו/או תגרה עם תל

 הקבוצה היריבה. דיימהיריבה ו/או התנפלות על השופט ו/או התנפלות על תל

 

 אי מתן הגנה לשופט   .9.8.4

ידי הקבוצה המארחת ו/או -כירות עלאי מתן הגנה לשופט המשחק ו/או לאנשי המז

 הקבוצה האורחת.

 

 שיתוף תלמיד הנמצא בעונש   .9.8.5

שיתוף תלמיד הנמצא בעונש של הרחקה ממשחקים או בעונש אוטומטי בהתאם 

 לתקנון זה )אפילו הוענש התלמיד בענף ספורט אחר(.
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 התנהגות בלתי ספורטיבית   .9.8.6

חילת המשחק ו/או תוך התנהגות בלתי ספורטיבית בשדה המשחק ו/או לפני ת

 מהלך המשחק ו/או לאחר גמר המשחק בין בשדה ובין בסביבתו.

 

התפרצות קהל אוהדים למגרש או לשדה המשחק במהלך האירוע )בטכס    .9.8.7

 הפתיחה ועד תום טכס הסיום(

 התפרצות קהל אוהדים למגרש או לשדה המשחק אשר גרמה להפסקת המשחק

 .ו/או להפסקת הטכס

 

 אוהד או קהל אוהדים ידי-על תלמידיםו בפגיעה בשופט א   .9.8.8

ידי אוהד -הקבוצה היריבה על דיימפגיעה בשופט ו/או באנשי המזכירות ו/או בתל

ובין אם אירע הדבר לפני  ידי קהל אוהדים בין בשדה המשחק או בסביבתו-או על

 תחילת המשחק, תוך כדי מהלך המשחק או לאחריו.

 

 והדיםהתנהגות בלתי ספורטיבית של קהל הא   .9.8.9

התנהגות בלתי ספורטיבית של קהל האוהדים, בין אוהדי הקבוצה הביתית ובין 

אוהדי הקבוצה האורחת, זריקת אבנים, או בקבוקים, או כל חפץ אחר על 

הקבוצה היריבה  דיימהשופטים או כל ניסיון אחר להתנפל על השופטים ו/או על תל

ר בשדה המשחק או ו/או על מאמנה, מנהלה או מלוויה, בין אם אירע הדב

 בקרבתו, לפני תחילת המשחק, תוך כדי מהלך המשחק או לאחריו.

 

 ספורטאים תלמידיםהתנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ו/או    .9.8.10

 ו/או סמלי המדינה. כיבוד הימנון לאומיאי 

 

 מעשה בלתי ספורטיבי   .9.8.11

עשיית מעשה בלתי ספורטיבי כמפורט בהגדרת מעשה בלתי ספורטיבי אשר 

 .9.5.9קנון המשמעת בסעיף בת
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 יים/קבוצתייםספר-ביתרשימת עונשים  .9.9

 התראה   .9.9.1

 התראה חמורה   .9.9.2

 נזיפה   .9.9.3

 נזיפה חמורה   .9.9.4

 

 הפסקת פעילות   .9.9.5

הספר -ספר או קבוצה עונש של הפסקת פעילות, לא יהיה רשאי בית-הוטל על בית

מטעם  כלשהיאאו הקבוצה להשתתף במשך תקופת העונש בתחרות רשמית 

ספר, לא יורשו שחקניה -רד החינוך. הופסקה פעילותה של קבוצה או ביתמש

 ספרית אחרת.-לשחק בכל מסגרת בית

 

 איסור ביתיות   .9.9.6

על שנענש באיסור ביתיות לא יורשה לשחק את משחקיו הרשמיים  ספר-בית

הדין לא -. יוכח כי פסקמגרשו או באולמו או בכל מתקן אחר באותה רשות מקומית

 תחשב עובדה זו כעבירה נוספת. בוצע במלואו,

 

 איסור עריכת משחק בפני קהל   .9.9.7

      שנענש באיסור עריכת משחקים בפני קהל יהיה אחראי לביצוע  ספר-בית

הדין במלואו. אם מגרשו/אולמו/כל מתקן אחר אינו מאפשר לו ביצוע מושלם -פסק

תאים )בשל אי יכולת לסוגרו( חייב להעביר את משחקו למתקן ספורט אחר המ

 הדין לא בוצע במלואו, תחשב עובדה זו כעבירה-הדין. יוכח כי פסק-לביצוע פסק

 נוספת.

 

 פיצויים   .9.9.8

, לרכב במקרה של גרימת נזק חומרי לרכוש הקבוצה היריבה, למגרש למתקנים

הספר המזיק, לאחר -וכד', תהיה ועדת המשמעת רשאית להטיל על בית המסיע

 נש, גם תשלום פיצויים לכיסוי הנזק שנגרם.שיורשע עקב גרימת הנזק, נוסף לעו

 

 בפועל.הפחתת נקודות    .9.9.9

 

 השעיה או הרחקה   .9.9.10

השעיה או הרחקה בתחרות עצמה או בתחרות בענף אחר או באותה  .9.9.10.1

 השתתפות לפרק זמן קצוב.משכבת גיל ומין 

 השעיה או הרחקה של המוסד כולו מאירועים לפרק זמן קצוב. .9.9.10.2
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 ערעורים .9.10

ידי ועדת המשמעת רשאי להגיש ערעור על פסק -ה, אשר נענש עלספר, קבוצ-כל אדם, בית

 דינה של ועדת המשמעת, בסייגים הבאים:

 

ידי -ספר, מורה, מאמן, ממלא תפקיד( אשר נענש על-נאשם )תלמיד, קבוצה, בית   .9.10.1

ספר בלבד, על פסק -ועדת המשמעת יהא רשאי להגיש ערעור באמצעות מנהל בית

 דינה של ועדת המשמעת.

 

אשר ועדת המשמעת פסקה לטובתו פיצויים  ספר/קבוצה-אדם ו/או בית כל   .9.10.2

 כספיים, יהא רשאי להגיש ערעור על גובה הפיצויים אשר נפסקו לטובתו.

 

 המלין רשאי לערער על פסק דינה של ועדת המשמעת.   .9.10.3

 

החינוך הגופני במחוז, )בתנאי שלא שימש כחבר בוועדת המשמעת המפקח על    .9.10.4

שאי להגיש ערעור על כל החלטה של ועדת המשמעת המחוזית יהיה ר ,המחוזית(

והממונה  ספר, ובאותה מידה רשאי המפקח המרכז-לגבי כל אדם או קבוצה או בית

על החינוך הגופני לעשות כן באליפויות הארציות. החלטה על הגשת ערעור כאמור 

יות המפקח על החינוך הגופני המחוזי באליפולעיל תהא בסמכותו הבלעדית של 

המחוזיות והמפקח המרכז והממונה על החינוך הגופני )מפמ"ר( באליפויות 

הארציות, בכל מקרה שלפי שיקול דעתו לא הייתה הצדקה לזיכוי כלשהו, או העונש 

 שהוטל אינו הולם את חומרת העבירה.

 

 כל ערעור יוגש מודפס ויפרט את כל הנימוקים המלאים להצדקת הערעור.   .9.10.5

 

וקי אם יגיע למשרדי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, כולל אגרת ערעור ייחשב ח   .9.10.6

על  דינה של ועדת המשמעת.-ימים מיום קבלת פסק 15הערעור, לא יאוחר מאשר 

 הערעור במזכירות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.  המערער לוודא קבלת

 

 כמועד התחלת התקופה בה מותר להגיש ערעור ייחשב תאריך קבלת החלטת 

 ועדת המשמעת.

  כמועד הגשת הערעור ייחשב היום בו נתקבל הערעור במשרדי הפיקוח הארצי

 על החינוך הגופני.

 

 15ערעור המגיע למשרדי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לאחר התקופה של    .9.10.7

 ימים, כמוגדר לעיל, ייחשב כבלתי חוקי ויוחזר לשולחיו.
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ליונה והדיון בו יחל לא יאוחר מאשר כל ערעור יובא בפני ועדת המשמעת הע    .9.10.8

 שבועיים מיום קבלתו.

 

 פסיקת ועדת המשמעת העליונה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.    .9.10.9

 

 ידי המערער.-אגרת הערעור תשולם במועד הגשת הערעור על .9.10.10

 

 ידי מועצת המפקחים על החינוך הגופני.-מעת לעת על ייקבעשיעור האגרה  .9.10.11
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 כדור ה תקנוני משחקי -פרק ג' 

 

 תקנון משחק הכדורסל .1

 "םיאליפות התיכוני"י"ב, -ח', ט', י'-כיתות ז'

 

 כללי .1.1

פי חוקת הכדורסל הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל, -המשחקים ישוחקו על   .1.1.1

 למעט אותם חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים.

 

קבוצות  12ועד  תלמידיםקבוצות  12למשחקי האליפות הארצית תעפלנה עד    .1.1.2

 (.1.14סעיף  ארגוניהמבנה ה -תלמידות )פירוט: פרק ב' 

 

  .89 – 1תלבושת השחקנים תהיה ממוספרת במספרים    .1.1.3

 .99 - 90תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מס' 

 .99 -90קבוצה שאין בה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במס' 

 

 ו באולם סגור.כל המשחקים משלב שמינית הגמר והלאה יתקיימ   .1.1.4

 

 השמירה .1.2

                ותלמידות חייבים לשמור אך ורק שמירה אישית. תלמידים - ח'-לכיתות ז'

רק ממחצית המגרש של הקבוצה המגינה )אין להרשות שמירת לחץ על  תתבצעהשמירה 

כל המגרש(. אין לאפשר הגנה אזורית על כל גווניה. יש להקפיד על עמידה של שחקן מול 

 .בשמירה אישית, אולם יש לאפשר שמירה נסוגה בהתאם למיקומו של הכדורשחקן 

 מגן.זאת אם שחקן תוקף עובר על פני שחקן  -חילוף שמירה 

האחרונות של המשחק ובזמן הארכה, מותר יהיה לשמור שמירת לחץ על כל  'דק 3 -ב 

 המגרש.

על )ניתן לשמור  שיתמור אך ורק שמירה אישם ליתלמידים ותלמידות חייב  -  לכיתות ט'

 מגרש שלם(.

 .ותרשאים לשמור את כל סוגי השמיר  -  י"ב-לכיתות י'
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 ופסקי הזמן זמני המשחק .1.3

 :במשחקים מקוצרים .1.3.1

 משך זמן המשחק: .א

 הפסקה. 'דק X 4  +5)נטו(  'דק 6  -  ח'-כיתות ז'ל

 הפסקה. 'דק X 4  +5)נטו(  'דק 7  -     כיתות ט'ל

 הפסקה. 'דק X 4  +5)נטו(  'קד 7  - י"ב-כיתות י'ל

 

 .היבמחצית השני 2-במחצית הראשונה ו 2 זמן: יפסק .ב

 ההפסקות בתום הרבע הראשון ובתום הרבע השלישי תהיינה בנות דקה אחת.

 

 .'דק 3בתום המשחק )מקוצר( תהיה הארכה של  נקודות במקרה של שוויון .ג

כל ל 'דק 3במקרה של שוויון נוסף תהיינה הארכות נוספות עד להכרעה )

 הארכה(.

 

 , כולל במשחק הגמר, יחולו הכללים הבאים:במשחקים שאינם מקוצרים .1.3.2

 משך זמן המשחק: .א

 הפסקה. 'דק X 4  +10)נטו(  'דק 8  -  ח'-כיתות ז'ל

 הפסקה. 'דק X 4  +10)נטו(  'דק 10  -     כיתות ט'ל

 הפסקה. 'דק X 4  +10)נטו(  'דק 10  - י"ב-כיתות י'ל

 

במקרה של  .'דק 5בתום המשחק תהיה הארכה של נקודות יון במקרה של שוו .ב

 לכל הארכה(. 'דק 5שוויון נוסף תהיינה הארכות נוספות עד להכרעה )

 

 פסקי זמן .ג

 .במחצית השנייה 3 -במחצית הראשונה ו  2פסקי זמן במשחק.  5

 בהארכה: יינתן פסק זמן אחד נוסף בכל הארכה.

 .דק' 2תהיינה בנות  ע השלישיבתום הרבע הראשון ובתום הרבהפסקות ה

פסקי זמן )גם אם  2כל קבוצה תוכל לקבל אך ורק  -דק' לסיום המשחק  2

הקבוצה לא ניצלה עד אז אף אחד משלושת פסקי הזמן שעמדו לרשותה 

 יה(.יבמחצית השנ

 

 שניות 24שעון  .1.3.3

 כדורסל.פי החוקה הנהוגה באיגוד ה-על
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 במשחקים המקוצרים עבירותה .1.4

 עבירות אישיות. 4תלמיד שצבר  יורחק מהמשחק

(, 4 -עבירות קבוצתיות )החל מהעבירה ה  3זריקות עונשין לאחר  2 -תיענש קבוצה ב 

 וזאת בכל רבע בנפרד.

 פי חוקת הכדורסל, הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל.-נושא העבירות על

 

 ניקודה .1.5

 ניקוד בשלב המשחקים בבתים:

 נקודות. 2ניצחון מקנה 

 ודה אחת.הפסד מקנה נק

 לזכות(. 20:0נקודות ) 2 -לחובה(, למנצחת  0:20נקודות ) 0 -למפסידה  -הפסד טכני 

 

 משחקים בשיטת המפסיד יוצא )בית/חוץ( .1.6

היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש  -הקבוצה המנצחת בסיכום שני המשחקים    .1.6.1

גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. אם יהיו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים 

במקרה של שוויון  , במשחק השני, בין שתי הקבוצות.'דק 5 שלהארכה תהייה 

 דק' לכל הארכה(. 5נוסף תהיינה הארכות נוספות עד להכרעה )

 

הסתיים המשחק הראשון בשוויון )תיקו(, לא תשוחק הארכה באותו משחק    .1.6.2

והקבוצה שתנצח במשחק השני תוכרז כמנצחת בסיכום שני המשחקים ותעלה 

 בא.לשלב ה

 

הקבוצה באותו משחק ו הלא תשוחק הארכהסתיים המשחק השני בשוויון )תיקו(,    .1.6.3

שניצחה במשחק הראשון תוכרז כמנצחת בסיכום שני המשחקים ותעלה לשלב 

 הבא.

 

 ענישה במקרה של שיתוף לא תקין של חריג גיל .1.7

 ריקת עונשין וכדור מהצד לקבוצה היריבהז -עבירה טכנית כנגד הספסל

שם בטופס המשחק ותישמר הזכות לוועדה המארגנת לזמן את הקבוצה ההפרה תיר

 .שביצעה את ההפרה לוועדת משמעת
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 הדירוג בבתים .1.8

 פי מספר הנקודות שצברה כל קבוצה.-על ייקבעדירוג הקבוצות  .1.8.1

במקרה של שוויון נקודות בטבלת הליגה בין שתי קבוצות או יותר ייקבע הדירוג  .1.8.2

  כמפורט להלן:

בין שתי קבוצות תדורג בעדיפות הקבוצה שניצחה  שוויון נקודותבמקרה של  .1.8.2.1

 ..2.381.לסעיף במשחק/ים בין שתיהן. אם השוויון נשמר עבור 

פי -במקרה של שוויון בין שלוש קבוצות או יותר, תדורגנה הקבוצות על .1.8.2.2

 הניקוד המצטבר לאור תוצאות המשחקים של הנוגעות בדבר.

יחס הסלים בין הקבוצות הנוגעות בדבר  יילקח בחשבון ,אם השוויון נשמר .1.8.2.3

 חובה(.סלי זכות חלקי סלי  :חישובה)

אם השוויון נשמר, יחושב יחס הסלים מתוצאות כל משחקיהם בבית )סלי  .1.8.2.4

 זכות חלקי סלי חובה(.

במקרה של שוויון ביחס הסלים בין שלוש קבוצות או יותר תדורג במקום  .1.8.2.5

 ארכה(.הטוב ביותר הקבוצה שקלעה יותר סלים )ללא ה

קבוצות בשוויון כלשהו תחל  2אם בשלב מסוים של הדירוג נותרו  .1.8.2.6

 ואילך. .181.סעיף לגביהן מחדש, ההתייחסות 

במקרה של שוויון מוחלט בין הקבוצות לאחר כל השלבים המפורטים לעיל  .1.8.2.7

 הגרלה. תיערך

   

 כדור המשחק .1.9

  6מס' כדור לתלמידות ולתלמידים  - ח'-כיתות ז'ל

 7כדור מס'  תלמידיםול 6מידות כדור מס' לתל - כיתות ט'ל

 7כדור עור מס'  תלמידיםול 6לתלמידות כדור עור מס'  - י"ב-כיתות י'ל
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 תקנון משחק הכדורעף .2

 , "אליפות התיכוניים"י"ב-ח', ט', י'-כיתות ז'

 

 כללי .2.1

פי חוקת הכדורעף הנהוגה באיגוד הכדורעף בישראל, למעט -המשחקים ישוחקו על .2.1.1

 .חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים אותם

קבוצות  12קבוצות תלמידים ועד  12למשחקי האליפות הארצית תעפלנה עד  .2.1.2

 .(1.14המבנה הארגוני סעיף  –תלמידות )פירוט: פרק ב' 

 .22 – 1תלבושת השחקנים תהיה ממוספרת במספרים  .2.1.3

 .99 - 90תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מס' 

צבע שונה משאר חבריו בשחקן ה"ליברו" חייב ללבוש תלבושת )חולצה ומכנסיים( 

 לקבוצה. 

 כל המשחקים משלב הליגה המחוזית והלאה יתקיימו באולמות סגורים. .2.1.4

 

 והניקוד זמןהפסקי  ,מספר המערכות .2.2

 :במשחקים מקוצרים   .2.2.1

 מערכות(. 3מתוך  2 -יה ב ימערכות )זכ 3 -בשיטת הטוב מ  ישחקו .2.2.1.1

נק' לפחות זוכה  2נק' עם יתרון של  25המשיגה ראשונה  קבוצה .2.2.1.2

(. במקרה של שוויון השלישית במערכה )למעט המערכה המכרעת

, 25:27, 24:26נק' ) 2, ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של 24:24

 וכו'...(.

במערכות תשוחק מערכה מכרעת )השלישית(  1:1במקרה של שוויון  .2.2.1.3

במקרה של שוויון  .נק' לפחות 2 נק' עם יתרון של 15עד להשגת 

 15:17, 14:16) נק' 2, ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של 14:14

 .(..וכו'.

לכל קבוצה זכות לשני פסקי זמן לכל היותר בכל מערכה. : פסקי זמן .2.2.1.4

 .שניות 30משך פסק זמן הינו 

  :ניקוד .2.2.1.5

 נקודות. 2ניצחון מקנה 

 נקודה. 1הפסד מקנה 

בכל  25:0 -במערכות ו  2:0נקודות ) 0 -למפסידה  -הפסד טכני 

 בכל מערכה(. 0:25 -במערכות ו  0:2נקודות ) 2 - מערכה(, למנצחת
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 :במשחקים שאינם מקוצרים יחולו הכללים הבאים   .2.2.2

 מערכות(. 5מתוך  3 -מערכות )זכייה ב  5 -ישחקו בשיטת הטוב מ  .2.2.2.1

ה נק' לפחות זוכ 2נק' עם יתרון של  25קבוצה המשיגה ראשונה  .2.2.2.2

במערכה )למעט המערכה המכרעת החמישית(. במקרה של שוויון 

, 25:27, 24:26נק' ) 2, ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של 24:24

 וכו'...(.

במערכות תשוחק מערכה מכרעת )החמישית(  2:2במקרה של שוויון  .2.2.2.3

במקרה של שוויון  .נק' לפחות 2נק' עם יתרון של  15עד להשגת 

, 15:17, 14:16) נק' 2עד להשגת יתרון של ממשיכים לשחק  14:14

 וכו'...(.

 

לכל קבוצה זכות לשני פסקי זמן לכל היותר בכל מערכה.  :פסקי זמן .2.2.2.4

 שניות. 30משך פסק זמן הינו 

 

  :ניקוד .2.2.2.5

 נקודות. 2ניצחון מקנה 

 נקודה. 1הפסד מקנה 

בכל  25:0 -במערכות ו  3:0נקודות ) 0 -למפסידה  -הפסד טכני 

 בכל מערכה(. 0:25 -במערכות ו  0:3נקודות ) 2 - חתמערכה(, למנצ

 

 הדירוג בבתים .2.2.3

 פי מספר הנקודות שצברה כל קבוצה.-על ייקבעדירוג הקבוצות  .2.2.3.1

במקרה של שוויון נקודות בטבלת הליגה בין שתי קבוצות או יותר ייקבע  .2.2.3.2

 הדירוג כמפורט להלן:

ובה( תינתן עדיפות לקבוצה שסך כל יחס המערכות שלה )זכות חלקי ח .א

 הוא הטוב )הגדול( ביותר.

אם השוויון נשמר, תינתן עדיפות לקבוצה שסך כל יחס הנקודות הקטנות  .ב

 שלה )זכות חלקי חובה( הוא הטוב )הגדול( ביותר.

אם השוויון נשמר, תינתן עדיפות לקבוצה שסך המערכות שלה )זכות  .ג

ת חלקי חובה( הוא הטוב ביותר )גדול יותר( מיחס המערכות של הקבוצו

 הנוגעות בדבר בלבד.

אם השוויון נשמר, תינתן עדיפות לקבוצה שסך הנקודות הקטנות שלה  .ד

)זכות חלקי חובה( טוב יותר מסך הנקודות הקטנות של הקבוצות 

 הנוגעות בדבר בלבד.

 אם גם לאחר מכן יישמר השוויון תיערך הגרלה. .ה

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

69 

 

 י"ב ו"אליפות התיכוניים" –כיתות י'  –"מערכת זהב"  .2.2.4

 בית /חוץ שיטת המפסיד יוצאב     

    והשנייה ניצחה  1:3או  0:3תשוחק במקרה שאחת הקבוצות ניצחה  "מערכת זהב" -

 .2:3או במקרה שכל אחת מהקבוצות ניצחה  1:3או   0:3בתוצאה 

 נק' עם הפרשים. 15תתקיים בתום המשחק השני ותשוחק עד  "מערכת זהב" -

   לא תתקיים ,  2:3השנייה ניצחה  והקבוצה 1:3או  0:3אם אחת הקבוצות ניצחה  -

 היא המנצחת. 1:3 או 0:3והקבוצה שניצחה  ,"מערכת זהב"

 

 כדור המשחק .2.3

 ידי הוועדה המקצועית ויפורסם בתחילת שנת הלימודים.-כדור המשחק ייקבע מדי שנה על

 

 גובה הרשת .2.4

 

 

 

 

 ליברו .2.5

 "ליברו". -אין אפשרות לשחק עם שחקן הגנה    -ט' -ו ח'-כיתות ז'

 חוקת איגוד הכדורעף. פי-על -מותר לשתף שני שחקני "ליברו"    - י"ב-כיתות י'

 השחקנים הרשומים בטופס המשחק. 14שחקנים אלו הינם מתוך     

 הנחיות לגבי שחקני ה"ליברו"

 "ליברו" להימצא על המגרש בו זמנית.אסור לשני שחקני ה .2.5.1

אם קבוצה משתפת שני שחקני "ליברו", ואחד מהם נפצע במהלך המשחק, תמשיך  .2.5.2

 הקבוצה לשחק עם "ליברו" יחיד.

אם קבוצה משתפת "ליברו" אחד והוא נפצע במהלך המשחק ולא יכול להמשיך,  .2.5.3

 למנות שחקן אחר לתפקיד "ליברו". המאמן רשאי

ור להפוך שחקן "ליברו" לשחקן "רגיל" )שאינו "ליברו"(. הבהרה: בשום מצב אס .2.5.4

שחקנים ומאמן הנבחרת מחליט  7משמעות הדבר: אם נבחרת מגיעה למשחק עם 

לרשום שחקן "ליברו", ובמהלך המשחק נפצע אחד השחקנים )שאינו "ליברו"( ולא 

 .מידיתיכול להמשיך, הקבוצה מפסידה הפסד טכני 

 

 חילופיםה .2.6

  חילופים במערכה. 12לכל קבוצה מותרים    -  ט', ח'-כיתות ז'

 (חילופים במערכה )לא כוללים את חילופי ה"ליברו" 6מותרים    - י"ב-כיתות י'

 

 

 

 י"ב-י' ט' ח'-ז' ז' 

 2.40 2.30 2.20 2.10 תלמידים  

 2.24 2.15 2.10 2.05 תלמידות  
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 ענישה במקרה של שיתוף לא תקין של חריג גיל .2.7

יורדו כל הנקודות שצברה הקבוצה  -) ענישה זהה לעמידה לא חוקית( -כרטיס אדום למאמן

 חריג העודף) על פי רישום בטופס המשחק(.מרגע כניסת השחקן ה

ההפרה תירשם בטופס המשחק ותישמר הזכות לוועדה המארגנת לזמן את הקבוצה 

 .שביצעה את ההפרה לוועדת משמעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

71 

 

 כדורעף חופיםהתקנון משחק  .3

 י"ב-ח', ט', י'-כיתות ז'

גוד הכדורעף בישראל למעט פי חוקת הכדורעף חופים הנהוגה באי-המשחקים ישוחקו על .3.1

 .אותם חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים

 

אשר נרשמו לאליפות  ספר-בתיבאליפויות הארציות רשאיות להשתתף נבחרות תלמידים מ .3.2

 הארצית הפתוחה.

 

 תלמידיםהשתתפות ה .3.3

 (.תלמידים 8. )קבוצה תמנה עד תלמידים 4במשחק ישחקו   -  ח'-כיתות ז'   .3.3.1

 (.תלמידים 6. )קבוצה תמנה עד תלמידים 3במשחק ישחקו   -י"ב  -תות ט', י'כי

 

 שנה. מדישיטת המשחקים תקבע בהתאם למספר הקבוצות שירשמו    .3.3.2

 

 מספר המערכות במשחק .3.4

 במשחקים מקוצרים:   .3.4.1

נק'  2נק' עם יתרון של  21מערכה אחת בלבד. קבוצה המשיגה ראשונה  ישחקו

 לפחות זוכה במשחק.

