
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 מנהלי בתי הספר

  מורי החינוך הגופני
 
 

 הספורט במערכת החינוך של חולון.ארועי ועימה מערך  נפתחה פ"ב שנת הלימודים תש
 

הספורט ובפעילות  ארועיהעוסקת בשנתית הפקת חוברת  שלבמסורת רבת שנים   יםגא ואנ
 ספר בחולון.הספורט השוטפת בבתי ה

 
 .כידוע חולון היא עיר הילדים וחלק נכבד מעולם הילדים הוא העיסוק בספורט

הספורט העממי וההישגי בחולון הם חלק ממערך החינוך והתרבות הפורמלי והבלתי פורמלי 
 המאפיינים את עירנו ומתווים לה גוון ייחודי.

,שאיפה למצויינות ורים חברתייםכישדבר ידוע הוא שהספורט הוא תחום המעודד ביטחון עצמי, 
עוזר בעיצוב אישויותו של הילד ו , קבלת סמכות ,התמדה ,התמודדות עם אתגרים , שיתוף פעולה

 העוסק בו.
 

אני תקווה שכל בתי הספר , ללא יוצא מהכלל, יטלו חלק פעיל בעידוד הספורט העממי והייצוגי 
 ישגים ברמה הארצית וברמה הבינלאומית.כאחד, ויחד עם תלמידנו נצעיד את הספורט החולוני לה

 
גם השנה תמשיך המחלקה לספורט ולחינוך גופני בשדרוג מתקני הספורט באולמות  ובחצרות 

 למתקנים תקניים למען ביטחון ילדינו .
 

 ברצוני להפנות את תשומת לבכם לאירוע הדגל של החינוך הגופני בבתי הספר היסודיים
שבו נטלו חלק כמעט כל בתי הספר היסודיים בכדורסל ובכדוריד ם" בעיר ,פרוייקט " ליגת הכוכבי

 והכדוריד בעיר ואירוע הגמר שלו היה מרגש ומרשים. בטוחני שאירוע זה יקדם את ענף הכדורסל 
 ואת הספורט והחינוך הגופני בכלל.

 בציפייה להישגים רבים נוספים בהמשך הדרך .
יגאל  -מנהל המחלקה  –מנה את רוח הספורט בעיר תודה מיוחדת לעוסקים במלאכה ולמייצגים נא

 ליאור פרג.  -עצמון קצב ורכז האליפויות העירוני  -איל, מנהל החינוך הגופני 
 

 כתמיד, נשמח לתגובות, להערות ולהצעות, לכתבות ולרעיונות יצירתיים נוספים.
 

                                     

 
 

 בהצלחה , שנת לימודים פוריה
 

 אריאלה קידר 
 עיריית חולוןמינהל החינוך ראש 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 מנהלי בתי הספר

 מורי החינוך הגופני
 

אנו מאחלים לכם שנת פעילות , מוצלחת , רבת הישגים  פ"בעם פתיחת שנת הלימודים תש
התמודדות עם החינוך הגופני והספורט היוו מאז ומתמיד כלי חינוכי להקניית ערכים,ומשתתפים. 

 , מימוש עצמי ושיתוף פעולה בין כל המשתתפים . אתגרים 
מסגרת ארועי הספורט לבתי הספר היא בעלת עוצמה חברתית,חינוכית ותקשורתית המשמשת 

כבמה מרכזית לאותם תלמידים מצטיינים בספורט ומעניקה  להם את הבמה הראויה להביא לידי 
 ביטוי אישי את יכולתם המקצועית.

,אבקשכם להערך מבעוד  19/10/2021יתקיים בתאריך "יום ההליכה הבינלאומי" 
 .בית הספר במרחב הקרוב לבית הספר מועד ליום זה ולהפעיל את ילדי

 מתוכנן הפניניג ספורט עירוני. 2021במהלך חודש נובמבר 
: שבוע החינוך הגופני לבריאות , פנאי ולערכים יתקיים השנה בתאריכים 

והפיקוח על החינוך הגופני חינוך גופני הט וספוראגף ה, 1/4/2022עד   27/3/2022
  לרשותכם בכל הנוגע לשבוע ייחודי זה. יעמדו

 .נקיים את תחרות היסודות של "ליגת הכוכבים" 25/3/2022ביום  שישי 

לימודי השחיה בבתי הספר היסודיים לכיתות  ד' יימשכו , השיעורים יתקיימו  
 בפיקוח משרד החינוך והמחלקה לספורט .

 
בשדרוג מתקני הספורט בעיר, במהלך השנה ימשכו עבודות משיך השנה יחנ"ג הספורט וה אגף

 השדרוג של מתקני הספורט בכל בתי הספר בעיר.
 

תסייע בארגון מוצלח ויעיל יותר של מערכת שיעורי זו תקוותנו, כי פרסום תוכנית מפעלים שנתית 
להתכונן בצורה מקצועית לכל אותם החינוך הגופני והספורט בבתי הספר, ותאפשר לבתי הספר 

 שבית הספר נרשם אליהם. תחרויות
לכל מנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני על שיתוף הפעולה הפורה לאורך ברצוננו להודות 

 כל השנים .
 לליאור פרג על הפקת החוברת .תודה מיוחדת 

 
 
 
 
 
 

 בברכת הספורט
 עצמון  קצב                                                       

               חנ"ג     אגף הספורט והמנהל                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
חינוך גופני בעיריית חולון מבקשת להקדיש את חוברת הספורט ואגף ה

 ל.מפעלי הספורט לבתי הספר לזכרו של יורם קאופמן ז"
יורם נולד וגדל בירושלים, בצעירותו שיחק כדורסל ואחר כך הפך למאמן . 

 הגיע יורם למחלקת הנוער של הפועל חולון והחל לאמן בה . 1992בשנת 
שנים במחלקת הנוער של הפועל חולון ואף  שתיים עשרהאימן במשך יורם 

לימד יורם ,  2004/05שימש כמאמן קבוצת הבוגרים בעונת המשחקים 
 אימן את נבחרת התלמידים של כן ורסל בחטיבת הביניים קרית שרת וכד

זכה יורם עם  2003בשנת .לבתי הספר בית הספר במסגרת "ליגת העל" 
בינלאומית  נבחרת בי"ס באליפות הארצית וייצג את ישראל באליפות 

 לביה"ס בברזיל שם זכתה נבחרתו במקום השביע המכובד.
במחלקה לספורט ולחינוך גופני  יורם עבד במקביל לאימון בהפועל חולון 

 .1998,  1997שנים , בין הבמשך כשנתייםכרכז אליפויות עירוני 
בשנת הלימודים תשס"ד אימן יורם את נבחרת ביה"ס "התבור" במסגרת 

  " וזכה עימה במקום השלישי.ליגת הכוכבים"
 קבוצתו האחרונה הייתה קבוצת הנוער של מכבי רעננה כשבמקביל יורם

  מונה למאמן נבחרת הנוער של ישראל .
הלך יורם לעולמו והוא בן שלושים  6.9.2007 –בתאריך כ"ג באלול תשס"ז 

 ותשע.
את זכרו של יורם על ידי הענקת פרס השחקן  מנציחה חנ"ג הספורט ואגף ה

 .על שמו  "ליגת הכוכבים"המצטיין ב
 אישה ושתי בנות.,  יורם הותיר אחריו אמא, אחות

 
 זכרו ברוך.יהי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

 

 
 מעניק מדליות לשחקנייורם 

 2004יוני ביה"ס התבור  
על שמו של גביע השחקן המצטיין 

 2008יוני  ב"ליגת הכוכבים"יורם 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 התנהגות הספורטאי לפני המשחק בשעתו ולאחריו, קובעת את רמת      

 ההגינות הספורטיבית של השחקנים ושל הקהל.

 להשגת  םמאמציההנאה תוך השקעת מיטב ובלשחק בהגינות  .1

 תוצאה טובה.      

 להקפיד על שמירת כל חוקי המשחק. .2

 מאמן.מורה והלהישמע להוראות ה .3

 ת השופט , ולקבל גם החלטות הנראות ולכבד את החלט .4

 נכונות וברוח טובה. - כבלתי    

 להיות צנוע בעת ניצחון. .5

 להתנהג בצורה נאותה ומכובדת בעת הפסד. .6

   צגת את קבוצתו, ולתרום בהתנהגותו להכיר בעובדה שהתנהגותו מיי .7

 .בית ספרולהאדרת שם     

 לכבד את היריב ולהתייחס אליו באדיבות בכל התנאים. .8

 להימנע תמיד מוויכוח על המגרש עם שופט, עם מאמן,  .9

 עם שחקנים אחרים או עם קהל.     

 . להימנע תמיד מהתנהגות גסה או אלימה.10

 
 

        
 
 

 של הספורטאי ! כללי התנהגות



 

 לחינוך גופני ולמאמן למורה התנהגותכללי 
 

 
להאיר את גישתם החיובית של המורה והמאמן לנושא הספורט התחרותי, כדי שכל    המטרה:

ידי מניעים חיוביים מבחינה חינוכית, חברתית וספורטיבית. להלן מספר  -התמודדות תהיה מונעת על 
ת ההתנהגות וההגינות כללים בנושא ההגינות למורה לחינוך גופני ולמאמן, במטרה לשפר ולטפח א

 במסגרת אליפויות בתי הספר:
 

    מלא את תפקידך בסובלנות, באובייקטיביות וללא קנאות, תוך דבקות  א.
 בעקרונות חינוכיים.         

 
   -היבטים של כבוד הדדי  בכל מפגש ספורט של בתי ספר הדגש ב.

 לפת מזכרות    באמצעות לחיצת ידיים בתחילת האירוע  ובסיומו, הח         
 וכדומה.         

 
 המורה מהווה דוגמה חיה לתלמידיו, הם עשויים לחקותו לטוב ולרע. ג.
 

 בכל הזדמנות ערוך בבית הספר פעולת הסברה, המדגישה את הצדדים   ד.
 החיוביים והמראה את הצדדים השליליים בהתנהגות הספורטאי.         

 
 מידי הקבוצה היריבה, והתייחס    כבד את המורה, את המאמן ואת תל ה.

 אליהם באדיבות.         
 
 אל תנסה להשפיע בדרך כלשהי על שיקוליו והכרעותיו של השופט.  ו.

 יש לכבד את כל  החלטות השופט ללא ערעור.         
 
 הדגש היבטים חברתיים באמצעות מפגשים חברתיים בין קבוצות    ז.

 מתחרות.         
 

 ידי קנאות לניצחון בכל מחיר. התנהגות חריגה   -ולל על אל תלך ש ח.
 מידה להצלחה ולשיפור  יכולתם של התלמידים. –לרעה אינה קנה          

 
  הימנע בכל עת מניבול פה והתנהגות גסה  .ט

 או אלימה.         
 
  יש לתת הוראות לשחקנים אך ורק בהתאם  .י

 פי חוקי  התחרות. -למותר על          
 

 ב להעניק פרסי עידוד על התנהגות הוגנת.חשו .יא
 
 

 

 



 

 
        

חנ"ג בעיריית חולון מספר הספורט וה קיים אגף , תשפ"אבמהלך שנת הלימודים החולפת, 
 של תחרויות ואליפויות יישוביות .  מצומצם מאד 

 להלן סקירה מקיפה של התחרויות האלופים והאלופות אשר ייצגו את בתי הספר השונים.

 
 
 
 
 
 

 כדורסל 
 שרוןנבחרת בי"ס   -במקום השני ;  שמירנבחרת בי"ס  – בנות:  ו –כיתות ה 

 .רביביםנבחרת בי"ס  – במקום הרביעי גולדטק  נבחרת בי"ס – במקום השלישי
  

 ;שמירנבחרת בי"ס  - במקום השני;   שרוןנבחרת בי"ס  – בנים
 .רביבים רת בי"ס נבח – במקום הרביעי.  ניב נבחרת בי"ס - במקום השלישי

 
 רגל . –קט 

 . זלמן ארןנבחרת  - במקום השני; קוגל נבחרת  – בנים :    'כיתות ט

 .זלמן ארןנבחרת  - במקום השני ;  קוגל נבחרת – בנים :    ח' –כיתות ז' 

 
 

  . שת תלמידותכדור
 

  יגאל אלון נבחרת  -במקום השני  .הרצוגנבחרת  – נותב:  כיתות ט'
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 נוךיחההספורט במחוז ת"א יפעלו בהתאם וע"פ חוברת תקנון ארצי לאירועי  אירועי .1

           .כל העדכונים והשינויים שפורסמו בחוזרי מנכ"ל וגופני ה
 וחתום     מודפס עם טופס רישום קבוצתי תחריותחובה להופיע ל - טופס רישום קבוצתי.    ב

       כיאות.ספר ללא טופס רישום ממולא -. לא תאושר השתתפות נבחרת ביתת ביה"ס\ע"י מנהל       
 כולל גם מכנסיים  חובה להופיע למשחקים בתלבושת אחידה ומסודרת  - תלבושת אחידה.     ג

 ופרסומות. קיים איסור על לבוש עם כתובות וסמלים של אגודות ספורט בצבע אחיד !!!       
 ם עם שתי מערכות לבוש, כדור משחק חוקי ותיק עזרה ראשונה.חובה להופיע למשחקי.    ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרשאים להשתתף בתחרויות בתי הספר: 
  כל חברי נבחרת בית הספר יהיו תלמידים מן המניין שנרשמו לאותו בית ספר והחלו את  
 . 1.9.2021 -ב  לימודים בוה         
  להשתתף תלמידים מאותה חטיבת גיל בנבחרת בית הספר, של שני המינים, רשאים  א. 
  י"ב(.-ח' או ט' או י' -בלבד )ז'         

 ט':-ח' ו-בחטיבות הגיל ז' .ו
 הגדרת "חריג גיל": תלמיד שנשאר כיתה והוא יליד שנתון אחד מעל בני כיתתו. .1 ו
  תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם בלא יותר משנה אחת )בגלל  .2 ו

  בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת( לא ייחשבו חריגי גיל. מנהל הרוצה לשלב תלמיד כזה          
  באליפויות השונות ימציא אישור לכך שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילו          
 ולכן הוא איננו חריג גיל.         

  למיד אחד בלבד שהוא חריג גיל )שנשאר קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתי הספר ת .3 ו
  כיתה(. לעומת זאת, הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידים שלא נשארו          
 לעיל. 2-כיתה מאז כיתה א', בהתאם לנאמר ב         

 י"ב:-בחטיבת הגיל י' .ז
  גדרתם בתקנון. חריגי גיל כה תלמידים 2בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק  .1 ז

 בלבד. אחדבמהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל          
  כל קבוצה/נבחרת של בית ספר  רשאית לרשום בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים כמה  . 2 ז

 ם.שחקני 20חריגי גיל כהגדרתם בתקנון ללא הגבלה; זאת מתוך רשימה של עד          
 
 ת והרישוםתנאי ההשתתפו .1

הספר שבפיקוח -באירועי ספורט למיניהם יהיו רשאים להשתתף תלמידים הלומדים בבתי .1.1

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

ידי המפקח על החינוך הגופני במחוז. -ידי משרד החינוך, ואשר השתתפותם תאושר על-שניתן על

ספר אחרים להשתתף לאחר אישור המפמ"ר והממונה על -מיוחדים יורשו תלמידים מבתי במקרים

 החינוך הגופני.

על פי כיתות "ף זכות השתתפות באירועי הספורט  לבתי הספר לשנת הלימודים  תש. ה
 ותאריכי   לידה קובעים המפורטים לעיל:

 ואילך.  60.12.1וחריג גיל אחד יליד   7200.2.11 חתשס" כסלוא' בכ: ח –לכיתות ז 
 ואילך. 50.12.1יליד וחריג גיל אחד   6020.12.1  זתשס" כסלו' בי:  לכיתות ט'

 ואילך. 20.12.1וחריג גיל אחד יליד   3020.12.1  דתשס" כסלו' בו: יב –לכיתות י 
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הספר -ודים באותו ביתספרו אם החל ללמוד באותה שנת לימ-תלמיד יוכל לייצג את בית .1.2

 והוא תלמיד מן המניין הלומד בצורה סדירה.  1.9 -ב  ובאותה כיתה

לא יוכל לשחק  1.9 -ספר אחר אחרי ה -לביתספר מסוים בארץ -תלמיד שעבר מבית .1.3

 הספר באותה שנה. -במסגרת בית

ספר המשתתף במסגרת התחרויות של "אליפויות התיכוניים", בכדורסל או בכדורעף, -בית .1.4

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

התיכוניים" )ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית(.  שאינם נמנים על סגל שחקני "אליפות

תלמידים מכיתות י"א, אשר אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת  2בנבחרת זו ניתן לכלול עד 

 "אליפות התיכוניים", כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.

צות בענף ספורט ספר המשתתפים במסגרת "אליפות התיכוניים" המפעילים שתי קבו-בתי .1.5

לעיל(, רשאים,  2.4התיכוניים" והשנייה במסגרת המחוזית )ראו סעיף  כלשהו, האחת ב"אליפות 

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

 לקבוצה המשתתפת ב"אליפות התיכוניים", ולשלבם במשחקי שלבי הגמר ואילך, כפוף לאישור

 המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני.

כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות  .1.6

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

 ח' בלבד, כמו בעבר. -המורכבת מתלמידי כיתות ז'

הספר באותה -תתפות תלמידים בתחרויות הספורט של בתיתאריכי הלידה הקובעים להש .1.7

 שנה מתפרסמים מדי שנה בחוזר המנכ"ל )ראה בתחילת התקנון הכללי בחוברת זו(. 

 יסודיים בתחרויות ספורט-ספר על-הופעת נבחרות של בתי .1.8

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

 האפשרויות דלהלן:

ספר שיש בו חטיבה -ביתמספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בו, כלומר:  .1.8.1

 נבחרות נפרדות )אחת לכל חטיבה(. 4ידי -ביניים יוכל להיות מיוצג על-חטיבות 3 -ו  עליונה

ספר כדוגמה לעיל תהיה נבחרת אחת -תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר: בבית .1.8.2

 נבחרות(. 2הביניים )סה"כ: -לשלוש חטיבותלחטיבה העליונה ונבחרת אחת 

 כללי הרשמה לאירועי החינוך הגופני .1.9

( שבו יש, בין 1הספר יקפידו למלא טופס רישום קבוצתי למשתתפים )נספח -מנהלי בתי .1.9.1

כן מתבקשים המנהלים להקפיד -השאר, התייחסות לבריאות התלמידים ולביטוח תאונות אישיותכמו

(. 3הספר אכן עומדים בכללי האמנה החינוכית )פרק -רת ביתשכל התלמידים הנמנים על נבח

ספריים ובמסגרות של "אליפויות -למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית

 התיכוניים" יונפקו כרטיסי משתתף בנוסף לטופס הרישום הקבוצתי.



 

 ותו מוסד.על גבי טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול החטיבה בא .1.9.2

 אסור יהיה להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים. .1.9.3

 הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל ענפי הספורט. .1.9.4

 הפיקוח על החינוך הגופני. ע"י פורסמוהשתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל ש .1.9.5

יחידים, המשתתפים באירועי החינוך הספר ירשום את הנבחרות או את התלמידים ה-בית .1.10

(. טופס 1טופס רישום קבוצתי למשתתפים )נספח  -הגופני, בטופס הרשמה המיועד למטרה זאת 

, אישור על הספר ויוחתם בחותמת המוסד-ידי מנהל בית-שייחתם עלהרשמה זה יהווה, לאחר 

ספר, כשירים מבחינה -תמילוי כל התנאים בהתאם לדרישות התקנון )תלמידים מן המניין באותו בי

 רפואית, בעלי ביטוח ועונים לדרישות הגיל והאמנה החינוכית(.

בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים יש לרשום את תאריך הלידה הלועזי בלבד, כפי   .1.10.1

 שהוא רשום בתעודת הזהות או בדרכון או בתעודת העולה.

הספר, יהיה ברשותו -ידי מנהל בית-העתק טופס הרישום הקבוצתי למשתתפים החתום על  .1.10.2

 .של המורה המלווה, ולא תורשה השתתפות בתחרויות ללא הצגתו בפני מנהל התחרות

י"ב -לאומית, הקבוצה שתזכה במקום הראשון בכיתות י'-בשנה בה מתקיימת אליפות בין .1.11

ם מכיתה לאומית, לא תהיה רשאית לשתף תלמידי-ותומלץ לייצג את משרד החינוך באליפות הבין

 לאומי עשוי לאפשר זאת.-ספר, למרות שהתקנון הבין-בית ים לאותו ט' השייכ

הספר המומלצים לייצג את משרד -י"ב לקביעת בתי-ההנחיות באשר לתחרויות לכיתות י' .1.12

 (, מתפרסמות, מדי שנה, בחוזר המנכ"ל.I.S.Fלאומיות )-החינוך בתחרויות הבין

 הספר:-מספר התלמידים בנבחרות בתי .1.13

 בשלבים המחוזיים: .1.13.1

, לפי שחקנים( 25 -בענף הכדורגלתלמידים ) 20גל שחקני הקבוצה ימנה עד ס .1.13.1.1

 (.1רשימה שתוגש מראש על גבי טופס הרישום הקבוצתי למשתתפים )נספח 

ניתן יהיה לשתף במשחק אך ורק את השחקנים הרשומים בטופס המשחק )על פי  .1.13.1.2

 20י למשתתפים הכולל התקנון הענפי(, מתוך רשימת השחקנים המופיעה בטופס הרישום הקבוצת

 הספר.-ידי הנהלת בית-שאושר מראש על שחקנים(, 25 -כדורגל שחקנים )

ניתן לשנות בטופס המשחק, מדי משחק, את שמות השחקנים שישתתפו במשחק ,  .1.13.1.3

 (, הרשומים בטופס הרישום. 25)בכדורגל מתוך  20מתוך 

 בשלבים הארציים: .1.13.2

פי התקנון בלבד )ראו בסעיף -הראשון עלישותפו השחקנים שיירשמו בטופס המשחק למשחק 

 בית הבא(, ללא כל אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד לסיומם של משחקי שלבי הגמר.

 זאת מתוך ,רשאי לערוך שינוי בסגל השחקנים בין האליפות הארצית למשחק הגמר ספר

 שחקנים שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי. 20עד  הרשימה של

 



 

 ם המרבי שאפשר לרשום בטופס המשחק בשלבים הארציים:מספר השחקני .1.14

 י"ב:  -כיתות י' .1.14.1

 תלמידים בכל גיל ומין 20   -     כדורגל 

           תלמידים בכל גיל ומין 15   -                     כדורסל 

 תלמידים בכל גיל ומין 18   -                כדוריד 

 תלמידים בכל גיל ומין 14   -     כדורעף 

 תלמידים בכל גיל ומין 14   -     כדורשת 

  תלמידים בכל גיל ומין 12   -     קט רגל 

  תלמידים בכל גיל ומין 10   -              מירוצי שדה 

  תלמידים בכל גיל ומין 10   -             ניווט תחרותי 

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

 תלמידים בכל גיל ומין 15   -    צתי אתלטיקה קבו 

  מתכונת( אתלטיקה קבוצתיI.S.F) -   6   תלמידים בכל גיל ומין 

 ח', ט': -כיתות ז', ז' .1.14.2

באליפות המחוזיות והארצית בכדורעף, בכדורסל, בכדוריד  ובקט רגל רשאית קבוצה לשתף בכל 

הרישום הקבוצתי.  תלמידים שהוגשה בטופס 20משחק מספר שחקנים מתוך רשימה של עד 

תלמידים  25בכדורגל, רשאית קבוצה לשתף בכל משחק מספר שחקנים מתוך רשימה של עד 

פי -שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי. על המגרש ישהו אך ורק מספר השחקנים המותר על

 התקנון הענפי.

תף מס' באליפויות ארציות מתמשכות או ליגות מתמשכות כגון "אליפות התיכוניים", ניתן לש  .1.14.3

 תלמידים שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי. 20שחקנים בכל משחק וזאת מתוך הרשימה של עד 

בשלבים המחוזיים והארציים תשתתפנה אך ורק נבחרות קבוצתיות או תלמידים יחידים  .1.15

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

ידי הוועדה המקצועית, ובהתאם לקריטריונים שייקבעו מראש. נתונים -י שנה עלמפתח שייקבע מד

 אלה יתפרסמו בראשית כל שנת לימודים ויובאו לידיעת כל הגורמים הנוגעים בדבר.

ספר שרשם את תלמידיו או את נבחרתו, מתחייב להשתתף בכל מהלך האירועים עד -בית .1.16

 לסיומם באותו שלב )אזורי, מחוזי או ארצי(.

ספר המשתתף בשלבי הגמר בשלב כלשהו, ואינו מעוניין להעפיל לשלב הבא, נדרש -בית .1.17

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

 הפעילות באותו שלב.

 



 

ספר שלפחות שניים מתלמידיו משחקים באחת הנבחרות הלאומיות של ישראל או -בית .1.18

לאומי רשמי, בין בארץ ובין בחו"ל, רשאי לפנות למפמ"ר והממונה נמשתתפת באירוע ביבקבוצה ה

על החינוך הגופני בבקשה לשינוי מועד תכנית המשחקים כולה או חלקה, ובלבד שהסיבה לבקשה 

בו זמנית, מהתחרות המתוכננת עקב השתתפותם באירוע היעדרות של שני תלמידים )לפחות(,היא 

 ימים טרם מועד התחרות המתוכננת. 7פנייה למפמ"ר תיעשה לכל המאוחר ה.לאומי הרשמי-הבין

ספר שנמצא נוהג בניגוד לסעיף מסעיפי הוראות אלו יובא לפני ועדת משמעת -תלמיד או בית .1.19

  של הפיקוח על החינוך הגופני.

 האמנה החינוכית .2

חויבים הספר מטעם משרד החינוך מ-הספר הנוטלים חלק בתחרויות הספורט של בתי-בתי .2.1

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

 הכללים דלהלן באים להשריש ערכי חינוך בקרב המשתתפים;

 הספר השונים.-נועדו ליצור תנאים הוגנים ודומים לתלמידים ולנבחרות בבתי .א

ו ומאמניו הספר, מורי-מטרתם להבטיח כי הטיפול החינוכי הספורטיבי ארוך הטווח של בית .ב

 ימנע עומס יתר על התלמיד הספורטאי, ויאפשר את התפתחותו החינוכית והספורטיבית.

 הספר-פעולות חינוכיות בבתי .2.2

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

 כללי תקנון התחרויות 

 ההגינות הספורטיבית, סובלנות, קבלת האחר וכיו"ב 

 המדינה בתחרויות ובטכסים כיבוד ההמנון וסמל 

 מניעת ביטויי גזענות, אלימות מילולית וגופנית 

 שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה 

 עידוד התלמידים הספורטאים 

 .מניעת סיסמאות או הערות פוגעות לגבי כל המעורבים בתחרויות 

 חט"עבב ובחט" אישור רפואי .2.3

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

שנמסרה למוסד החינוכי )ראו  מותנית בהצהרת ההורים על בריאות ילדםבנבחרת בית הספר 

 "אישורים רפואיים" (. 6בחוזר עח/ 0081הוראת קבע מס' 

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

 עילות ספורט תחרותית.צורך באישור מרופא לביצוע פ

ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תקפות למשך שנה או עד עדכונן על ידי ההורים במקרה 

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



 

 הספר-הרשאים להשתתף בתחרויות בתי .2.4

ספר והחלו את -מו לאותו ביתתלמידים מן המניין שנרשהספר יהיו -כל חברי נבחרת בית .2.4.1

 באותה שנת לימודים.  1.9-לימודיהם ב

 י"ב(.-או י'ח',או ט',-ים מאותה חטיבת גיל בלבד )ז'רשאים להשתתף תלמידבי"ס בנבחרת  .2.4.2

 ח', ט' -בחטיבות הגיל ז' 3.4.2.1

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

בלא יותר משנה אחת  הקטן מגילםחלו ללמוד בכיתה א' בשנתון שימו לב: תלמידים אשר ה .ב

. מנהל הרוצה לשלב תלמיד לא ייחשבו חריגי גיל)בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת( 

כזה באליפויות השונות ימציא אישור לכך שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילו ולכן 

 ר חריגי גיל בנספח(. הוא איננו חריג גיל )רצ"ב טופס אישו

הספר תלמיד אחד בלבד שהוא חריג גיל )שנשאר -קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתי  .ג

כיתה(. לעומת זאת, הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידים שלא נשארו כיתה מאז 

 כיתה א', בהתאם לנאמר בסעיף ב לעיל )ובצירוף טופס אישור חריגי גיל מלא וחתום(.

 י"ב. -ללים אלה חלים על תלמידי כיתות י'אין כ  .ד

 י"ב-בחטיבת הגיל י'      3.4.2.2

 לאומית בענף מסוים-בשנה שיש בה אליפות בין .א

 זאתיוכלו להשתתף רק תלמידים ספורטאים שתאריך לידתם מתאים לתאריך שנקבע לאליפות 

 לאומית באותו ענף -בשנה שאין בה אליפות בין .ב

חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך  תלמידים 2לרשום אך ורק בטופס המשחק רשאית הקבוצה 

 בלבד. אחדכל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל 

ספר המתקיימת במשך תקופה -באליפות מתמשכת )אליפות במסגרת ליגה של בתי .ג

 :במהלך שנת הלימודים(

 כללי .1

צתי למשתתפים כמה חריגי ספר רשאית לרשום בטופס הרישום הקבו-כל קבוצה/נבחרת של בית

 שחקנים. 20גיל כהגדרתם בתקנון ללא הגבלה; זאת מתוך רשימה של עד 

 במשחקי כדור .2

  חריגי גיל כהגדרתם בתקנון.  תלמידים 2בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק

 בלבד. אחדבמהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל 

 ימת השחקנים בטופס המשחק, לרבות את חריגי הגיל אפשר לשנות מדי משחק את רש

 השחקנים שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי(. 20)כמובן מתוך הרשימה של 

  



 

 בענפי ספורט אחרים .3

  כהגדרתו בתקנון  אחדבטופס ההשתתפות רשאית הקבוצה לרשום אך ורק תלמיד חריג גיל

 אשר יהיה רשאי להשתתף בתחרות.

 שימת המשתתפים בטופס ההשתתפות, לרבות את חריג אפשר לשנות מדי תחרות את ר

 הגיל )כמובן מתוך הרשימה שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי(.

 ימים ברצף( 3באליפות קצרה )אליפות הנמשכת עד  .4

פי -בשלבים הארציים ישותפו השחקנים שיירשמו בטופס המשחק למשחק הראשון על .א

 קנים עד למשחק הגמר.התקנון, ללא כל אפשרות של שינוי או תוספת של שח

אפשר לערוך שינוי בסגל השחקנים, בין האליפות הקצרה למשחק הגמר, זאת מתוך  .ב

 שחקנים שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי, כולל חריגי הגיל. 20הרשימה של עד 

לקראת כל שנת לימודים יפורסמו בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" התאריכים הקובעים לגבי   ג.

 הספר באותה שנה.-ים בתחרויות הספורט של בתיהשתתפות התלמיד

 ספר-מעבר תלמידים בין בתי .2.5

 כללי .2.5.1

 ספר, או לעבור מאגודה  לאגודה, אסור-ספר לבית-לחץ על תלמיד, בכל דרך שהיא, לעבור מבית 

 (   3-4ספר אחר )ראו נספחים -ספר אחד לבית-בכל בקשה למעבר של תלמיד מבית לחלוטין.

הספר הקולט לשיחה עם המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. -חראי מביתיוזמנו ההורים ומורה א

ף שיתוהספר. -רק לאחר פגישה זו יינתן האישור הסופי להשתתפותו של התלמיד בתחרויות בתי

ספר המעורבים ב"אליפות התיכוניים" ו/או במשחקי  הגמר הארצי באותו -תלמיד שעבר בין בתי

יאושר אך ורק לאחר  מילוי טופס הבקשה לאישור  הספר שאליו עבר,-ענף בנבחרת בית

הספר המשחרר -ספר, הכולל את המלצת מנהל בית-השתתפותו של התלמיד החדש בנבחרת בית

ידי -הספר הקולט. החלטה סופית לגבי השתתפותו של התלמיד תינתן על-ואת הסכמת מנהל בית

 המלא על כל פרטיו  המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני לאחר שקיבל את טופס הבקשה

 הספר שבו -למיד הלומד במוסד חינוך פנימייתי נחשב לצורך התקנון תלמיד ביתת 

הוא לומד בפועל. אם הוא למד בשנה הקודמת במוסד חינוך אחר, הוא נחשב כמי שעבר ממוסד 

בתלמידים שעברו הספר כל ההוראות הדנות -חינוך אחד למשנהו, וחלות על שיבוצו בתחרויות בתי

תלמיד אינו  הוא הדין לגבי תלמיד שעבר ממוסד פנימייתי למוסד חינוך אחר.,  מוסד אחד למשנהומ

הרשות המקומית שבה הוא ם ספר אחר המצוי מחוץ לתחו-חד לביתספר א-רשאי לעבור מבית

ספר שנבחרתו -לומד כדי לשחק בנבחרתו, וזאת אם ברשות המקומית  שבה הוא לומד קיים בית

 יגה.משתתפת באותה ל

הספר, שלו נבחרת המשתתפת באותה ליגה את התלמיד הנ"ל, יהיה  התלמיד רשאי -לא קיבל בית

 פי כללי המעבר המפורטים בפרק זה.-ספר אחר על-לעבור לבית



 

קומית שבה הוא מספר אחר המצוי באותה רשות  -ספר אחד לבית-תלמיד אינו רשאי לעבור מבית 

-הספר משחקים במסגרת "אליפות התיכוניים" של בתי-לומד כדי לשחק בנבחרתו, אם שני בתי

הספר או היו שותפים בשנה האחרונה למסגרת "אליפות התיכוניים" ו/או למסגרת האליפות 

 הארצית באותו ענף.