, 20:22נק' ) 2, ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של 20:20של שוויון במקרה 

 וכו'...(. 22:24, 21:23

 

 במשחקים שאינם מקוצרים:   .3.4.2

 מערכות(. 3מתוך  2 -ה ב ימערכות )זכי 3 -ישחקו בשיטת הטוב מ  .3.4.2.1

נק' לפחות זוכה  2נק' עם יתרון של  21קבוצה המשיגה ראשונה  .3.4.2.2

ממשיכים לשחק עד להשגת  ,20:20במערכה. במקרה של שוויון 

 , וכו'...(.21:23, 20:22נק' ) 2יתרון של 

במערכות תשוחק מערכה מכרעת )השלישית(  1:1במקרה של שוויון  .3.4.2.3

 וכו'...(. 15:17, 14:16נק' לפחות ) 2נק' עם יתרון של  15עד להשגת 

 

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

72 

 

 

 הניקוד .3.5

 המשחקים בבתים במשחקים המקוצרים:בשלב   .3.5.1

 נקודות. 2ניצחון מקנה 

 נקודה. 1הפסד מקנה 

 0:21נקודות ) 2 -במערכה(, למנצחת  21:0נקודות ) 0 -למפסידה  -הפסד טכני 

 במערכה(.

 

 במשחקים שאינם מקוצרים בבתים:   .3.5.2

 נקודות. 2ניצחון מקנה 

 נקודה. 1הפסד מקנה 

 (, למנצחתבכל מערכה 21:0 -ת וובמערכ 2:0נקודות ) 0 -למפסידה  -הפסד טכני 

 (.בכל מערכה 0:21 -ת וובמערכ 0:2נקודות ) 2 -

 

 בבתים דירוגה .3.6

 פי מספר הנקודות שצברה כל קבוצה.-על ייקבעדירוג הקבוצות  .3.6.1

במקרה של שוויון נקודות בטבלת הליגה בין שתי קבוצות או יותר ייקבע הדירוג  .3.6.2

 כמפורט להלן:

במקרה של שוויון נקודות בבית, תינתן עדיפות לקבוצה שסך כל יחס המערכות  .א

 )זכות חלקי חובה( הוא הטוב )הגדול( ביותר.שלה 

 

אם השוויון נשמר, תינתן עדיפות לקבוצה שסך כל יחס הנקודות הקטנות שלה  .ב

 .)זכות חלקי חובה( הוא הטוב )הגדול( ביותר

 

אם השוויון נשמר, תינתן עדיפות לקבוצה שסך המערכות שלה )זכות חלקי  .ג

ל הקבוצות הנוגעות בדבר חובה( טוב יותר )גדול יותר( מיחס המערכות ש

 בלבד.

 

אם השוויון נשמר, תינתן עדיפות לקבוצה שסך הנקודות הקטנות שלה )זכות  .ד

חלקי חובה( טוב יותר מסך הנקודות הקטנות של הקבוצות הנוגעות בדבר 

 בלבד.

 

 אם לאחר מכן יישמר השוויון, תיערך הגרלה. .ה
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 מידות המגרש .3.7

 מ'. X   8מ'  8

 

 כדור המשחק .3.8

 ידי הוועדה המקצועית ויפורסם בתחילת שנת הלימודים.-עלדי שנה מייקבע  כדור המשחק

 

 גובה הרשת .3.9

 

 

 

 

 חילופים .3.10

 שחקנים ללא הגבלה. חילופי   .3.10.1

 

 אין להחליף שחקן שתורו להגיש מכת פתיחה.   .3.10.2

 

 פסקי הזמן .3.11

 .חצי דקהפסק זמן אחד של בכל מערכה ניתן לקחת 

 

 התלבושת .3.12

. מומלץ להופיע בתלבושת אחידה, מכנסיים וחולצה הספר-בתי! על חובהתלבושת אחידה 

 .אסור להופיע בתלבושות הנושאות פרסומתבכל מקרה  לחבוש כובע!

 

 הדגשים .3.13

 במכת פתיחה תינתן אפשרות פתיחה אחת בלבד, אין ניסיון שני.   .3.13.1

  השימוש ברגל.ח', ט' מותר -בכיתות ז'   .3.13.2

 (.'מ 3ן של קו האמצע וקו ההתקפה )קו אין סימו   .3.13.3

כל  –נק'  15נק' החלפת המגרשים. במערכות עד  7כל  –נקודות  21במערכות עד    .3.13.4

 נק' החלפת מגרשים. 5

בחסימה יספר במניין הנגיעות, כלומר מותרות אחריו עוד שתי נגיעות  שנגעכדור    .3.13.5

 בלבד.

( או במסירה TIPהיריב ביד אחת בקצות האצבעות )אין להעביר כדור לחלקת    .3.13.6

 עילית כשהכדור אינו במסלול הניצב לקו הכתפיים.

 כל השחקנים רשאים להתקיף ולחסום )אין עבירת מיקום(.   .3.13.7

 שאר החוקים בהתאם לחוקה הנהוגה באיגוד הכדורעף.   .3.13.8

 י"ב-י' ט' ח'-ז' 

 2.40 2.30 2.20 תלמידים

 2.24 2.15 2.10 תלמידות
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 תקנון משחק הכדורגל .4

 י"ב-י' ט', כיתות

 

 כללי .4.1

ת הכדורגל הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל פי חוק-המשחקים ישוחקו על .4.1.1

 למעט אותם חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים.

 12קבוצות תלמידים ועד  12י"ב תעפלנה עד -לכיתות י' האליפות הארציתלמשחקי  .4.1.2

 (.1.14המבנה הארגוני סעיף  -קבוצות תלמידות )פירוט: פרק ב' 

 .89 – 1במספרים  ממוספרת השחקנים תהיהתלבושת  .4.1.3

 .99 – 90תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מספרים 

 .99 – 90קבוצה שאין בה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במס' 

   

 המגרש .4.2

החוקים הנהוגים בהתאחדות לכדורגל במשחקי נערים  פי-עלמידות המגרש יהיו  .4.2.1

 ונוער.

 גל חוקי ותיקני.חייב להעמיד לצורך קיום המשחקים מגרש כדור ספר-תכל בי .4.2.2

 

 מספר השחקנים .4.3

 שחקנים מחליפים. 9+  שחקנים( 11)סה"כ  שוערו שחקני שדה 10ישתתפו  .4.3.1

שחקן אשר הורחק לפני שהמשחק החל, ניתן להחליפו רק באחד השחקנים  .4.3.2

 מחליפים המופיעים ברשימת השחקנים.ה

 שחקן אשר הורחק לאחר שהמשחק החל.לא ניתן להחליף  .4.3.3

 

 משך המשחק .4.4

 במשחקים מקוצרים   .4.4.1

 דק' הפסקה. X 2  +10דק'  20 -  כיתות ט' 

 דק' הפסקה. X 2  +10דק'  20 - י"ב תלמידות -כיתות י'

 דק' הפסקה. X 2  +10דק'  25 - י"ב תלמידים -כיתות י'

 

 במשחקים שאינם מקוצרים  .4.4.2

 דק' הפסקה. X 2  +15דק'  30 -  כיתות ט' 

 דק' הפסקה. X 2  +15דק'  35 - י"ב תלמידות -כיתות י'

 דק' הפסקה. X 2  +15דק'  40 - י"ב תלמידים -כיתות י'
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 בשלב הבתים המוקדמים הניקוד .4.5

 נק' 3ניצחון מקנה 

 נק' 1שוויון מקנה 

 נק' 0 -הפסד 

 לחובה( 0:2נק' ) 1מינוס  -הפסד טכני 

 

 המוקדמיםבבתים  הדירוג .4.6

 קבוצה.מספר הנקודות שצברה כל  פי-על ייקבעהקבוצות  דירוג   .4.6.1
 

במקרה של שוויון נקודות בטבלה, תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק/ים  בין    .4.6.2

 הנוגעות בדבר.

 

הפרש השערים )זכות פחות  פי-עלהדירוג בטבלה  ייקבעבמקרה של שוויון נוסף,    .4.6.3

 חובה(, בתחילה בין הנוגעות בדבר ואח"כ בהפרש השערים הכללי.

 

 עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר שערים רב יותר.במקרה של שוויון נוסף, תינתן    .4.6.4

 

 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.   .4.6.5

לאחר כל סעיף אם אחת  וצותקבשתי : במצב בו יש שוויון בין יותר מהערה

 הקבוצות נושרת יש לחזור לסעיף הראשון ולהתחיל את התהליך מהתחלה.

 

ויון תתקיים הגרלה בשו 1בשלב הבתים בשיטת ליגה אם יסתיים משחק מס'    .4.6.6

 .3, 2מס'  יםלשיבוץ הקבוצה למשחק

 

 שיטת המפסיד יוצא .4.7

ומיד בתום המשחק  לא תתקיים הארכהסיום המשחק בבמקרה של תוצאת שוויון    .4.7.1

  ., לסירוגין'מ 11-מ בעיטות עונשין 5יינתנו לכל קבוצה 

 

 ללא X 2דק'  10תהיה הארכה של  , )במקרה של שוויון(,במשחק הגמר בלבד   .4.7.2

הארכה תישמר תוצאת השוויון  אם בתום מועד .עם החלפת מגרשים ,הפסקה

 שחקני ידי-עלאשר יבוצעו  , לסירוגין,'מ 11-בעיטות עונשין מ 5יינתנו לכל קבוצה 

 ההרכב שסיים את המשחק.

 

עד  ,לסירוגין ,במקרה של שוויון נוסף תינתן בעיטת עונשין אחת לכל קבוצה   .4.7.3

 חקנים שלא בעטו עדיין(.להכרעה. )בתחילה יבעטו ש
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 הדגשים .4.8

 י"ב -י' ט', בכיתות   .4.8.1

   במשך המשחק. ,כולל שוער בלבד, שחקנים 6מותרת החלפה של 

 

 דק'. 5 -תגרור אחריה הרחקה של השחקן ל  -בכרטיס צהוב  אזהרה לשחקן   .4.8.2

 

 בכרטיס צהוב 'דק 5 -תקנון הרחקה ל 

 ולאחר מכן חוזר  'דק 5משך לת דיימרטיס צהוב מורחק שחקן המקבל כ

 למשחק )האחריות היא על שופט המשחק(.

  אם שחקן מורחק בכרטיס צהוב בסמוך לסיום המחצית הראשונה יסיים את

 יה.יריצוי העונש במחצית השנ

  אם שחקן מורחק בכרטיס צהוב בסיום המשחק וישנה הארכה, ירצה את עונשו

 בחלק הראשון של ההארכה וכו'.

 וב בסיום משחק / סיום הארכה וטרם ריצה את אם שחקן מורחק בכרטיס צה

 זמן עונש ההרחקה, עונש זמן ההרחקה לא יחשב למשחק הבא.

  אם שחקן מורחק בכרטיס צהוב בסיום מועד ההארכה וטרם ריצה את עונשו לא

 .'מ 11 -מ  ההכרעהיהיה רשאי להשתתף בהכרעות בבעיטות 

 פו עד תום מועד אם שוער מורחק בכרטיס צהוב, אחד משחקני השדה יחלי

. כמו כן, ניתן להחליף את השוער אך בכל מקרה 'דק 5ריצוי עונש ההרחקה של 

 הקבוצה תשחק עם שחקן אחד פחות עד תום ריצוי זמן העונש.

 צהוב בשחקן אחר. השחקן המחליף יהיה  ניתן להחליף שחקן שהורחק בכרטיס

 הרחקה.רשאי להיכנס לשדה המשחק רק לאחר ריצוי מלא של זמן עונש ה

  שחקן שהורחק בכרטיס צהוב צריך להמתין בשטח המיועד לכך במרכז

 המגרש. כניסת השחקן חזרה מותנית בסימון של השופט הראשי.

 

כרטיסים צהובים במשחק, תגרור הרחקה מהמשחק, והרחקה מן  2צבירת    .4.8.3

 המשחק הבא.

נים( כרטיסים צהובים במהלך שלבי הגמר הארצי )במהלך משחקים שו 2צבירה    .4.8.4

 מהמשחק הבא של קבוצתו. ןתגרור הרחקה אוטומטית של השחק

 לפחות לפני תחילת המשחק. 'דק 20על כל קבוצה להתייצב    .4.8.5

 .(2:0) לה הפסד טכני ייקבעקבוצה שתאחר למשחק    .4.8.6

 מחוץ למגרש המשחקים. יתבצע םחימום השחקני   .4.8.7

המחליפים שהורחק בכרטיס אדום יצא מזירת המשחק ולא ישב על ספסל  ןשחק   .4.8.8

הוועדה המארגנת תחליט, בהתאם לנסיבות  גם במשחק הבא של קבוצתו.

 האירוע, אם להעמיד את השחקן בפני ועדת המשמעת.
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 הכדור .4.9

-על ויפורסם מדי שנה ייקבע הספר-בתישל תחרויות הכדורגל של  הכדור הרשמי   .4.9.1

 ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

 .5 ישחקו בכדור מס'ם תלמידיה   .4.9.2

 על כל קבוצה להביא עמה כדור משחק ולהעמידו לרשות השופט באם תתבקש    .4.9.3

 לכך.

 באחריות כל קבוצה לדאוג לכדורי החימום.   .4.9.4

 

 אביזריםהתלבושות וה .4.10

מגיני  ,יכלול חולצה ומכנסיים תואמים, גרביים הבסיסי של השחקן ציוד החובה   .4.10.1

. כל ם בולמים ממתכתאסור לנעול נעלי כדורגל עעצם ונעלי כדורגל תקניות. 

קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אחת כהה והשנייה בהירה( הכוללות 

 פרסומות מסחריות.ללא בצבע ודגם אחיד ללא סמלי אגודות וחולצה ומכנסיים 

 )התלבושת תהיה ממוספרת כחוק(.

 שחקן לא ילבש פריט לבוש העלול לסכן שחקן אחר.   .4.10.2

 גיני עצם!!!חובה על כל שחקן לשחק עם מ   .4.10.3

 ידי הגרביים.-מכוסים לחלוטין על מגיני העצם חייבים להיות

 תהיה שונה בצבעה מתלבושת השחקנים האחרים והשופט. תלבושת השוער   .4.10.4

השופט יבדוק את ציוד השחקנים לפני המשחק וימנע משחקנים שציודם אינו    .4.10.5

 .תואם את דרישות התקנון מלשחק עד לזמן שבו ישלימו את הציוד החסר

 

 ענישה במקרה של שיתוף לא תקין של חריג גיל .4.11

דקות שחקן אחד פחות ביחס  5אזהרה מילולית של השופט כלפי המאמן הקבוצה. ענישה 

 לכמות השחקנים בזירת המשחק בטרם זוהתה העבירה.

ההפרה תירשם בטופס המשחק ותישמר הזכות לוועדה המארגנת לזמן את הקבוצה 

 עתשביצעה את ההפרה לוועדת משמ
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 5*5  קט רגלתקנון משחק 

 י"ב -, י' ח', ט'-כיתות ז'

 

 כללי .5

פי חוקת קט רגל באולמות / מגרשים משולבים הנהוגה בהתאחדות הכדורגל -המשחקים ישוחקו על .5.1

 למעט אותם חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים.(. 5.13בישראל )ע"פ סעיף 

)פירוט: פרק  קבוצות תלמידות. 9קבוצות תלמידים ועד  12לנה עד למשחקי האליפות הארצית תעפ .5.2

 (.1.14המבנה הארגוני סעיף  -ב' 

ממלאי  -בכל מקרה שבו תחסרנה חלק מהקבוצות לפי המפתח הנ"ל, תקבע   הוועדה המקצועית  .5.3

 .מקום לקבוצות החסרות, או תנהיג שינוי בשיטה ובתקנון המשחקים

 .89 – 1במספרים  תלבושת השחקנים תהיה ממוספרת .5.4

 .99 – 90תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מספרים 

 .99 – 90קבוצה שאין בה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במס' 

 

 מספר השחקנים .5.5

 שחקנים מחליפים. 7שחקנים( +  5שחקני שדה ושוער )סה"כ:  4מספר המשתתפים: 

 

 משך המשחק .5.6

 וצרים:משחקים ישוחקו במשחקים מקב ארציתהבאליפות  .5.6.1

 הפסקה.  'דק X 2  +5)נטו(  'דק 15 

 דק' הפסקה. X 2  +10דק' )נטו(  20במשחקים שאינם מקוצרים: 

 במשחקים מקוצרים: באליפות מחוזית .5.6.2

 הפסקה.  'דק X 2  +5( ברוטו) 'דק 15 

 דק' הפסקה. X 2  +10( ברוטודק' ) 20במשחקים שאינם מקוצרים: 

 

 פסקי זמן .5.7

ק זמן קבוצתי אחד, בן דקה אחת, בכל אחת ממחציות זמן המשחק לכל קבוצה הזכות לקבל פס

 הרגיל .

קבוצה רשאית לבקש פסק זמן רק בעת שהיא שולטת בכדור )כשהכדור "במשחק" או בעת שהכדור 

"מחוץ למשחק"(. במידה שהקבוצה אינה מאבדת שליטה בכדור לפני ששופט הזמן שורק, יינתן 

 לא יינתן פסק זמן. דן השליטה בכדורבמקרה של אוב, לקבוצה פסק זמן מיד
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 הניקוד בשלב הבתים המוקדמים .5.8

 נק' 3ניצחון מקנה 

 נק' 1שוויון מקנה 

 נק' 0 -הפסד 

 לחובה( 0:2נק' ) 1מינוס  -הפסד טכני 

 

 הדירוג בבתים המוקדמים .5.9

 פי מספר הנקודות שצברה כל קבוצה.-דירוג הקבוצות ייקבע על .5.9.1

תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק/ים בין הנוגעות  במקרה של שוויון נקודות בטבלה, .5.9.2

 בדבר.

פי הפרש השערים )זכות פחות -במקרה של שוויון נוסף, ייקבע הדירוג בטבלת הליגה על   .5.9.3

 ואח"כ בהפרש השערים הכללי.חובה(, בתחילה בין הנוגעות בדבר 

 יותר.במקרה של שוויון נוסף, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר שערים רב    .5.9.4

 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.   .5.9.5

בשוויון תתקיים הגרלה לשיבוץ  1בשלב הבתים בשיטת ליגה, אם יסתיים משחק מס'    .5.9.6

 .3, 2הקבוצה למשחקים מס' 

 

 בשיטת המפסיד יוצא -במקרה של שוויון  .5.10

. מיד הארכה לא תתקייםבמקרה של תוצאת שוויון בסיום המשחק ברבע גמר ובחצי גמר,   .5.10.1

ידי -מ', לסירוגין, שיבוצעו על 6 -בעיטות עונשין מ  5תום המשחק תינתנה לכל קבוצה ב

 השחקנים בטופס המשחק. 12שחקנים שונים אשר נכללו ברשימת 

, אחת לכל קבוצה, לסירוגין, עד 'מ 6 -במקרה של שוויון נוסף, תינתן בעיטת עונשין מ    .5.10.2

, אחר כך, לסירוגין, השחקנים שבעטו את להכרעה. בתחילה יבעטו השחקנים שלא בעטו עדיין

 פי אותו סדר בועטים.-הבעיטות הראשונות על 5

ללא הפסקה עם  X 2דק'  5במשחק הגמר בלבד, במקרה של שוויון, תתקיים הארכה של    .5.10.3

 5החלפת מגרשים. במקרה של שוויון לאחר הארכה. מיד בתום המשחק תינתנה לכל קבוצה 

 12ידי שחקנים שונים אשר נכללו ברשימת -ירוגין, שיבוצעו עלמ', לס 6 -בעיטות עונשין מ 

מ' תמיד יושוו מספר שחקני הקבוצה  6השחקנים בטופס המשחק. )בעת בעיטות הכרעה מ 

השחקנים  12שחקנים, על הקבוצה עם  12שחקנים מול  10לדוגמא קבוצה עם  –בהתאם 

 .(שחקנים מראש ולהודיע לשופט 2להוריד 
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 התלבושת .5.11

אחידים  חולצות אחידות ומכנסי ספורטפעה למשחקים בתלבושת ספורט מלאה וממוספרת; ההו

בנעלי כדורגל )בעלי יחפים או ור לשחק אסחל   ספורט.נעלי המותרות הן:  הנעליים חובה!

 פקקים(.

ידי -מגיני העצם חייבים להיות מכוסים לחלוטין על על כל שחקן לשחק עם מגיני עצם. חובה .5.11.1

 הגרביים.

 ושת השוער תהיה שונה בצבעה מתלבושת השחקנים האחרים והשופט.תלב .5.11.2

 

 כדור המשחק .5.12

לא  4הוא כדור מיוחד לאולמות )כדור מס'  5*5 –כדור המשחקים הרשמי שנקבע למשחק קט רגל 

 חיצוני(. –גם אם המשחק מתקיים במגרש משולב  –קופץ 

אם תתבקש לכך, כמו כן על כל קבוצה להביא עמה  כדור משחק אשר יועמד לרשות השופט ב

 כדורים לחימום.

 

 באולמות / מגרשים משולבים 5*5קט רגל חוקת המשחק  .5.13

 FUTSAL    - ע"פ חוקת ה 

שחקנים,  12במהלך המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך רשימה של  .5.13.1

 שתוגש לשופט לפני המשחק. שחקן שהוחלף יכול לחזור למגרש שנית )אין הגבלה במספר

ההחלפות(. חילופים יתבצעו תוך כדי משחק )ללא הפסקה( מתחום החילופים בלבד )ראה 

( מול ספסל הקבוצה ועל ידי העברת גופיה משחקן נכנס לשחקן יוצא / לחיצת בנספח א' סימון

 יד.

כל הפרה בביצוע החילוף יעניש את הקבוצה המפרה בבעיטה בלתי ישירה ממקום הכדור  .5.13.2

 כנס.וכרטיס צהוב לשחקן שנ

: יבוצע על ידי הנעת הכדור קדימה בלבד , לא ניתן להבקיע שער פתיחת  המשחק / לאחר שער .5.13.3

 .מבעיטת פתיחה

לאחר יציאת הכדור לחוץ מקווי הרוחב תעשה מרחבת השער  השוערידי -חידוש המשחק על .5.13.4

 לכל היותר. יותשנ 4ידי זריקה ביד והוצאת הכדור מרחבת השער , תוך -אך ורק על

 שניות. 4 -הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער, וזאת לא יותר מ  לשועררק  .5.13.5

)ברחבה או מחוצה לה( עליו תוך כדי משחק, או ברגלו כדור בידו ה משתלט על השוערכאשר  .5.13.6

 שניות. 4לחדש את המשחק תוך 

 . יותשנ 4על המשחק להיות משוחק תוך בכל מצב של חידוש משחק,  .5.13.7

 מ'(. 6בת השער )תחום לכל השחקנים הזכות להיכנס לרח .5.13.8

אפשר לבעוט בכדור לשער מכל חלקי המגרש )אין להשיג שער מבעיטת שוער, מכדור פתיחה  .5.13.9

     ומכדור חוץ(.

 לא קיים חוק נבדל. .5.13.10
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תבוצע בבעיטה, ממקום יציאת הכדור, כאשר הכדור מונח על  –)מקווי האורך(  הוצאת חוץ .5.13.11

 הקו.

בפינת קווי האורך והרוחב, כששחקן  ח,תבוצע בבעיטה כאשר הכדור המונ - בעיטת קרן .5.13.12

 מ' מהכדור. 5הקבוצה היריבה עומד לפחות 

על הקו , ויתר השחקנים  -השוער עומד בשער  -  מ' )פנדל( 6 -ביצוע בעיטת עונשין  מ .5.13.13

להזדהות וחייב לבעוט את הכדור  צריך)מאחורי הכדור(, הבועט  מ' מהכדור 5במרחק של 

 קדימה בלבד.

רה בלתי הכדור יונח במקום העבירה השופט יסמן בידו על עבי – ישירה ביצוע בעיטה בלתי .5.13.14

מ'  5 –במישרין בבעיטה בלתי ישירה, מרחק החומה יהיה כ  ישירה, לא ניתן להבקיע שער

 מהכדור.

 שחקנים )כולל שוער(. 5בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות  .5.13.15

 דק'. 2 -מורחק מידית ל  שחקן המקבל כרטיס צהוב .5.13.16

יחזור השחקן או מחליפו   -דק'  2בת קבוצתו של המוצהב לפני תום קע שער לחואם הוב

לשדה המשחק ברגע הבקעת שער החובה. צבירת שני כרטיסים צהובים לשחקן יגרמו 

דק' , במידה ומובקע שער  2 –)הרחקה ל  בכרטיס אדוםמהמשחק להרחקת השחקן 

 (.5.15.7יף יוכנס שחקן אחר במקום המורחק לפי סע, קבוצתו לחובת

 – בגין הפרה או עברה של שחקן, רשאי שופט המשחק להרחיק את השחקן מהמשחק בכלל .5.13.17

השחקן שהורחק מהמשחק , ייצא מזירת המשחק ולא יוכל לשחק ו/או לשבת  .כרטיס אדום

 על ספסל המחליפים גם במשחק הבא של קבוצתו, ויועמד בפני ועדת משמעת.

( רשאית קבוצת השחקן המורחק, להכניס שחקן דוםכרטיס אבמקרה הנ"ל )הרחקת שחקן ב .5.13.18

מרגע הרחקת השחקן, אלא אם הובקע שער לחובתם  'דק 2אחר לשדה המשחק, לאחר 

 , אז ייכנס שחקן מחליף לשדה המשחק ברגע הבקעת שער החובה.'הדק 2לפני תום 

 

 "דאבל פנדל"  .5.14

 בכל משחק השופט ירשום עבירות בכל מחצית 

אם השופט נתן יתרון גם , ניתן לספור עבירה עבירה ישירה בלבד העבירות הנספרות הינן

 )השופט חייב להודיע לקבוצות שיש עבירה נספרת ולהוסיפה למניין העבירות הנצברות(.