ספר שישתף תלמיד בניגוד להנחיות דלעיל יורחק אוטומטית מהמשך התחרויות ויועמד בפני -בית

 חינוך הגופני.ועדת המשמעת של הפיקוח הארצי על ה

 פי שכבות גיל-מעבר תלמידים על .2.5.2

ספר לכיתות ח', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם -בנבחרת בית .2.5.2.1

בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה )לפני 

ישום או מחוץ ספר אחר, שמחוץ לאזור הר-פתיחת שנת הלימודים הרשמית של כיתה ח'( מבית

 או עולה חדש. -ספר מחו"ל -לאותה רשות מקומית או מבית

ספר -תלמיד הלומד במוסד חינוך פנימייתי נחשב לצורך התקנון תלמיד בנבחרת בית .2.5.2.2

לכיתות ט', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף 

ה שנה )לפני פתיחת שנת הלימודים הרשמית של באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באות

ספר -ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית-כיתה ט'( מבית

 או עולה חדש. -מחו"ל 

ספר לכיתות י', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס -בנבחרת בית .2.5.2.3

תלמיד אחד שהגיע באותה שנה )לפני פתיחת  רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק

ספר -ספר אחר, שמחוץ לאותה רשות מקומית או מבית-שנת הלימודים הרשמית של כיתה י'( מבית

ידי המשרד או -למעט מוסד חינוך שנקבע על -ספר אחר" -או עולה חדש. לעניין זה "בית -מחו"ל 

 ספר פלוני.-של בית באישורו כמוסד שבו ימשיכו את לימודיהם בוגרי כיתה ט'

ספר לכיתות י"א, בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם -בנבחרת בית .2.5.2.4

בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה )לפני 

ספר אחר, מאותה רשות מקומית או מרשות -פתיחת שנת הלימודים הרשמית של כיתה י"א( מבית

 או עולה חדש. -ספר מחו"ל -ביתאחרת או מ

 לא יאושר מעבר של תלמידים מכיתה י"א לכיתה י"ב. .2.5.2.5

ספר בכיתה ח' באותו ענף ובכל אחד משני המינים, -למען הסר ספק, לנבחרת בית .2.5.2.6

 יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

 למרות האמור לעיל:

 יה רשאי ספר יה-אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית

ספר החל מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת -להשתתף במשחקים באותו בית

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

 בשנת הלימודים השלישית כאמור )לכיתה י'(.



 

 ספר יהיה -תאחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שלוש שנים באותו בי

ספר החל מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת -רשאי להשתתף במשחקים באותו בית

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

 בשנת הלימודים הרביעית כאמור )לכיתה י"א(.

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

ספר בכיתה ט', באותו ענף ובכל אחד משני -למען הסר כל ספק, לנבחרת בית .2.5.2.7

 המינים, יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

חד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים א למרות האמור לעיל: .2.5.2.8

ספר החל מיום פתיחת שנת -ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית-באותו בית

מית של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן הלימודים הרש

 המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור )לכיתה י"א(.

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

 ספר בכיתה י', באותו ענף ובכל אחד משני המינים,-למען הסר כל ספק, לנבחרת בית .2.5.2.9

הספר לכיתה -יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד העולה לכיתה י'. תלמידים נוספים שהצטרפו לבית

ספר גם בשנים שלאחר -הספר, לא יוכלו לייצג את אותו בית-י', ולא אושר להם לשחק בנבחרת בית

 הספר.-מכן, עד לסיום לימודיהם בבית

נ"ל בכיתה י"ב, וזאת בתנאי למרות האמור לעיל, תותר השתתפותו של אחד מן התלמידים ה

הספר הקולט יעביר למשרד המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, עוד במעבר לכיתה י' -שבית

ידי התלמיד, הורי התלמיד -טופס מיוחד, "בקשה לאישור השתתפות תלמיד בכיתה י"ב", חתום על

אך ורק בשנה הספר, שבו הם מצהירים שידוע להם שהתלמיד הנ"ל יוכל להשתתף -ומנהלי בתי

לא יורשה התלמיד הנ"ל להשתתף בתחרויות אף  מראשהשלישית )בכיתה י"ב(. ללא חתימות אלה 

 בכיתה י"ב.

ספר בכיתה י"א, באותו ענף ובכל אחד משני -למען הסר כל ספק, לנבחרת בית .2.5.2.10

המינים, יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד. תלמיד נוסף שהצטרף לכיתה זו לא יוכל להשתתף 

 יות גם בכיתה י"ב.בתחרו

תלמיד ספורטאי שנרשם לא יוכל להירשם שוב כתלמיד ספורטאי במוסד חינוך אחר  .2.5.2.11

 כל עוד הוא לומד באותה חטיבת גיל )חטיבת ביניים או חטיבה עליונה(.

 מעבר תלמידים במהלך שנת הלימודים .2.5.3

ספר אחד למשנהו בארץ, או -תלמיד מכיתה ז' עד כיתה ט' )ועד בכלל(, שעבר מבית .2.5.3.1

תלמיד שהגיע מחו"ל, בתקופה שמיום תחילת שנת הלימודים הרשמית ועד יום סיום שנת הלימודים 

הספר באותה -לא ישותף במשחקים במסגרת אליפויות בתיהרשמית בשנת לימודים מסוימת, 

רשאי יהיה להשתתף במשחקים החל  ,כאמור, תלמיד שנת לימודים ובשנת הלימודים שאחריה.

מודים הרשמית של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם ביום פתיחת שנת הלי



 

 הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור.  

אם השנה השלישית כאמור היא כיתה י"ב שאין אליה העברות, לא יורשה התלמיד להשתתף 

 .בתחרויות 

ספר -ת שנת הלימודים הרשמית לביתתלמיד כיתה י' או י"א שעבר אחרי יום פתיח .2.5.3.2

 אחר לא יוכל לשחק גם בכיתה י"ב.

 הספר-משך ההשתתפות בתחרויות בתי .2.6

הספר לא יוכל לשחק יותר משלוש שנים בסך הכל באותה -תלמיד שהחל את פעילותו בנבחרת בית

 ספר שהחל את פעילותו בנבחרת-חטיבת גיל: חטיבת ביניים או חטיבה עליונה. תלמיד אותו בית

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

 הספר או בנבחרות-חובות התלמידים המשתתפים בתחרויות בתי .2.7

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

גים השיעורים, כולל בשיעורי חינוך גופני, לעמוד במטלות הלימודיות ככל התלמידים ולהגיע להיש

 לימודיים סבירים.

 הספר-אימוני נבחרות בתי .2.8

הספר יקבעו את מספר האימונים השבועיים שיתאמן -ההנהלה והצוות המקצועי של בית  .2.8.1

הספר בתקופות השונות של השנה, כדי שיימנע עומס יתר על -בהם כל תלמיד בנבחרת בית

שעות לכל היותר  3) יוםיחידות אימון באותו  2 -בכל מקרה לא יהיו לתלמיד יותר מ התלמיד. 

 ליום, ובכלל זה פעילותו הספורטיבית שמחוץ לביה"ס(.

קבוצות המשתתפות ב"אליפות התיכוניים" במשחקי הכדור תקיימנה, בתקופות שבהן 

אימונים בשבוע, ובתקופות שאין מתקיימים  2מתקיימים משחקי ליגה באגודות הספורט, עד 

 ים בשבוע.אימונ 3עד  -בהן משחקי ליגה באגודות 

לא יפגעו  הספר יהיו מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות, ובכל מקרה-אימוני נבחרת בית .2.8.2

 במערכת הלימודים של שחקני הנבחרת.

 הספר-תפקידיו ואחריותו של מנהל בית .2.9

הספר להכיר את הוראות "האמנה החינוכית" ו"התקנון לאירועי -ככלל, על מנהל בית   .2.9.1

 , ולפעול אך ורק על פיהן.החנ"גורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני" העדכני, המפ

הספר יהיה מנהל -הספר המשתתפים ב"אליפות התיכוניים" ובשאר תחרויות בתי-בבתי   .2.9.2

 הספר חבר בהנהלת הקבוצה ויהיה מעורב בהליכים ובקבלת ההחלטות.-בית

ספר אחר -וב ביתספרו תלמיד המתעתד לעז-ספר המעוניין לשתף בנבחרת בית-מנהל בית   .2.9.3

הספר שבו התלמיד לומד, וכל זאת עוד -חייב להודיע על הכוונה לעשות זאת בכתב למנהל בית

 לפני שבוצע המעבר.

ספר אחר -ספרו לכל תלמיד מבית-יאשר אישית ובכתב פנייה של נציג בית בי"סמנהל    .2.9.4



 

 .הספר באותו ענף-חר גמר משחקי בתי)ללא אישור מראש אין לפנות(. פנייה כזאת תיעשה רק לא

ספרו ואת הוריו באשר לכללי האמנה החינוכית -יידע כל תלמיד העובר לבית בי"סמנהל    .2.9.5

 ויסבירם להם.

 עזרה  לתלמידים ואיסור מתן טובות הנאה .2.10

הספר יעזור לתלמיד הספורטאי בתחום הלימודים )שיעורי עזר, תיאום לוח -מומלץ כי בית   .2.10.1

ד נתון וכיו"ב(, אך אסור להעלות לו ציונים או לתת לו המבחנים, התחשבות בעומס שבו התלמי

אסור בציון במקצוע חינוך גופני(.  10%בונוסים בשל הפעילות הספורטיבית )חוץ מבונוס של עד 

 הספר.-בהחלט לשחרר תלמיד נבחרת משיעורי החינוך הגופני הסדירים בבית

כל גוף אחר תשלומים, אוכל תלמיד ספורטאי אינו רשאי לקבל ממוסד החינוך, מהבעלות ומ   .2.10.2

או הטבה של ויתור על תשלומי חובה או טובות הנאה אחרות, בצורה ישירה או עקיפה. לעניין זה 

למעט טובות הנאה הניתנות באופן שוויוני לכל התלמידים באותו מוסד חינוך  -"טובת הנאה" 

 להלן. 3.10.3 -ולמעט את האמור ב 

הספר ובחזרה בגובה עלות -צאות נסיעה לביתהספר רשאי להחזיר לתלמיד הו-בית   .2.10.3

הספר, -הנסיעה בתחבורה הציבורית. כמו כן אפשר להסיע תלמידים שמקום מגוריהם מרוחק מבית

"הסעות  -הוראות הקבע המעודכן  -בחוזר המנכ"ל פי נוהלי הסעת תלמידים שמפורסמים -על

ום מקרה הסעה במוניות על אין לאפשר בש. תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים"

 הספר או הבעלות או כל גוף אחר.-חשבון   בית

 ועדת חריגים .2.11

פי כללי -הספר על-ספר שעבר אליו תלמיד אשר אינו רשאי להשתתף בנבחרת בית-מנהל בית

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

 ספרו.-בחרת ביתלאשר לתלמיד לשחק בנ

(, 3-4ידי ההורים )ראו נספחים -לבקשה, שבה תנומקנה הסיבות להעברה, יצורף מסמך שימולא על

והמנהל יאשר בחתימתו את נכונות העובדות שתפורטנה במסמך. מסמך זה יוגש למפמ"ר 

 ביולי של אותה שנה, ויידון בחודש אוגוסט. בקשות שתגענה 25והממונה על החינוך הגופני עד 

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

בדצמבר באותה שנה תידונה בחודש ינואר. לא תתקיימנה ישיבות נוספות של  25מועד זה ועד 

 הוועדה לבד משלושה מועדים אלה. 

 עברה על התקנון .2.12

הוראות אלו יובאו לפני ועדת משמעת  ספר שנמצאו נוהגים בניגוד לסעיף מסעיפי-תלמיד או בית

פי התקנון לאירועי -של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, והיא רשאית להחליט על ענישה, על

 הספר.-החינוך הגופני  בבית

 



 

 חוקת הענף .3

ידי -המקובלת בישראל והמאושרת על לחוקההתחרויות בענפים השונים יתנהלו בהתאם  .3.1

 (.4.2מקרים חריגים יתקבלו השינויים המתאימים לפי סעיף איגוד/התאחדות לספורט מתאים )ב

הוועדה המקצועית של הפיקוח על החינוך הגופני יכולה להמליץ על הנהגת שינויים, בענף  .3.2

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

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

 החינוך הגופני במשרד החינוך.

הוועדה המארגנת בכל תחרות רשאית לערוך שינויים בתכנית התחרויות ובשיטת  .3.3

 פי שיקול דעתה, באישור המפקח האחראי.-המשחקים על

איחור לשעת תחילת משחק גורר הפסד טכני. הוועדה המארגנת, באישור המפקח על  .3.4

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

הוועדה המקצועית תיקבע מדי שנה את סוג הכדור הרשמי  -הכדור הרשמי למשחקים  .3.5

 אשר יחייב את הקבוצות המשתתפות. -לענפי הספורט השונים 

 השיפוט .4

ט הרלוונטיים או מורים כשופטים באירועי ספורט ישמשו שופטים רשמיים של איגודי הספור .4.1

ידי -לחינוך גופני או תלמידים בעלי ידע ויכולת למלא את התפקיד בהצלחה ולאחר שיאושרו על

 הוועדה המארגנת.

הספר -אין לבטל משחקים בהיעדר שופטים. באחריות המורים של נבחרות בתי .4.2

 המשתתפים, למנות נציג לשפוט במשחק.

 הוראות סדר, משמעת, בטיחות וביטחון .5

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

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

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

 רק זה:מילוי הוראות פ-של אי

 תלבושת .5.1

חובה על המתחרים להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע    .5.1.1

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

 הספר.-סמל בית

במקרים שמתחרים מעוניינים ללבוש בגד כלשהו מתחת לתלבושת הרשמית )כמו חולצת    .5.1.2

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

 אסורה. -נשיאת כיתובים וסמלים של אגודות ספורט )גלויים או מכוסים( ילבשו בגדים אלה. 



 

 כמו כן אסור להופיע בתלבושת הנושאת פרסומת.

רט לעיל )אחת בהירה בשלב הארצי על כל נבחרת להופיע עם שתי מערכות לבוש כמפו .5.1.3

 ואחת כהה( ממוספרות בהתאם לתקנון.

 ליווי נבחרות או יחידים לתחרויות .5.2

ספר יופיעו לתחרויות ספורט בליווי המורה לחינוך גופני או מורה אחר מהצוות -קבוצות בתי .5.2.1

הספר, אשר יהיה אחראי על המתחרים במשך כל זמן התחרויות. המורים -הפדגוגי הקבוע של בית

בהיעדר מורה מלווה, ים ישבו במקום שתקנון הענף קובע לגבי המתחרים והמחליפים. או המלוו

 לא תורשה הקבוצה להשתתף בתחרות.

תלמידים בתחרות )באתלטיקה קלה ו/או במירוצי שדה(, בכיתות  3למרות הכתוב לעיל, עד  .5.2.2

 י"ב, אינם חייבים במורה מלווה.-י"א

נו הוראות ברורות ומתאימות לתלמידים בדבר הספר והמורים לחינוך הגופני ית-מנהלי בתי .5.2.3

 חובתם להופעה מסודרת, ממושמעת ותרבותית בשעת התחרויות.

התלמידים חייבים לשמור על הסדר והניקיון במקומות התחרויות וכן על שלמות המתקנים  .5.2.4

 והציוד שבמקום.

ים הנבחרות, המשתתפות באירועים, חייבות להשתתף בטכסי הפתיחה והסיום של האירוע .5.2.5

 בתלבושת מסודרת, בהתאם להוראות הוועדה המארגנת שיפורסמו מראש.

דק' לפחות, קודם לזמן הנקוב בלוח המשחקים או לטכס  20המשתתפים בתחרויות יופיעו  .5.2.6

 הפתיחה, הכול לפי העניין, בכל מקרה אין לאחר לשעת הפתיחה שנקבעה בתכנית.

ת אליה נרשמה, יובא העניין קבוצה אשר לא תופיע לתחרות בענף או במסגרת ארגוני .5.2.7

 לוועדת המשמעת.

ראשונה תקני )בהתאם להוראות -ספר חייבת להיות מצוידת בתיק עזרה-נבחרת בית .5.2.8

המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל(, ובציוד ייחודי הנחוץ לתחרות )כדור, מחבט וכד'( בהתאם 

 מתחרות.לחוקת הענף, שבה משתתפת הקבוצה. מוצע להביא דגלון/שי לקבוצות ה

 ספר אחראי להוצאות הנסיעה והכלכלה של נבחרותיו.-כל בית .5.2.9

הספר והמורים המלווים ינהגו בהתאם להוראות המפורסמות מעת לעת בחוזרי -מנהלי בתי .5.2.10

המנכ"ל כולל שינויים שנקבעו בחוזרי מנכ"ל, שפורסמו מאוחר יותר בעניין בטיחות וביטחון, בהסעת 

 הספר.-בית תלמידים ובהימצאותם מחוץ לכותלי

 נוכחות והתנהגות בזירה של משחקי כדור .5.3

פי מספר -לזירת המשחק רשאים להיכנס אך ורק שחקני הקבוצות המתחרות על .5.3.1

המשתתפים שנקבע לענף. מספר המלווים המרבי לכל קבוצה הוא שלושה, בהתאם להחלטת 

במגרש יהיה לפי הספר מבין המלווים(, ומיקומם -הספר )חובת נוכחות מורה/מנהל מבית-מנהל בית

 תקנון הענף.