 מ' )פרט לבועט(. 5על כל השחקנים להימצא מאחורי הכדור במרחק של 

 פירוט עבירה ישירה נספרת:

 .עבירת יד 

 פגיעה בשחקן 

  ותכל עבירת אלימ 

  .מחאה כנגד שופט 
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 (.5.13.14)ראה סעיף  בלתי ישירה בעיטה - פירוט עבירה לא נספרת וענישה קבוצתית

 .הפרעת שחקן יריב  לשוער לשחרר כדור למשחק ללא מגע 

  ללא אישור .לשדה המשחק  שחקןכניסת 

  עבירה טכנית .כל 

 החזרת כדור לשוער לא לפי ההליך 

  שניות 4 ק תוךלחידוש משח הפרות השוער בנוגע.   

מטר בנקודה  6 -ההיה וההפרה בצועה בתחום רחבת השוער יונח הכדור על קו  -הערה

 הקרובה לביצוע העבירה.

 במשחקים מקוצרים: .5.14.1

 מטרים, ללא חומה  10-עברות קבוצתיות תיענש הקבוצה בכדור חופשי מ 4לאחר ביצוע 

 (., לכל מחציתואילך 5-)החל מהעבירה ה

 וצרים:במשחקים שאינם מק .5.14.2

מ', ללא 10 -עברות קבוצתיות תיענש הקבוצה והחל בכדור חופשי מ 5לאחר ביצוע  .5.14.2.1

 (. , לכל מחציתואילך 6-)החל מעבירה ה

מ' ,  10-הקבוצה הזוכה ב"דאבל פנדל" רשאית לבעוט מנקודה קרובה יותר מ .5.14.2.2

 תבוצע ללא חומה(.)הבעיטה  במידה והעבירה בוצעה קרוב יותר ממרחק זה

ת יתאפס במחצית המשחק. במידה ויש הארכה מניין העבירות של מניין העבירו .5.14.2.3

 המחצית השנייה ימשך גם בהארכה )ללא איפוס(.

 לא ניתן לבצע חילוף פרט לשוער הקבוצה שלחובתה נפסק דאבל פנדל. .5.14.2.4

הבועט חייב להזדהות , במקרה שלא יעשה זאת / או יוחלף בועט ללא הודעה  .5.14.2.5

 ונף כרטיס צהוב למפר.תיענש הקבוצה בבעיטה בלתי ישירה וי

 תהבועט הקבוצהבזמן ביצוע דאבל פנדל לא ניתן למסור את הכדור לחבר לקבוצה.  .5.14.2.6

רשאית לגעת בכדור רק אם הכדור שוחק על ידי היריבה, במקרה של הפרה יש 

 לפסוק על בעיטה בלתי ישירה ממקום ההפרה.

 

 מקרים מיוחדים .5.15

פר השחקנים הרב  מבקיעה שער, והקבוצה עם מס  שחקנים 4שחקנים נגד  5במצב של  .5.15.1

 .)מבין המחליפים( יכולה להוסיף עוד שחקן אחד בלבד שחקנים 4הקבוצה עם יכולה 

והקבוצה עם מספר השחקנים הרב מבקיעה שער, יכולה  3שחקנים נגד  5במצב של  .5.15.2

 שחקנים להוסיף עוד שחקן אחד בלבד )מבין המחליפים(. 3הקבוצה בעלת 

, במידה ומובקע שער, הקבוצה שספגה שער  יכולה שחקנים 4שחקנים נגד  4במצב של  .5.15.3

 .)מבין המחליפים( להוסיף עוד שחקן אחד בלבד

, במידה ומובקע שער, הקבוצה שספגה שער  תצרף שחקנים 3שחקנים נגד  4במצב של  .5.15.4

 שחקן נוסף מבין המחליפים.
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ת להרכב שחקנים כל אחת והובקע שער, שתי הקבוצות משלימו 3 שחקנים נגד 3 של במצב .5.15.5

 שחקנים בכל קבוצה )מבין המחליפים(. 4של 

המשחק יימשך והקבוצה המבקיעה לא תשלים  -שחקנים  אם לקבוצה המבקיעה יש פחות .5.15.6

 שחקן נוסף.

-מהרחקת השחקן, או לאחר ספיגת שער חובה, על 'דק 2שחקן מחליף יצורף למשחק בתום  .5.15.7

 פי המוקדם ביניהן.

 

 השוער    .5.16

יש לפסוק  על בעיטה שלהלן מהסעיפים  הפרה של אחדהיה ומתבצעת 

מ'  6-בתוך רחבת הבוצעה  בלתי ישירה ממקום ההפרה )אם ההפרה

 (.מ' 6 -יבוצע החידוש מקו ה

 שנ'. 4 -ברגל, במחצית המגרש שלו בלבד, יותר מלגעת בכדור אסור לשוער -

לאחר שנמסר אליו משחקן , במחצית המגרש שלו בלבד, לגעת בכדור אסור לשוער- 

 בוצתו במתכוון מבלי ששחקן יריב נגע או שיחק בכדור.ק

בכדור בידו בתחום הרחבה לאחר שנמסר לו מחבר קבוצתו במהלך לגעת  לשוער אסור-

 משחק או מכדור חוץ.

לקבל את הכדור בשנית מחבר קבוצתו במידה והשוער נמצא במחצית  לשוער מותר-

 (.ללא הגבלה לנהל מסירות המגרש של היריב בלבד )ניתן

לאחר שנמסר לו מחבר  , גם במחצית המגרש שלו,לגעת בכדור בשנית לשוער מותר-

 אם הכדור נגע בשחקן יריב.קבוצתו 

 

 שיתוף לא תקין של חריג גילענישה ב .5.17

 אזהרה מילולית של השופט כלפי מאמן הקבוצה.-

שחקן אחד פחות ביחס לכמות  -ענישת הרחקה לשתי דקות או עד ספיגת שער חובה -

 נים בזירת המשחק בטרם זוהתה העבירה.השחק

ההפרה תירשם בטופס המשחק ותישמר הזכות לוועדה המארגנת לזמן את הקבוצה -

 שביצעה את ההפרה לוועדת משמעת.
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 המגרש -נספח א' 
 

 
 

 

 

 אזור טכני  –סימוני מגרש 

 א.ור המסומן ובהתאם לתרשים הבזמ' בא 5 -החילופים יבוצעו בתחום ה

 

 

 זור החילופים וספסל המחליפיםא                                  

 טכני ספסל

 ל
 מותר למאמן לעמוד -אזור טכני    

 מ'  5 –תחום אזור החילופים 

 ספסל אזור טכני אזור טכני

 כניט

 ספסל

 כניט

אזור 

דאבל 

 פנדל

אזור 

רחבת 

השוע

 ר

שופט 

 מזכירות

עגו

ל 

הא

מצ

נקו ע

דת 

עונ

 שין
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 תקנון משחק הכדוריד .6

 י"ב-, י'ח', ט'-כיתות ז'

 

 כללי .6.1

למעט  ,הנהוגה באיגוד הכדוריד בישראל, חוקת הכדוריד פי-עלהמשחקים ישוחקו  6.1.1

 אותם חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים.

 12קבוצות תלמידים ועד  12י"ב תעפלנה עד -לכיתות י' האליפות הארציתלמשחקי  6.1.2

 (.1.14המבנה הארגוני סעיף  -קבוצות תלמידות )פירוט: פרק ב' 

 .89 – 1במספרים ממוספרת  השחקנים תהיהתלבושת  6.1.3

 .99 – 90תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מספרים 

 .99 – 90קבוצה שאין בה חריגי גיל לא תוכל להשתמש במס' 

 -.רים והשופטתהיה שונה בצבעה מתלבושת השחקנים האח יםלבושת השוערת 6.1.4

 .תלבושת השוערים מאותה קבוצה חייבת להיות זהה

 כל המשחקים משלב שמינית הגמר והלאה יתקיימו באולם סגור. 6.1.5

 

 

 

 משך זמן המשחק .6.2

 תלמידות ט'ח', -באליפות כיתות ז' .6.2.1

משחקים באותו יום,  2יים, כאשר מתקיימים ספר-ביתבליגת מועדוני הספורט ה

 . בין כל שליש הפסקה 'דק X 3 + 5דק'  13משך כל משחק הוא 

הפסקה  'דק X 3  +5דק'  20כאשר משחקים משחק אחד ליום משך המשחק הוא 

 .בין כל שליש

 .פסק זמן אחד בכל שליש לכל מאמן ניתן לקחת - פסקי זמן

 

 :במשחקי הגמר לתלמידות

 הפסקה. 'דק X 2  +10דק'  30 - בודדבמשחק גמר 

 :ומשחק הגמר( 4 - 3ק הדירוג משח ,בטורניר גמר )משחקי חצי הגמר

 . הפסקה 'דק X 2 +8דק'  20משחק כל משך זמן  ,משחקים ביום 2אם מתקיימים  -

 'דק X 2 +10 'דק 30 משחק יהיההמשך זמן  ,אם יתקיים משחק אחד ביום -

 .הפסקה

ללא  ,shoot- outבמקרה של שוויון במשחק הדורש הכרעה, יתקיימו זריקות 

 (.6.10 ףסעיהכללים ב)ראו  רכה.אה
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 ח', ט' תלמידים-באליפות כיתות ז' .6.2.2

 X 2  +10דק'  20כל משחק הוא  זמן משחקים באותו יום, משך 2מתקיימים  אם

 . הפסקה 'דק

 'דק X 2  +10דק'  30 יהיה המשחקזמן משך  ,יוםבמשחק אחד  אם יתקיים

 .הפסקה

 :במשחקי הגמר לתלמידים

  .סקההפ 'דק X 2  +10דק'  30 - בודדגמר שחק במ

 בלבד. 'דק 5רכה בת אתתקיים הבמקרה של שוויון במשחק הדורש הכרעה, 

  .זריקות לכל קבוצה לסירוגין shoot- out, 5יתקיימו זריקות במקרה של שוויון נוסף 

אחת לכל קבוצה לסירוגין, עד  shoot- outת במקרה של שוויון נוסף, תינתן זריק

 (.6.10בסעיף  shoot- out)ראו הכללים לזריקת  הכרעה.ל

 

 לתלמידים ולתלמידות י"ב-באליפות כיתות י' .6.2.3

 X 2דק'  20משחקים באותו יום, משך זמן כל משחק הוא  2אם מתקיימים 

 דקות הפסקה. 10+ 

 

 )שלב רבע הגמר( ובמשחקי חצי הגמר בשיטת המפסיד יוצא: בשלב הבתים

 .הארכהללא  ,הפסקה 'דק X 2   +10דק'  30ישחקו 

 משחק בודד בשיטת המפסיד יוצא:וב  ץבית/חו במשחקי

  .הארכה הפסקה, ללא 'דק X 2  +10דק'  30ישחקו 

 בשיטת המפסיד יוצא, בודדאו במשחק  ,בסיכום שני המשחקים במקרה של שוויון

 , ללא הארכה.shoot- out  תקיימו זריקותי

 במשחקי הגמר לתלמידים ולתלמידות 

  .הפסקה 'דק X 2  +10דק'  30 ישחקו

. )ראו ללא הארכה ,shoot- outרה של שוויון בתום המשחק יתקיימו זריקות במק

 (.6.10הכללים בסעיף 

 

 שיטת המשחקים .6.3

 בשיטת ליגה .6.3.1

לא תתקיים הארכה, ותוצאת תיקו  ,במשחקים המתקיימים בבתים בשיטת ליגה

 אפשרית.

 שיטת המפסיד יוצא )בית/חוץ( .6.3.2

צה בעלת הפרש השערים הקבו חוץ(,)בית/אם כל קבוצה ניצחה משחק אחד - 

 הגבוה יותר תעפיל לשלב הבא.

במקרה של שוויון בהפרשי השערים לאחר שני המשחקים, יתקיימו זריקות  -

shoot- out, 5 ידי שחקנים -לסירוגין. הזריקות יתבצעו על ,זריקות לכל קבוצה

 הרשאים להשתתף במשחק. שונים
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 ,נוספות, אחת לכל קבוצה shoot- outבמקרה של שוויון נוסף יינתנו זריקות  - 

שרשאים עדיין להשתתף ידי שחקנים שונים הרשומים בטופס )-לסירוגין, על

 -shootכולל שחקנים שזרקו כבר(, עד להכרעה. )ראו הכללים לזריקות  ,במשחק

out  6.10בסעיף.) 

 

 

 

 הדורש הכרעה( -שיטת המפסיד יוצא )משחק בודד .6.3.3

יתקיימו  ,או בכל משחק הדורש הכרעה במקרה של שוויון בתום משחק הגמר  -

ידי -לסירוגין. הזריקות יתבצעו על ,זריקות לכל קבוצה shoot- out, 5זריקות 

 , הרשאים עדיין להשתתף במשחק.שחקנים שונים

 ,נוספות, אחת לכל קבוצה shoot- outיינתנו זריקות , במקרה של שוויון נוסף - 

בטופס )כולל שחקנים שזרקו כבר(, עד ידי שחקנים שונים הרשומים -לסירוגין, על

 (.6.10בסעיף  shoot- outלהכרעה )ראו הכללים לזריקות 

 

 הניקוד .6.4

 בשלב הבתים המוקדמים:

 ח' , ט' תלמידים-באליפות כיתות ז'

 נק'. 2ניצחון מקנה 

 נק'. 1שוויון מקנה 

 נק'. 0 -הפסד 

 0: 12הפרש שערים של )נק'  2 -למנצחת נק' )לחובה( למפסידה,   1מינוס  -הפסד טכני 

 .(לזכות

 

 יים(ספר-ביתח' , ט' תלמידות )ליגת המועדונים ה-באליפות כיתות ז'

 נק'. 3ניצחון מקנה 

 נק'. 2שוויון מקנה 

 (.שמנצחת בשליש אחד)המפסידה  נק' 1 מקנה שלישים 2 - הפסד ב

 נק' 0 - שלישים 3 - הפסד ב

שלישים והפרש  3 -ניצחון ב)נק'  3 -נצחת למ ,נק' )לחובה( למפסידה 1מינוס  -הפסד טכני 

 .(בכל שליש לזכות 12:0שערים 

 

 

 

 

 

 



 2022מעודכן  ספטמבר 
 

 

 

88 

 הדירוג בבתים המוקדמים .6.5

 פי מספר הנקודות שצברה כל קבוצה.-על ייקבעדירוג הקבוצות    .6.5.1

של שוויון נקודות בטבלה, תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק/ים בין  במקרה   .6.5.2

 הנוגעות בדבר.

הפרשי השערים )זכות פחות  פי-עלהדירוג בטבלה  ייקבענוסף, במקרה של שוויון    .6.5.3

 חובה(, בתחילה בין הנוגעות בדבר ואח"כ בהפרש השערים הכללי.

 במקרה של שוויון נוסף, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר שערים רב יותר.   .6.5.4

 הגרלה בין הנוגעים בדבר. תתקייםבמקרה של שוויון נוסף    .6.5.5

 

 

                     יים לכיתות ספר-ביתליגת המועדונים הב – הדירוג בבתים .6.6

 ח' , ט' תלמידות -ז'

 פי מספר הנקודות שצברה כל קבוצה.-על ייקבעדירוג הקבוצות    .6.6.1

במקרה של שוויון נקודות בטבלה, תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק/ים בין    .6.6.2

 הנוגעות בדבר.

הפרשי המערכות )זכות  פי-עלטבלה הדירוג ב ייקבעבמקרה של שוויון נוסף,    .6.6.3

 פחות חובה(, בתחילה בין הנוגעות בדבר ואח"כ בהפרש המערכות הכללי.

הפרשי השערים )זכות פחות  פי-עלהדירוג בטבלה  ייקבעבמקרה של שוויון נוסף,    .6.6.4

 חובה(, בתחילה בין הנוגעות בדבר ואח"כ בהפרש השערים הכללי.

 יפות לקבוצה שהבקיעה מספר שערים רב יותר.במקרה של שוויון נוסף, תינתן עד   .6.6.5

 הגרלה בין הנוגעים בדבר. תתקייםבמקרה של שוויון נוסף    .6.6.6

 

 הרחקות .6.7

 י"ב -, י' ח', ט'-לכיתות ז'

עד לסיום  שחקןה ישתתףבכרטיס אדום )לא ישיר(, לא  שחקןבמקרה של הרחקת  -

יס אדום ישיר ליטול חלק במשחק הבא. במקרה של הרחקה בכרט יוכלהמשחק הנוכחי, ו

 יורחק, המצורף לו דיווח של השופט בטופס השיפוט על התנהגות בלתי ספורטיבית

 יועמד בפני ועדת משמעת.ואוטומטית גם מהמשחק הבא  שחקןה

 

ידי שופט לא יוכל להדריך את נבחרתו גם במשחק -מורה או מאמן המורחק מהמשחק על -

ו אינה ניתנת לערעור. קבוצה הבא, נוסף על הגשת תלונה לוועדת משמעת. החלטה ז

מהמשך ההשתתפות  מידית תיפסלללא מורה מלווה, כתוצאה מהרחקת המורה, 

 כל עוד ההרחקה בתוקף. ,באליפות הארצית
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 כדור המשחק .6.8

 1כדור מספר  -ח' -לכיתות ז' .6.8.1
 2כדור מספר  -לכיתות ט'  .6.8.2

 3כדור מספר  -י"ב תלמידים -י'לכיתות  .6.8.3

 2מספר כדור  -י"ב תלמידות -לכיתות י' .6.8.4

 

 

 ענישה במקרה של שיתוף לא תקין של חריג גיל .6.9

דקות שחקן אחד פחות ביחס לכמות השחקנים בזירת  2ענישת  -כרטיס צהוב כנגד המאמן

 המשחק בטרם זוהתה העבירה.

ההפרה תירשם בטופס המשחק ותישמר הזכות לוועדה המארגנת לזמן את הקבוצה 

 שביצעה את ההפרה לוועדת משמעת.

 

 )שחקן מול שוער( shoot- out –שיטת ה  .6.10

תתקיים הגרלה  )ללא הארכה(. shoot-outהכרעה בשיטת  המצריךבמקרה של שוויון 

 לקביעת הקבוצה שתזרוק ראשונה והשער אליו יזרקו.

שחקנים מהסגל הכללי של כל קבוצה רשאים להיבחר ולזרוק לשוער מהקבוצה  5   .6.10.1

הניסיונות,  5ה יותר שערים מתוך היריבה )גם שוער יכול לזרוק(. הקבוצה שהבקיע

 תנצח במשחק. 

 

קבוצה רשאית לבחור את השוער המוסר מתוך השחקנים שסיימו את המשחק    .6.10.2

 )גם שחקן יכול לשמש כשוער מוסר(.

 

שחקנים )יכולים לבחור גם כאלה  5ייבחרו שוב  ,הניסיונות 5אם אין הכרעה לאחר    .6.10.3

, אחת לכל קבוצה shoot- out ויינתנו זריקות (, שכבר זרקו בסבב הראשון

 לסירוגין, עד להכרעה.

 

 תנצח הקבוצה שהשיגה יתרון לאחר מספר זהה של זריקות.   .6.10.4

 

 אופן הביצוע   .6.10.5

  חייבים לדרוך עם )של הקבוצה המתקיפה ושל הקבוצה המגינה(,  השועריםשני

 רגל אחת על קו השער טרם הוצאת המסירה.

 שלו בכל מקום  9 -חת על קו ה שחקן השדה המתקיף חייב לדרוך עם רגל א

 שיבחר.
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  לאחר שריקת השופט, שחקן השדה המתקיף מוסר את הכדור לשוער קבוצתו

 )במסירה זו אסור שהכדור יגע בקרקע(.

  מרגע שנמסר הכדור לשוער המתקיף, השחקן המתקיף רץ לכיוון שער הקבוצה

עם הכדור היריבה והשוער מוסר אליו את הכדור. )השוער המתקיף רשאי לנוע 

שניות. גם במסירה זו אסור  3חייב למוסרו בתוך ) ללא כדרור( ו רחבתו בתוך 

 שהכדור יגע בקרקע(.

 המתקיף השחקן השוער המגן רשאי לצאת מקו השער ברגע שנמסר הכדור מ

 . אסור לו לצאת מתחום רחבתו.ולשוער

 ון כיוויר בתנועה ולזרוק אותו לוהשחקן המתקיף חייב לתפוס את הכדור בא

 3 -שניות  3 -שער היריבה )ללא כדרור, וללא הפרה אחרת של החוקים 

 (.םצעדי

  שחקנים, היא רשאית לזרוק  5 -אם קבוצה נותרה בתום המשחק עם פחות מ

בסיבוב הראשון רק כמספר שחקניה במגרש לעומת הקבוצה השנייה שלה יהיו 

 .תניסיונו 5

 

 ענישה במקרים של הפרות

  על הכללים  השחקן המתקיף ביצעו הפרה כל שהיא אם השוער המתקיף או

 המוזכרים לעיל, תיפסל הזריקה ותיחשב כהחמצה.

 תתקיים "ענישה  אם השוער המגן מבצע הפרה של יציאה מתחום הרחבה

  מתפתחת )פרוגרסיבית(":

  יחשב השער ויוצא כרטיס צהוב  -בשחקן המתקיף והובקע שער  לא נגעאם

 לשוער.

  יוצא כרטיס צהוב ותינתן זריקת  -תקיף ולא הובקע שער בשחקן המלא נגע אם

 מ'. 7

 בכרטיס אדום. כל הפרה נוספת מעבר לפעם הראשונה תגרור הרחקה 

  יחשב השער ויוצא כרטיס  -השוער בשחקן המתקיף והובקע שער  נגעאם

 אדום.

  יוצא כרטיס אדום ותינתן  -המתקיף ולא הובקע שער  השוער בשחקן נגעאם

 מ'. 7זריקת 
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 טניס שולחןהתקנון משחק  .7

 י"ב-, י'ח', ט'-כיתות ז'

 

 ח', ט'-כיתות ז' -כללי .7.1

לטניס ת לאומי-ביןחוקת המשחק הנהוגה בפדרציה הפי -על ישוחקוהמשחקים  .7.1.1

 .בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטייםהמפורטים  אותם חוקיםלמעט , שולחן

פויות המחוזיות. לפי שיטת המשחקים שהתקיימה באלי תשוחקהאליפות הארצית  .7.1.2

את הדירוג  יקבע, והדירוג האישי בסיום התחרות, קבוצתיתהתחרות הינה 

 המשחקים תפורט בהמשך.הקבוצתי. שיטת 

 .מערכות( 5מתוך  3 -יה ב י)זכמערכות  5 -בשיטת הטוב מ  ישוחקו משחקיםה .7.1.3

במקרה של . לכל שחקן רצופותהגשות  2נקודות.  11בכל מערכה משחקים עד  .7.1.4

וכו'(.  11:13, 10:12נקודות ) 2ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של  10:10שוויון 

 לכל שחקן(. ,לסירוגין ,הגשה אחת )בהארכה זו תינתן

 שחקנים שונים. 3על כל קבוצה לשתף מינימום  חובה, משחקבכל  .7.1.5

 שחקנים, תפסיד הפסד טכני. 3 -שתופיע למשחק עם פחות מ  ספר-ביתנבחרת  .7.1.6

 

 דירוג הקבוצות .7.2

פי סה"כ המיקומים של שלושת השחקנים. הקבוצה שמספר נקודותיה -על בעייק   .7.2.1

 יהיה הנמוך ביותר תזכה במקום הראשון.

פי -בסיכום האליפות, במקרה של שוויון נקודות בין קבוצות, תדורגנה הקבוצות על   .7.2.2

 המיקום הטוב ביותר של השחקנים שידורגו במקום השלישי.

 

 ציוד המשחק .7.3

ידי -יוד אישי חייב להיות מאחד הסוגים המאושרים עלכל ציוד המשחק + צ   .7.3.1

ידי -ת. )דוגמא: המחבט חייב להיות מצופה בחומר מאושר עללאומי-ביןהפדרציה ה

 השני בצבע שחור(.  דויוצהאחד בצבע אדום בהיר  דויכשצהפדרציה 

 מ"מ. 40, קוטר לבןכדורי המשחק בצבע 

לחנות תגבור נתון לשיקול דעתו שולחנות לפחות. השימוש בשו 2בכל משחק יהיו    .7.3.2

של המנהל המקצועי של התחרות. משחקי הסיבוב השני, לאחר משחק הזוגות, 

החלטת הוועדה המארגנת  פי-עלייערכו על שניים או שלושה שולחנות במקביל, 

 והמנהל המקצועי של התחרות.

 

 שחקן או זוג זכאים לפסק זמן אחד של עד דקה בכל המשחק. -
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 תלבושתה .7.4

 לצה קצרת שרוול, מכנסיים קצרים או חצאית, גרביים ונעלי ספורט.חו   .7.4.1

 .פרט לנעליים וגרביים בצבע הדומה / הזהה לצבע הכדורבגדי המשחק לא יהיו    .7.4.2

 התלבושת הקבוצתית חייבת להיות זהה )חולצה ומכנסיים או חצאית(.   .7.4.3

 .לבןהכיתוב / המספר על החולצות לא יהיה בצבע    .7.4.4

 

רגנת תפרסם מראש את סוג השולחן עליו ישחקו, את צבע הערה: הוועדה המא

 -השולחן ואת סוג הכדור.

 

 שחקן חייב להגיש את הכדור מלפני הגוף בלבד, כאשר הוא עומד עם הפנים לכיוון השולחן.  .7.5

י השופטים נההגשה תתבצע מקו הרוחב בלבד. אין להסתיר את הכדור מהיריב ומש

ילת פעולת ההגשה ועד שהכדור עובר את קו הרוחב העומדים בשני צידי השולחן, מרגע תח

 של המגיש.