 

הוועדה המארגנת או הנהלת התחרות רשאית למנוע השתתפות בתחרות ולהעמיד בפני  .5.3.2

וכן  6ספר הקשור לאירוע במקרה של אי מילוי הוראות פרק -ועדת המשמעת כל אדם או בית

 במקרים הבאים:

ריבה, ספורטיבית כלפי קבוצתו, כלפי הקבוצה הי-חינוכית או בלתי-התנהגות בלתי .5.3.2.1

כלפי נושאי תפקידים, כלפי הקהל, או כלפי המארגנים לפני האירוע, בזמן האירוע ולאחריו, בכל זמן 

 ובכל מקום בהקשר לאירוע הספורטיבי.

ספורטיבית, שאינה עונה על המקובל ועל הנהוג באירועי הספורט של -התנהגות בלתי .5.3.2.2

 הספר, ובכלל זה הפסד מכוון.-בתי

ידי השופט, לא יוכל להשתתף בפועל באותו -התחרות עלתלמיד ספורטאי המורחק מ .5.3.3

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

  החלטה זו איננה ניתנת לערעור.

הרחקה בשלבי הגמר המחוזי, תדווח ליו"ר ועדת המשמעת הארצית באחריות המפקח המחוזי, 

 צית.   הוועדה המארגנת אחראית לביצוע התקנה דלעיל.ותילקח בחשבון באליפות האר

ידי השופט, לא יוכל להדריך את הקבוצה באותו -מורה או מאמן, המורחק מהתחרות על .5.3.4

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

כתוצאה מהרחקת  ווה לוועדת המשמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא מורה מל

מהמשך ההשתתפות בתחרות או בסדרת התחרויות,  המורה, תביא לפסילה מידית של הקבוצה

 כל עוד ההרחקה בתוקף.  הוועדה המארגנת אחראית לביצוע התקנה דלעיל.

ידי הוועדה המארגנת ויישלחו למנהל -האירועים החריגים בסעיפים דלעיל, ידווחו בכתב על .5.4

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

הספר -כל הוראות סדר, משמעת, בטיחות וביטחון בסעיף זה יחולו גם על נבחרות בתי .5.5

 .I.S.F -לאומית של ה -המייצגות את משרד החינוך באליפות בין

הספר להנחות את האירוע תוך העברת מסרים חינוכיים -תפקידו של הכרוז באירועי בתי .5.6

 ים בלבד. הכרוז יהיה כפוף למשקיף האירוע ו/או למנהל התחרות.ואובייקטיבי

 קהל הצופים .6

מקרים בהם בלתחרות בכל שלבי האליפות המחוזית למעט משחק הגמר.  אין להביא קהל 

 המעוניין להביא קהל מתבקש להגיש בקשה מראש .בי"ס  תתאפשר הבאת קהל

תהיה הפרדה ברורה בין שני בעלי  –בכל אירוע ספורטיבי של בתי"ס בהשתתפות קהל צופים 

תפקידים: האחד האחראי על האירוע, והאחר המורה/המאמן המקצועי. בנוסף תהיה הפרדה 

 ברורה בין ספסל השחקנים הנוטלים חלק פעיל במשחק, לבין קהל הצופים.

המורה המארח האחראי על התחרות יישאר  עזיבת נבחרות אורחות בתום הטורניר/משחקים:

שר כל התלמידים )שחקנים+ קהל( יעזבו את המקום. הוא יוודא שהם יצאו מהמקום במקום עד א

 בצורה בטוחה ומסודרת, עליו לוודא שהתלמידים יעלו לרכבים בבטחה.



 

קבוצה המופיעה בצורה מאורגנת לצפות בתחרויות, חייבת בליווי מורה מטעם המוסד או  .6.1

 הספר.-לווים יהיו מורים מצוות ביתמהמ 50%חובה שלפחות בעל תפקיד בבית הספר או הורה. 

 2תלמידים,  20לקבוצה המונה עד  1מלווה  פי הוראות חוזר המנכ"ל:-מספר המלווים שנקבע על

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

המלווה יהיה אחראי להתנהגות הולמת של התלמידים לפני, בשעת ואחרי האירוע, ובכלל  .6.2

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

 עם תלמידיו בקרב קהל הצופים.

 הספר-שימוש בכלי נגינה באירועי הספורט של בתי .6.3

ניתן לעודד בעזרת כלי נגינה )למעט משרוקיות(, תוך איסור השימוש באמצעי הגברה    .6.3.1

 זלות וכד'.כלשהם: בידורית, מגפון, צופרי אוויר וובו

הוועדה המארגנת או הנהלת התחרויות רשאית להחרים את המכשירים הנ"ל, להרחיק    .6.3.2

מעודדים ואף לפסול קבוצה מלהשתתף בתחרות, אפילו במהלכה, אם האזהרות לקהל המעודדים 

 לא הועילו, נוסף על הגשת תלונה לוועדת המשמעת.

ש יוקצה לה מקום מסודר באולם ניתן יהיה להעמיד תזמורת מוסדית, אשר בתיאום מרא   .6.3.3

 המשחקים, בצד שממול למזכירות המשחקים, בהתאם לאישור מנהל התחרות.

 נוהל פעולה במקרים של התנהגות בלתי הולמת של קהל הצופים  .6.4

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

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

הספר והמורים לחינוך גופני על התנהגות קהל -נוהל זה בא להדגיש את האחריות של מנהלי בתי

 הספר כקהל צופים.-הספר המשתתפים בתחרויות ספורט בתי-הצופים מטעם בית

במקרה של התנהגות בלתי הולמת, שמסכנת את באי האולם, יפסיק משקיף המשחק את  .1

הספר של -שו )במקרה שאין משקיף, סמכות זו נתונה לאחראי על המשחק(. ביתהמשחק ולא יחד

 מפר הסדר יועמד בפני ועדת המשמעת.

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

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

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

יוזמנו אל המשקיף או מי שאחראי על המשחק מטעם הוועדה המארגנת ויוזהרו שבמקרה נוסף של 

הספר של מפר -הספר, הקהל יורחק מהמשחק. בית-התנהגות בלתי הולמת של הקהל של בית

 הסדר יועמד בפני ועדת משמעת.

 או המורים לחינוך גופני יפנו אל קהלם ויזהירו אותו )באמצעות מערכת הכריזה(./המנהל ו .4

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

 וירחיק את קהל האוהדים שמצדו בוצעה העבירה.



 

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

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

 שימו לב! יציאת התלמידים מבית הספר בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות בחוזר מנכ"ל.

 (: 10אימון נבחרת בית ספר )חוזר מנכ"ל תשס"ט/  .8
 

 רשאים לאמן את נבחרות בתיה"ס המאמנים האלה:

 א.   בעלי תעודת הוראה.

 לאימון במסגרת מערכת  החינוך. הכשרהב.   בעלי תעודת "מאמן" עפ"י חוק הספורט שעברו 

 :היקף ההכשרה        

 שעות. 56שנים יוכשרו בתכנית בת  3המאמנים במערכת החינוך מעל א. 

 שעות. 112שנים במערכת החינוך יוכשרו בתכנית בת  3מאמנים חדשים, המאמנים עד ב. 

 ורס ההכשרה במערכת החינוך יקבל אישור אימון לשנה אחת.מאמן שיירשם לקג. 

ההרשמה להשתלמויות אלה, תפורסם באתר האינטרנט של התאחדות הספורט לבתיה"ס:  ד. 

www.schoolsport.co.il 

  עזרה ראשונה .9

משחקים מגיש עזרה ראשונה + ערכת באחריות המורה האחראי על הטורניר להציב במקום ה 

 .עזרה ראשונה מלאה ותקנית  

: תכנית התחרויות נקבעה בקשה לשינוי מועדי משחקים/תחרות )משחקי הכדור בלבד( .10

ע"י הוועדה המארגנת המחוזית בהתאם ללוח האירועים הארצי. באחריות המורים לחינוך גופני 

מועדי ועדי המשחקים/תחרויות אליהם נרשמו. לבדוק התאמת תכנית האירועים הבית ספרים למ

במקרים חריגים )למעט מקרים בהם המועד ישונה ע"י הוועדה המארגנת(.  התחרויות הינם סופיים

עד שבועיים לפני מועד  מנהל/ת בית הספר חתומה על ידי בכתבניתן להגיש בקשה  בלבד

הקבוצות הנוגעות בדבר. תאם את השינוי עם יתר להמשחק. המורה המבקש את השינוי חייב 

אישור הבקשה מותנה בהסכמת יתר הקבוצות הנוגעות  לשינוי המבוקש וכפוף לאישור רכזת 

 האירועים המחוזית. 

לאחר ההרשמה לתחרות, השתתפות נבחרות בית   נוהל ביטול השתתפות בתחרות: .11

שהי את במקרים יוצאים מן הכלל, בית ספר המבקש לבטל מסיבה כל הספר הינה חובה.

. על הבקשה להגיע בכתב ובחתימת מנהל/ת ביה"סבקשה  השתתפותו חייב להגיש למשרדנו 

  שבועות לפני תחילת הפעילות  באותו ענף. 3למשרדנו עד 

 במקרה של אי הופעה לתחרות  יועמד בית הספר לוועדת משמעת .

 

 עת. הועדה המארגנת רשאית לערוך שינויים בכל פרטי תכניות המשחקים בכל.12

שימו לב: הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכל פרטי תכניות 

 המשחקים / התחרויות בכל עת, על פי צרכי הארגון.

 
 
 

 
 

 
 

 "תקנון לאירועי החינוך הגופני" את ה
 במלואו בקישור הבא:א וניתן למצ     

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Sport/Takanon.htm 

http://www.schoolsport.co.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Sport/Takanon.htm


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 פקס טלפון כתובת  \תפקיד  שם

ינוך חהספורט ואגף ה
 גופניה

 E - Mail atzmonk@reh.co.ilכתובת  
liorp@reh.co.il 

 
 
 

 
 

 5593489 5593476 1מפרץ שלמה  חנ"גהספורט ואגף ה
 073 - 3936242 050 -9900745 מפקח על החינוך הגופני גיל פפיר

 073 - 3936242 050 - 8188035 ספורט  ארועימנהל המח' ל יורי שיאנסקי
 073 - 3936242 073 - 3936815/6 , מחוז ת"א הפיקוח על החנ"ג  –משרד החינוך 

 5567940 6337955 27גבעת התחמושת  ספורט קרית שרתהמרכז 
 5056802 5041414 4אורנה פורת  מרכז גולדה מאיר

 5540010  5540851\3 20יצחק רבין  היכל הספורט קציר
 5510795 5513697  משה דיין קרית הספורט 

 5056802 5041414 22לון פנחס אי שרוןאולם ספורט 
 5018160 5017515 6פילדלפיה  אולם ספורט קליין

   5503977  12סיגלון  אולם ספורט נאות שושנים
   38אחד במאי  אולם הפחים 
   2קרסל  אולם נבון 
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 תקנון מרוץ שדה
 
 

   רט נוסף בחוזר זה פכל .התחרות תתקיים בהתאם לתקנון אירועי החינוך הגופני והספורט  1.1

 בא לחזק או להוסיף על התקנון ולא לגרוע ממנו.        
 .בכל שכבות הגיל והמיןהתחרות היא קבוצתית ואישית   1.2  

 רצים/ות.    4ייבים לסיים את הריצה לפחות . חארבעה עד שישה רצים/ותנבחרת  תמנה   1.3
     הראשונים/ות של הקבוצה. 4הניקוד הקבוצתי יקבע עפ"י התוצאות של        

 : זכות ההשתתפות    1.4 
 :בתחרות האישית    .11.4

  רצים בודדים מכל ישוב יעפילו לגמר המחוזי מכל שכבת  גיל ומין. אם חלק מהרצים        3             
 במרוץ הישובי נמנים עם הקבוצות שעלו לגמר המחוזי,   3,2,1שהגיעו למקומות              
 .אין להוסיף רצים נוספים במקומם             

  מלא על עם טופס הרשמה אך ורק לקבוצה/ ליחיד/ה  זכות ההשתתפות בכל מירוץ היא      .21.4
 )ומלווה/ים ע"י נציג ביה"ס(.הספר -"ס וחותמת ביתמנהל ביה , החתום ע"יכל פרטיו             

 הרשמה ליחידים/ות תתבצע על גבי טופס הרשמה רשמי )טופס רישום קבוצתי (.     1.4.3
 מספרי חזה   המורה המלווה בעת ההרשמה בעמדת ההתייצבות,  יקבלביום המירוץ      .1.5  

 תלמידים/ות(  10)עד  בטופס הרישום הקבוצתי לכל התלמידים/ות הרשומים     
 רצים/ות שישתתפו  בתחרות.  6ומתוכם יבחר עד      

 הרצים/ות יתייצבו בעמדת הזינוק והאחראי במקום ירשום את מספר החזה של       .1.6  
 הרצים/ות אשר התייצבו לריצה בכל מיקצה.     

 אסור,       -כב ליד הרצים( ידי מעודדים למיניהם )בהליכה, בריצה או בר-ליווי הרצים על    .1.7  
 הספר.-ויגרום לפסילת הרצים ובתי     

 ספר ללא תלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת לא                  –נבחרת בית  – תלבושת    .1.8
 תורשה להשתתף במירוץ. התלבושת כוללת: מכנסיים וחלוצה בצבע ובדגם אחיד.          

 הניקוד   1.9 
 ספרו במספר נקודות בהתאם למקום שהשיג בתחרות, לפי  -תלמיד יזכה את בית  כל   1.9.1

 סדר הגעת הרצים אל קו הגמר.           
 שארבעה מרציה  בחישוב הסופי של המיקום הקבוצתי יובאו בחשבון רק הקבוצות    1.9.2

 יגיעו אל קו הגמר.    לפחות           
 צים הטובים ביותר מכל הקבוצה יקבע את מיקומה של  סכום הנקודות של ארבעת הר   1.9.3

 ביותר תוכרז כאלופה. הנמוךהקבוצה בדירוג הכללי. הנבחרת שתצבור את מספר הנקודות            
  פי מיקומו -במקרה של שיוויון נקודות בין מספר קבוצות, יקבע הדרוג והמיקום הסופי על 1.9.4

 יעי מכל קבוצה.הרב -האישי של המשתתף האחרון            
 להופיע בחולצות עם שם/סמל אגודת ספורט. איןעפ"י התקנון  

 
 



פארק ,פארק פרס )התכנסות  –במתחם לה התחרות תתקיים 
 ! 2.11.2021 י שלישביום ברחבת המסעדות ( 

 

 ( 7.11.2021 ראשוןמועד חילופי במקרה של גשם :יום )
  

 
 

 תיב' ייערך במסגר –שימו לב: מרוץ שדה לכיתות י' 
   16.11.2021שלישי  ביום  האליפות המחוזית 

 
 .  16.11.2021שלישי יום הגמר המחוזי יתקיים ב

  (יום –)תאריך חליפי  עקב מזג אוויר 

 .חוזר עם מפת התחרות והמסלול יפורסם בנפרד
 

 

 11.1.2022שלישי יום שאן יתקיים -הגמר הארצי בבקעת בית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרחק מין שעה כיתה

 מ' 1,500 תלמידות 9:15 ו -ה 

 מ' 1,500 תלמידים 9:30 ו -ה 

 חלוקת פרסים 9:45 'ו – 'ה
 מ' 1,500 תלמידות 10:15 ח –ז 

 מ' 2,500 תלמידים 10:30 ח –ז 

 מ' 2,000 תלמידות 10:50 ט'

 מ' 3,000 תלמידים 11:10 ט'

 חלוקת פרסים 11:30 ', ט 'ח – 'ז



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 אתלטיקה לחטיבות הביניים
 ובתי הספר התיכוניים

 

 
 שימו לב !

יתחרו חטיבות הביניים של חולון בתי הספר התיכונים ו
  :באליפות המחוזית בא"ק על פי הפירוט הבא

באחריות בתי הספר להתעדכן בתקנון ולוח הזמנים בחוברת 
 ארועי הספורט המחוזית שנשלחה לבתי הספר

 ר התאחדות ספורט לבתי הספר)החוברת מפורסמת גם באת
 תחת ארועי הספורט מחוז ת"א( :

 27.1.2022התחרות בתאריך , 1תחרות יב  –כיתות י 
 , קרית שרת,עתידים והרצוג קציר, אורט חולון

 
 יב'  –* האליפות הארצית באתלטיקה קלה לכיתות י' 

 21.3.2022תתקיים ביום 
  

 חטיבות ביניים :
 

 9.2.2022 התחרות בתאריך ,1ח, ט' תחרות  –כיתות ז 
 כרם שלמה,אורט חולון,הרצוג,קוגל

 21.2.2022 , התחרות בתאריך3ח, ט' תחרות  –כיתות ז 
 זלמן ארן,קציר,עתידים, מקווה ישראל דתי 

 
 ' ח –*האליפות הארצית באתלטיקה לכיתות ז' 

  11.5.2022 תתקיים ביום
  ט'*האליפות הארצית באתלטיקה לכיתות 

  12.5.2022 תתקיים ביום
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 אתלטיקה קלה לבתי הספר היסודיים.

 
 

  . אתלטיקהכל בתי הספר היסודיים ישתתפו בתחרות 

תתקיים תחרות אחת בלבד בה יתחרו כל בתי הספר בעיר ויחולקו בה    - מבנה התחרות .1
 בכל תחרות ולבתי הספר המצטיינים . פרסים אישיים לשלושת הראשונים 

 :בתי הספר המשתתפים            .2
         

 הנבחרות המתחרות

 ישעיהו אמירים

 כצנלסון אשכול

 משה הס אשלים

 משה שרת ביאליק

 ניב בן גוריון

 ניצנים בן צבי

 עלומים גולדטק

 רביבים גורדון

 שז"ר דביר

 שנקר דינור

 שרון המגינים

 שער האריות התבור

 שמיר יחד

 השבעה )אזור( ישורון

 
 .   תקנון אתלטיקה קלה.3

 . תחרויות הא"ק יפעלו בהתאם ועפ"י חוברת תקנון ארצי לאירועי חנ"ג וספורט.3.1
 מקצועות בלבד. בשנייותר לכל תלמיד  להתחרות  בתחרות. 3.2 

 לכל תחרות.בלבד נציגים שני ישלח כל בית ספר  בתחרות. 3.3
 . לכל תחרות יש להגיע עם טפסי רישום מלאים בהתאם למפורט בתקנון )מצ"ב בנספחים(.3.4

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 באיצטדיון האתלטיקה הקלה   תחרות האתלטיקה תתקיים : מועדי התחרויות ומיקומם.  4 
 .19בראשון לציון , רחוב גדולי ישראל        

 
 

  .9:00משעה  22.201.10 י נשיום  –ו  -כיתות האליפות א"ק 
 (20.1.2022 חמישי)תאריך חילופי יום 

 
 
 . ניקוד קבוצתי ודירוג אישי5

         –הניקוד במחזורי הליגה הינו ניקוד מצטבר כל מתחרה יזכה את בית  –בתחרות הקבוצתית   5.1
 אחרת   או טבלת ניקוד 100-1ספרו במספר נקודות, בהתאם להישגיו על פי טבלת הניקוד           
 שתקבע בעתיד.          

 הניקוד למשתתפים: כל תוצאה נמוכה מהתוצאה ההתחלתית בטבלת הניקוד תזכה את   5.2
 המשתתף בנקודה אחת. משתתף שפסל כל ניסיונותיו בריצה או במקצועות השדה יקבל גם                 
 כן נקודה אחת.          

     כמנצחת   קודות המצטבר הגבוה ביותר,תוכרזהנ נבחרת בית ספר שתצבור את מספר .  5.3  
 במקרה של שוויון בניקוד הקבוצתי, תדורגנה הקבוצות כדלקמן:           

 המקום הטוב ביותר יינתן לקבוצה שצברה יותר זכיות במקום הראשון.  5.3.2
 

 . פרסים6 

 צוע.קמלשלושת הספורטאים הראשונים בכל ומדליות יחולקו תעודות אישיות  בתחרות  .6.1
 גביעים יחולקו לבתי הספר הזוכים בסיכום הכללי באליפות הא"ק.   .6.2
      

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

כל בית ספר ידאג לסדרי תחבורה לאיצטדיון וחזרה לבית הספר 

 ולתיק עזרה ראשונה!



 

 

 ו'-'הלוח תחרויות אתלטיקה כיתות 
 

 באיצטדיון האתלטיקה בראשון לציון   22.201.10 י נש: יום ו  –כיתות ה  אליפות א"ק
 

 מ'. 300+ ריצת  קיהו -מ' + קפיצה לרוחק + זריקת כדור 60ריצת  -כיתות ה 
 מ'. 600+ ריצת  הוקי -מ' + קפיצה לרוחק + קפיצה לגובה + זריקת כדור 60ריצת  -כיתות ו' 

מטר, כל בי"ס ישלח נבחרת אחת מעורבת )שתי תלמידות  60* 4מרוץ שליחים מעורב :הריצה 
חרות שליחים הוא תוספת לתהשני תלמידים( , סדר הרצים יקבע על ידי בית הספר , מרוץ  +

 )ניתן להתחרות בשתי תחרויות מלבד המרוץ שליחים(  
 לוח זמנים:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לוח 
 זמנים

 כיתות ה
 

 כיתות ו'

 בנות בנים  בנות בנים

זריקת  9:00
 הוקי -כדור

זריקת 
 הוקי -כדור

 רוחקק. ל רוחקק. ל

  גובהק. ל מ' 60 מ' 60 9:05

 מ' 60 מ' 60   9:40

 גובהק. ל  רוחקק. ל רוחקק. ל 10:00

זריקת  מ' 300 מ' 300 10:10
 הוקי -כדור

זריקת 
 הוקי -כדור

 מ' 600 מ' 600   10:40

מרוץ שליחים מעורב    11:30
4*60 

 סיום התחרות 12:30



 

 

  

 
 ליפות ארצית בכושר גופניא

 יב' –כיתות י' 
 

 
 כללי: 

הספר התיכוניים. האליפות הינה ארצית -לתלמידי בתיאליפות הכושר הגופני הינה ייחודית 

 בלבד אשר רשומים כחוק בבית הספר.  'יב – 'ורשאים להשתתף בה תלמידי כיתות י

  .ספר רשאי לשתף בתחרות אך ורק קבוצת תלמידות אחת וקבוצת תלמידים אחת-כל בית

תחרים באליפות מורי החינוך הגופני מתבקשים לבצע הכנה מקצועית מתאימה לתלמידים המ

 .זו ולהקנות את הידע המקצועי והטקטי לתלמידים המשתתפים

 

  :השיטה

  האליפות תחולק לשני חלקים עיקריים:

: התלמידים יתחרו בתחנות של מקצועות כושר גופני: עליות מתח, שכיבות בחלק הראשון

פיצה סמיכה, עליות משכיבה לישיבה, קליעה למטרה אחרי מאמץ, נשיאת כדורי כוח וק

ובריצת בתחרות משיכת חבל בין בתי הספר התלמידות יתמודדו בחלק הראשון  .בדלגית

  .מכשולים

התלמידות יתחרו בתחנות של מקצועות כושר גופני: שכיבות סמיכה, עליות  בחלק השני:

וקפיצה בדלגית.  עליות מתח משכיבה לישיבה, קליעה למטרה אחרי מאמץ, נשיאת כדור כוח, 

 .ובריצת מכשוליםבתחרות משיכת חבל בין בתי הספר מודדו בחלק השני התלמידים ית

 

שלישי  האליפות הארצית בכושר גופני תתקיים ביום
 , בפארק הלאומי ר"ג.15.2.2022

 (28.2.2022שני  יום –)מועד חלופי 

 

 פתוחה!הרשמה ההרשמה לאליפות זו הינה 

 2021דצמבר טפסי רישום יועברו לבתי הספר לקראת חודש 
 * תינתן עדיפות לבתי ספר שנרשמו לתוכנית "פעילות כושר גופני לחיים" * 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 יב'-כיתות י' -רגל כדו -תקנון 
 

 בישראל, למעט אותם חוקים  המשחקים ישוחקו על פי חוקת הכדורגל הנהוגה באיגוד הכדורגל  .1

 המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.        
י"ב בלבד,  -לתלמידים/ות מכיתות י' אך ורק: באליפות מותרת ההשתתפות זכות ההשתתפות 1.1

 ואילך(.  1.12.02. ניתן לשתף תלמיד אחד בלבד הגדול בשנה.)יליד ואילך 1.12.2003ילידי 
שחקנים/ות(, ניתן לרשום יותר מחריג גיל  25ם השחקנים הכללי )בטופס רישו: שימו לב 

                                      אחד.                                                                                                                         
גי גיל בלבד.                                                                                         בטופס המשחק ניתן לרשום עד שני חרי -
 על המגרש יכול להיות חריג גיל אחד בלבד ברגע נתון )השני על הספסל( -

גבי טופס הרישום -תלמידים, לפי רשימה שתוגש מראש על 20סגל שחקני הקבוצה ימנה עד  1.2
שחקנים + שלושה מלווים  25 -שות  הספורט. זכות הכניסה למגרש תהיה ל הקבוצתי של ר

 -הספר(. לא ניתן לרשום בטופס רישום השחקנים הרשמי יותר מ -פי החלטת מנהל בית-)על
 שחקנים. 25

 הספר, לא  -קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית       
 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-ף  במשחקים. איתוכל להשתת       

: כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אחת כהה ואחת בהירה( וממוספרות תלבושת 1.3
 (. 1,22, שוערים במספרים 89ועד מס'  1כחוק )ממספר 

על המתחרים להופיע בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת. התלבושת כוללת: 
 נעלי כדורגל -סיים וחולצה בצבע ודגם אחיד ללא סמלי אגודות. נעליים גרביים, מכנ

 .תקניות, אסור לנעול נעלים עם בולמים עם ממתכת
       

 כל שחקן/ית חייב/ת להופיע עם מגני עצם למשחק !                 
 ידי הגרביים(.-)מגני העצם חייבים להיות מכוסים לחלוטין על              

 

גלנים רשאים ללבוש תחתונים הנראים כמו תחתוני חימום )טייצים(. עם זאת הם חייבים הכדור 1.4
 להיות בצבע ובגובה אחידים ולא יעברו מעבר לקצה הברך.

  5מספר  כדור המשחקים הרשמי באליפויות בכדורגל יהיה כדור  - כדור המשחקים 1.5

 דק' לפחות לפני תחילת המשחק. 20להתייצב  -:   כל קבוצה תדאג 1.6
 להביא עמה כדור משחק ולהעמידו לשופט באם תתבקש לכך. -        
 כמו כן, תדאג כל קבוצה לכדורים לחימום, שייעשה ברובו מחוץ למגרש המשחקים )יתכן   -        

 מפאת קוצר זמן לא תינתן האפשרות לערוך חימום על מגרש המשחקים(.  
 
 

 לכלה ושתייה למשך האליפות.           כל קבוצה תדאג לתחבורה, כ                 
 הספר לא יתקיים      -ללא מורה מלווה מביתהספר. -לכל קבוצה יתלווה מורה מלווה מבית  1.8

 הספר.-כולל המלווים היא על מנהל בית -האחריות על שיגור התלמידים  משחק.        
 פי     -הספר תהיה על-בית באחריות המורים המלווים לוודא שכל הוצאת תלמידים מתחומי 1.9

 הנחיות משרד החינוך  והתרבות )חוזר מנכ"ל(.      
 המורים המלווים יהיו אחראים להתנהגותם של התלמידים השחקנים ואוהדי הקבוצה. 1.10
 :ניקוד .1.11

 :הבתיםבשלב         
 נקודות 3 =          ניצחון         
 נקודה אחת =  שוויון         
 נקודות 0 =   הפסד         

 (מינוס נקודה = הפחתת נקודה אחת  נקודות  ] -1 = הפסד טכני         



 

 

 
 בסיום משחקי שמינית הגמר )ליגה בבתים( במקרה של שוויון נקודות בין שתיים או שלוש      1.13  

 קבוצות בבית, ייקבע הדירוג בטבלת הליגה:              
 ש השערים )זכות פחות חובה(.פי הפר -א. על             
 ב. במקרה שנשמר שוויון, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות.             

   ג. במקרה שנשמר השוויון בטבלת המשחקים תדורגנה הקבוצות עפ"י תוצאת המשחק              
 יניהן הקבוצה שניצחה תדורג גבוה יותר.ב                 

 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.ד.      
 
  משך זמן המשחקים:  1.14  

 דק' הפסקה. 10דק' +  X 25 2  במשחקים מקוצרים : א.            
 דק' הפסקה. 10דק' +  X  40   2   במשחקים לא מקוצרים :  ב.           

  ים הארכה ומיד לא תתקי -במקרה של שוויון במשחקים בשיטת המפסיד יוצא         1.15  
 מטר  . 11 -בעיטות עונשין מ   5בתום המשחק יבעטו                 

דק' ללא הפסקה, ללא החלפת  X 2דק'  10תהיה הארכה של  במשחק הגמר בלבד 1.16  
  מגרשים.

 צבירה של שני כרטיסים צהובים במהלך המשחקים באליפות, תגרור הרחקה אוטומטית        1.17
 של  השחקן מהמשחק הבא של קבוצתו.            

 במהלך משחק. כולל שוער שחקנים 6 -מותרת החלפה של     1.18  
ידי השופט לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של -ספורטאי המורחק מהמשחק על   1.19  

 נבחרתו, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.
ידי שופט לא יוכל/תוכל להדריך את נבחרתו/ה -ן/ת המורחק/ת מהמשחק עלמורה או מאמ 1.20  

במשחק  הבא, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. 
קבוצה ללא מורה מלווה, כתוצאה מהרחקת המורה, תביא לפסילה מיידית של הקבוצה 

 מהמשך השתתפות באליפות  כל עוד ההרחקה בתוקף.
 

 י"ב.-דקות בכרטיס צהוב לכתות י' 5 -ון הרחקה לתקנ

דקות ולאחר מכן חוזר למשחק )האחריות  5שחקן המקבל כרטיס צהוב מורחק מיידית במשך  .1
 היא על שופט המשחק(. 

במידה ושחקן מורחק בכרטיס צהוב בסמוך לסיום המחצית הראשונה, סיום המשחק )במידה ויש  .2
וטרם ריצה את מלוא זמן עונש ההרחקה, יש לסיים  הארכה( וסיום החלק הראשון של הארכה

 את ריצוי העונש בהמשך המשחק. כלומר במחצית השניה, בהארכה ובחלקה השני של הארכה. 
בכרטיס צהוב בסיום משחק / סיום הארכה וטרם ריצה את זמן עונש  במידה ושחקן מורחק  .3

 ההרחקה, עונש זמן ההרחקה לא יחשב למשחק הבא. 
מורחק בכרטיס צהוב בסיום מועד ההארכה וטרם ריצה את עונשו לא יהיה רשאי במידה ושחקן  .4

 מטר.  11 -להשתתף בהכרעות בבעיטות עונשין מ
במידה ושוער מורחק בכרטיס צהוב , אחד משחקני השדה יחליפו עד תום מועד ריצוי עונש  .5

אחד פחות  ההרחקה. כמו כן, ניתן להחליף את השוער אך בכל מקרה הקבוצה תשחק עם שחקן
 עד תום ריצוי זמן העונש. 

ניתן להחליף שחקן שהורחק בכרטיס צהוב בשחקן אחר. השחקן המחליף יהיה רשאי להיכנס  .6
 לשדה המשחק רק לאחר ריצוי מלא של זמן עונש ההרחקה. 

שחקן שהורחק בכרטיס צהוב צריך להמתין בשטח המיועד לכך במרכז המגרש. כניסת השחקן  .7
 ן של השופט הראשי. חזרה מותנית בסימו

 



 

 

 .יב' -וכנית המשחקים  כדורגל  כיתות י'ת
 

 האיצטדיון העירוני. –המשחקים ייערכו בקרית הספורט 
 

 

 
 
 
 
 
  לוח זמנים למשחקים

 

                                           9.12.2021  שלישייום  א'בית 
 ל קוג – רט חולוןאו  10:00. 1
 1מפסידה  –שז"ר       11:00. 2
 1מנצחת  –שז"ר       12:00. 3
 

                  

 שתחל בתאריך ליפות המחוזיתראשונה בבית זה תעפיל לא
 בפתח תקוה. 20.12.2021

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית א'

 אורט חולון

 קוגל

 שז"ר בת ים



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 יב'-כיתות י' -רגל -טתקנון ק
 בישראל, למעט אותם  גלהנהוגה באיגוד הכדור רגל  –קט המשחקים ישוחקו על פי חוקת ה    .1

 המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.חוקים    
     לתלמידים/ות  אך ורק: באליפות מותרת ההשתתפות זכות ההשתתפות   1.2

   ואילך. ניתן לשתף תלמיד אחד בלבד הגדול  1.12.03י"ב בלבד, ילידי  -מכיתות י'        
    שחקנים/ות(,  12בטופס רישום השחקנים הכללי ): שימו לב ואילך(. 1.12.02בשנה.)יליד         
                                                                                     ניתן לרשום יותר מחריג גיל אחד.                                                                                       
          בטופס המשחק ניתן לרשום עד שני חריגי גיל בלבד.                                                                                 -        
 יות חריג גיל אחד בלבד ברגע נתון )השני על הספסל(על המגרש יכול לה -        

 2באליפות העירונית /המחוזית/ארצית, ניתן יהיה לשתף חריגי גיל לאחר מילוי וחתימה על 
טפסים המאשרים כי במידה ונבחרת בית הספר תזכה באליפות הארצית ותעפיל לאליפות 

 אליפות העולם עם נבחרתםהעולם, התלמידים, חריגי הגיל, לא יורשו ליסוע ולהצטרף ל

 הספר, לא  -קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית         
 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-תוכל להשתתף במשחקים. אי        
 רגל הרשמית הנהוגה בישראל.-המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת  הקט         1.3

 מ'.  25-15מ', רוחב  42-25: אורך מידות המגרש     1.3.1 
 . מ'( 3X2) יד חוקיים-: שערי כדורהשערים              

    7שחקנים בסה"כ( +  חמישהשוער ) 1שחקני שדה +  ארבעהא. מספר המשתתפים:   1.3.2
 שחקני    שחקנים מחליפים. טופס ההרשמה יהיה מודפס וממולא על כל פרטיו . סגל              
 גבי טופס הרישום  -תלמידים, לפי רשימה שתוגש מראש על 12הקבוצה ימנה עד               
 הקבוצתי של משרד החינוך.              