 

-תות ז'ייים בטנ"ש לתלמידים בכספר-ביתבמסגרת תחרויות המועדונים ה השיתוף תלמיד .7.6

 .ח', ט'

. האישור ספר-ביתשכבת גיל באותו  לשתף תלמידה אחת בקבוצת התלמידים מאותהניתן 

מסגרת תחרותית לתלמידות  לא קיימת הספר-ביתלשיתוף התלמידה מותנה בכך שב

יש שתי תלמידות או יותר העוסקות בטניס שולחן על  הספר-ביתבאותה שכבת גיל. אם ב

ולא תאושר השתתפותה של תלמידה , להקים מסגרת תחרותית נפרדת לבנות הספר-בית

 במסגרת קבוצת התלמידים.

 

 הרכב הקבוצה .7.7

ם לפי רשימה שתוגש תלמידי 5 -תלמידים לפחות ולא יותר מ  3קבוצה תמנה    .7.7.1

דירוג השחקנים  מראש )לפני תחילת התחרויות( על גבי טופס הרישום הקבוצתי.

 הפנימי יופיע על גבי טופס הרישום.

 

 לא תתאפשר החלפת שחקנים לאחר תחילת התחרויות.   .7.7.2

 

החלפת שחקן בהתאם לרשימות: כל מדורג יעלה שלב אחד בדירוג והמחליף    .7.7.3

 .3ישובץ כמדורג 
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 י"ב-י' כיתות .7.8

טניס ת ללאומי-ביןחוקת המשחקים הנהוגה בפדרציה ה פי-על ישוחקוהמשחקים    .7.8.1

 .המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים למעט אותם חוקים, שולחן

 

מדי שנה תקבע הוועדה המקצועית את מספר הקבוצות מכל מחוז שתשתתפנה    .7.8.2

 באליפות הארצית.

 

 משחקוניםה .7.8.3

 .משחקונים 7 -הטוב מ משחקים ישחקו בשיטת ב .7.8.3.1

 .משחקונים 4 -מנצחת קבוצה שניצחה ראשונה ב  .7.8.3.2

 5מתוך  3 -יה ב י)זכ מערכות 5 -משחקים הטוב מ  ,משחקוןבכל  .7.8.3.3

 מערכות(

 פי הפירוט הבא:-משחקים ישוחקו עלה .7.8.3.4

  מקבוצה ב'. 2מקבוצה א' מול שחקן מס'  1שחקן מס'  - 1משחקון 

  מקבוצה ב'. 1חקן מס' מקבוצה א' מול ש 2שחקן מס'  - 2משחקון 

  מקבוצה ב'. 3מקבוצה א' מול שחקן מס'  3שחקן מס'  - 3משחקון 

  משחק זוגות. - 4משחקון 

  מקבוצה ב'. 1מקבוצה א' מול שחקן מס'  1שחקן מס'  - 5משחקון 

  מקבוצה ב'. 3מקבוצה א' מול שחקן מס'  2שחקן מס'  - 6משחקון 

  מקבוצה ב'. 2קן מס' מקבוצה א' מול שח 3שחקן מס'  - 7משחקון 

, 1לפני כל תחרות על המורה לקבוע את דירוג השחקנים: מדורג  .7.8.3.5

ואת שמות התלמידים המשתתפים במשחק  3, ומדורג 2מדורג 

 הזוגות.

 

במקרה של . הגשות רציפות לכל שחקן 2נקודות.  11בכל מערכה משחקים עד    .7.8.4

 וכו'( 11:13, 10:12נק' ) 2ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של  10:10שוויון 

 לכל שחקן(. ,לסירוגין)בהארכה זו תינתן הגשה אחת, 

 

 שחקנים שונים. 3בכל משחק חובה על כל קבוצה לשתף מינימום    .7.8.5

 שחקנים, תפסיד הפסד טכני. 3 -שתופיע למשחק עם פחות מ  ספר-ביתנבחרת 
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 הניקוד   .7.8.6

 נקודות. 2  מקנהניצחון  

 נקודה. 1מקנה הפסד  

 נקודות. 0  -י  הפסד טכנ

 0:11 -בכל מערכה ו  0:3במשחקונים,  0:4)נקודות  2 -למנצחת  - הפסד טכני

במשחקונים, בכל מערכה  הכנ"ל לחובת) נקודות 0 -למפסידה  .(בנקודות

 .ובנקודות(

 

 דירוג הקבוצות בשיטת ליגה   .7.8.7

 מספר הנקודות שצברה כל קבוצה. פי-על ייקבעדירוג הקבוצות  .7.8.7.1

פי -ן נקודות בין קבוצות, תדורגנה הקבוצות עלבמקרה של שוויו .7.8.7.2

 הניקוד המצטבר לאור תוצאות המשחקים של הנוגעות בדבר.

פי יחס המערכות בין הנוגעות -השוויון ייקבע הדירוג על אם יישמר .7.8.7.3

 בדבר.

פי יחס נקודות קטנות בין -במקרה של שוויון נוסף ייקבע הדירוג על .7.8.7.4

 הנוגעות בדבר.

וג נותרו פחות קבוצות בשוויון כלשהו, תחל אם בשלב מסוים של הדיר .7.8.7.5

 ואילך. 7.8.7.2ההתייחסות לגביהן מחדש מסעיף 

 הגרלה. תתקייםבמקרה של שוויון נוסף,  .7.8.7.6

 

 ציוד המשחק   .7.8.8

ידי -כל ציוד המשחק + ציוד אישי חייב להיות מאחד הסוגים המאושרים על

ידי -מאושר על. )דוגמא: המחבט חייב להיות מצופה בחומר תלאומי-ביןהפדרציה ה

 הפדרציה כשצידו האחד בצבע אדום בהיר וצידו השני בצבע שחור(. 

 מ"מ. 40כדורי המשחק בצבע כתום, קוטר 

 

 תלבושת   .7.8.9

 חולצה קצרת שרוול, מכנסיים קצרים או חצאית, גרביים ונעלי ספורט. .7.8.9.1

בגדי המשחק לא יהיו בצבע הדומה/הזהה לצבע הכדור פרט לנעליים  .7.8.9.2

 וגרביים.

קבוצתית חייבת להיות זהה )חולצה ומכנסיים או התלבושת ה .7.8.9.3

 חצאית(.

 .לבןהכיתוב/המספר על החולצות לא יהיה בצבע  .7.8.9.4

 

: הוועדה המארגנת תפרסם מראש את סוג השולחן עליו הערה

 ישחקו, את צבע השולחן ואת סוג הכדור.
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לכיוון שחקן חייב להגיש את הכדור מלפני הגוף בלבד, כאשר הוא עומד עם הפנים   7.8.10

תתבצע מקו הרוחב בלבד. אין להסתיר את הכדור מהיריב ומשני השולחן. ההגשה 

העומדים בשני צידי השולחן, מרגע תחילת פעולת ההגשה ועד שהכדור  השופטים

 עובר את קו הרוחב של המגיש.

 

 הרכב הקבוצה  7.8.11

 תלמידים. 5 -תלמידים לפחות ולא יותר מ  3 סגל שחקני הקבוצה ימנה

 שחקנים. 4שחקנים ומקסימום  3חרות עצמה, ישתתפו מינימום בת

 4באחריות המורה המלווה לידע בבוקר האירוע את הוועדה המארגנת מי הם 

השחקנים להיות רשומים  4בתחרות. חובה על בפועל השחקנים אשר ישתתפו 

יורשו להשתתף השחקנים שירשמו בטופס המשחק,  רק .בטופס הרישום הקבוצתי

ללא כל אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד לסיומם של , במשחקים

 המשחקים.
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   אתלטיקה קלה  תקנוני -פרק ד' 

 

 תחרות קבוצתית באתלטיקה קלה  .1

 ו'-כיתות ה'

 

 כללי .1.1

ידי -והמאושרת על ת המקובלתלאומי-ביןהתחרויות יתנהלו בהתאם לחוקה ה   .1.1.1

ובחוזרי  אל, פרט לשינויים המופיעים בתקנון זהקלה בישראיגוד האתלטיקה 

 המנכ"ל הרלוונטיים

 

ו'( יתקיימו תחרויות במסגרת מחוזית  -ה' ותהספר היסודיים )כית-לתלמידי בתי   .1.1.2

לבד מתחרויות הזמנה  -מחוזי או ארצי לגיל זה -בלבד. לא יהיה המשך בין

 מיוחדות בהתאם להחלטת הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

 

 ערעורים במהלך התחרות   .1.1.3

ממועד פרסום  'דק 20ניתן לערער על תוצאות אישיות/קבוצתיות עד  .1.1.3.1

 התוצאות בלוח המודעות.

 הגשת ערעור תהיה בהתאם לנוהלי תקנון זה. .1.1.3.2

 

 שינוייםה   .1.1.4

 48שינויים בהרכב המתחרים או במקצועות התחרות ניתן לבצע עד  .1.1.4.1

 (.שעות לפני מועד תחילת התחרויות )כולל טכס פתיחה

ניתן יהיה לבצע עד שעתיים לפני תחילת שינויים בשיבוץ מקצועות  .1.1.4.2

התחרות, מתוך הרשימה המאושרת, בתוספת שליחת טופס שיבוץ 

 מקצועות מעודכן לוועדה המארגנת.

השינויים דלעיל יבוצעו אך ורק מתוך רשימת התלמידים שהוגשה  .1.1.4.3

 מראש לוועדה המארגנת.

 30לך התחרות תתבצע עד החלפת תלמיד ספורטאי חולה/פצוע במה .1.1.4.4

לפני תחילת התחרות באותו מקצוע וזאת לאחר אישור בכתב של  'דק

 רופא או חובש והמפקח על החינוך הגופני האחראי לתחרות.

הוועדה המארגנת רשאית לשנות את לוח הזמנים במהלך התחרות  .1.1.4.5

 תוך מתן הודעה מוקדמת.
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 שתתפותהתנאי ה .1.2

ו' שנרשמו על גבי טופס רישום -דים בכיתות ה'רשאים להשתתף אך ורק תלמידים הלומ

    הספר ו/או נמצאים במאגר המחליפים של נבחרת -ידי מנהל בית-קבוצתי החתום על

 הספר שנרשמו בהרשמה מוקדמת.-בית

 

 ספר לשתף שני תלמידים ו/או שתי תלמידות. -בכל מקצוע אישי חייב בית

ישיים, יפסיד את הניקוד על כל ספר שלא יעמוד בחובת ההשתתפות במקצועות הא-בית

 תלמיד שחסר במקצוע.

 

ספר שלא ישתתף במקצוע -מקצוע השליחים הוא חובה לכל הקבוצות המשתתפות. בית

 השליחים, לא יקבל ניקוד קבוצתי ולא ידורג בתחרות הקבוצתית.

 

מקצועות בלבד )מירוץ שליחים נחשב כמקצוע  בשלושהלהשתתף  רשאיכל תלמיד יהיה 

 ועניין(. לכל דבר

 

 לא תעוכב תחרות בגלל תלמיד ספורטאי המשתתף בשני מקצועות תחרות.

 

 ניסיונות במקצועות השדה חוץ מקפיצה לגובה. 3לכל מתחרה יינתנו 

 

 מקצועות התחרות .1.3

 

 מקצועות הריצה   .1.3.1

 מ' 60ריצת  .1.3.1.1

 מתבצעת בשבילים במספר מקצים.

 ו בהגרלה מוקדמת.ייקבעשבילי הריצות 

הזמן שקבע  פי-עלפי במקצועות הריצה תתבצע קביעת המיקום הסו

 התלמיד במקצה.

 מ' 600ריצת  .1.3.1.2

עשה בהגיע הרצים ילאחר תחילת הריצה המעבר למסלול הפנימי י

 לקו הסימון.  

 X4מ'  60 מירוץ שליחים .1.3.1.3

 .כל הריצה תתבצע בשבילים

 

 כללי ענישה ופסילה במקצועות הריצה .1.3.1.4
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   וק פעם אחתבמקצועות הריצה והשליחים מותר לפסול בזינ 

 התלמיד ,יהיבפסילה השנ בלבד. כל הרצים יקבלו אזהרה.

המירוץ יוזנק שוב  .יוצא מהתחרות ויקבל נקודה אחת הפוסל

 בלעדיו.

 

    במקרה של נפילת תלמיד באחד ממקצועות הריצה הוא יהיה

השופט הראשי ומנהל של אישור  פי-עלרק רשאי לרוץ שנית 

 התחרות.

   של פסילה עקב העברת מקל מחוץ במקרה  שליחים, במרוץ

יופחתו נקודות לקבוצה: בפסילה הראשונה יורדו לקבוצה  לתחום,

 פסילהבנקודות ו 20נקודות, בפסילה השנייה יורדו לקבוצה   10

 בנקודה אחת בלבד בכל המירוץ.תזוכה שלישית הקבוצה ה

 

 מקצועות השדה .1.3.2

 קפיצה לגובה .1.3.2.1

 הגובה ההתחלתי:

 'מ 1.00 תלמידים:

 'מ 0.90 :תלמידות

 

 :העלאת הרף

 בכל פעם. ס"מ 5 -יוגבה ב  הרף

 ס"מ בכל פעם. 3 -הקופצים האחרונים יוגבה הרף ב  3 -ל 

 ס"מ בכל פעם. 2 -הקופצים האחרונים יוגבה הרף ב  2 -ל 

 הקופץ האחרון רשאי לקבוע את העלאת הרף כרצונו.רק 

 

 חוקת קפיצה לגובה

-סופית ידורגו הקופצים עלבמקרה של שוויון בין מתחרים בתוצאה ה

 פי הסדר הבא:

 ינצח הקופץ שעבר את הגובה האחרון בניסיון המוקדם יותר.  .א

ינצח הקופץ שסך פסילותיו בכל  –אם עדיין נשמר השוויון   .ב

 הגבהים הינה הנמוכה יותר.

המתחרים ידורגו במשותף באותו  –אם עדיין נשמר השוויון    .ג

 המקום.
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 קפיצה למרחק .1.3.2.2

 ניסיונות לכל תלמיד. 3ה למרחק יינתנו בתחרות הקפיצ

המדידה תיעשה מהסימן הקרוב ביותר שנוצר בבור הנחיתה על ידי 

 חלק כלשהו מגופו של הקופץ, אל קו הניתור או המשכו.

 

 

 זריקת כדור .1.3.2.3

 ניסיונות לכל תלמיד. 3בתחרות זריקת כדור יינתנו 

 נת.הוועדה המארג ידי-עלעודי כפי שיוחלט יהכדור יהיה כדור י

הזריקה תהיה זריקת כתף בלבד. כף היד עם הכדור חייבת לעבור את 

 גובה הכתף. זריקה תחתית או זריקה צידית תפסל.

 

 ניקוד קבוצתי ודירוג אישי .1.4

 .1-100בהתאם לטבלת ניקוד טבלאות הניקוד 

אם לטבלת ו במספר נקודות שישיג במקצוע בו התחרה, בהתספר-ביתכל מתחרה יזכה את 

 .הניקוד

 

 תפסל התוצאה הטובה ביותר. -אשר ישתף יותר תלמידים מהמותר  ספר-יתב

הניקוד למשתתפים: כל תוצאה נמוכה מתוצאה התחלתית בטבלת ניקוד, תזכה את 

ו נפסל משתתף שפסל בכל ניסיונותיו במקצועות השדה א (.1בנקודה אחת )המשתתף 

 .(1אחת ) נקודה בזינוק בריצה, יקבל גם כן

 

 זכה בניקוד כפול.ריצת שליחים ת

 

 שיושגו בתחרויות, יקבעו את הדירוג האישי של המשתתפים בתחרות. תתוצאו

 

 שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר, תוכרז כמנצחת. ספר-ביתנבחרת 

 במקרה של שוויון בניקוד הקבוצתי, תדורגנה הקבוצות כדלקמן:

 הראשון. המקום הטוב יותר יינתן לקבוצה שצברה יותר זכיות במקום .א

 במקרה של שוויון נוסף יינתן המקום הטוב יותר לבית הספר שניצח במירוץ השליחים. .ב

במקרה של שוויון נוסף הקבוצה בעלת ההישג האישי הטוב יותר )ניקוד גבוה יותר(  .ג

 תמוקם במקום טוב יותר.
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 תחרות קבוצתית באתלטיקה קלה  .2

 ט'ח', -ז'כיתות 

 כללי .2.1

ידי -ת המקובלת והמאושרת עללאומי-ביןחוקה ההתחרויות יתנהלו בהתאם ל   .2.1.1

פרט לשינויים המופיעים בתקנון זה ובחוזרי קלה בישראל,  איגוד האתלטיקה

 המנכ"ל הרלוונטיים.

 

 יקבעתהספר או של תלמידים ספורטאים בודדים -ההשתתפות של נבחרות בתי   .2.1.2

ת הארציות בנפרד לכל אירוע, תוך הקפדה על ייצוג של כל מחוז במסגרת האליפויו

 יונים מספריים או מקצועיים מאידך גיסא.פי קריטר-מחד גיסא, ועל

 

התחרויות יתקיימו במתכונת של תחרויות אזוריות, מחוזיות וארציות. המעבר    .2.1.3

 משלב לשלב ייקבע בנפרד לגבי כל תחרות בהתאם לאופייה.

 

 ערעורים במהלך התחרות   .2.1.4

ממועד פרסום  'דק 20ניתן לערער על תוצאות אישיות/קבוצתיות עד  .2.1.4.1

 התוצאות בלוח המודעות.

 הגשת ערעור תהיה בהתאם לנוהלי תקנון זה. .2.1.4.2

 

 שינוייםה   .2.1.5

 48שינויים בהרכב המתחרים או במקצועות התחרות ניתן לבצע עד  .2.1.5.1

אך ורק מתוך רשימת התלמידים  שעות לפני מועד תחילת התחרויות 

 )כולל טכס פתיחה(.שהוגשה מראש לוועדה המארגנת.

ניתן יהיה לבצע עד שעתיים לפני תחילת יים בשמות המתחרים שינו .2.1.5.2

התחרות, מתוך הרשימה המאושרת בתוספת שליחת טופס שיבוץ 

 מקצועות מעודכן לוועדה המארגנת.

השינויים דלעיל יבוצעו אך ורק מתוך רשימת התלמידים שהוגשה  .2.1.5.3

 מראש לוועדה המארגנת.

 30תתבצע עד  החלפת תלמיד ספורטאי חולה/פצוע במהלך התחרות .2.1.5.4

בכתב של  תחילת התחרות באותו מקצוע וזאת לאחר אישור לפני 'דק

 רופא או חובש והמפקח על החינוך הגופני האחראי לתחרות.

הוועדה המארגנת רשאית לשנות את לוח הזמנים במהלך התחרות  .2.1.5.5

 תוך מתן הודעה מוקדמת.
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 שתתפותהתנאי ה .2.2

ח', ט' העונים על דרישות הגיל, -ז' תלמידים הלומדים בכיתות אך ורק רשאים להשתתף

הספר ו/או נמצאים במאגר -ידי מנהל בית-שנרשמו על גבי טופס רישום קבוצתי החתום על

 הספר שנרשמו בהרשמה מוקדמת.-המחליפים של נבחרת בית

 

 ספר לשתף שני תלמידים ו/או שתי תלמידות.-בכל מקצוע אישי חייב בית

במקצועות האישיים, יפסיד את הניקוד על כל  ספר שלא יעמוד בחובת ההשתתפות-בית

 תלמיד שחסר במקצוע.

 

 תפסל התוצאה הטובה ביותר. -אשר ישתף יותר תלמידים מהמותר  ספר-בית

 

שלא ישתתף במקצוע  ספר-ביתמקצוע השליחים הוא חובה לכל הקבוצות המשתתפות. 

 השליחים, לא יקבל ניקוד קבוצתי ולא ידורג בתחרות הקבוצתית.

 

שליחים נחשב כמקצוע  רוץיממקצועות בלבד ) בשלושהלהשתתף  רשאיתלמיד יהיה  כל

 לכל דבר ועניין(.

 

 לא תעוכב תחרות בגלל תלמיד ספורטאי המשתתף בשני מקצועות תחרות או יותר.

 

 מקצועות התחרות .2.3

 

 כיתה ט' ח'-כיתות ז'

 מ' 80ריצת  מ' 80ריצת 

 קפיצה למרחק קפיצה למרחק

 פיצה לגובהק קפיצה לגובה

 הדיפת כדור ברזל

 ק"ג 2ק"ג, תלמידות  3תלמידים 

 הדיפת כדור ברזל

 ק"ג 3ק"ג, תלמידות  4תלמידים 

 מ' 800ריצת  מ' 800ריצת 

 שליחים שוודי )ניקוד כפול( )ניקוד כפול( X4מ'  80שליחים 

(100 ,200 ,300 ,400) 
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 מקצועות הריצה .2.3.1

 מ' 80ריצת  .2.3.1.1

 מקצים.בשבילים במספר  תמתבצע

 ו בהגרלה מוקדמת.ייקבעשבילי הריצות 

הזמן שקבע  פי-עלקביעת המיקום הסופי במקצועות הריצה תתבצע 

 התלמיד במקצה.

 : אין חובת זינוק נמוך!הזינוק

 

 X 4מ'  80 שליחים מירוץ .2.3.1.2

 ח'-כיתות ז'

 כל הריצה תתבצע בשבילים.

 כיתות ט'

במדורג  'מ 100שליחים שבדי יזנקו הרצים הראשונים  מירוץב .א

 300 -בשבילים, רצי ה  'מ 200 -בשבילים, אחריהם ירוצו רצי ה 

הראשונים ואחר כך יעברו לשביל  'מ-ה 50ירוצו בשבילים את  'מ

 ירוצו את כל המרחק בשביל הפנימי. 'מ 400 -הפנימי, ורצי ה 

 ו בהגרלה מוקדמת.ייקבעשבילי הריצות  .ב

 : אין חובת זינוק נמוך!הזינוק

 

 מ' 800ריצת  .2.3.1.3

התחלת הריצה בשבילים עד תום העקומה הראשונה ואח"כ ריצה 

 בשביל הפנימי.

 

 כללי ענישה ופסילה במקצועות הריצה .2.3.1.4

כל במקצועות הריצה והשליחים מותר לפסול בזינוק פעם אחת.  .א

הפוסל התלמיד  ,יהיבפסילה השנזהרה. אהרצים במקצה יקבלו 

 ב בלעדיו.המירוץ יוזנק שו .(ויקבל נקודה אחת) יוצא מהתחרות 

, הוא יהיה במקרה של נפילת תלמיד באחד ממקצועות הריצה .ב

השופט הראשי ומנהל של אישור  פי-עלרק שאי לרוץ שנית ר

 התחרות.

במירוץ שליחים, במקרה של פסילה עקב העברת מקל מחוץ    .ג

 לתחום, יופחתו נקודות לקבוצה:
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ו , בפסילה השנייה יורדנקודות 10בפסילה ראשונה יורדו לקבוצה 

נקודות ופסילה שלישית תזכה את הקבוצה בנקודה  20לקבוצה 

 אחת בלבד בכל המירוץ.

 מקצועות השדה .2.3.2

 קפיצה לגובה .2.3.2.1

 הגובה ההתחלתי

 

 גמר ארצי מין כיתה

 מ' 1.30 תלמידים ח'-ז'

 מ' 1.10 תלמידות 

 מ' 1.35 תלמידים ט'

 מ' 1.15 תלמידות 

 

גובה נמוך יותר בהתאם בתחרויות האזוריות והמחוזיות ניתן להתחיל ב

 להחלטת הוועדה המארגנת.

 העלאת הרף

 .ס"מ בכל פעם 5 -הרף יוגבה ב 

הקופץ  רקבכל פעם. ס"מ  3 -הקופצים האחרונים יוגבה הרף ב  3 -ל 

 רשאי לקבוע את העלאת הרף כרצונו.האחרון 

 

 חוקת קפיצה לגובה

-על במקרה של שוויון בין מתחרים בתוצאה הסופית ידורגו הקופצים

 פי הסדר הבא:

 ינצח הקופץ שעבר את הגובה האחרון בניסיון המוקדם יותר. .א

ינצח הקופץ שסך פסילותיו בכל  –אם עדיין נשמר השוויון  .ב

 הגבהים הינה הנמוכה יותר.

המתחרים ידורגו במשותף באותו  –אם עדיין נשמר השוויון    .ג

 המקום.

 

 למרחקקפיצה  .2.3.2.2

 ות לכל תלמיד.סיונינ 4למרחק יינתנו  בתחרות הקפיצה

המדידה תיעשה מהסימן הקרוב ביותר שנוצר בבור הנחיתה על ידי 

 חלק כלשהו מגופו של הקופץ, אל קו הניתור או המשכו.
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 הדיפת כדור ברזל .2.3.2.3

 סיונות לכל תלמיד.ינ 4בתחרות הדיפת כדור ברזל יינתנו 

 ניקוד קבוצתי ודירוג אישי .2.4

 .1-100בהתאם לטבלת ניקוד טבלאות הניקוד 

 

תאם לטבלת ו במספר נקודות שישיג במקצוע בו התחרה, בהספר-ביתל מתחרה יזכה את כ

 .ניקודה

 

ניקוד, תזכה את ההניקוד למשתתפים: כל תוצאה נמוכה מתוצאה התחלתית בטבלת 

ניסיונותיו במקצועות השדה או נפסל בכל . משתתף שפסל (1אחת ) המשתתף בנקודה

 .(1) אחת נקודה ןבזינוק בריצה, יקבל גם כ

 

 שליחים יינתן ניקוד כפול בהתאם לטבלת הניקוד. מירוץב

 

 תוצאות שיושגו בתחרויות, יקבעו את הדירוג האישי של המשתתפים בתחרות.

 

 שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר, תוכרז כמנצחת. ספר-ביתנבחרת 

 

 :במקרה של שוויון בניקוד הקבוצתי, תדורגנה הקבוצות כדלקמן

 

 וב יותר יינתן לקבוצה שצברה יותר זכיות במקום הראשון.המקום הט .א

 

 השליחים. מירוץשניצח ב הספר-ביתבמקרה של שוויון נוסף יינתן המקום הטוב יותר ל .ב

 

במקרה של שוויון נוסף הקבוצה בעלת ההישג האישי הטוב ביותר )ניקוד גבוה יותר(  .ג

 תמוקם במקום טוב יותר.