 שחקנים הרשומים בטופס + שלושה   12 -זכות הכניסה לתחומי המגרש הוא אך ורק ל ב.           
 ספר.-בית מלווים מבוגרים כולל מורה              

        12במהלך המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך רשימה של       1.3.3
 שחקנים, שתוגש לשופט לפני המשחק. שחקן שהוחלף יכול לחזור למגרש שנית )אין                
 הגבלה במספר ההחלפות(.              

  .דקות  5עם הפסקה של ' דק X 15 2 -  במשחקים מקוצרים : משך המשחק      1.3.4

 דק'. 2X   20 - במשחקים שאינם מקוצרים      
 .כל קבוצה רשאית ליטול פסק זמן של דקה בכל מחצית      

 ידי מסירה קדימה וזאת לאחר  -: כמו בכדורגל מאמצע המגרש עלהתחלת המשחק     1.3.5
 שהכדור עבר מרחק השווה פעם אחת להיקפו.             

 לא קיים חוק נבדל.     1.3.6
 שניות. 4 -רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער, וזאת לא יותר מ      1.3.7
 מ'(. 6 -לכל השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השערים )תחום ה      1.3.8
 אפשר לבעוט בכדור לשער מכל חלקי המגרש )אין להשיג שער מבעיטת שוער, כדור       1.3.9
 כדור חוץ(.מפתיחה ו             

 .ידי זריקה ביד-ידי השוער תעשה אך ורק על-החזרת הכדור לשדה המגרש על   1.3.10
 זריקת חוץ תתבצע בבעיטה מהקו, ממקום יציאת הכדור.   1.3.11
   5ידי בעיטה ברגל בכדור המונח על הארץ, כשהיריב עומד לפחות -תבוצע על -בעיטת קרן    1.3.12
 מ' מהכדור.             

 על הקו, ויתר -מ' מהשער )על קו העונשין( כשהשוער עומד בשער  6ביצוע הפנדל    1.3.13
 מ'. 9 -השחקנים מסביב למעגל ה              
 .כולל השוער  -בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות לפחות חמישה שחקנים  1.13.14
 מ',ללא חומה.10 בכדור חופשי מהקבוצה  קבוצתיות תיענש עברות 4לאחר ביצוע  1.13.15
  , מההרחקהדקות  2, לאחר להכניס שחקן אחר ו תרשאית קבוצשל הרחקת שחקן במקרה  1.13.16



 

 

  דקות, אז ייכנס מחליף לשדה המשחק ברגע  2-אלא אם הובקע שער לחובתם לפני תום ה             
  שחקנים והקבוצה עם מספר השחקנים  4ד שחקנים נג 5הבקעת שער החובה.במצב של              
  שחקנים תושלם )תצרף שחקן חמישי(.אם לקבוצה  4הרב מבקיעה שער, הקבוצה עם              
 ן.יימשך ואף קבוצה לא תוסיף שחק המשחק  –המבקיעה יש פחות שחקנים              

 ת כהה ואחת בהירה(    כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אח תלבושת:       1.4
  בצבע ודגם אחיד ללא סמלי אגודות.הכוללות: חולצה ומכנסיים             
 נעלי כדורגל. או עם יחפים ,אסור לשחק ,נעלי בדהתעמלות נעלי –ם ינעלי            

  
 שחקן חייב להופיע עם מגני עצם למשחק! כל                    

 יבים להיות מכוסים לחלוטין על ידי הגרביים.מגני העצם חי             
 

 דק' לפחות לפני תחילת המשחק. 20על כל קבוצה להתייצב  1.5
 .0:2קבוצה שתאחר למשחק תפסיד טכני  1.6
 חימום השחקנים יבוצע מחוץ למגרש המשחקים.    1.7
 , תתבקש לכךעל כל קבוצה להביא עמה כדור משחק ולהעמידו לרשות השופט באם     1.8

 כמו כן תדאג כל קבוצה לכדורים לחימום.         
 נק'   -1נק' והפסד טכני =  0נק', הפסד= 1נק', שוויון =  3: ניצחון = הבתים בשלב     1.9

 חובה(.ל 0:2)         
 במקרה שוויון במשחק הראשון בשלבי שמינית הגמר, תקבענה הקבוצות שתשתתפנה    1.10

 לישי על ידי הגרלה.במשחק השני והש         
 בסיום משחקי הליגה בבתים, במקרה של שוויון נקודות בין שתיים או שלוש קבוצות בבית,    1.11

 פי הפרש השערים )זכות פחות חובה(.-ייקבע הדירוג בטבלת הליגה על          
 במקרה של שוויון נוסף תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר רב של שערי זכות. 1.12
 הקבוצה שניצחה תדורג   -פי המשחק ביניהן -במקרה של שוויון נוסף תדורגנה הקבוצות על  1.13

 במקום הגבוה יותר.         
 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה. 1.14
 מ' לכל קבוצה . 6בעיטות עונשין מ  5תינתנה במקרה שוויון במשחק בשיטת המפסיד    1.15
 רות לקחת פסק זמן אחד בן דקה אחת בכל מחצית.לכל מאמן עומדת האפש  1.16
 תחבורה, כלכלה ושתייה .   -כל קבוצה תדאג ל:   1.17

 
 

 פי הוראות חוזר מנכ"ל בנושא הוצאת  תלמידים לטיול(.-מורה מלווה לנבחרת )על  -         
 ה אחראי ספר, אשר יהי-ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית-כל בית 1.19     

 על המתחרים במשך כל זמן התחרויות.        
 ידי השופט לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של   -ספורטאי המורחק מהמשחק על 1.20

 נבחרתו, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.        
 הדריך את נבחרתו במשחק  ידי שופט לא יוכל ל-מורה או מאמן המורחק מהמשחק על 1.21

 הבא, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא         
 מורה מלווה כתוצאה מהרחקת המורה, תביא לפסילה מיידית של הקבוצה מהמשך           
 השתתפות באליפות הארצית כל עוד ההרחקה בתוקף.        
  ל תעודת הוראה ,חייב לעבור בהצלחה את ההשתלמות "מאמנים במערכת מאמן שאינו בע 1.22

 ,אחרת לא יוכל להדריך וכמו כן  לא יורשה לשבת על הספסל או להדריך מהיציע!החינוך"        
 . 4באליפויות יהיה כדור מס' הכדור  – כדור המשחקים 1.22

 

 דגשים נוספים:



 

 

ק',  אלא אם הובקע שער לחובת קבוצתו לפני ד 2 -כל כרטיס צהוב יגרור הרחקת שחקן ל *

 דקות, אז ייכנס השחקן או המחליף לשדה המשחק ברגע הבקעת שער החובה.  2-תום ה

מ' ללא חומה ) כל עבירה  10 -עבירות קבוצתיות תיענש הקבוצה בכדור חופשי מ 5לאחר כל  *

העבירות  י"ב בלבד בשל הצורך בשופט למעקב אחר-חמישית( )סעיף זה בכיתות י'

 הקבוצתיות(. 

   4חידוש המשחק ע"י השוער לאחר יציאת הכדור החוצה מקו הרוחב יהיה בזריקה ביד תוך  *

 שניות לכל היותר.         

    4והקבוצה עם מספר השחקנים הרב מבקיעה שער, הקבוצה עם  4שחקנים נגד  5במצב של   *

 השחקנים תושלם )תצרף שחקן חמישי(.         

 5הקבוצות משלימות להרכב של  2שחקנים  והובקע שער,  4הקבוצות משחקות עם  2 אם *

משחקים, כל אחת ומובקע שער, שתי  3-שחקנים בכל קבוצה. אם שתי הקבוצות משחקות ב

  הקבוצות רשאיות להוסיף שחקן אחד בכל צד.

 קן.אם לקבוצה המבקיעה יש פחות שחקנים, המשחק יימשך ואף קבוצה לא תוסיף שח *

דקות מהרחקת השחקן דלעיל, או לאחר ספיגת שער  2שחקן מחליף יצורף למשחק בתום  *

 חובה, עפ"י המוקדם ביניהן.

 במצב של חמישה שחקנים נגד שלושה והקבוצה הגדולה יותר מבקיעה שער, יכולה הקבוצה   *

 השחקנים להוסיף עוד שחקן אחד בלבד 3בעלת          

 
 השוער

ה של אחד מהסעיפים שלהלן יש לפסוק  על בעיטה בלתי ישירה ממקום היה ומתבצעת הפר

 מ'(. 6 -מ' יבוצע החידוש מקו ה 6-ההפרה )אם ההפרה בוצעה בתוך רחבת ה

 שנ'. 4 -לגעת בכדור ברגל, במחצית המגרש שלו בלבד, יותר מלשוער אסור -

משחקן קבוצתו לגעת בכדור, במחצית המגרש שלו בלבד, לאחר שנמסר אליו  אסור לשוער-

 במתכוון מבלי ששחקן יריב נגע או שיחק בכדור.

לגעת בכדור בידו בתחום הרחבה לאחר שנמסר לו מחבר קבוצתו במהלך משחק או  לשוער אסור-

 מכדור חוץ.

לקבל את הכדור בשנית מחבר קבוצתו במידה והשוער נמצא במחצית המגרש של  לשוער מותר-

 א הגבלה(.לנהל מסירות לל היריב בלבד )ניתן

לגעת בכדור בשנית, גם במחצית המגרש שלו, לאחר שנמסר לו מחבר קבוצתו אם  לשוער מותר-

 הכדור נגע בשחקן יריב.



 

 

 יב'. -רגל כיתות י' -תוכנית המשחקים קט

  בפארק פרס 2000המשחקים ייערכו בספורטק 

 

 בית ד' בית ג'  בית ב' בית א'

 מקוה ישראל קציר ק"ש אורט חולון

 אילון קמפוס פרס קוגל גהרצו

 נעמ"ת נבון מיטרני עתידים

 

  לוח זמנים למשחקים

 22.1.2 ראשון בית ב' יום                              22.1.2 ראשון   יום בית א'
  . מיטרני – ק"ש   12:15.   4              עתידים     – אורט חולון    10:00 . 1
 . 4מפסידה  –קוגל   13:00.  5                      1מפסידה  – הרצוג  10:45.  2
 .4מנצחת  –  קוגל 13:45  . 6                      1מנצחת  – הרצוג   11:30.  3

                    2.1.23  שניבית ד' יום                                22.1.3  שניבית ג'  יום 
 נעמ"ת .                                  –  מ. ישראל 12:00.   10                       .         נבון - קציר  10:00.   7
 .10מפסידה  – אילון 12:45.   11.            7מפסידה   - קמפוס פרס  10:45.   8
 . 10מנצחת  –אילון  13:30.   12    .         8מנצחת   -  קמפוס פרס  10:30.   9
 

  22.1.9  חמישיוהגמר יום חצאי  הגמר  
 ראשונה בית ג'. –ראשונה בית א'    10:30. 13
 ראשונה בית ד' . –ראשונה בית ב'    11:15. 14
 .  14מפסידה  משחק  – 13מפסידה משחק      12:15. 15

 . 14מנצחת משחק  – 13מנצחת משחק     13:00. 16
 

 !תוכתר כאלופת חולון  16מנצחת משחק 
שתחל  אותנו באליפות המחוזיתנה תייצגשתי הראשונות 

           בפ"ת והרצליה. 8.2.2022 בתאריך

 

 תייצג אותנו באליפות המחוזית נבוןנבחרת התלמידות של 
 .באזור 21.14.2שתחל בתאריך 

 

 
 

 



 

 

 
 כיתות ט' –רגל  –תקנון קט 

 
 

 למעט אותם  בישראל, גלהנהוגה באיגוד הכדור רגל  –קט המשחקים ישוחקו על פי חוקת ה    .1

 המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.חוקים        
   הרשומים כחוק מפתיחת  -ט'  באליפות זו רשאים להשתתף: אך ורק תלמידים מכיתה  1.1

ואילך .)ניתן לשתף תלמיד אחד בוגר   1.12.2006הספר ילדי -הלימודים בביתשנת   
    ואילך(.  1.12.05יליד   –בשנה 

 הספר, לא   -קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית       
 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-תוכל להשתתף במשחקים. אי       

רגל הרשמית הנהוגה בהתאחדות לכדורגל -המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת  הקט 1.2
והספורט בתוספת השינויים וההדגשים בישראל ואשר נמצאת אצל מפקחי החינוך הגופני 

 המופיעים כאן.
 מ'(. 3X2יד חוקיים)-שערי כדור :השעריםמ'.  25-15מ', רוחב  42-25: אורך מידות המגרש 1.3.1

 יד.-כמו במשחקי כדור הסימון:         
 שחקנים בסה"כ(+     חמישהשוער ) 1שחקנים שדה +  ארבעהא. מספר המשתתפים:  1.3.2

 חקנים מחליפים.ש         
 שחקנים מודפס וממולא    12ב. על כל קבוצה להופיע לכל משחק עם טופס רישום קבוצתי עד          
 על כל פרטיו.         
 שחקנים הרשומים בטופס + שלושה    12 -ג. זכות הכניסה לתחומי המגרש הוא אך ורק ל          
 ספר.-מלווים מבוגרים כולל מורה בית         
            12במהלך המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך רשימה של  1.3.3

 שחקנים, שתוגש לשופט לפני המשחק. שחקן שהוחלף יכול לחזור למגרש שנית )אין הגבלה           
 במספר ההחלפות(.         
 דקות 5 פסקה שלדק' עם ה X 15 2 - במשחקים מקוצרים : משך המשחק  1.3.4

 הפסקה.דקות  5דק' +  X  20  2ישחקו  במשחקים שאינם מקוצרים          
 כל קבוצה רשאית ליטול פסק זמן של דקה בכל מחצית .        
 4מס'  : הכדור הרשמי באליפויות יהיהגודל הכדור  1.3.5
  ידי מסירה קדימה וזאת לאחר -: כמו בכדורגל מאמצע המגרש עלהתחלת המשחק  1.3.6

 שהכדור עבר מרחק השווה פעם אחת להיקפו.          
 לא קיים חוק נבדל.  1.3.7
 שניות. 4 -רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער, וזאת לא יותר מ   1.3.8
 מ'(. 6 -לכל השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השערים )תחום ה   1.3.9

 גרש )אין להשיג שער מבעיטת שוער, כדור   אפשר לבעוט בכדור לשער מכל חלקי המ 1.3.10
 פתיחה וכדור חוץ(.           
 ידי זריקה ביד.-ידי השוער תעשה אך ורק על-החזרת הכדור לשדה המגרש על 1.3.11
 זריקת חוץ תתבצע בבעיטה מהקו, ממקום יציאת הכדור. 1.3.12
 ארץ, בפינת קווי האורך  ידי בעיטה ברגל בכדור המונח על ה-תבוצע על -בעיטת קרן  1.3.13

 מ' מהכדור. 5והרוחב, כשהיריב עומד לפחות            
 על הקו, ויתר   -מ' מהשער )על קו העונשין( כשהשוער עומד בשער  6ביצוע הפנדל  1.3.14

 מ'. 9 -השחקנים מסביב למעגל ה            
 .כולל השוער - בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות לפחות חמישה שחקנים 1.3.15
 מ',ללא חומה10 עברות קבוצתיות תיענש הקבוצה בכדור חופשי מ 5לאחר ביצוע  1.3.16

 



 

 

 לשדה         שחקן אחר  רשאית קבוצת השחקן המורחק,להכניס של הרחקת שחקןבמקרה  1.3.17
 תום דקות מרגע הרחקת השחקן, אלא אם הובקע שער לחובתם לפני  2המשחק, לאחר            
 שחקנים  5דקות, אז ייכנס מחליף לשדה המשחק ברגע הבקעת שער החובה.במצב של  2-ה           
 שחקנים  4שחקנים והקבוצה עם מספר השחקנים הרב מבקיעה שער, הקבוצה עם  4נגד            
 יימשך  המשחק  –תושלם )תצרף שחקן חמישי(.אם לקבוצה המבקיעה יש פחות שחקנים            

 ן.ואף קבוצה לא תוסיף שחק           
 כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אחת כהה ואחת בהירה(         תלבושת: 1.4     

 בצבע ודגם אחיד ללא סמלי אגודות.הכוללות: חולצה ומכנסיים            
 ורגל.נעלי כד או עם יחפים ,נעלי בד,אסור לשחק התעמלות נעלי –ם ינעלי           

 
 כל שחקן חייב להופיע עם מגני עצם למשחק!!!

 מגני העצם חייבים להיות מכוסים לחלוטין על ידי הגרביים.                        
 