 

  :ם בתחרויותטבלאות המינימום להשתתפות יחידי .2.5

 כדור ברזל מרחק גובה מ' 800 מ' 80 ח'-כיתות ז'

 ק"ג( 3מ' ) 12.25 מ' 5.20 מ' 1.55 'דק 2:22 שניות 10.0 תלמידים

 (ק"ג 2מ' ) 10.90 מ' 4.40 מ' 1.40 'דק 2:45 שניות 11.0 תלמידות

 

 כדור ברזל מרחק גובה מ' 800 מ' 80 כיתות ט'

 ק"ג( 4מ' ) 12.70 מ' 5.75 מ' 1.65 'דק 2:15 שניות 9.90 תלמידים

 (ק"ג 3מ' ) 9.60 מ' 4.50 מ' 1.40 'דק 2:45 שניות 11.0 תלמידות

 

הוועדה המארגנת רשאית, מדי תחרות, לקבוע את מספר המשתתפים הבודדים המירבי 

 בכל מקצוע.

 

 תלמידים/ות בכל מקצוע ומין. עד חמישהתאושר השתתפות של  .2.5.1
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 קלהתחרות קבוצתית באתלטיקה  .3

 י"ב-כיתות י'

 כללי .3.1

ידי -והמאושרת על ת המקובלתלאומי-ביןיתנהלו בהתאם לחוקה ההתחרויות    .3.1.1

ובחוזרי  קלה בישראל, פרט לשינויים המופיעים בתקנון זה איגוד האתלטיקה

 .םהרלוונטייהמנכ"ל 

 

הספר או של תלמידים ספורטאים בודדים תיקבע -ההשתתפות של נבחרות בתי   .3.1.2

, תוך הקפדה על ייצוג של כל מחוז במסגרת האליפויות הארציות בנפרד לכל אירוע

 .גיסא פי קריטריונים מספריים או מקצועיים מאידך-מחד גיסא, ועל

 

התחרויות יתקיימו במתכונת של תחרויות אזוריות, מחוזיות וארציות. המעבר    .3.1.3

 משלב לשלב ייקבע בנפרד לגבי כל תחרות בהתאם לאופייה.

 

  י"ב-תות י'יאליפויות באתלטיקה קלה לכמספר המנדטים ב   .3.1.4

בתחרויות הא"ק  הספר-בתייש לעודד את ההשתתפות של כל  .3.1.4.1

 .קבוצות 16ולשאוף לקיים את האליפויות הארציות עם 

 תהיה כדלהלן:חלוקת המנדטים  .3.1.4.2

ותנה תכל מחוז יקבל מנדט אחד אוטומטי וקבלת המנדט השני   -

 ית.לפחות בתחרות המחוז וצותקב 10בהשתתפות של 

אם יהיו מחוזות שלא יקבלו את המנדט השני, מספר הקבוצות    -

 באליפות הארצית יצטמצם. 

בשנה  2-1על מקום  ,שני מנדטים -על ריבוי קבוצות  :המנדטים   -

 .שני מנדטים -קודמת 

 ארבע. -סימאלי של קבוצות ממחוז בקטגוריה קמספר המה   -

 

 ערעורים במהלך התחרות   .3.1.5

ממועד פרסום  'דק 20אישיות/קבוצתיות עד  ניתן לערער על תוצאות .3.1.5.1

 התוצאות בלוח המודעות.

 

 הגשת ערעור תהיה בהתאם לנוהלי תקנון זה. .3.1.5.2
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 שינוייםה

 48שינויים בהרכב המתחרים במקצועות התחרות ניתן לבצע עד  .3.1.5.3

אך ורק מתוך רשימת התלמידים  שעות לפני מועד תחילת התחרויות

 טכס פתיחה(. )כולל שהוגשה מראש לוועדה המארגנת.

ניתן יהיה לבצע עד שעתיים לפני תחילת שינויים בשמות המתחרים  .3.1.5.4

 התחרות, מתוך הרשימה המאושרת בתוספת שליחת טופס שיבוץ

 מקצועות מעודכן לוועדה המארגנת.

השינויים דלעיל יבוצעו אך ורק מתוך רשימת התלמידים שהוגשה  .3.1.5.5

 מראש לוועדה המארגנת.

 30פצוע במהלך התחרות תתבצע עד החלפת תלמיד ספורטאי חולה/ .3.1.5.6

לפני תחילת התחרות באותו מקצוע וזאת לאחר אישור בכתב של  'דק

 רופא או חובש והמפקח על החינוך הגופני האחראי לתחרות.

את לוח הזמנים במהלך התחרות  הוועדה המארגנת רשאית לשנות .3.1.5.7

 תוך מתן הודעה מוקדמת.

 

 שתתפותהתנאי ה .3.2

י"ב העונים על דרישות הגיל -ים הלומדים בכיתות י'תלמיד אך ורקרשאים להשתתף 

הספר ו/או נמצאים במאגר -ידי מנהל בית-שנרשמו על גבי טופס רישום קבוצתי החתום על

 הספר שנרשמו בהרשמה מוקדמת.-המחליפים של נבחרת בית

 

 .שלושה תלמידים בלבדספר לשתף -בכל מקצוע אישי חייב בית

פות במקצועות האישיים, יפסיד את הניקוד על כל ספר שלא יעמוד בחובת ההשתת-בית

 ספר-ביתמקצוע השליחים הוא חובה לכל הקבוצות המשתתפות.  תלמיד שחסר במקצוע.

 שלא ישתתף במקצוע השליחים, לא יקבל ניקוד קבוצתי ולא ידורג בתחרות הקבוצתית.

 

כמקצוע מקצועות בלבד )מירוץ שליחים נחשב  בשלושהלהשתתף  רשאיכל תלמיד יהיה 

 לכל דבר ועניין(.

 

בלבד ובשאר המקצועות  שנייםי"ב יהיה -*מספר המתחרים במקצוע קפיצה לגובה בכיתות י'

 לא יחול שינוי.

 

 לא תעוכב תחרות בגלל תלמיד ספורטאי המשתתף בשני מקצועות תחרות או יותר.
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 מקצועות התחרות .3.3

 מ' 100ריצת 

 קפיצה למרחק

 קפיצה לגובה

 ר ברזלהדיפת כדו

 ק"ג 3ק"ג, תלמידות  5תלמידים 

 מ' לתלמידים 1,500ריצת 

 מ' לתלמידות 800ריצת 

 )ניקוד כפול( X 4מ'  100שליחים 

 

 מקצועות הריצה .3.3.1

 מ' 100ריצת  .3.3.1.1

 מתבצעת בשבילים במספר מקצים.

 ו בהגרלה מוקדמת.ייקבעשבילי הריצות 

שקבע הזמן  פי-עלקביעת המיקום הסופי במקצועות הריצה תתבצע 

 התלמיד במקצה.

 

 :הזינוק

 !ךאין חובת זינוק נמו

 

 ריצות ארוכות .3.3.1.2

יתקיימו מס' מקצים. הזמן במקצה קובע  - מ' לתלמידים 1,500בריצת 

 את הסדר הסופי.

 

התחלת הריצה בשבילים עד תום  - מ' לתלמידות 800בריצת 

 פי-עלהעקומה הראשונה ואח"כ ריצה בשביל הפנימי. השבילים 

הוועדה המארגנת(. הזמן במקצה  ידי-עלקיימו מראש הגרלות )שית

 קובע את הסדר הסופי.

 

 X 4מ'  100 שליחים מירוץ .3.3.1.3

 כל הריצה תתבצע בשבילים.

 

 :הזינוק

 אין חובת זינוק נמוך!
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 במקצועות הריצה כללי ענישה ופסילה .3.3.1.4

כל במקצועות הריצה והשליחים מותר לפסול בזינוק פעם אחת.  .א

 ה. זהראהרצים במקצה מקבלים 

יוצא מהתחרות ויקבל נקודה  הפוסל תלמידה ,יהיבפסילה השנ

 המירוץ יוזנק שוב בלעדיו. אחת.

יהיה  , הואבמקרה של נפילת תלמיד באחד ממקצועות הריצה .ב

 אישור השופט הראשי ומנהל התחרות. פי-עלרק  רשאי לרוץ שנית

במירוץ שליחים, במקרה של פסילה עקב העברת מקל מחוץ    .ג

 :לתחום

נקודות, בפסילה שנייה  10לה ראשונה יורדו לקבוצה בפסי

 בנקודה אחת בלבד בכל המירוץ.תזוכה  ושלישית הקבוצה

 

 מקצועות השדה .3.3.2

 קפיצה לגובה .3.3.2.1

 :הגובה ההתחלתי

 

 

 

 

ר בתחרויות האזוריות והמחוזיות ניתן להתחיל בגובה נמוך יות

 בהתאם להחלטת הוועדה המארגנת.

 

 העלאת הרף

 .ס"מ בכל פעם 5 -הרף יוגבה ב 

הקופץ  רקבכל פעם. ס"מ  3 -הקופצים האחרונים יוגבה הרף ב  3 -ל 

 רשאי לקבוע את העלאת הרף כרצונו.האחרון 

 

 חוקת קפיצה לגובה

-במקרה של שוויון בין מתחרים בתוצאה הסופית ידורגו הקופצים על

 הבא:פי הסדר 

 ינצח הקופץ שעבר את הגובה האחרון בניסיון המוקדם יותר. .א

ינצח הקופץ שסך פסילותיו בכל  –אם עדיין נשמר השוויון  .ב

 הגבהים הינה הנמוכה יותר.

 גמר ארצי מין כיתה

 מ' 1.45 תלמידים י"ב-י'

 מ' 1.15 תלמידות 
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המתחרים ידורגו במשותף באותו  –אם עדיין נשמר השוויון    .ג

 המקום.

 קפיצה למרחק .3.3.2.2

 ניסיונות לכל תלמיד. 4בתחרות הקפיצה למרחק יינתנו 

המדידה תיעשה מהסימן הקרוב ביותר שנוצר בבור הנחיתה על ידי 

 חלק כלשהו מגופו של הקופץ, אל קו הניתור או המשכו.

 הדיפת כדור ברזל .3.3.2.3

 סיונות לכל תלמיד.ינ 4בתחרות הדיפת כדור ברזל יינתנו 

 ניקוד קבוצתי ודירוג אישי .3.4

 .1-100בהתאם לטבלת ניקוד טבלאות הניקוד 

אם לטבלת ו במספר נקודות שישיג במקצוע בו התחרה, בהתספר-ביתכל מתחרה יזכה את 

 .הניקוד

ניקוד, תזכה את ההניקוד למשתתפים: כל תוצאה נמוכה מתוצאה התחלתית בטבלת 

שפסל את כל ניסיונותיו במקצועות השדה או נפסל  . משתתף(1נקודה אחת )המשתתף ב

 .(1אחת ) בריצה, יקבל גם כן  נקודה בזינוק

 

 ו את הדירוג האישי של המשתתפים בתחרות.ייקבעשיושגו בתחרויות, תוצאות 

 שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר, תוכרז כמנצחת. ספר-ביתנבחרת 

 

 במקרה של שוויון בניקוד הקבוצתי, תדורגנה הקבוצות כדלקמן:

 

 המקום הטוב יותר יינתן לקבוצה שצברה יותר זכיות במקום הראשון. .3.4.1

 מירוץשניצח ב הספר-ביתן נוסף יינתן המקום הטוב יותר לבמקרה של שוויו .3.4.2

 השליחים.

במקרה של שוויון נוסף הקבוצה בעלת ההישג האישי הטוב ביותר )ניקוד גבוה יותר(  .3.4.3

 תמוקם במקום טוב יותר.

 

 :טבלאות המינימום להשתתפות יחידים בתחרויות .3.5

 

 

ה

ו

ו

בכל  המרביעדה המארגנת רשאית, מדי תחרות, לקבוע את מספר המשתתפים הבודדים 

 מקצוע ומקצוע.

 

 תלמידים/ות בכל מקצוע ומין. שהעד חמיתאושר השתתפות של  .3.5.1

 מ' תלמידות 800 מ' 100 י"ב-כיתות י'

 מ' תלמידים 1,500

 כדור ברזל מרחק גובה

 ק"ג( 5מ' ) 11.80 מ' 6.30 מ' 1.80 'דק 4:40 שניות 11.60 תלמידים

 ק"ג( 3מ' ) 9.80 מ' 4.70 מ' 1.45 'דק 2:40 שניות 13.40 תלמידות
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  .I.S.F  במתכונת קלה תקנון אתלטיקה .4

 י"ב-י'כיתות 

 בלבד, בהרשמה ארצית פתוחה. תלאומי-ביןהתחרות תתקיים אחת לשנתיים, בשנה 

קלה ולא לגרוע  הכל פרט נוסף בפרק זה בא לחזק או להוסיף על התקנון בענף האתלטיק .4.1

 ממנו.

 קבוצות ומקצועות התחרותה .4.2

 

 :.I.S.Fשש קבוצות של מקצועות התחרות במתכונת    .4.2.1

 ריצות קצרות -קבוצה א' 

 משוכות -קבוצה ב' 

 ריצות בינוניות וארוכות -קבוצה ג' 

 קפיצות -קבוצה ד' 

 זריקות -קבוצה ה' 

 שליחים שבדי מירוץ -קבוצה ו' 

 

 מקצועות התחרות קבוצה

 י"ב-תלמידות  י' י"ב-תלמידים  י' 

 מ' 400מ',   200מ',   100 מ' 400מ',   200מ',   100  ריצות קצרותא.  

 משוכותב.  

 מרחק הריצה:                         

 

      מ' 300             מ'  110

 

 מ' 300             מ' 100

 ס"מ 76ס"מ             76 ס"מ        84ס"מ              91 גובה המשוכות:     

 מ' 35מ'               8.5 מ' 35מ'              9.14 שוכות:מרחק בין המ     

 מ' 50            מ'    13 מ' 50    מ'        13.72 מרחק למשוכה הראשונה:     

         7                    10         7                    10 מספר המשוכות:     

 מ' 1,500מ',  800 מ' 3,000מ',  1,500 מ', 800 ריצות בינוניות וארוכותג.  

 קפיצה למרחק  - קפיצותד.  

 מ'(1.40קפיצה לגובה )   -

 קפיצה משולשת  -

 קפיצה במוט  -

 קפיצה למרחק  -

 מ'(1.15קפיצה לגובה )  -

 קפיצה משולשת  -

 קפיצה במוט  -

 ק"ג( 5הדיפת כדור ברזל  )  -  זריקותה.  

 גרם( 700כידון  )  -

 ק"ג ( 1.50וס ) דיסק  -

 ק"ג( 3הדיפות כדור ברזל )  -

 גרם( 600כידון )  -

 ק"ג ( 1.00דיסקוס )   -

 מירוץ שליחים שבדיו.  

  

 מ' 400מ'+ 300מ'+ 200מ'+ 100 מ' 400מ'+ 300מ'+ 200מ'+ 100
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ס"מ בכל פעם. לשלושת הקופצים שיישארו  5 - העלאת הרף בקפיצה לגובה   .4.2.2

ס"מ בכל פעם.  2 - . לשני הקופצים שיישארו אחרוניםס"מ בכל פעם 3 -אחרונים 

 .העלאת הרף תתבצע בהתאם לבקשתו -הקופץ האחרון שנשאר 

 

, חוץ מקפיצה לכל תלמידניסיונות  4 יינתנו :ד', ה'קבוצות  ,במקצועות השדה   .4.2.3

 ניסיונות. 3 - לגובה וקפיצה במוט

 

מ'  100מ'( יזנקו רצי  400מ' +  300מ' +  200מ' +  100שליחים שבדי ) מירוץב   .4.2.4

מ' ירוצו בשבילים  300מ' בשבילים, רצי  200במדורג בשבילים, אחריהם ירוצו רצי 

מ'  400כך יעברו לשביל הפנימי, רצי -הראשונים של ריצתם ואחר 'מה 50את 

 ירוצו בשביל הפנימי.

 

 שתתפותהכללי ה .4.3

 תלמידות. 6תלמידים או  6ספר תמנה -נבחרת בית   .4.3.1

 

 האפשרויות הבאות: פי-עלמקצועות  2-יב להשתתף בהתלמיד חי   .4.3.2

באחד  כמקצוע הראשון,ג'( -)קבוצות א'באחד ממקצועות הריצה  .4.3.2.1

)קבוצה או באחד ממקצועות הזריקה )קבוצה ד'(  ממקצועות הקפיצה

במירוץ שליחים. )מקסימום  כמקצוע שני, ובנוסף רשאי ליטול חלק ה'(

        מקצועות(. 3 - ב

באחד  כמקצוע ראשון. )קבוצה ד'(הקפיצה  באחד ממקצועות .4.3.2.2

כמקצוע שני, ובנוסף רשאי ליטול חלק  )קבוצה ה'(ממקצועות הזריקה 

 מקצועות(. 3 -שליחים. )מקסימום ב  במירוץ 

 

 התלמיד אינו רשאי להשתתף בשני מקצועות קפיצה או בשני מקצועות זריקה.   .4.3.3

 

 מששצועות של כל אחת הקבוצה חייבת להציב לפחות תלמיד אחד, באחד המק   .4.3.4

 הקבוצות א' עד ו'.

 

מקצועות  2מקצועות אישיים ) 12-ששת תלמידי הקבוצה חייבים להשתתף ב   .4.3.5

 שליחים שבדי. מירוץלתלמיד( וארבעה מהם גם ב

 

 תלמידים במקצוע. 3קבוצה רשאית לשתף עד    .4.3.6

 

 תי.רק הקבוצות שיעמדו בכללי ההשתתפות לעיל ידורגו בסיכום הקבוצ שימו לב!   .4.3.7
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 ניקודהדירוג וה .4.4

פי טבלת הניקוד שתהיה תקפה ותאושר לאותה שנת -הדירוג בתחרות על   .4.4.1

 לימודים.

 

 תוצאות כדלקמן: 10פי -הדירוג הקבוצתי ייקבע על   .4.4.2

לקח בחשבון תוצאה אחת בלבד יחמש התוצאות הטובות ביותר )ת .4.4.2.1

 מכל אחת מחמש קבוצות התחרות א' עד ה'(.

 הנותרות. 7מתוך  ארבע התוצאות הטובות ביותר .4.4.2.2

 שליחים שבדי. מירוץתוצאת  .4.4.2.3

 תוצאות. 10סך הכול  .4.4.2.4

 

עשרה, -פי טיב התוצאה האישית האחת-במקרה של שוויון תדורגנה הקבוצות על .4.4.3

. אם שוב נשמר השוויון, 12-טיב התוצאה ה פי-עלבמקרה של שוויון נוסף תדורגנה 

 השליחים. מירוץפי תוצאות -הקבוצות תדורגנה על

 

נקודה. משתתף  1-המשתתף באת כה התחלתית בטבלת הניקוד, תזכה תוצאה נמו .4.4.4

 נקודה. 1כל ניסיונותיו בריצה או במקצועות השדה יקבל את שפסל 

 

אם הישג נמצא בטבלת הניקוד בין שתי דרגות ניקוד, ההישג ידורג בניקוד הנמוך  .4.4.5

 יותר.

 

 פסילההענישה והכללי  .4.5

כל הרצים יקבלו  ק פעם אחת בלבד.במקצועות הריצה והשליחים מותר לפסול בזינו .4.5.1

 יוצא מהתחרות ויקבל נקודה אחת. הפוסל בפסילה השנייה התלמיד אזהרה.

 המירוץ יוזנק שוב בלעדיו.

 

לא סיים את הריצה הוא יקבל  שתלמידג'(, במקרה -במקצועות הריצה ) קבוצות א' .4.5.2

 תלמידלא סיים את הריצה בעקבות הפרעה של  שתלמידנקודה אחת. במקרה 

אישור השופט הראשי ומנהל  פי-על רק יהיה רשאי לרוץ בשנית התלמידחר, א

 התחרות.

 

יהיה  התלמידג'(, -באחד ממקצועות הריצה )קבוצות א' תלמידבמקרה של נפילת  .4.5.3

 השופט הראשי ומנהל התחרות. של פי אישור -עלרק רשאי לרוץ שנית 

 

 שליחים יופחתו לקבוצה: מירוץב .4.5.4

 

 רת מקל אחד מחוץ לתחום.נקודות על העב 10הפחתת  .4.5.4.1

 נקודות על שתי העברות מקל מחוץ לתחום. 20הפחתת  .4.5.4.2

הקבוצה תקבל נקודה אחת בלבד על שלוש העברות מקל מחוץ  .4.5.4.3

 לתחום.

 

הנקודות יופחתו מהניקוד של מקצוע השליחים בלבד, ובכל מקרה  הערה:

 הקבוצה תקבל לפחות נקודה אחת.
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 ספריים-הספורט הבית דונילמוע עלליגת  -קלה  תחרויות אתלטיקה .5

 ח', ט'-כיתות ז'

 כללי .5.1

 

ספריים מחויבות -קלה במסגרת ליגת מועדוני ספורט בית נבחרות האתלטיקה   .5.1.1

 התחרויות. תכניתפי -מחזורי הליגה על 5להתחרות בכל 

 

 נבחרת תכלול קבוצת תלמידים ו/או קבוצת תלמידות.   .5.1.2

 

אחת לפחות בכל אחד  כל קבוצה מחויבת לכניסה 5 - ו 4, 2במחזורים    .5.1.3

 מהמקצועות הרשומים בתקנון התחרות.

 

 3 - כל קבוצה מחויבת ל ,רב-שהינו מחזור קרב ,3מחזור ב .5.1.3.1

 שיבצעו את כל מקצועות הקרב. תלמידים

רב במקרה ויש שוויון בניקוד בין שני ספורטאים -במחזור קרב .5.1.3.2

 ספורטאי/ת. ליוענק גביע לכ

 

 כניסות בכל מקצוע.  3ר עד לכל קבוצה )תלמידים או תלמידות( מות .5.1.4

 

 רשאי ליטול חלק בשני מקצועות בכל מחזור.  תלמיד .5.1.5

 ריצת שליחים אינה נחשבת למקצוע

 דירוג:הניקוד/ה .5.1.5.1

 טבלאות הניקוד  .א

, שמפורסמת באתר מפמ"ר חינוך 100 – 1, פי טבלת הניקוד-על

 .גופני 

 

  5 - ו 2במחזורים   .ב

 5, ניתן לצבור עוד , כאמורמחזורתוצאות חובה בכל  4  -בנוסף ל 

תוצאות הטובות ביותר ללא מגבלת מקצועות. סה"כ ניתן לצבור 

 תוצאות. 9עד 
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  רב(-)מחזור הקרב 3במחזור מס'    .ג

 3 -ח' תלמידים -תלמידים בכל המקצועות )ז' 4בתחרות ישתתפו 

מקצועות(. לצורך הניקוד הקבוצתי  4 - עות; ט' תלמידיםומקצ

 י.ספר-ביתספורט  ועדוןמכל מ תלמידים 3יחושבו 

  4במחזור   .ד

 4תוצאות חובה בכל מין, כאמור, ניתן לצבור עוד  4 -בנוסף ל 

תוצאות הטובות ביותר ללא מגבלת מקצועות. סה"כ ניתן לצבור 

 תוצאות.  8עד 

  

 מקצועות השדה   .5.1.6

קפיצה חוץ מניסיונות לכל משתתף ) 3במקצועות השדה, יינתנו  .5.1.6.1

 לגובה(. )ניקוד בלבד(.

 

 ליגת על - ובה התחלתי בקפיצה לגובהג .5.1.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העלאת הרף

 .ס"מ בכל פעם 5 -הרף יוגבה ב 

הקופץ  רקבכל פעם. ס"מ  3 -הרף ב הקופצים האחרונים יוגבה  3 -ל 

 רשאי לקבוע את העלאת הרף כרצונו.האחרון 

 

  קפיצה לגובה חוקת .5.1.6.3

   במקרה של שוויון בין מתחרים בתוצאה הסופית ידורגו הקופצים 

 הסדר הבא: פי-על

 ינצח הקופץ שעבר את הגובה האחרון בניסיון המוקדם יותר. .א

 

פסילותיו בכל הגבהים  ךשסינצח הקופץ  - אם עדיין נשמר השוויון .ב

 הינה הנמוכה יותר.

 כיתה מין גובה ארצי גובה ליגת על

 ח'-ז' תלמידים מ' 1.30 מ' 1.25

  תלמידות מ' 1.10 מ' 1.10

 ט' תלמידים מ' 1.35 מ' 1.30

  תלמידות מ' 1.15 מ' 1.10
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המתחרים ידורגו במשותף באותו  - אם עדיין נשמר השוויון   .ג

 המקום. 

 

 מסלולהמקצועות  .5.1.6.4

 במקצועות המסלול יתקיימו ריצות ללא גמר )ניקוד בלבד(. .א

 זינוק נמוך מאדני זינוק. אין חובתבריצות קצרות  .ב

 :להקיקה תלטפסילה באהעדכון תקנון הענישה ו פי-על  .ג

  - פסילה בזינוק

כאשר אחד הרצים פוסל בזינוק בפעם הראשונה מקבלים כל 

 הרצים במקצה אזהרה.

שוב יוזנק  מירוץלאחר מכן, אם אחד מהרצים פוסל הוא מורחק וה

 בלעדיו.

  - נפילת רץ

יהיה  התלמידבאחד ממקצועות הריצה  תלמידבמקרה של נפילת 

השופט הראשי ומנהל  שלאישור  פי-עלרק רשאי לרוץ שנית 

 התחרות.

  - פסילה בשליחים

 שליחים במקרה של פסילה, יופחתו נקודות לקבוצה:  מירוץב

 ,נקודות 10בפסילה ראשונה יורדו לקבוצה  - 'ט, ח'-ז' בכיתות

שלישית הפסילה בנקודות ו 20בפסילה השנייה יורדו לקבוצה 

 .מירוץבנקודה אחת בלבד בכל התזוכה הקבוצה 

פסילה תחרוג מהסביר, שיקול הדעת להחליט על במקרה שה

       פסילה מוחלטת יינתן לשופט הראשי.

 

 גובה המשוכות והמרחקים: .5.1.6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרחק בין  מס' משוכות

 המשוכות

מרחק 

למשוכה 

 הראשונה

גובה 

 משוכה

 כיתהה

 

6 

 

 מ' 7.5

 

 מ' 12

 

 ס"מ 76

ח' -ז'

 תלמידים

 

6 

 

 מ' 7

 

 מ' 12

 

 ס"מ 68

ח' -ז'

 תלמידות

 

8 

 

 'מ 8

 

 מ' 12

 

 ס"מ 84

 

 ט' תלמידים

 

8 

 

 מ' 7.5

 

 מ' 12

 

 ס"מ 76

 

 ט' תלמידות
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 מקצועות הזריקה   .5.1.7

 לכל משתתף. זריקה סיונותינ 3במקצועות הזריקה יינתנו  .5.1.7.1

 ק"ג 3 ח' תלמידים:-ז'  -  ברזלהמשקל כדור  .5.1.7.2

 ק"ג 2 ח' תלמידות:-ז'

 ק"ג 4 ט' תלמידים:

 ק"ג 3 ט' תלמידות:

 

 םפרסיה   .5.1.8

 המקומות הראשונים בכל מקצוע. 3 -בכל המחזורים יוענקו מדליות ל .5.1.8.1

 

הקבוצות הראשונות, תלמידים  3 -בסיום הליגה יוענקו גביעים ל .5.1.8.2

 גביעים(. 12 :ותלמידות בנפרד )סה"כ

 

 שיטת התחרויות   .5.1.9

 פי-על(, ייעשה 5דירוג הקבוצות בסיכום הליגה )עם סיום מחזור מס'  .5.1.9.1

 .5-1חזורים חיבור הניקוד  שהצטבר במ

 

של  1-ולפני המחזור ה מדי שנה, ,שיטת חלוקת המנדטים תפורסם .5.1.9.2

 הליגה.
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 התחרויות מקצועות  .5.1.10

 

 הינו מחזור פנימי בביה"ס! - 1מחזור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3מחזור  4מחזור  5מחזור 

 רב-קרב

 הכיתה 2מחזור 

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 3ברזל )

 ק. למרחק

 מ' משוכות 60

 הוקיכדור זריקת 

 ק. לגובה

 X 4 מ' 80שליחים 

 מ' 60

 ק. למרחק

 מ' 600

 מ' 60

 מ' 1,000

 ק"ג( 3ברזל )

 ק. לגובה

 

ח' -ז'

 תלמידים:

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 2ברזל )

 ק. לגובה

 מ' משוכות 60

 ק"ג( 2ברזל )

 ק. למרחק

 X 4 מ' 80שליחים 

 מ' 60

 ק. לגובה

 מ' 600

 מ' 60

 מ' 1,000

 ק. למרחק

 הוקי כדור זריקת

 

' ח-ז'

 תלמידות:

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 4ברזל )

 ק. למרחק

 מ' משוכות 80

 ק. לגובה

 הוקיכדור זריקת 

 שליחים שבדי

 מ' 60

 ק. למרחק

 ק"ג( 4ברזל )

 מ' 600

 מ' 60

 מ' 1,000

 ק"ג( 4ברזל )

 ק. לגובה

 

ט' 

 תלמידים:

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 3ברזל )

 ק. לגובה

 מ' משוכות 80

 ק. למרחק

 ק"ג( 3ברזל )

 חים שבדישלי

 מ' 60

 ק. לגובה

 ק"ג( 3ברזל  )

 מ' 600

 מ' 60

 מ' 1,000

 ק. למרחק

 זריקת כדור הוקי

 

ט' 

 תלמידות:

 רשות 5חובה +  4

 12מתוך  9

 מקסימום

 רשות 4חובה +  4

 10מתוך  8

 מקסימום

 חובה מצטבר 3

 4מתוך  3

 מקסימום

 רשות 5חובה +  4

 12מתוך  9

 מקסימום

ניקוד חובה 

 + רשות
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      ייםספר-ביתלמועדוני הספורט ה ליגת משנה - קלה תחרויות אתלטיקה .6

 ח', ט' -כיתות ז'

 

 כללי .6.1

ספריים מחויבות -במסגרת ליגת מועדוני ספורט בית אתלטיקה קלהנבחרות ה .6.1.1

פי תכנית התחרויות )כולל התחרות -מחזורי הליגה האזורית על 4להתחרות בכל 

 המקדימה( 

 

 מידים ו/או קבוצת תלמידות.נבחרת תכלול קבוצת תל .6.1.2

 

כל קבוצה מחויבת לכניסה אחת לפחות בכל אחד מהמקצועות  4-2במחזורים  .6.1.3

 הרשומים בתקנון התחרות.

 

 כניסות בכל מקצוע.  3לכל קבוצה )תלמידים או תלמידות( מותר עד  .6.1.4

 

 רשאי ליטול חלק בשני מקצועות בכל מחזור.  תלמיד .6.1.5

 .ריצת שליחים אינה נחשבת למקצוע

 

 

 דירוגהניקוד/ה .6.1.6

 טבלאות הניקוד   .6.1.6.1

 ., שמפורסמת באתר מפמ"ר חינוך גופני100 – 1, ניקודפי טבלת -על

 

 

  2-4במחזור  .6.1.6.2

תוצאות  3כאמור, ניתן לצבור עוד  ,תוצאות חובה בכל מחזור 4  -בנוסף ל  

תוצאות בכל  7הטובות ביותר ללא מגבלת מקצועות. סה"כ ניתן לצבור עד 

 מחזור.
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 ות השדהמקצוע .6.1.7

קפיצה מ חוץניסיונות לכל משתתף ) 3במקצועות השדה, יינתנו  .6.1.7.1

 לגובה(. )ניקוד בלבד(.

 

 ליגת משנה - גובה התחלתי בקפיצה לגובה .6.1.7.2

 

 

 

 כיתה מין גובה ארצי גובה ליגת משנה

 ח'-ז' תלמידים מ' 1.30 מ' 1.20

  תלמידות מ' 1.10 מ' 1.10

 ט' תלמידים מ' 1.35 מ' 1.25

  תלמידות מ' 1.10 מ' 1.10

 

 העלאת הרף

 .ס"מ בכל פעם 5 -הרף יוגבה ב 

הקופץ  רקבכל פעם. ס"מ  3 -הקופצים האחרונים יוגבה הרף ב  3 -ל 

 רשאי לקבוע את העלאת הרף כרצונו.האחרון 

 

 חוקת קפיצה לגובה 

-במקרה של שוויון בין מתחרים בתוצאה הסופית ידורגו הקופצים על

 פי הסדר הבא:

 ץ שעבר את הגובה האחרון בניסיון המוקדם יותר.ינצח הקופ .א

ינצח הקופץ שסך פסילותיו בכל  –אם עדיין נשמר השוויון  .ב

 הגבהים הינה הנמוכה יותר.

המתחרים ידורגו במשותף באותו  –אם עדיין נשמר השוויון    .ג

 המקום.

 

 מסלולהמקצועות     .6.1.8

 במקצועות המסלול יתקיימו ריצות ללא גמר )ניקוד בלבד(. .6.1.8.1

 זינוק נמוך מאדני זינוק. אין חובתצות קצרות ברי .6.1.8.2

 :תלטיקה קלהפסילה באהעדכון תקנון הענישה ו פי-על .6.1.8.3

  - פסילה בזינוק
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כאשר אחד הרצים פוסל בזינוק בפעם הראשונה מקבלים כל הרצים 

 במקצה אזהרה.

שוב יוזנק  מירוץלאחר מכן, אם אחד מהרצים פוסל הוא מורחק וה

 בלעדיו.

  - נפילת רץ

יהיה  התלמידבאחד ממקצועות הריצה  תלמידה של נפילת במקר

השופט הראשי ומנהל של אישור  פי-עלרק רשאי לרוץ שנית 

 התחרות.

 

  - פסילה בשליחים

 שליחים במקרה של פסילה, יופחתו נקודות לקבוצה:  מירוץב

נקודות,  10בפסילה ראשונה יורדו לקבוצה  - 'ט, ח'-ז' כיתותב

שלישית הפסילה בנקודות ו 20לקבוצה בפסילה השנייה יורדו 

 .מירוץבנקודה אחת בלבד בכל התזוכה הקבוצה 

במקרה שהפסילה תחרוג מהסביר, שיקול הדעת להחליט על פסילה 

       מוחלטת יינתן לשופט הראשי.

  

 מקצועות הזריקה   .6.1.9

 לכל משתתף. זריקה תניסיונו 3במקצועות הזריקה, יינתנו  .6.1.9.1

 

 ק"ג 3 ' תלמידים:ח-ז'  -ברזל המשקל כדור  .6.1.9.2

 ק"ג 2 ח' תלמידות:-ז'

 ק"ג 4 ט' תלמידים:

 ק"ג 3 ט' תלמידות:

 

 פרסיםה   .6.1.10

 המקומות הראשונים בכל מקצוע. 3-בכל המחזורים יוענקו מדליות ל .6.1.10.1

 

הקבוצות הראשונות, תלמידים  3-בסיום הליגה יוענקו גביעים ל .6.1.10.2

 גביעים(. 12 :ותלמידות בנפרד )סה"כ

 

 שיטת התחרויות  .6.1.11

 

 פי-על(, ייעשה 4הקבוצות בסיכום הליגה )עם סיום מחזור מס'  דירוג .6.1.11.1

 .4-2חיבור הניקוד  שהצטבר במחזורים 
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בסיום הליגה יוכרזו הקבוצות האלופות והקבוצות שיורדות ועולות  .6.1.11.2

ליגה )קבוצה אחת מכל אזור תתמודד על הזכות לעלות לליגת העל 

 .הבאה( שנת לימודיםב

לפני , מדי שנה, ארצית תפורסםיטת חלוקת המנדטים לאליפות הש .6.1.11.3

 של הליגה. 1-המחזור ה

 

 מקצועות התחרויות  .6.1.12

 

 הינו מחזור פנימי בביה"ס! - 1מחזור 

 4מחזור  3מחזור  2מחזור  שכבת גיל

 

 ח' תלמידים:-ז'

 מ' 60

 מ' 1,000

 ק"ג( 3ברזל )

 ק. לגובה

 X 4 מ' 80שליחים 

 הוקיכדור זריקת 

 למרחקק. 

 מ' 600

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 3ל )ברז

 ק. לגובה

 

 ח' תלמידות:-ז'

 מ' 60

 מ' 1,000

 למרחקק. 

 הוקיכדור זריקת 

 X 4 מ' 80שליחים 

 ק"ג( 2ברזל )

 ק. לגובה

 מ' 600

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 2ברזל )

 למרחקק. 

 

 ט' תלמידים:

 מ' 60

 מ' 1,000

 ק"ג( 4ברזל )

 ק. לגובה

 מ' 80

 למרחקק. 

 הוקיכדור זריקת 

 שליחים שבדי

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 4ברזל )

 ק. לגובה

 

 ט' תלמידות:

 מ' 60

 מ' 1,000

 למרחקק. 

 זריקת כדור הוקי

 מ' 80

 ק. לגובה

 ק"ג( 3ברזל )

 שליחים שבדי

 מ' 80

 מ' 800

 ק"ג( 3ברזל )

 למרחקק. 

 רשות 3חובה +  4 ניקוד חובה + רשות

 תוצאות 7סה"כ 

 רשות 3חובה +  4

 תוצאות 7סה"כ 

 

 רשות 3חובה +  4

 תוצאות 7ה"כ ס
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 תקנונים נוספים  -פרק ה' 

 

 רוצי שדה יתקנון מ .1

 י"ב-ח', ט', י'-כיתות ז'

 כללי .1.1

 

ידי -ת המקובלת והמאושרת עללאומי-ביןיתנהלו בהתאם לחוקה ה התחרויות   .1.1.1

ובחוזרי  קלה בישראל, פרט לשינויים המופיעים בתקנון זה איגוד האתלטיקה

 .המנכ"ל הרלוונטיים

 

הספר או של תלמידים ספורטאים בודדים תיקבע -פות של נבחרות בתיההשתת   .1.1.2

בנפרד לכל אירוע, תוך הקפדה על ייצוג של כל מחוז במסגרת האליפויות הארציות 

 .גיסא פי קריטריונים מספריים או מקצועיים מאידך-מחד גיסא, ועל

 

ות התחרויות במירוצי שדה יתקיימו במתכונת של תחרויות אזוריות, מחוזי   .1.1.3

 וארציות. המעבר משלב לשלב ייקבע בנפרד לגבי כל תחרות בהתאם לאופייה.

 

הפיקוח הארצי על החינוך הגופני רשאי להכניס שינויים בתקנון זה, כפי שהזמן    .1.1.4

 והנסיבות יחייבו זאת.

 

צורכם, יובאו לדיון בוועדה -כל הסעיפים שאינם מוגדרים או מפורטים בתקנון זה די   .1.1.5

 יקוח הארצי על החינוך הגופני.המקצועית של הפ

 

 

 ערעורים במהלך התחרות .1.1.6

 

ממועד פרסום  'דק 20ניתן לערער על תוצאות אישיות/קבוצתיות עד  .1.1.6.1

 התוצאות על לוח המודעות.

 

 הגשת ערעור תהיה בהתאם לנוהלי תקנון זה. .1.1.6.2
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 שינוייםה .1.1.7

 

שעות לפני מועד תחילת  48שינויים בהרכב המתחרים ניתן לבצע עד  .1.1.7.1

 ת )כולל טכס פתיחה(.התחרויו

 

גבי -על, משתתפים 10ניתן לרשום בהרשמה מוקדמת שמות של עד  .1.1.7.2

צתי )כולל המשתתפים בפועל(. ניתן יהיה לבצע וטופס רישום קב

שינויים בשמות המשתתפים אך ורק מתוך הרשימה המלאה 

שנשלחה )טופס הרישום הקבוצתי( עד לא פחות משעתיים לפני 

 ן התחרות.פי תקנו-תחילת התחרות על

 

ברשימת מופיע לא תותר השתתפות של תלמיד ששמו איננו 

 התלמידים שבטופס הרישום הקבוצתי!

 

 30החלפת תלמיד ספורטאי פצוע/חולה במהלך התחרות תתבצע עד  .1.1.7.3

לאחר אישור בכתב של רופא או לפני תחילת התחרות וזאת  'דק

 חובש והמפקח על החינוך הגופני האחראי לתחרות.

 

רשאית לשנות את לוח הזמנים במהלך התחרות  ארגנתהוועדה המ .1.1.7.4

 תוך מתן הודעה מוקדמת.

 

 שתתפותהתנאי ה .1.2

 

 , )העונים על דרישותי"ב-בכיתות ז'הלומדים תלמידים אך ורק רשאים להשתתף  .1.2.1

-ידי מנהל בית-רישום קבוצתי החתום על שנרשמו על גבי טופסהגיל(, ו התקנון

הספר שנרשמו בהרשמה -נבחרת ביתהספר ו/או נמצאים במאגר המחליפים של 

 מוקדמת.

 

 ספר בלבד.-רשאיות להשתתף נבחרות בתי .1.2.2

 

בתחרויות הגמר רשאים להשתתף רצים בודדים על סמך הישגיהם בשלבים  .1.2.3

ידי -המוקדמים. הרצים הבודדים חייבים להגיע לתחרות עם טופס רישום חתום על

 הספר.-מנהל בית
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 אחת בלבד מכל גיל ומין. תף בתחרות קבוצהשספר רשאי ל-כל בית .1.2.4

 

 הקטגוריות הבאות: פי-עלהספר -התחרויות מיועדות לתלמידים של בתי .1.2.5

 

 ביניים.-ספר יסודיים וחטיבות-ח' של בתי-כיתות ז' .1.2.5.1

 יסודיים.-ספר על-ביניים ובתי-כיתות ט' של חטיבות .1.2.5.2

יסודיים )בהתאם לתאריך הקובע -ספר על-של בתי בי"-כיתות י' .1.2.5.3

 לימודים(.שיפורסם בתחילת שנת ה

הערה: תלמיד הלומד בכיתה י' או י"א וגילו כגיל שכבת י"ב יהיה 

 רשאי להשתתף עם שכבת הגיל י"ב.

 

-הספר העל-ת בלבד, תלמידי כיתות י"ב של בתילאומי-ביןבשנה  .1.2.5.4

, אם גילם עונה על בי"-יסודיים, רשאים להשתתף בתחרות גילאי י'

 ת.לאומי-ביןדרישות הגיל של האליפות ה

 

רצים על קו  4רצים. )מינימום  10-4תמנה בין  ספר-תבי נבחרת .1.2.5.5

טופס הרישום רצים מתוך  6-4הזינוק(. בכל תחרות ניתן יהיה לשתף 

 הקבוצתי.

 

רצים,  4 -מ  רצים לפחות. אם יסיימו פחות 4חייבים לסיים את הריצה  .1.2.5.6

 לא תדורג כקבוצה. פרס-נבחרת בית

 

: בהליכה, בריצה או ברכב ידי מעודדים למיניהם, כגון-ליווי הרצים על .1.2.5.7

 אסור, ויגרום לפסילת הרצים. - ליד הרצים

 

, על הרצים להיכנס ל"משפך" המיועד לכך ולא מירוץלקראת סוף ה .1.2.5.8

 להפסיק את ריצתם לפני שיעברו את קו הגמר.

 

 מרחקי הריצה .1.3
 'מ'. 2,500 -כ    ח'-תלמידים כיתות ז 

 'מ'. 1,500 -כ    ח'-תלמידות כיתות ז 

 מ'. 3,000 -כ    תות ט'תלמידים כי 

 'מ'. 2,000 -כ    תלמידות כיתות ט 

  מ'. 5,000 -כ י"ב  -י'תלמידים כיתות 

  מ'. 3,000 -כ   י"ב-י'תלמידות כיתות 
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 ניקודה .1.4

 

למקום  ספרו במספר נקודות בהתאם-כל תלמיד, המשתתף בתחרות, יזכה את בית .1.4.1

 שהשיג בתחרות, לפי סדר הגעת הרצים אל קו הגמר.

רצים  4 -סופי של המיקום הקבוצתי יילקחו בחשבון רק הנבחרות ש בחישוב ה .1.4.2

 יגיעו אל קו הגמר. תםלפחות מקבוצ

סיכום הנקודות של ארבעת הרצים הטובים ביותר מכל קבוצה יקבע את מיקומה של  .1.4.3

 הספר המשתתפים בתחרות.-הקבוצה בדירוג הכללי של בתי

 כרז אלופה.תו -הנבחרת שתצבור את מספר הנקודות הנמוך ביותר  .1.4.4

נקודות בין מספר קבוצות, ייקבעו הדירוג והמיקום הסופי של  במקרה של שוויון .1.4.5

הרביעי מכל קבוצה -פי מיקומו האישי של המשתתף האחרון-קבוצות אלה על

 )דירוג אישי טוב יותר של הרץ הרביעי ידרג במקום טוב יותר את הקבוצה כולה(.

 

 הגמר הארצי .1.5

 

 יתקיים בכל מזג אוויר. .1.5.1

הספר שזכו במקומות הראשונים בכל שכבת גיל ומין -תפו בגמר שלושת בתיישת .1.5.2

באליפות המחוזית, וזאת בתנאי שהשתתפו בתחרות המחוזית שלוש קבוצות 

 לפחות.

באליפות המחוזית מכל  3-1ישתתפו שלושת הרצים הבודדים שזכו במקומות  .1.5.3

ר המשתתפים הספ-שכבת גיל ומין, אם אינם נכללים בנבחרות הקבוצתיות של בתי

בגמר הארצי. הזמנת רצים אלו היא באחריות המפקחים על החינוך הגופני 

 במחוזות.

הוועדה  הקביעה הסופית של הקבוצות, שיוזמנו להשתתף בגמר הארצי, תהיה בידי .1.5.4

 המקצועית של הפיקוח על החינוך הגופני.

חייבות להשתתף בגמר הארצי בתלבושת אחידה. )חולצה  הספר-בתינבחרות  .1.5.5

 כנסיים זהים(.ומ

לא יורשה להשתתף  כשאר חברי קבוצתו אחידהומלאה תלמיד ללא תלבושת  .1.5.6

  בתחרות.

 

חל איסור מוחלט על הופעה עם תלבושות הכוללת פרסום מסחרי. נשיאת כתובות 

 אסורה! –ספורט  וסמלים של אגודות
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 תקנון ניווט תחרותי .2

 י"ב-ח', ט', י'-כיתות ז'

 כללי .2.1

, (F.O.I)לניווט תחרותי  לאומי-ביןם לחוקה של הארגון התתקיים בהתא התחרות .2.1.1

 .ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים פרט לשינויים המופיעים בתקנון זה

 .ספר-בתינבחרות  רק בתחרויות רשאיות להשתתף .2.1.2

 ספר רשאי לשתף בתחרות קבוצה אחת בלבד מכל גיל ומין.-כל בית .2.1.3

 בכל תחרות יחולקו פרסים אישיים. .2.1.4

 חרויות אזוריות/מחוזיות ותחרות גמר אליפות ארצית.ת 4הליגה תכלול  .2.1.5
 

 התחרויות בליגה. 4בכל  להשתתףבת ייחכל אחת מהקבוצות  .2.1.6

 מפת ניווט תחרותי בקנה המידה הבאים: -מפת התחרות  .2.1.7

1:5,000     ,1:10,000     ,1:15,000. 

 מ'. 5-2רווח אנכי  -קווי גובה 

ו, ויקבל מפת תחרות וצ'יפ אלקטרוני כל מתחרה יגיע לנקודת הזינוק בזמן המיועד ל .2.1.8

 .בשטח הניווטשבאמצעותו יוכיח הגעתו לתחנות הניווט שעליו לעבור 

כל לפי הזמן בו עבר את כל המסלול ובתנאי שעבר את  ייקבעהמתחרה  דירוג .2.1.9

 .הגעתו כנדרש מטעם הוועדה המארגנתובמחשב תוכח  תחנות הניווט

משתתפים, חובה  10-4ה בין רות עם קב' שתמנחנבחרת חייבת להופיע לת .2.1.10

( כדי להיות מדורגים והתנאי מחזוררצים יסיימו את התחרות )בכל  4שלפחות 

 להעפלה לאליפות הארצית.

 לכל אחד מהרצים. ,שעוןלמשרוקית ולכל בי"ס ידאג למצפן אישי,  .2.1.11

 ית לקראת תחילת הליגה.ספר-ביתב בדיווח על תחרות הכנה יכל בי"ס מחו .2.1.12

 י סדר התחנות בלבד.על המתחרה לנווט לפ .2.1.13

 3במשך  I.S.Fלהתאמן בשטח תחרות ניווט ארצית וטורניר  ספר-ביתחל איסור על  .2.1.14

 חודשים לפני מועד התחרות.

 קבוצות בכל קטגוריה. 2י יהיה רשאי לשתף עד ספר-ביתמועדון ספורט  .2.1.15

גביעים בגמר  2-קב' בקטגוריה לא יוכל לזכות ב 2י המשתף ספר-ביתספורט מועדון  .2.1.16

 קב' לאליפות הארצית. 2ולא יוכל להעפיל עם  האזורי
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 תחרות הנוהל  -חוקה ה .2.2

 

הזנקה תבוצע במרווחי זמן קבועים של דקה לפחות, בהתאם לסוג האירוע.  :זינוק .2.2.1

וזנקו במרווחי זמן גדולים יאו קבוצה מאותו מועדון, הרצים באותו המסלול,  תלמידים

 זה מזה. 'דק 2ככל האפשר, לפחות 

יוזנק מיד עם הגיעו לזינוק וזמנו לא יתוקן. במקרה של איחור  - שאיחר לזינוק תלמיד .2.2.2

בהקדם האפשרי וזמנו יתוקן בהתאם  התלמידיוזנק  -שנגרם באשמת המארגנים 

 ידי המזניק.-על

 ידי המזניק.-זמן הזינוק ייבדק לפני הזינוק על .2.2.3

 המפה תימסר למשתתף עם הזנקתו. .2.2.4

 ול בעצמו, יעשה זאת במסגרת זמן התחרות.את המסל התלמידבתחרות בה מסמן  .2.2.5

 זינוק קבוצתי ייערך בסוגי תחרויות שיחייבו זאת. .2.2.6

ב אחרי נווט אחר או ילווה נווט אחר במסלול ולא יעק תלמיד במהלך הניווט: .2.2.7

 תחרותי.

 לא ינווט בשמו של נווט אחר. תלמיד .2.2.8

עליו  החוביסייע לחברו אך ורק במקרה של פציעה או סכנה גופנית, ואז  תלמיד .2.2.9

 להגיש סיוע.

 הסדר המופיע על גבי המפה. פי-עלחובה להגיע לתחנות  .2.2.10

מציאת אמצעי סימון בתחנה, או תחנה חסרה, יש להמשיך ברציפות -במקרה של אי .2.2.11

 לתחנה הבאה ולדווח על כך בסיום.

 אין לפגוע בתחנות או לשנות את מצבן בכל דרך שהיא. .2.2.12

 ים יתועלו אליה.נקודת הסיום תסומן בשילוט ברור והרצ :סיום .2.2.13

 ברו את קו הסיום, ויעוגל לשניות שלמות.וייקבע בע התלמידזמנו של  .2.2.14

 אשל התלמידיםתוצאת התחרות אינה סופית עד לבדיקת כל התוצאות ופסילת  .2.2.15

 סימנו נכון את כל התחנות.