 דק' לפחות לפני תחילת המשחק. 20על כל קבוצה להתייצב   1.5
 .0:2קבוצה שתאחר למשחק תפסיד טכני   1.6

 רש המשחקים.חימום השחקנים יבוצע מחוץ למג  1.7
 , כמו כן   תתבקש לכךעל כל קבוצה להביא עמה כדור משחק ולהעמידו לרשות השופט באם   1.8

 תדאג כל קבוצה לכדורים לחימום.       
    0:2נק' ) 0נק' והפסד טכני =  1נק', הפסד=  2נק', שוויון=  3בשלב שמינית הגמר: ניצחון =   1.9

 לזכות/חובה(.       
 וויון במשחק הראשון בשלבי שמינית הגמר, תקבענה הקבוצות שתשתתפנה  במקרה ש1.10
 במשחק השני והשלישי על ידי הגרלה.       
 בסיום משחקי הליגה בבתים, במקרה של שוויון נקודות בין שתיים או שלוש קבוצות בבית,  1.11
 פי הפרש השערים )זכות פחות חובה(.-ייקבע הדירוג בטבלת הליגה על       
 במקרה של שוויון נוסף תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר רב של שערי זכות.1.12
 הקבוצה שניצחה -פי המשחק ביניהן -במקרה של שוויון נוסף תדורגנה הקבוצות על1.13
 תדורג במקום הגבוה יותר.       
 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.1.14
 ד יוצא )בשלב רבע וחצי הגמר( תהיה הארכהבמקרה שוויון במשחק בשיטת המפסי1.15
 .X 2דק'  5של        
     - מ' 6 -)פנדלים.(  -בעיטות עונשין  5שוויון נוסף במשחק יינתנו לכל קבוצה במקרה של 1.16
 ידי שחקנים שונים שנכללו בהרכב שסיים את המשחק. במקרה שוויון נוסף   -אשר יבוצעו על       
  עדיין.אחת לכל קבוצה לסירוגין עד להכרעה, בתחילה יבעטו שחקנים שלא בעטו תינתן בעיטה        
 לכל מאמן עומדת האפשרות לקחת פסק זמן אחד בן דקה אחת בכל מחצית. 1.17
 תחבורה, כלכלה שתייה           -כל קבוצה תדאג ל:  1.18
 תלמידים לטיול(.פי הוראות חוזר מנכ"ל בנושא הוצאת -מורה מלווה לנבחרת )על-       
 ספר, אשר יהיה אחראי על  -ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית-כל בית 1.19
 המתחרים במשך כל  זמן התחרויות.        
 ידי השופט לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של-ספורטאי המורחק מהמשחק על 1.20
 רתו, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.נבח      
 ידי שופט לא יוכל להדריך את נבחרתו במשחק  הבא,-מורה או מאמן המורחק מהמשחק על 1.21
 תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא מורה   נוסף על הגשת        
 חקת המורה, תביא לפסילה מיידית של הקבוצה מהמשך השתתפות   מלווה, כתוצאה מהר        
 .באליפות הארצית כל עוד ההרחקה בתוקף       

 



 

 

 דגשים נוספים:

דק',  אלא אם הובקע שער לחובת קבוצתו לפני  2 -כל כרטיס צהוב יגרור הרחקת שחקן ל *

 ער החובה. דקות, אז ייכנס השחקן או המחליף לשדה המשחק ברגע הבקעת ש 2-תום ה

מ' ללא חומה ) כל עבירה  10 -עבירות קבוצתיות תיענש הקבוצה בכדור חופשי מ 5לאחר כל  *

י"ב בלבד בשל הצורך בשופט למעקב אחר העבירות -חמישית( )סעיף זה בכיתות י'

 הקבוצתיות(. 

   4חידוש המשחק ע"י השוער לאחר יציאת הכדור החוצה מקו הרוחב יהיה בזריקה ביד תוך  *

 שניות לכל היותר.         

    4והקבוצה עם מספר השחקנים הרב מבקיעה שער, הקבוצה עם  4שחקנים נגד  5במצב של   *

 השחקנים תושלם )תצרף שחקן חמישי(.         

 5הקבוצות משלימות להרכב של  2שחקנים  והובקע שער,  4הקבוצות משחקות עם  2אם  *

משחקים, כל אחת ומובקע שער, שתי  3-ות משחקות בשחקנים בכל קבוצה. אם שתי הקבוצ

  הקבוצות רשאיות להוסיף שחקן אחד בכל צד.

 אם לקבוצה המבקיעה יש פחות שחקנים, המשחק יימשך ואף קבוצה לא תוסיף שחקן. *

דקות מהרחקת השחקן דלעיל, או לאחר ספיגת שער  2שחקן מחליף יצורף למשחק בתום  *

 ן.חובה, עפ"י המוקדם ביניה

 במצב של חמישה שחקנים נגד שלושה והקבוצה הגדולה יותר מבקיעה שער, יכולה הקבוצה   *

 השחקנים להוסיף עוד שחקן אחד בלבד 3בעלת          

 
 השוער

היה ומתבצעת הפרה של אחד מהסעיפים שלהלן יש לפסוק  על בעיטה בלתי ישירה ממקום 

 מ'(. 6 -צע החידוש מקו המ' יבו 6-ההפרה )אם ההפרה בוצעה בתוך רחבת ה

 שנ'. 4 -לגעת בכדור ברגל, במחצית המגרש שלו בלבד, יותר מלשוער אסור -

לגעת בכדור, במחצית המגרש שלו בלבד, לאחר שנמסר אליו משחקן קבוצתו  אסור לשוער-

 במתכוון מבלי ששחקן יריב נגע או שיחק בכדור.

נמסר לו מחבר קבוצתו במהלך משחק או לגעת בכדור בידו בתחום הרחבה לאחר ש לשוער אסור-

 מכדור חוץ.

לקבל את הכדור בשנית מחבר קבוצתו במידה והשוער נמצא במחצית המגרש של  לשוער מותר-

 לנהל מסירות ללא הגבלה(. היריב בלבד )ניתן

לגעת בכדור בשנית, גם במחצית המגרש שלו, לאחר שנמסר לו מחבר קבוצתו אם  לשוער מותר-

 חקן יריב.הכדור נגע בש



 

 

 כיתות ט'. -רגל   -תוכנית המשחקים קט 
 

 .2000המשחקים ייערכו בספורטק  
 

 בית ד' בית ג' בית ב' בית א'

 עתידים הרצוג זלמן ארן קוגל

 יגאל אלון קציר מ.ישראל דתי נבון

 אילון הי טק הי אורט חולון 

 

  לוח זמנים למשחקים

 1.2242.  שניבית ב' יום                         1.2242.  שני  יום בית א'
  .אורט חולון  –זלמן ארן    10:45  .  2                 נבון            – קוגל   10:00 . 1

 2מפסידה  –מקווה דתי   11:30.   3                                    
 2מנצחת  – מקווה דתי   12:15   . 4                                                            

                          26.1.22בית ד'  יום רביעי                        1.2262.  רביעי בית ג'  יום 
                                        אילון -עתידים   12:15   . 8.                   הי טק הי - הרצוג  10:00  . 5
 8מפסידה  –יגאל אלון  13:00.    9            .      5מפסידה   - קציר  10:45.   6
 8מנצחת  –יגאל אלון  13:45.   10                  . 5מנצחת  – קציר  11:30.   7
 

  221.13.   י שנחצאי  הגמר  והגמר יום 
 .3בית ראשונה  – 1ראשונה בית    10:30. 11
 . 4אשונה בית ר – 2ראשונה בית    11:15. 12
 .  12מפסידה  משחק  – 11מפסידה משחק      12:15. 13

 . 12מנצחת משחק  – 11מנצחת משחק     13:00. 14
 

 !תוכתר כאלופת חולון  14מנצחת משחק 

שתחל  אותנו באליפות המחוזיתנה תייצגשתי הראשונות 
            באזור ובת"א. 27.2.2022בתאריך 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 –רגל  -ם קט תוכנית המשחקי
 .תלמידות  כיתות ט'

 

 .באולם קרית שרת המשחקים ייערכו 
 

 בית א'

 עתידים

 זלמן ארן

 מ.ישראל דתי

 

  לוח זמנים למשחקים

                         222.3.  חמישי  יום בית א'
 מ. ישראל דתי   –עתידים   12:30     1
                                                   .           1מפסידה  –זלמן ארן   13:15.    2
 .    1מנצחת   -זלמן ארן   14:00    .3
 
 
 
 

אותנו  תייצגותוכתר כאלופת חולוןהראשונה בבית זה   

            בת"א. 28.2.2022בתאריך שתחל  באליפות המחוזית

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 ח' -כיתות ז' רגל  –תקנון קט 
 

 רגל הנהוגה באיגוד הכדורגל בישראל, למעט אותם   –חקו על פי חוקת הקט המשחקים ישו      .1

 חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.          
        הרשומים כחוק מפתיחת שנת  ח -ות ז באליפות זו רשאים להשתתף: אך ורק תלמידים מכית 1.1

   1.12.06  ילידחריג גיל אחד ך.)ניתן לשתף ואיל  1.12.07 הספר ילדי-לימודים בביתה         
  -קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית(.ואילך         
 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-הספר, לא תוכל להשתתף במשחקים. אי         

בהתאחדות לכדורגל רגל הרשמית הנהוגה -המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת  הקט 1.2
 תוספת השינויים וההדגשים המופיעים כאן.החנ"ג בישראל ואשר נמצאת אצל מפקחי ב

 מ'(. 3X2יד חוקיים)-שערי כדור :השעריםמ'.  25-15מ', רוחב  42-25: אורך מידות המגרש 1.3.1
 יד.-כמו במשחקי כדור הסימון:         
 שחקנים מחליפים.  +שוער  1שחקנים שדה +  ארבעהא. מספר המשתתפים:  1.3.2

 שחקנים מודפס וממולא    12ב. על כל קבוצה להופיע לכל משחק עם טופס רישום קבוצתי עד          
 על כל פרטיו.         
 שחקנים הרשומים בטופס + שלושה    12 -ג. זכות הכניסה לתחומי המגרש הוא אך ורק ל          
 ספר.-רה ביתמלווים מבוגרים כולל מו         
            12במהלך המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך רשימה של  1.3.3

 שחקנים, שתוגש לשופט לפני המשחק. שחקן שהוחלף יכול לחזור למגרש שנית )אין הגבלה           
 במספר ההחלפות(.         
 דקות  5עם הפסקה של דק'  X 21 2 - במשחקים מקוצרים : משך המשחק  1.3.4

 .דקות הפסקה 5דק' +  X  15  2ישחקו  במשחקים לא מקוצרים          
 כל קבוצה רשאית ליטול פסק זמן של דקה בכל מחצית .          
 (. 4: רגיל )מס' גודל הכדור  1.3.5
 ידי מסירה קדימה וזאת לאחר  -: כמו בכדורגל מאמצע המגרש עלהתחלת המשחק  1.3.6

 שהכדור עבר מרחק השווה פעם אחת להיקפו.          
 לא קיים חוק נבדל.  1.3.7
 שניות. 4 -רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער, וזאת לא יותר מ   1.3.8
 מ'(. 6 -לכל השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השערים )תחום ה   1.3.9

 ן להשיג שער מבעיטת שוער, כדור   אפשר לבעוט בכדור לשער מכל חלקי המגרש )אי 1.3.10
 פתיחה וכדור חוץ(.           
 ידי זריקה ביד.-ידי השוער תעשה אך ורק על-החזרת הכדור לשדה המגרש על 1.3.11
 זריקת חוץ תתבצע בבעיטה מהקו, ממקום יציאת הכדור. 1.3.12
 ינת קווי האורך  ידי בעיטה ברגל בכדור המונח על הארץ, בפ-תבוצע על -בעיטת קרן  1.3.13

 מ' מהכדור. 5והרוחב, כשהיריב עומד לפחות            
 על הקו, ויתר   -מ' מהשער )על קו העונשין( כשהשוער עומד בשער  6ביצוע הפנדל  1.3.14

 מ'. 9 -השחקנים מסביב למעגל ה            
 .השוערכולל  -בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות לפחות חמישה שחקנים        
 לשדה         שחקן אחר  רשאית קבוצת השחקן המורחק,להכניס של הרחקת שחקןמקרה ב       

 תום דקות מרגע הרחקת השחקן, אלא אם הובקע שער לחובתם לפני  2המשחק, לאחר            
 שחקנים  5דקות, אז ייכנס מחליף לשדה המשחק ברגע הבקעת שער החובה.במצב של  2-ה           
 שחקנים  4שחקנים והקבוצה עם מספר השחקנים הרב מבקיעה שער, הקבוצה עם  4נגד            
 יימשך  המשחק  –תושלם )תצרף שחקן חמישי(.אם לקבוצה המבקיעה יש פחות שחקנים           
 ן.ואף קבוצה לא תוסיף שחק           
 מ',ללא חומה.10 חופשי מ עברות קבוצתיות תיענש הקבוצה בכדור 5לאחר ביצוע  1.3.15



 

 

 כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אחת כהה ואחת בהירה(         תלבושת: 1.4     
 בצבע ודגם אחיד ללא סמלי אגודות.הכוללות: חולצה ומכנסיים            
 נעלי כדורגל. או עם יחפים ,נעלי בד,אסור לשחק התעמלות נעלי –ם ינעלי           

 
 שחקן חייב להופיע עם מגני עצם למשחק!!! כל

 מגני העצם חייבים להיות מכוסים לחלוטין על ידי הגרביים.                        
 

 דק' לפחות לפני תחילת המשחק. 20על כל קבוצה להתייצב   1.5
 .0:2קבוצה שתאחר למשחק תפסיד טכני   1.6

 .חימום השחקנים יבוצע מחוץ למגרש המשחקים  1.7
 , כמו כן   תתבקש לכךעל כל קבוצה להביא עמה כדור משחק ולהעמידו לרשות השופט באם   1.8

 תדאג כל קבוצה לכדורים לחימום.       
    0:2נק' ) 0נק' והפסד טכני =  1נק', הפסד=  2נק', שוויון=  3בשלב שמינית הגמר: ניצחון =   1.9

 לזכות/חובה(.       
 ק הראשון בשלבי שמינית הגמר, תקבענה הקבוצות שתשתתפנה  במקרה שוויון במשח1.10
 במשחק השני והשלישי על ידי הגרלה.       
 בסיום משחקי הליגה בבתים, במקרה של שוויון נקודות בין שתיים או שלוש קבוצות בבית,  1.11
 פי הפרש השערים )זכות פחות חובה(.-ייקבע הדירוג בטבלת הליגה על       
 של שוויון נוסף תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר רב של שערי זכות. במקרה1.12
 הקבוצה שניצחה -פי המשחק ביניהן -במקרה של שוויון נוסף תדורגנה הקבוצות על1.13
 תדורג במקום הגבוה יותר.       
 במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.1.14
 לב רבע וחצי הגמר( תהיה הארכהבמקרה שוויון במשחק בשיטת המפסיד יוצא )בש1.15
 .X 2דק'  5של        
     - מ' 6 -)פנדלים.(  -בעיטות עונשין  5שוויון נוסף במשחק יינתנו לכל קבוצה במקרה של 1.16
 ידי שחקנים שונים שנכללו בהרכב שסיים את המשחק. במקרה שוויון נוסף   -אשר יבוצעו על       
 וצה לסירוגין עד להכרעה, בתחילה יבעטו שחקנים שלא בעטו  תינתן בעיטה אחת לכל קב       
 עדיין.       
 לכל מאמן עומדת האפשרות לקחת פסק זמן אחד בן דקה אחת בכל מחצית. 1.17

 תחבורה, כלכלה שתייה    -כל קבוצה תדאג ל:  1.18 
 לטיול(.פי הוראות חוזר מנכ"ל בנושא הוצאת תלמידים -מורה מלווה לנבחרת )על-       
 ספר, אשר יהיה אחראי על  -ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית-כל בית1.19
 המתחרים במשך כל  זמן התחרויות.       
 ידי השופט לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של-ספורטאי המורחק מהמשחק על1.20
 אינה ניתנת לערעור. נבחרתו, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו      
 ידי שופט לא יוכל להדריך את נבחרתו במשחק  הבא,-מורה או מאמן המורחק מהמשחק על1.21
 תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא מורה   נוסף על הגשת       
 תתפות   מלווה, כתוצאה מהרחקת המורה, תביא לפסילה מיידית של הקבוצה מהמשך הש       
 באליפות  כל עוד ההרחקה בתוקף.       

 
 

 
 

 
 



 

 

 דגשים נוספים:

דק',  אלא אם הובקע שער לחובת קבוצתו לפני  2 -כל כרטיס צהוב יגרור הרחקת שחקן ל *

 דקות, אז ייכנס השחקן או המחליף לשדה המשחק ברגע הבקעת שער החובה.  2-תום ה

מ' ללא חומה ) כל עבירה  10 -צה בכדור חופשי מעבירות קבוצתיות תיענש הקבו 5לאחר כל  *

י"ב בלבד בשל הצורך בשופט למעקב אחר העבירות -חמישית( )סעיף זה בכיתות י'

 הקבוצתיות(. 

   4חידוש המשחק ע"י השוער לאחר יציאת הכדור החוצה מקו הרוחב יהיה בזריקה ביד תוך  *

 שניות לכל היותר.         

    4והקבוצה עם מספר השחקנים הרב מבקיעה שער, הקבוצה עם  4ד שחקנים נג 5במצב של   *

 השחקנים תושלם )תצרף שחקן חמישי(.         

 5הקבוצות משלימות להרכב של  2שחקנים  והובקע שער,  4הקבוצות משחקות עם  2אם  *

משחקים, כל אחת ומובקע שער, שתי  3-שחקנים בכל קבוצה. אם שתי הקבוצות משחקות ב

  צות רשאיות להוסיף שחקן אחד בכל צד.הקבו

 אם לקבוצה המבקיעה יש פחות שחקנים, המשחק יימשך ואף קבוצה לא תוסיף שחקן. *

דקות מהרחקת השחקן דלעיל, או לאחר ספיגת שער  2שחקן מחליף יצורף למשחק בתום  *

 חובה, עפ"י המוקדם ביניהן.