 ניקודה/דירוגה .2.3

 המפתח הבא: פי-עלדירוגו במסלול  פי-ליקבל ניקוד ע תלמידכל  .2.3.1

 נק'. 20יקבל  מקום ראשון במסלול 

  נק'. 18מקום שני במסלול יקבל 

  נק'. 16מקום שלישי במסלול יקבל 

 נק'. 14במסלול יקבל  מקום רביעי  

  נק'.  13במסלול יקבל חמישי מקום 

  נק'.  12במסלול יקבל שישי מקום 

  נק'.  11במסלול יקבל שביעי מקום 

  נק' 10מקום שמיני, תשיעי ועשירי יקבלו 

  כל אחד נק' 8 ובמסלול יקבל 20עד מקום  11ממקום 

  נק'. 2ומטה יקבל  21ממקום 

 ניווט פסול לא יקבל נקודות. .2.3.2
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התוצאות )מיקומים( הטובות  6מקסימום  פי-עלכל קבוצה תנוקד בכל מחזור ליגה  .2.3.3

 תוצאות. 4ומינימום  תלמידיהביותר שהשיגו 

ום. בית מחוזות מרכז, ת"א, ירושלים ודר -הליגה תתחלק לשלושה בתים: בית אחד .2.3.4

 מחוז צפון. -3מחוז חיפה, בית  -2

-התחרות הרביעית האזורית תחשב כגמר אזורי בו יוענקו פרסים בכל הקטגוריות על .2.3.5

 התחרויות האזוריות. 4פי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בכל 

 

 תחרות הגמר הארצי .2.3.6

 :הפירוט הבא פי-עללגמר הארצי יעפילו 

הראשונות בכל  3וקה הבאה: על פי החל קבוצות 12ח': עד -בכיתות ז' .א

משני המחוזות/אזורים בעלי מס' הקבוצות הרב ביותר+  4מחוז/אזור+ מקום 

  המחוז בעל מספר הקבוצות הגדול ביותר.מ 5מקום 

הראשונות  2על פי החלוקה הבאה:  אזור/מחוזקבוצות מכל  9עד  בכיתות ט': .ב

 4ביותר+ מקום  משני המחוזות בעלי מספר הקבוצות הגדול 3מכל מחוז+ מקום 

 . מהמחוז עם מס' הקבוצות הגדול ביותר

הראשונות  2קבוצות מכל אזור/מחוז על פי החלוקה הבאה:  9בכיתות י"ב: עד  .ג

משני המחוזות בכלי מס' הקבוצות הגדול ביותר+ מקום  3מכל מחוז/אזור+ מקום 

 מהמחוז עם מס' הקבוצות הגדול ביותר. 4

שלהם לא זכו  הספר-בתימידים בודדים, שלאליפות הארצית יעפילו בנוסף תל .ד

פיל לאליפות, אולם הם זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בארבע עלה

 תחרויות האזוריות.ה

 

הרצים הראשונים, באותה הקטגוריה  6באליפות יזכה ביה"ס שסכום הזמנים של  .2.3.7

 הוא הנמוך ביותר.
 

וריה. המשתתפים מכל מסלולים לאותה קטג 2תקיימו י, ספרי בתבמקרה של ריבוי  .2.3.8

יפוצלו בין המסלולים במידה שווה. מכל מסלול יילקחו בחשבון סיכום  ספר-בית

 תוצאות. 2ומינימום  ספר-ביתהראשונים מכל  3המיקומים של מקסימום 
 

 

 תלבושתה 2.4

 וייצוגית של ביה"ס: מכנסיים בתלבושת ספורט מלאהיופיעו לתחרויות  תלמידים

 לחוקת הענף. צבע אחיד, המסומנת בהתאםבה בדגם וצבע אחיד וחולצבבדגם ו

 תלמיד ללא תלבושת ספורט מלאה וייצוגית של ביה"ס לא יורשה לזנק.

 אסורה!-, או פרסומת מסחרית נשיאת כתובות וסמלים של אגודות ספורט
 

 

 I.S.F -י"ב -כיתות י' .2.4

 

( I.O.Fלניווט תחרותי ) לאומי-ביןהתחרות תתקיים בהתאם לחוקה של הארגון ה .2.4.1

 .I.S.F -ת של ה לאומי-ביןובהתאם לחוקה ה

 בחוזר המנכ"ל. שיפורסםההרשמה תסתיים בכל שנה במועד  .2.4.2

ההרשמה לאליפות הארצית פתוחה. בהתאם למספר הקבוצות הנרשמות בהרשמה  .2.4.3

המוקדמת, תקבע הוועדה המקצועית של הפיקוח על החינוך הגופני את שיטת 

 התחרות.

 ה אחת בלבד מכל גיל ומין.רשאי לשתף קבוצ ספר-ביתכל  .2.4.4

 התחרות היא קבוצתית בלבד. .2.4.5
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אותו הלומדים ב ,לחוד ותלמידות לחוד םתלמידי ,משתתפים 5 -קבוצה מורכבת מ  .2.4.6

 י"ב(-. )מכיתות י'18-15בגילאי  ,הספר-בית

תכלול את הרצים ו שתוגש מראש תלמידים, 10של עד  הרצים יבחרו מתוך רשימה

 .שיהוו את נבחרת ביה"ס לאליפות התלמידים מתוכם יבחרו חמשת .+ המחליפים

הרשאים להשתתף יפורסמו בחוזר מיוחד התלמידים התאריכים המדויקים של 

 לקראת התחרות.

חריגי  )ללא 18גיל ל ומתחת 17מעל גיל  תלמידים 2עד רק  לכלולקבוצה רשאית  .2.4.7

והמשתתף הטוב  17-15תורכב משני משתתפים בני בסיכום הכללי (. התוצאה גיל

 .18-17מבין השניים בגילאי 

 

 דירוגה .2.4.8

 

פי סיכום הזמנים של -ייקבע על הדירוג הקבוצתי של כל נבחרת .2.4.8.1

ספר -בעלי הזמנים הטובים ביותר של אותו בית שלושת הרצים

 שהגיעו לכל התחנות ולקו הסיום.

אם מקומן הכולל של שתי קבוצות או יותר יהיה זהה תדורג הקבוצה  .2.4.8.2

 לישי( טוב יותר.שמקום הרץ האחרון שלה )הש

 

 התלבושת 2.4.9

וייצוגית של ביה"ס:  בתלבושת ספורט מלאהמתחרים יופיעו לתחרויות התלמידים ה

לחוקת  צבע אחיד, המסומנת בהתאםבצבע אחיד וחולצה בדגם ובבדגם ו מכנסיים

 הענף.

לא יורשה  ואחידה כשאר חברי קבוצתותלמיד ללא תלבושת ספורט מלאה 

 לזנק.

 אסורה!-ופרסומת מסחרית וסמלים של אגודות ספורטנשיאת כתובות 
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 אופני הריםרכיבה על תקנון  .3

 ח', ט'-כיתות ז'

 

 כללי   .3.1

 

, הוראות הביטחון והבטיחות המפורסמים בחוזר מנכ"ל פי-על יתנהלוהתחרויות .3.1.1

  "תחרויות רכיבה על אופני הרים".

 

 המחוזי / האזורי. מסלולי התחרויות יאושרו מראש על ידי הקב"ט.3.1.2

 

 תלמידים לפחות. 10ספרית תוכר קבוצה שבה משתתפים -כקבוצה בית.3.1.3

 

 תלבושתה   .3.2

: ביה"ס וייצוגית של בתלבושת ספורט מלאההתלמידים המתחרים יופיעו לתחרויות 

צבע אחיד, המסומנת בהתאם לחוקת הענף, בצבע אחיד וחולצה בדגם ובדגם ובמכנסיים 

ואחידה כשאר חברי  תלמיד ללא תלבושת ספורט מלאה. הספר-ביתמומלץ עם סמל 

 לא יורשה להשתתף. קבוצתו

 חל איסור מוחלט על הופעה עם תלבושת הכוללת פרסום מסחרי.

 אסורה! –נשיאת כתובות וסמלים של אגודות ספורט 

 

 ציודה   .3.3

 נעלי ספורט, כל תלמיד חייב להופיע לקו הזינוק בכל תחרות עם אופניים תקינים,

גן תקינה, כפפות רכיבה, בקבוק מים או מנשא עם מים, מספר גב ומספר קסדת מ

 אופניים.

 

 טופס רישום קבוצתי   .3.4

חייב לפני תחילת התחרויות לשלוח טופס רישום קבוצתי מלא על כל  ספר-ביתכל 

חייב  ספר-ביתבנוסף, כל  .וחותמת המוסד הספר-ביתמנהל  ידי-עלפרטיו וחתום 

 ס הרישום הקבוצתי מלא וחתום.להופיע לכל תחרות עם טופ

 

להעביר את פרטי התלמידים המשתתפים ע"ג טופס רישום קבוצתי  ספר-ביתעל כל 

 מלא על כל פרטיו.( 2)נספ"ח המצ"ב 
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 מספרי אופניים וגב .3.5

מספרים, האחד לתלייה על האופניים והשני  שניכל תלמיד יקבל לפני תחילת התחרויות 

 ד המתחרה.יחובר בסיכת ביטחון לגב התלמי

 וילוו את התלמידים הספורטאים בכל התחרויות. יהיו קבועיםמספרי האופניים והגב 

 

 מלוויםהמורים ה .3.6

. ללא )ב(4ע"ה/ למספר המורים המלווים יהיה בהתאם להוראות המפורסמות בחוזר המנכ"

מפורט בחוזר המורים המלווים תפקיד להשתתף בתחרות.  ספר-ביתמורה מלווה לא יורשה 

 ועליהם להישאר במקום עד גמר התחרות. )ב(4"ל ע"ה/המנכ

 

 חוקהה .3.7

קת איגוד האופניים הנהוגה בישראל, פרט לשינויים בהתאם לחו יתקיימוהתחרויות  .3.7.1

הוועדה המארגנת בכל תחרות רשאית לערוך שינויים בתכנית  המופיעים בתקנון זה.

על  אחראיה החינוך הגופנישיקול דעתה, באישור המפקח על  פי-עלהתחרויות 

את התקנון המיוחד של המירוץ  הספר-בתייום לפני כל תחרות יקבלו  20.  התחרות

 הכולל מרחקים, מפות, וכל הפרטים הנדרשים,

 

בכל תחרות יתקיים מסלול התחרות היא קבוצתית ואישית בכל שכבות הגיל והמין.  .3.7.2

ח' -ז' -רדים ו ט' תלמידים במקצים נפ -ח' תלמידים ו -נפרד לתלמידות ולתלמידים, ז'

ט' תלמידות במקצה משותף. כמו כן, בתחילת כל תחרות תיערך הקפת הכרות  -ו' 

 המהווה גם מסלול אימון למתחילים.של המסלול 

 

מתחרים בקו הזינוק(.  4)מינימום  מתחרים. 10-4בין  קבוצת תלמידים תמנה .3.7.3

 פי-לעמתחרים. הניקוד הקבוצתי ייקבע  4חייבים לסיים את המסלול לפחות 

 של הקבוצה. הרוכבים הראשונים 3התוצאות של 

מתחרות  3)מינימום  מתחרות. 10-3 בין קבוצת תלמידות תמנה

מתחרות. הניקוד  3(. חייבות לסיים את המסלול לפחות בקו הזינוק

הרוכבות הראשונות של  3התוצאות של  פי-עלהקבוצתי ייקבע 

 הקבוצה.

 

אלא באישור שופט או הצוות  רותבבוקר התח אין לעלות על מסלול התחרות .3.7.4

 .יפסלעל המסלול  רוכב המארגן. תלמיד שייתפס

 על החלפת אופניים ו/או מספר בזמן התחרות. חל איסור מוחלט .3.7.5

 דק' לפני הזינוק. 15בכל המקצים התייצבות לצד קו הזינוק  .3.7.6
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 כללי תקנון התחרויות. פי-עליחולקו  דירוגנקודות  .3.7.7

 קצה בו הוא רשום. חל איסור להחליף מקצים.כל תלמיד רוכב ישתתף בתחרות במ .3.7.8

 פי לוח הזמנים שיפורסם.-כל שכבת גיל תוזנק בנפרד על .3.7.9

לפני  חובת הכרת המסלול באחריות המורה/המאמן. המסלול יהיה מסומן החל מיום .3.7.10

 התחרות בשעות הצהרים.

  .אסורה לבישת חולצה ללא שרוולים .3.7.11

  ונה בצלצול פעמון/מגפון.השופטים יודיעו למתחרים על הכניסה להקפה האחר .3.7.12

 -רוכב הפורש מהתחרות יסיר את מספר המתחרה וידווח על כך לשופטי התחרות  .3.7.13

 ישירות או באמצעות המרשלים.

. קיצור מסלול או מירוץחובת המשתתף לנהוג לפי הוראות הוועדה המארגנת של ה .3.7.14

 חריגה מההוראות תגרום לפסילה.

 -חלוקת המים. תפתח נקודת סיוע טכני אחת בצמוד לנקודת .3.7.15

 לפני תחילת התחרות.ציוד לנקודת הסיוע הטכני חייב להימצא בנקודת הסיוע  .3.7.16

 בנקודת הסיוע הטכני רשאים נציגי הקבוצות "לטפל" באופני הרוכב. .3.7.17

 רוכב יכול להיכנס לנקודת הסיוע הטכני רק עם כיוון הרכיבה. .3.7.18

 אסור לחזור אחורה במסלול. .3.7.19

הרוכב עצמו  ידי-עלטופל בצד המסלול תקלה באופניים שלא בנקודה הטכנית ת .3.7.20

 בלבד.

 רוכבים מאותה קבוצה רשאים לסייע זה לזה. .3.7.21

ההוראות דלעיל דינה פסילה  פי-עללתיקון האופניים שלא  כלשהיאקבלת עזרה  .3.7.22

 .מירוץב

 איגוד האופניים.עונשים יינתנו לפי שיקול דעתו של השופט הראשי ולפי תקנון  .3.7.23

ים. רוכב שיתייצב על קו הזינוק עם מספר פגום על קו הזינוק תיערך בדיקת משתתפ .3.7.24

 גזור / חסר / מותקן לא כראוי לא יוכל לזנק. /

 

לאחר בדיקה ואישור  או לבטלו מירוץהוועדה המארגנת רשאית לשנות את מסלול ה .3.7.25

בתיאום עם המפקח על החינוך הגופני האחראי על  ,השופט הטכני הראשישל 

 התחרות.

 

 ערעורים .3.7.26

יש להגיש בכתב עד  ,עבור חמשת המקומות הראשוניםערעור על מיקום,  .א

 מפרסום התוצאות. 'דק 20

 

שעות מזמן פרסום התוצאות  24ערעורים נוספים יתקבלו בכתב עד  .ב

 .8המלאות. יש לפעול בהתאם לתקנון בפרק ב' סעיף 

 

 

 

 דירוגהניקוד/ה .3.8
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י ו במספר נקודות בהתאם למקום שהשיג בתחרות, לפספר-ביתכל תלמיד יזכה את  .3.8.1

 סדר הגעתו אל קו הגמר.

 הסופי של המיקום הקבוצתי יובאו בחשבון: בחישוב .3.8.2

 תלמידים

 מרוכבי הקבוצה, לפחות, יגיעו אל קו הגמר. 4 -הקבוצות ש

 תלמידות

 מרוכבות הקבוצה, לפחות, יגיעו אל קו הגמר. 3 -הקבוצות ש

 תלמידים .3.8.3

ע את מיקומה הרוכבים הטובים ביותר מכל קבוצה יקב ארבעתסכום הנקודות של 

 של הקבוצה בדירוג הכללי.

 תלמידות .3.8.4

הרוכבות הטובות ביותר מכל קבוצה יקבע את מיקומה של  שלושסכום הנקודות של 

 הקבוצה בדירוג הכללי.

 שיצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר יוכרז כמנצח במחזור הליגה ספר-בית .3.8.5

 להלן( 3.9.6)חישוב הנקודות ראו בסעיף 

 ל מחזור יהיה כדלקמן:חישוב הנקודות לכ.3.8.6

 נק' 40 - מקום ראשון 

 נק' 38 - מקום שני 

 נק' 36 - מקום שלישי 

 נק' 34 - מקום רביעי 

 נק' 32 - מקום חמישי 

 נק' 30 - מקום שישי

 נק' 28 - מקום שביעי

 נק' 26 - מקום שמיני

 נק' 24 - מקום תשיעי

 נק' 22 - מקום עשירי

 נק' 20 - מקום אחד עשר

 נק' 18 - מקום שנים עשר

 נק' 16 - מקום שלוש עשרה

 נק' 14 - מקום ארבע עשרה

 נק' 12 - מקום חמש עשרה

 נק' 10 - מקום שש עשרה

 נק' 8 - מקום שבע עשרה

 נק' 6 - מקום שמונה עשרה
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הדירוג והמיקום  ייקבעה של שוויון נקודות בין מספר קבוצות במחזור תחרות, במקר .3.8.7

קבוצה בהישגו מכל  הרוכב הרביעימיקומו האישי של  פי-עלהסופי של קבוצות אלה 

 .לתלמידותמכל קבוצה  והרוכבת השלישית לתלמידים

 

וה יותר, , תדורג במקום גבבסיום הליגה, או יותר, במקרה של שוויון בין שתי קבוצות .3.8.8

 הקבוצה בעלת ההישג הטוב יותר במחזור הגמר.

 

 אם רוכב הפסיק לאחר הזינוק הוא יזכה את קבוצתו בניקוד האחרון בתחרות. .3.8.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נק' 4 - מקום תשע עשרה

 נק' 2 - מקום עשרים

ת חמקום עשרים ואמ

 ואילך 

 נק' 1 -
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 תקנון כושר גופני .4

 י"ב-י'כיתות 

 

 כללי   .4.1

האליפות הינה  התיכוניים. הספר-בתילתלמידי  ייחודיתאליפות הכושר הגופני הינה 

ההנחיות  פי-עלהספר לשמור על כל נוהלי משרד החינוך ) תיבאחריות מנהלי ב .ארצית

אשר רשומים כחוק  י"ב בלבד-'יתלמידי כיתות להשתתף  םרשאי בתחרות בחוזרי מנכ"ל(.

 . הספר בבית

 אחת. וקבוצת תלמידיםאחת תלמידות  תקבוצאך ורק ספר רשאי לשתף בתחרות -כל בית

 לתלמידים המתחרים ם לבצע הכנה מקצועית מתאימהמורי החינוך הגופני מתבקשי

 .המשתתפים והטקטי לתלמידים המקצועי ולהקנות את הידע זו ליפותאב

 

  השיטה   .4.2

 האליפות תחולק לשני חלקים עיקריים: 

 בחלק הראשון

בתחנות של מקצועות כושר גופני: עליות מתח, שכיבות סמיכה, עליות  יתחרו התלמידים

 אחרי מאמץ, נשיאת כדורי כוח וקפיצה בדלגית. למטרהעה משכיבה לישיבה, קלי

)על מגרש דשא( ובריצת  משיכת חבליתמודדו בחלק הראשון בטורניר  התלמידות

 מכשולים.

 

 :בחלק השני

בתחנות של מקצועות כושר גופני: שכיבות סמיכה, עליות משכיבה יתחרו  התלמידות

וקפיצה בדלגית.  עליות מתחח, אחרי מאמץ, נשיאת כדור כו למטרהלישיבה, קליעה 

 דשא( ובריצת מכשולים. )על מגרש משיכת חבליתמודדו בחלק השני בטורניר  התלמידים

 

 דירוג הקבוצות, אופן הניקוד וקביעת הזוכות:   .4.3

... וכו'(, לפי 3,2,1בכל תחנה ידורגו הקבוצות המתחרות מהראשונה לאחרונה ) .4.3.1

 הישגיהן.

 

  .יקוד לפי טבלת הניקודכל קבוצה תקבל עבור כל תחנה נ .4.3.2

ידורגו באותו מיקום בתחנה מסוימת, יקבל כל אחד  ספר-בתיאם שני  .4.3.2.1

 ספר-בתי: שני מאניקוד עבור המיקום הגבוה יותר )לדוג הספר-בתימ

-בתי, יקבלו שני 4-3שיסיימו תחנה בתוצאה זהה וימוקמו במקומות 

 .שלישי(האת הניקוד לפי הטבלה כאילו סיימו במקום  הספר
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)משיכת שקל מבחינת הניקוד, פרט לטורניר יהיו שוות מל התחנות כ .4.3.2.2

 שונה. שיהיה(  חבל

 

בכושר  הספר בתי יוכרזו כאלופי - שישיגו את מירב הנקודות המצטבר הספר-בתי .4.3.3

 .גופני

, ינצח בית הספר שסיים ספר-בתיבמקרה של שוויון נקודות בין שני  .4.3.3.1

 .יותר תחנותב במקום הראשון

 

ר, ינצח בית הספר שדורג גבוה יותר בריצת אם השוויון יישמ .4.3.3.2

 המכשולים.

 

אם השוויון עדיין יישמר, ינצח בית הספר שדורג גבוה יותר בתחנות  .4.3.3.3

 גופני.ה הכושר

 

 .הספר-בתיאם השוויון עדיין יישמר, תיערך הגרלה בין  .4.3.3.4

 

 תכנית האליפות לתלמידות .4.4

 

 א' חלק   .4.4.1

 ריצת מכשולים קבוצתית .4.4.1.1

 משיכת חבלטורניר  .4.4.1.2

 

 תחנות כושר גופני - 'חלק ב   .4.4.2

 

 קפיצות בדלגית .4.4.2.1

 תרגיל בטן / עליות משכיבה לישיבה .4.4.2.2

 נשיאת כדור כוח .4.4.2.3

 אחרי מאמץ למטרהקליעה  .4.4.2.4

 ת סמיכה )כפיפות ופשיטות מרפקים(ושכיב .4.4.2.5

 עליות מתח .4.4.2.6
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 תכנית האליפות לתלמידים .4.5

 

 תחנות כושר גופני -חלק א'    .4.5.1

 

 קפיצות בדלגית .4.5.1.1

 תרגיל בטן / עליות משכיבה לישיבה .4.5.1.2

 נשיאת כדורי כוח .4.5.1.3

 אחרי מאמץ למטרהקליעה  .4.5.1.4

 ת סמיכה )כפיפות ופשיטות מרפקים(ושכיב .4.5.1.5

 עליות מתח .4.5.1.6

 

 חלק ב'    .4.5.2

 

 ריצת מכשולים קבוצתית .4.5.2.1

 משיכת חבלטורניר  .4.5.2.2
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 .I.S.Fבמתכונת  שחייהתקנון  .5

 י"ב -י'כיתות 

 לאומית בלבד, בהרשמה ארצית פתוחה-התחרות תתקיים בשנה בין -

 ת לאומי-ביןהחוקה ה פי-עלחוקת איגוד השחייה בישראל, ו פי-עלויות יתנהלו התחר .5.1

 , פרט לשינויים המופיעים בתקנון זה.I.S.F -של ה 

 מועד אחרון להרשמה יפורסם בנפרד. .5.2

ההרשמה לאליפות הארצית פתוחה. בהתאם למספר הקבוצות הנרשמות בהרשמה  .5.3

 החינוך הגופני את שיטת התחרות., תקבע הוועדה המקצועית של הפיקוח על המוקדמת

 ניתן לרשום לתחרות נבחרת אחת של תלמידים ו/או נבחרת אחת של תלמידות. .5.4

 שחייניות. 6שחיינים או  6כל נבחרת חייבת לכלול  .5.5

 השיבוץ למשחים   .5.6

שחיינים בכל סגנון שחייה ולרשום קבוצה אחת לכל  3-2כל נבחרת חייבת לרשום  .5.6.1

 משחה שליחים.

בות בכל סגנון תילקחנה בחשבון בחישוב הכללי לכל נבחרת שתי התוצאות הטו .5.6.2

 )לכל מין בנפרד(. ספר-בית

 לכל היותרמשחים  4עד ו לכל הפחות משחים אישיים 2 -משתתף חייב ליטול חלק ב .5.6.3

 וכן במשחי השליחים.

ביום התחרות ניתן יהיה לשנות )עד שעה לפני המשחה הראשון( רק את שיבוץ  .5.6.4

 השחיינים במשחים.

 

 ירוגהד   .5.7

הדירוג ייעשה באמצעות צרוף הנקודות המתקבלות לפי המיקום בסיום התחרויות  .5.7.1

המוקדמות. בכל תחרות, הדירוג נעשה לפי תוצאות הזמן. לראשון בתחרות מוענקת 

נקודות וכך הלאה. הנקודות המוענקות במשחי השליחים  2 -, לשני (1אחת ) נקודה

 במשחי המוקדמות. תוצאותמוכפלות. הניקוד הכללי יכלול אך ורק את ה

, לקבוצה יוענקו נקודות כמספר במקרה של אי השתתפות או פסילה בתחרות .5.7.2

, המספר יוכפל . במשחי השליחים(1נקודה אחת ) המתחרים בתחרות בתוספת

 נקודות. 2בתוספת 

 בעלת סכום הנקודות הנמוך ביותר תזכה במקום הראשון. הספר-ביתנבחרת  .5.7.3

 

קבוצות בסיכום הנקודות הכללי, המנצחת תהיה בעלת  במקרה של שוויון בין שתי .5.7.4

 .X  6מ' 50התוצאה הטובה יותר במקצה השליחים חופשי 

 

 משחי הגמר   .5.8

 6שיקולה של הוועדה המארגנת ויכללו את  פי-עלמשחי הגמר האישיים יתקיימו 

 השחיינים הטובים ביותר לפי זמן הגעתם במוקדמות.
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 ספר או -משלחת לתחרויות בתיתפקידיה של הנהלת   -פרק ו' 

 לאליפויות רשמיות בחו"ל 

 

 מפקח על החינוך הגופני -תפקידי ראש המשלחת  .1

 

 הכנות בארץ .1.1

 

ראש המשלחת הינו הסמכות העליונה לגבי המשלחת בארץ ובחו"ל ויפסוק    .1.1.1

במקרים של חילוקי דעות בין חברי המשלחת. בין שאר תפקידיו מסירת מידע 

התרבות בארץ ום כמו: המדינה, הקהילה, המנהגים לחברי המשלחת בנושאי

 המארחת.

 

נוהל "חוזר המנכ"ל:  פעול בהתאם להוראותסיים קורס ראשי משלחות לחו"ל ולל   .1.1.2

 . "ת לחו"לות היוצאוהטיפול במשלח

 

 

 מפגשי משלחת לצרכים הבאים: 2-1קיום    .1.1.3

 

 היכרות הדדית. .1.1.3.1

 הכרת המדינה המארחת. .1.1.3.2

 של המדינה המארחת.היכרות עם היהודים והיהדות  .1.1.3.3

 הכשרה בשירה: שירי ארצנו ושירי הארץ המארחת. .1.1.3.4

 עם או פולקלור או שירה או נגינה.-הכנה להופעה: ריקודי .1.1.3.5

 הליכות והתנהגות בבתי מלון ובאירועים בחו"ל. .1.1.3.6

 

 לקבלת מידע/הסבר על הארץ המארחת, ניתן לפנות למינהל ההסברה.  הערה:

 

 .עם הורי התלמידים פרהס-ביתשל  מפגשים 2-1יוודא קיום    .1.1.4

 

, הספר-ביתדאגה ואחריות למשלוח ספח ההתחייבות של הרשות/הבעלות ו   .1.1.5

 לפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

 המוסד החינוכי המשגר את המשלחת. קשר ותיאום עם הנהלת
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מנהל בית הספר שכל תלמידי הנבחרת לומדים קבלת אישור בכתב )באנגלית( של 

 הנוכחית. לימודיםשנת בבית הספר מתחילת 

 

תיאום והנחיות מראש של קב"ט  פי-עלקשר עם רשויות הביטחון לצרכים הבאים ) .1.1.6

הוראת  פי-עלטחוני ותיאום עם המלווים הביטחוניים; )יב תדריךמשרד החינוך(: 

 שירותי הביטחון(; תדריך ביטחוני לכל אנשי המשלחת.

 

ת, המשתתפים הדפסת חוברת ובה חומר רקע )על האירוע, הארץ המארח   .1.1.7

וכדומה(. הוראות מקצועיות, מנהליות וביטחוניות )טיסות, לוח זמנים, כתובות, 

 טלפונים וכדומה(.

הערה: החוברת תודפס ותינתן לכל חבר במשלחת. וכן, חומר זה יוגש לפיקוח הארצי על 

 החינוך הגופני קודם היציאה לחו"ל.

 

)במיוחד  ימים והבטחתםקשר עם המדינה המארחת לצורך רישום, תנאים מתא   .1.1.8

 בנושא הביטחון(, באחריות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני וראש המשלחת.

 

ים לאומי-ביןדאגה ואחריות לפרסים ולתשורות לחלוקה, כמקובל באירועי ספורט    .1.1.9

 והפיקוח הארצי על החינוך הגופני. הספר-בתיובקבלות פנים רשמיות, בתיאום עם 

 

לפיקוח הארצי על  הספר-ביתת של לאומי-ביןיפות השליחת פרטי הרשמה לאל   .1.1.10

 החינוך הגופני.

 

 תיאום יציאת שופטים מתאימים, כנדרש על ידי המארגנים.   .1.1.11

 

ובתיאום עם הפיקוח הארצי על החינוך הגופני,  הספר-בתיתוף יתכנון הנסיעה )בש   .1.1.12

 לפני התחרות ולאחריה(.

 

( מהמאמן ולוודא קיום קבלת תכנית אימונים של הקבוצות )בארץ ובחו"ל   .1.1.13

 האימונים.

 

 דאגה לאישורים רפואיים של המשתתפים, אישורי הורים ופוליסת ביטוח באנגלית.   .1.1.14

 

 דאגה וטיפול בתלבושת הולמת ואחידה לנבחרת, כולל אימוניות.   .1.1.15

 

 תיאום היציאה והחזרה של כל המשלחת ביחד, באותה טיסה.   .1.1.16
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 בעת שהות בחו"ל .1.2

 ות הקבוצות המתחרות.הבטחת השמירה על זכוי   .1.2.1

 

הבטחת הופעה הולמת ונאה לנבחרות במגרשי הספורט ומחוצה להם. )לבוש,    .1.2.2

 התנהגות וכד'(.

 

 השתתפות בוועדות המקצועיות ובתדרוכים המתקיימות במהלך התחרות.   .1.2.3

 

 הבטחת שעות אימון ומתקנים, קודם התחרות ובמהלכה.   .1.2.4

 

, ינוכיות, תרבותיות וספורטיביותארגון ימי/שעות הפנאי והתאמתם לדרישות ח   .1.2.5

 ים ממלכתיים בהתאם לצורך.טכס. כולל ארגון ובהתאם להנחיות הביטחון

 

קשר עם האחראי לביטחון, ובהתאם שמירת הבטחת סדרי ביטחון מתמידים, תוך    .1.2.6

 להוראות שירותי הביטחון.

 

 ייצוג המשלחת בקבלות פנים רשמיות.   .1.2.7

 

 ת ועם הקהילה היהודית במקום.יצירת קשר עם השגרירות הישראלי   .1.2.8

 

מטעם המשלחת בתקופת השהות, כולל תוצאות  לארץ לדיווח מדי יוםאחריות    .1.2.9

 מהתחרויות.

 

קיום מפגש עם המורים והמאמנים מדי ערב, לתיאום הנחיות, פתרון בעיות,    .1.2.10

 העלאת צרכים וכדומה.

 

 אחראי לכיסוי כל הוצאותיו.   .1.2.11

 

 לאחר החזרה ארצה .1.3

 :בכתבחות סיכום דו" שניהגשת    .1.3.1

הדו"ח יוגש לפיקוח הארצי על החינוך  הנוסח של ועדת הנסיעות. פי-עלהדו"ח  .א

 הגופני.

 

הגשת דו"ח סיכום שיכלול את ההכנות בארץ, לוח הזמנים של ההכנות בארץ  .ב

והאליפות בחו"ל, תוצאות המשחקים, קשרים ויחסים חברתיים שנוצרו עם 

סיכום ומסקנות, המלצות לעתיד.  קהילה היהודית ועם הנבחרות השונות,ה

הנוגעים  הספר-בתיהדו"ח יוגש לפיקוח הארצי על החינוך הגופני, ולמנהלי 

 בדבר.

 

 תשלומים, ספקים ותמיכות. גף מערכתאהגשת דו"ח כספי אישי למנהל    .1.3.2

 

בצרוף הקבלות המקוריות לפיקוח  הספר-בתיהעברת הדו"חות הכספיים של    .1.3.3

 לשם החזר הוצאות )השתתפות( של משרד החינוך.הארצי על החינוך הגופני, 
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 הספר-ביתמנהל נבחרת  -תפקידי המורה לחינוך גופני  .2

 

 ההכנות בארץ .2.1
 

 מפקח על החינוך הגופני. -תיאום מועדי הטיסות עם ראש המשלחת    .2.1.1
 קשר מתמיד עם ראש המשלחת וארגון תכנית אימונים.   .2.1.2
 ים ומעקב אחריהם.קיום מפגשים עם המאמן להבטחת אימונים מתאימ   .2.1.3
 ארגון וניהול המפגשים עם הורי התלמידים.   .2.1.4
 ביקורים באימוני הקבוצה.   .2.1.5
 .ספר-בתיהמצאת אישורים רפואיים על כשירות גופנית להשתתפות בתחרויות    .2.1.6
כנדרש  ,ותמונות פספורט, לראש המשלחת 3שליחת טופסי הרשמה של בולטין    .2.1.7

 .לאומי-ביןעל ידי הנהלת האירוע ה
 ול בהכנת דרכונים, כרטיסי טיסה, אשרות )ויזות(, מסים, ביטוח וכדומה.טיפ   .2.1.8
מפקח על החינוך הגופני, בכל  -קשר עם הרשות המקומית ועם ראש המשלחת    .2.1.9

 הנושאים המפורטים בהוראות אלה.
 תיאום התדרוך הביטחוני עם ראש המשלחת.   .2.1.10
ת, טיפול רפואי ספורטיביים, בריאוהאירועים ההוצאת תעודת ביטוח )לרבות    .2.1.11

 וכיו"ב(.
בחו"ל  המופע לערב המשלחותשל מדינת ישראל ואת  הדוכןאחריות להכין את    .2.1.12

 בשיתוף עם ראש המשלחת.

 

 בעת השהות בחו"ל .2.2
 

 במגרשי הספורט, במלון ומחוץ להם. של התלמידיםהבטחת התנהגות הולמת    .2.2.1
 ון האליפות.זמנים, ועמידתו של הצוות בתקנ-הבטחת עמידתה של הנבחרת בלוח   .2.2.2
דאגה לשעות אימון ולציוד מתאימים לאימון, קודם התחרות ובמהלכה, בתיאום עם    .2.2.3

 ראש המשלחת.
שמירה על אורח חיים ספורטיבי של התלמידים והצוות במהלך ימי התחרות    .2.2.4

 )שינה, תזונה ואימונים(.

 דאגה לסידורי הסעה לתחרויות ולאימונים, בתיאום עם ראש המשלחת.   .2.2.5

 ם של ראש המשלחת והאחראי על הביטחון.שעות הפנאי, באישור תכנון   .2.2.6

שהייה באליפות, בתיאום עם ההשתתפות והטיפול בכל הקשור בתשלומים עבור    .2.2.7

 ראש המשלחת.

 דאגה שתלבושת היוצאים תהלום קבוצת ייצוג.   .2.2.8

 

השתתפות באירועים רשמיים של אנשים שאינם -הצטרפות / אי-אחריות לאי   .2.2.9

 הרשמית. כלולים במשלחת

ם, יהספורטיבי :כל חברי המשלחת הרשמית ישתתפו בכל האירועים הרשמיים   .2.2.10

 החברתיים והתרבותיים.

 

 לאחר החזרה ארצה .2.3

לראש המשלחת, עד שבועיים לאחר החזרה  מלווה בקבלות מקוריות ,הגשת הדו"ח הכספי

 ארצה.
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 תפקידי המאמן .3

 

 הכנות בארץ .3.1

 

 הכנת תכנית אימונים כהכנה לאליפות. .3.1.1

 

 .הספר-ביתקיום אימונים סדירים לנבחרת  .3.1.2

 

 השתתפות במפגשי התדרוך. .3.1.3

 

 דאגה לתחרויות מבחן. .3.1.4

 

 נטילת חלק בכל פעילויות ההכנה. .3.1.5

 

 בחו"ל .3.2

 

 ראש המשלחת. -להוראות המפקח על החינוך הגופני  ישירות המאמן כפוף .3.2.1

 

 התנהגות נאותה וחינוכית במהלך התחרויות. .3.2.2

 

 ועים הרשמיים.אירכל ההשתתפות במפגשי התדרוך וב .3.2.3

 

 .הספר-ביתדאגה לסידורי הסעה לתחרויות ולאימונים באמצעות מנהל נבחרת  .3.2.4

 

 תדרוך מקצועי קודם כל אירוע ולאחריו. .3.2.5
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 תפקידי השופט .4

 

 ראש המשלחת. -השופט כפוף ישירות להוראות המפקח על החינוך הגופני  .4.1

 

 השופט חייב להשתתף בתדרוך ביטחוני בארץ. .4.2

 

 נהלה ואת הספורטאים בחוקה ובנוהלי המשחק.מדריך את הה .4.3

 

 .שיפוט במשחקי האליפות, כפי ששובץ על ידי ועדת השופטים של האליפות .4.4
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 הספר-ביתמנהל נבחרת  -נוהל כספים למורה לחינוך גופני  .5

 

וצה ידאג לקיום כיסוי תקציבי לכל סעיפי ההוצאות המפורטים להלן, קודם צאתה של הקב .5.1

 מהארץ.

 

כפי להשתתפות במשלחת של שופט ואנשי ביטחון )ומספרם( תקציבי כיסוי קיום ידאג ל .5.2

 ידי הרשויות המוסמכות.-שייקבעו על

 

 ישריין סכום נוסף במטבע זר לכל תקלה בלתי צפויה בחו"ל. .5.3

 

 ההוצאות .5.4

 

 טיסה .5.4.1

 לתלמידים המתחרים;

 למאמן;

 מנהל הקבוצה; -למורה לחינוך גופני 

 ;י ביטחון )אם יוצאת יותר מקבוצה אחת, יחולקו ההוצאות ביניהן(לאיש/לאנש

 , יחולקו ההוצאות ביניהן(.לשופט )אם יוצאת יותר מקבוצה אחת

 

 כלכלה ולינה .5.4.2

 )לכל חברי המשלחת המפורטים לעיל(

 .I.S.F -ה לפי התעריף הרשמי של -לימי האליפות הרשמיים  .א

המפמ"ר והממונה על  מעבר לימי האליפות הרשמיים )באישור מראש של .ב

 לפי התעריף שנקבע במדינה המארחת. -החינוך הגופני( 

 

 סיורים ובילויים מאורגנים לכל המשלחת .5.4.3

 )בזמן האליפות הרשמית(

חובה לתאם את הסיורים עם אנשי הביטחון ובמידת הצורך יצטרפו אנשי הביטחון 

 לסיורים ולבילויים על חשבון הקבוצה.

 

 ביטחון .5.4.4

 ך.הנחיות אגף הביטחון של משרד החינויש לנהוג בהתאם ל
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 נספחים  -פרק ז' 

 

 

 

 

 

 

 

 לזוכים בתחרויותפרסים 

 

פרסים לקבוצות  הענף

 המנצחות

פרסים אישיים לתלמידי 

 הקבוצות המנצחות

פרסים אישיים לזוכים 

 בתחרות

גביעים/מגינים + תעודות  משחקי כדור

 2-1קבוצתיות למקומות 

 בכל קבוצת גיל ומין

ות ותעודות מדלי

לתלמידי הקבוצות 

בכל  2-1במקומות 

 קבוצת גיל ומין

 

גביעים/מגינים + תעודות  רוצי שדהימ

 3-1קבוצתיות למקומות 

 בכל קבוצת גיל ומין

מדליות ותעודות 

לתלמידי הקבוצות 

בכל  3-1במקומות 

 קבוצת גיל ומין

 3 -מגינים/פרסים ל 

התלמידים הראשונים 

 בכל קבוצת גיל ומין

גביעים/מגינים + תעודות  טיקה קלה )קבוצתי(אתל

 3-1קבוצתיות למקומות 

 בכל קבוצת גיל ומין

מדליה + תעודה  

 3-1לתלמידים במקומות 

 בכל מקצוע, גיל ומין

 

מספר המדליות והתעודות האישיות בכל ענף או מקצוע תחרות קבוצתי יהיה לפי התקנון באותה  הערה:

 תחרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1נספח 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

על החינוך  הארצי הפיקוח
 הגופני
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 ופס רישום קבוצתי למשתתפיםט

  )חובה להדפיס את כל הפרטים(
 

    שנה:     : כיתות   : מין      ענף: 
 

 __________הספר: -המחוז + סימול בית      הספר: -שם בית
 

            הספר + מיקוד: -כתובת בית
 

  @   דואר אלקט.     הספר: -פקס בית      הספר: -טלפון בית
 

  @    דואר אלקט       טלפון נייד:      חנ"ג: שם המורה ל
 

  @    דואר אלקט       טלפון נייד:      שם המאמן/ת: 
 
 

 שמות המשתתפים

 כיתה מס' ת.ז. תאריך לידה שם משפחה שם פרטי מס' חולצה מס' סידורי

       ר. קבוצה  1

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
 

 נו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל.ספר-ביתבזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות  ת/הריני מאשר א.

 (.1ע"ד/)חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותבטופס מבוטחים  ות/הרשומים ות/מידיםהתל ב.

 כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים. ג.

ת ד.  הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי טלוויזיה, אתרי אינטרנט, עיתונו

 ואמצעי המדיה השונים.

מס'  השתתפות התלמידים/ות הרשומים/ות בטופס מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד החינוכי )ראו הוראת קבע .ה

מחלה יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית, טופס זה תקף  הורה עלהצהרת (. במקרה של 6בחוזר עח/ 0081

 ו עד עדכון על ידי ההורים.לשנה א

 וללא פרסומות. ית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצה(בתלבושת ייצוגהספר חייבת להופיע -ידוע לי שנבחרת בית .ו

במערכת החינוך בהתאם   הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מוריםאני מאשר שמאמן/ת הנבחרת  ז.

 .10שס"ט/להנחיות חוזר מנכ"ל ת

  ידי-עלגיל המשתתפים הנקבע  פי-עלמותרת השתתפותם/ן של תלמידים/ות אך ורק   (ISF) ספר-בתיידוע לי כי במסגרת אליפות עולם ל ח. 

 ומפורסם בחוזר המנכ"ל. ISF-ה

     :ת/חתימת המנהל     הספר: -בית ת/מנהל

      תאריך:      הספר: -חותמת בית

 2נספח 

 

 הפרטים מחייבים הדפסה כל

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

על החינוך  ארציה הפיקוח
 הגופני
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 לכבוד

 חריגיםועדת ה

 משרד החינוך

 הפיקוח הארצי על החינוך הגופני

 6706054אביב -, תל2רח' השלושה 

 6896759-03פקס: 
 

 חריגיםהפנייה לוועדת טופס 
 אחר( ספר-ביתהספר לתלמיד שעבר מ-)בקשה לאישור לשחק בנבחרת בית

 

ה למנהל בית הספר. וייחתם על ידי הורי התלמיד ויועבר לאישור, להארות/להערות ולחתימ הטופס ימולא

את נכונות  אחראי לוודאהמנהל יעביר אותו למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך. המנהל 

 העובדות שצוינו בטופס.

 

 למילוי ולחתימה של ההורים

 

     החתום/ים מטה מתגורר/ים באורח קבע ברחוב      אני/אנו 

 

 היר/ים כי:מצ    טלפון     מיקוד    ביישוב    מספר 

 

   שתאריך לידתו/ה     מספר זיהוי      בני/בתי  (1

 

  בכיתה     ביישוב      למד/ה השנה בביה"ס 

 

   ביישוב     בני/בתי מבקש/ת לשחק בשנה הבאה בנבחרת בי"ס  (2

 

     בענף     בכיתה 

 

 *בני/בתי גר/ה כיום עמי.  (3

   ביישוב       בני/בתי גר/ה כיום בכתובת נפרדת, ברח' 

 

     טלפון     מיקוד 

 

    של האגודה      בני/בתי שיחק/ה עד היום בענף הספורט  (4

 

      בני/בתי נשאר/ה לשחק באגודה/יעבור/תעבור לאגודה אחרת *  (5

 מחק את המיותר.  *

 

 

 

 3נספח 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על החינוך הגופני
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אני/אנו פונה/ים לוועדת החריגים לאשר לבני/בתי לשחק בנבחרת בית הספר שהוא/היא מבקש/ת  (6

          הסיבות האלה: לעבור אליו מ

              

 

 מצ"ב אישור משרד הפנים לשינוי כתובת של כל בני המשפחה )למקרה שהסיבה היא שינוי כתובת(. (7

 

כפי  הספר-בתיידועים לי/לנו כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית של תחרויות 

נו מצהיר/ים כי כל הפרטים ואני/א ובתקנון זהשפורסמו בחוזר המנכ"ל "הוראות קבע" 

 שמילאתי/מילאנו לעיל מדויקים.

 

       אני/אנו מייפה/ים את כוחו/ה של מנהל/ת בית הספר 

 .בענייננועדת החריגים לדון ולפנות לו

 

 ידוע לי/לנו כי החלטת ועדת החריגים תהיה סופית, ולא יהיה לגביה ערעור.

 

 

 בברכה,

 

 

     

 תאריך  חתימה  שם פרטי ושם משפחה
     הורה/י התלמיד/ה

 

 

 

 הספר-פניית מנהל בית

 

 מאשר/ת בזאת, לאחר שבדקתי ווידאתי כי כל הפרטים הנ"ל נכונים,     אני 

 הספר-שם מנהל בית        

 

 .ספרי-את הגשת הבקשה לוועדת החריגים וממליץ על שיתוף התלמיד/ה בנבחרת בית

 

 

     

   היישוב  שם ביה"ס
 

 

 

 בברכה,

 

 

     

 חותמת ביה"ס  תאריך  חתימה
 

 

 2020בפברואר  06, י"א בשבט תש"פ, 025חוזר מנכ"ל הוראת קבע מס' 
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 בקשה לאישור השתתפות תלמיד חדש בנבחרת ביה"סטופס 
 באוגוסט( 15)חובה להגיש טופס זה עד 

 

 התלמיד/ה - Iחלק 

 

             אני התלמיד/ה

 מס' ת.ז.     לידה אריך ת      שם פרטי ושם משפחה 

 

             כתובת: 

 

 

    בכיתה      הספר -בבית      לימודים שנתלומד/ת ב

 

 

    החל משנת הלימודים      הספר -מעוניין/ת להשתתף בנבחרת בית

 

     בכיתה           בענף 

 

 

 

  תאריך  חתימת התלמיד/ה 
 

 

 

 ההורים - IIחלק 

 

 נכונות.    Iאנו מאשרים כי העובדות המפורטות בחלק .1

 

תאושר העברתם לאותה שנת לימודים יוכלו ליטול חלק לעובדה שרק תלמידים ש אנו מודעים .2

 המאורגנות על ידי משרד החינוך )להלן התחרויות(. הספר-בתיבתחרויות ספורט של נבחרות 

 

הספר כפי שפורסמו -אנו מודעים לכל כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי .3

 ומתחייבים לפעול על פיהם. 9.3-19סעיף  ובתקנון זה,ר המנכ"ל "הוראות קבע" זבחו

 

 

 

     

 תאריך  חתימת ההורה/ים  שם ההורה/ים

 

 4נספח 
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על החינוך הגופני
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 המלצת מנהל/ת ביה"ס המשחרר  -ביה"ס א'  - IIIחלק 

 

    ת.ז.      אני ממליץ/ה לא ממליץ/ה *  להעביר את התלמיד/ה 

 

      ספר -בבית   הלומד/ת בכיתה    לידה  אריךת
 

      לענף    לכיתה       הספר -אל בית

 

     החל משנת הלימודים 
 

            *  נימוקים לאי המלצה: 
 

              

 

       

 חתימת מנהל/ת ביה"ס  תאריך  חותמת ביה"ס  שם המנהל/ת
 

 הסכמת מנהל/ת ביה"ס הקולט  -ביה"ס ב'  - IVחלק 

 ספר(-)ימולא בכל מעבר בין בתי

 

   לידה  אריךת    .ז. ת     ברצוננו לרשום את התלמיד/ה 
 

     בענף     לכיתה       ספרנו -לבית
 

 לנבחרת      לשנת הלימודים     זוהי ההעברה היחידה לכיתה 
 

 ספרנו בענף זה.-בית

 

       

 חתימת מנהל/ת ביה"ס  תאריך  חותמת ביה"ס  שם המנהל/ת
 

 

 לשימוש משרדי בלבד !

 

 ינוך הגופניהחלטת המפמ"ר והממונה על הח - Vחלק 

 

         מאושרת/לא מאושרת העברתו של התלמיד/ה 

 שם פרטי + שם משפחה
 

    לשנת הלימודים     העברה זו היא ההעברה היחידה לכיתה 

 

      בענף         הספר -לבית

 

     

 חתימה  תאריך  המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
 

 

 
 2020בפברואר  06, י"א בשבט תש"פ, 025הוראת קבע מס'  חוזר מנכ"ל
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ת ובנבחר יםלאישור השתתפות תלמיד הספרת מנהל/ת בית טופס הצהר

 (ISF) לאומית-ה ביןבשנ ביה"ס

 

( בענף ה I.S.F) ספר-בתיאליפות עולם לתתקיים      לימודיםהשנת אנו מודעים לעובדה שב

. _________ 

( בענף ה __________ מותרת I.S.F) ספר-בתיעולם להאנו מודעים לעובדה כי במסגרת אליפות 

 .  התאריך  לאחרידים/ות אשר נולדו השתתפותם/ן של תלמ

לא י/תוכל להשתתף ו/או לאור זאת, אנו מודעים לכך ומסכימים מראש כי התלמיד/ה חריג/ת הגיל 

 ( בענף ה __________ .I.S.F) ספר-בתילאליפות העולם ל להצטרף

 

 

 

 חתימת מנהל/ת ביה"ס

 

 

       

 ריךתא  חתימת מנהל/ת ביה"ס  חותמת ביה"ס  שם המנהל/ת

 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 5נספח  הפיקוח על החינוך הגופני
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 לכבוד

 מר גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
 אמצעות התאחדות הספורט לבתי הספרב

 57717ת.ד.  59רח' המסגר 
 5622272-03: פקס  61575תל אביב, 

בנבחרת בית הספר בענף בו  ISF –טופס הצהרה ואישור השתתפות תלמיד.ה חריג.ת גיל ב הנדון: 

 ISFלבתי ספר של ה מתקיימת אליפות עולם 

 

לבתי  __________ תתקיים אליפות עולם ת הלימודים שבשנ לעובדההרינו להצהיר בזאת שאנו מודעים 

 לאחרבענף _____________ בו מותרת השתתפותם.ן של תלמידים.ות אשר נולדו  ( .I.S.Fספר )

 ______________. התאריך 

י.תוכל להשתתף ו/או להצטרף למשלחת משרד  לאור זאת, אנו מסכימים מראש לכך שהתלמיד.ה לא

בענף___________, היה ונבחרת בית הספר תזכה  ISFהחינוך לאליפות העולם לבתי הספר של ה 

 בזכות לייצג את מדינות ישראל/משרד החינוך באליפות זו.

 על החתום:

 

 חתימת התלמיד.ה  

     

 תאריך מיד.החתימת התל מס' ת. זהות תאריך לידה שם פרטי ושם משפחה

 חתימת ההורים

    

 תאריך  חתימת ההורה שם ההורה

 חתימת מנהל.ת בית הספר

    

 תאריך חתימת המנהל.ת חותמת בית הספר שם המנהל.ת 

 משרד החינוך 6נספח 
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על החינוך הגופני