 ה יותר מבקיעה שער, יכולה הקבוצה  במצב של חמישה שחקנים נגד שלושה והקבוצה הגדול *

 השחקנים להוסיף עוד שחקן אחד בלבד 3בעלת          

 
 השוער

היה ומתבצעת הפרה של אחד מהסעיפים שלהלן יש לפסוק  על בעיטה בלתי ישירה ממקום 

 מ'(. 6 -מ' יבוצע החידוש מקו ה 6-ההפרה )אם ההפרה בוצעה בתוך רחבת ה

 שנ'. 4 -גל, במחצית המגרש שלו בלבד, יותר מלגעת בכדור ברלשוער אסור -

לגעת בכדור, במחצית המגרש שלו בלבד, לאחר שנמסר אליו משחקן קבוצתו  אסור לשוער-

 במתכוון מבלי ששחקן יריב נגע או שיחק בכדור.

לגעת בכדור בידו בתחום הרחבה לאחר שנמסר לו מחבר קבוצתו במהלך משחק או  לשוער אסור-

 מכדור חוץ.

לקבל את הכדור בשנית מחבר קבוצתו במידה והשוער נמצא במחצית המגרש של  ער מותרלשו-

 לנהל מסירות ללא הגבלה(. היריב בלבד )ניתן

 לגעת בכדור בשנית, גם במחצית המגרש שלו, לאחר לשוער מותר-
 



 

 

 ח'. -רגל  כיתות ז'-תוכנית המשחקים קט
 

 .ובמתחם קרית שרת 2000המשחקים ייערכו בספורטק  

 בית ד' בית ג בית ב' בית א'

 עתידים נבון זלמן ארן קוגל

 הראל הרצוג מ. ישראל דתי  יגאל אלון

 אורט חולון  הי טק הי אילון קציר

 

 לוח  זמנים למשחקים.
 

   203.2.  רביעי בית ב' יום                       2.3.22 רביעי בית א' יום
  .אילון – זלמן ארן    12:15  .4                            קציר   – קוגל 10:00 . 1
                                                                                                                                                                                                                                      .  4מפסידה  – מקווה דתי     13:00 . 5              . 1מפסידה  –יגאל אלון     10:45.  2
 .  4מנצחת  -  מקווה דתי   13:45.  6                 .1מנצחת  –יגאל אלון     11:30.  3

               
                    2.3.27י שנבית ד' יום                               22.3.7שני בית ג' יום 

           אורט חולון  – עתידים  12:15. 10                  .   הי טק הי –   נבון    10:00.     7
 .8מפסידה  –הראל   13:00. 11            7מפסידה  – הרצוג    10:45.     8
 .8מנצחת  –הראל   13:45. 12                    .8מנצחת  - הרצוג    11:30     .9
 
 

  )מתחם  קרית שרת( 22.3.31  ראשוןיום והגמר  הגמרחצי 
 '.גבית ראשונה  –' אבית  ראשונה  11:00. 11
 .ד'בית ראשונה   –' בראשונה בית   11:35. 12
 .)מגרש חוץ( 12משחק  מפסידה  – 11משחק  מפסידה     12:10. 13
  . 12מנצחת משחק  – 11 מנצחת משחק    12:10. 14

  

 !תוכתר כאלופת חולון 14מנצחת משחק 

שתחל  באליפות המחוזיתאותנו נה תייצגשתי הראשונות 
 באזור ובהרצליה. 4.4.2022 בתאריך

 
 

 .תלמידות  ח' -רגל  כיתות ז'-תוכנית המשחקים קט
                        באולם קרית שרת   22.2.32   רביעי בית א' יום

                         מקוה ישראל דתי  – זלמן ארן   12:45  .1

   

 ותייצג אותנו  תוכתר כאלופת חולוןמנצחת משחק זה 
 .באזור 5.4.2022 שתחל בתאריך באליפות המחוזית



 

 

 
 .תלמידות - ו' -רגל  כיתות ה' -תקנון קט

 

 בישראל, למעט אותם   לכדורגהנהוגה באיגוד ה רגל -קט המשחקים ישוחקו על פי חוקת ה     .1

 חוקים המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.    
 ו . –בכיתות ה  ותהלומד ותבאליפות זו רשאים להשתתף: אך ורק תלמיד 1.1

 קבוצה ללא טופס רישום   הספר. -הרשומות כחוק מפתיחת  שנת הלימודים בבית ותתלמיד         
 הספר, לא תוכל להשתתף  -בית ת/פרטיו, וחתום ע"י מנהל מלא על כלו מודפס קבוצתי,         
 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-במשחקים. אי         

 רגל הרשמית הנהוגה בהתאחדות לכדורגל  -המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת  הקט 1.2
 הדגשים  בישראל ואשר נמצאת אצל מפקחי החינוך הגופני והספורט בתוספת השינויים וה         
 המופיעים כאן.         
 שחקנים מחליפים.   7+ שוער  1שחקנים שדה +  ארבעהא. מספר המשתתפים:  1.3.1

 שחקנים מודפס           12 ב. על כל קבוצה להופיע לכל משחק עם טופס רישום קבוצתי עד          
 וממולא על כל פרטיו.          
 שחקנים הרשומים בטופס + שלושה  12 -המגרש הוא אך ורק ל  ג. זכות הכניסה לתחומי          
 ספר.-מלווים מבוגרים כולל מורה בית          

   12במהלך המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך רשימה של   1.3.2
  שחקנים, שתוגש לשופט לפני המשחק. שחקן שהוחלף יכול לחזור למגרש שנית )אין            
 הגבלה במספר ההחלפות(.          

 דק' הפסקה.  5דק',  X 10 2:, משך המשחק  .31.3
 (.4: רגיל )מס' גודל הכדור  .41.3
 ידי מסירה קדימה וזאת לאחר    -: כמו בכדורגל מאמצע המגרש עלהתחלת המשחק  .51.3

 שהכדור עבר מרחק השווה פעם אחת להיקפו.          
 נבדל.לא קיים חוק   1.3.6
 שניות. 4 -רק לשוערת הזכות להחזיק בכדור בידיו ברחבת השער, וזאת לא יותר מ   1.3.7
 מ'(. 6 -הזכות להיכנס לרחבת השערים )תחום ה  ותלכל השחקני  1.3.8
 אפשר לבעוט בכדור לשער מכל חלקי המגרש )אין להשיג שער מבעיטת שוער, כדור        1.3.9

 וץ(.פתיחה וכדור ח           
 ידי זריקה ביד.-ידי השוער תעשה אך ורק על-החזרת הכדור לשדה המגרש על 1.3.10
 זריקת חוץ תתבצע בבעיטה מהקו, ממקום יציאת הכדור. 1.3.11
 ידי בעיטה ברגל בכדור המונח על הארץ, בפינת קווי האורך  -תבוצע על -בעיטת קרן  1.3.12

 מ' מהכדור. 5והרוחב, כשהיריב עומד לפחות            
 על הקו, ויתר       -מ' מהשער )על קו העונשין( כשהשוער עומד בשער  6ביצוע הפנדל  1.3.13

 מ'. 9 -השחקנים מסביב למעגל ה            
 כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אחת כהה ואחת בהירה(     תלבושת: 1.4     

      נעלי התעמלות ולא  -נעליים  ודגם אחיד ללא סמלי אגודות. בצבעהכוללות: חולצה ומכנסיים            
 נעלי כדורגל.           

 , כמו כן  תתבקש לכךעל כל קבוצה להביא עמה כדור משחק ולהעמידו לרשות השופט באם   1.5    
 תדאג כל קבוצה לכדורים לחימום.           
 אחד בן דקה אחת בכל מחצית. לכל מאמן עומדת האפשרות לקחת פסק זמן  1.6    
 תחבורה, כלכלה, שתייה    -כל קבוצה תדאג ל:   1.18   

 פי הוראות חוזר מנכ"ל בנושא הוצאת תלמידים לטיול(.-מורה מלווה לנבחרת )על -           
 ספר, אשר יהיה אחראי על   ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית כל בית  1.19  
 .המתחרים במשך כל זמן התחרות           



 

 

 

 'ו -'הרגל  כיתות -תוכנית המשחקים קט
 .תלמידות

 

 ם בפארק פרס ינטטיימגרשים הסבהמשחקים ייערכו 
 . (אולם קרית שרת)במקרה של מזג אויר חורפי המשחקים יתקיימו ב

 בית ב' בית א'

 גולדטק אשלים

 השבעה משה שרת

 ישעיהו עלומים

 רשמי שער האריות

 

 לוח  זמנים למשחקים.
 

            12.12.22  ירביע בית א' יום
 עלומים –אשלים  12:00 . 1 
 שער האריות  – משה שרת   12:00.  2 
 2מפסידה  -1מנצחת    12:30 . 3 
 1מפסידה  – 2מנצחת    12:30 . 4 

 הגמר *בית * שתי הראשונות בבית זה יעפילו ל
 

  12.12.32 חמישי  ' יוםבבית 
 ישעיהו - גולדטק  12:00 . 5 
 שמיר – השבעה    12:00.  6 
 . 5מפסידה  – 6מנצחת    12:30.  7 
 .6מפסידה  – 5מנצחת    12:30.  8 

        
 )לפני משחקי חצי הגמר תתקיים הגרלה בין הקבוצות( 1.212.30י  חמישיום חצי הגמר והגמר 

 חצי גמר       12:00   .9
 גמר חצי     12:00 .10
  9מפסידה  – 8מפסידה     12:30. 11
 .9מנצחת  – 8מנצחת     12:30. 11

 

 !תוכתר כאלופת חולוןהראשונה בבית זה 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 יב' -כיתות י' -כדורסל  -תקנון 
 

    כדורסל בישראל. כל המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורסל הרשמית הנהוגה באיגוד ה  1
 פרט נוסף/שינוי בחוזר זה בא לחזק או להוסיף ולא לגרוע ממנו.       
     ילידי  יב' -'יזכות ההשתתפות באליפות הכדורסל מותרת אך ורק לתלמידים/ות מכיתות   1.2

 ואילך. 1.12.02ואילך. ניתן לשתף תלמיד אחד בלבד הגדול בשנה, יליד   1.12.03       
   הספר, לא -קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית   1.3

 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-תוכל להשתתף במשחקים. אי        
 רבעים . X 4 תקוד 7 המשחקים במסגרת האליפות יהיו משחקים מקוצרים  1.4
 על פי התקנון במשחקים מקוצרים:    1.5

 .פסקי זמן: במשחקים מקוצרים יתאפשר פסק זמן אחד בכל רבע  1.5.1
 עבירות אישיות יורחק מהמשחק. 4ית שצבר \שחקן  1.5.2
 קבוצתית.ה החל מהעבירה הרביעיתזריקות  2 -תיענש קבוצה ב   1.5.3
 דקות )במקרה שוויון נוסף   3במקרה שוויון בתום המשחק )מקוצר( תהיה הארכה של    15.4

 תהיינה הארכות נוספות עד להכרעה(.          
 באיגוד הכדורסלעפ"י החוקה הנהוגה   - השניות 24חוק  1.6
 ואזורית )אין חובת שמירה אישית (תותר שמירה אישית  -השמירה   1.7
 , חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם  89 -1ם תלבושות השחקנים תהינה ממספורת במספרי    1.8

  99 – 90מספרים          
 . 7, לתלמידים כדור מס' 6 כדור מספרלתלמידות  – כדור המשחק   .91

 על כל קבוצה להביא עמה כדור משחק רשמי )מעור( ולהעמידו לרשות השופט אם תתבקש        1.10
 לכך. כמו כן כל קבוצה תדאג לכדורים לחימום.          

 גבי טופס   -ה שתוגש מראש עלתלמידים, לפי רשימ 15סגל שחקני הקבוצה ימנה עד     1.11
 הרישום הקבוצתי של משרד החינוך.          

 )עפ"י      -שחקנים + שלושה מלווים   15 - להכניסה לזירת המשחקים תהיה אך ורק      21.1
 הרשומים בטופס הרישום הקבוצתי. - החלטת מנהל ביה"ס(.          

 המשחקים. חימום למשחקים ייעשה ברובו מחוץ לאולם 1.13
 ספר, אשר יהיה אחראי על   -ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית-כל בית   1.14

  המתחרים במשך כל זמן התחרויות.         
 ידי השופט, לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של   -ספורטאי המורחק מהמשחק על   1.15

 דת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.נבחרתו, נוסף על הגשת תלונה לוע         
 ידי השופט, לא יוכל להדריך את נבחרתו במשחק  -מורה או מאמן המורחק מהמשחק על   1.16

 הבא, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא           
 לה מיידית של הקבוצה מהמשך  מורה מלווה, כתוצאה מהרחקת המורה, תביא לפסי         
 השתתפות באליפות הארצית כל עוד ההרחקה בתוקף.         

 .חובה על כל קבוצה להצטייד בתיק עזרה ראשונה 71.1
 

 :תלבושת
 כל קבוצה תדאג לשתי מערכות לבוש אחידות )אחת כהה ואחת בהירה( וממוספרת כחוק.

 ומסודרת בצבע ובדגם אחיד,ספר ללא תלבושת ספורט מלאה, אחידה -נבחרת בית
 המסומנת בהתאם לחוקת הענף לא תורשה להשתתף בתחרויות.

 התלבושת כוללת: מכנסיים בצבע ובדגם אחיד, חולצה/גופיה בצבע ובדגם אחיד
 חל איסור מוחלט להופיע עם סמלי אגודות גלויים או מכוסים.

 



 

 

 יב'. -כדורסל כיתות י' -תוכנית המשחקים 
 

 .גולדהואולמות :הפועל חולון בהמשחקים ייערכו 

 

 בית ב' בית א'

 נבון קרית שרת

 קוגל הרצוג

 אילון אורט חולון

  קציר

 
 לוח  זמנים למשחקים.

 )אולם גולדה( 14.10.21חמישי בית ב'  יום            )אולם הפחים( 1014..21חמישי בית א' יום     
 .                         אילון  -נבון   11:30.    5                         .אורט חולון - קרית שרת  10:30 .1

 . 5מפסידה  –  קוגל  12:30.    6                                       קציר  -  הרצוג  11:30 .2
  5מנצחת  -קוגל   13:30  .  7             2מפסידה  – 1מנצחת   12:30      .3
                            1ידה מפס – 2מנצחת   13:30    .  4

 ת א' יעפילו לחצי הגמר *י*שתי הנבחרות עם המאזן הטוב ביותר בב
 

 באולם הפועל חולון  21.10.21יום חמישי     בית הגמר 
 .'בבית  ראשונה  –' אבית  נציגה  10:45   .8
 .בית ב' שניה  –' אבית  נציגה  12:00  . 9

   .9מנצחת  משחק  - 8מנצחת משחק     13:15. 10
 !תוכתר כאלופת חולון 10מנצחת משחק 

שתחל באליפות המחוזית שתי הראשונות תייצגנה אותנו  
 .בחולון ובתל אביב 4.11.2021 בתאריך

 יב' תלמידות -י'כדורסל כיתות 
 
 
 

 אולם שמיר   10.202191.י   שליש בית א' יום
 קרית שרת  – לוןאורט חו  12:00 .1

 

אותנו  תייצגו תוכתר כאלופת חולוןמנצחת משחק זה 

 בת"א.               3.11.2021שתחל בתאריך  באליפות המחוזית

 

 בית א'

 אורט חולון 

 קרית שרת 



 

 

 ט'כיתות  -כדורסל  -תקנון 
 

    המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורסל הרשמית הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל. כל   1.1
 בחוזר זה בא לחזק או להוסיף ולא לגרוע ממנו.פרט נוסף/שינוי        
     ילידי ט' זכות ההשתתפות באליפות הכדורסל מותרת אך ורק לתלמידים/ות מכיתות   1.2

 ואילך. 1.12.05. ניתן לשתף תלמיד אחד בלבד הגדול בשנה, יליד ואילך  1.12.06       
   הספר, לא -, וחתום ע"י מנהל ביתקבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו   1.3

 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-תוכל להשתתף במשחקים. אי        
 . רבעים X 4 תקוד 7 המשחקים במסגרת האליפות יהיו משחקים מקוצרים  1.4
 רבעים. X  4דקות  10משחק הגמר ישוחק במתכונת של         
 ים:על פי התקנון במשחקים מקוצר    1.5

 .פסקי זמן: במשחקים מקוצרים יתאפשר פסק זמן אחד בכל רבע  1.5.1
 עבירות אישיות יורחק מהמשחק. 4שחקן שצבר   1.5.2
 קבוצתית.ה החל מהעבירה הרביעיתזריקות  2 -תיענש קבוצה ב   1.5.3
 דקות )במקרה שוויון נוסף   3במקרה שוויון בתום המשחק )מקוצר( תהיה הארכה של    15.4

 תהיינה הארכות נוספות עד להכרעה(.          
 באיגוד הכדורסלעפ"י החוקה הנהוגה   - השניות 24חוק     1.6
 )ניתן לשמור על מגרש שלם (בלבד תותר שמירה אישית  -השמירה   1.7
 , חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם  89 -1תלבושות השחקנים תהינה ממספורת במספרים     1.8

  99 – 90ם מספרי         
 . 7, לתלמידים כדור מס' 6 כדור מספרלתלמידות  – כדור המשחק     .91

 על כל קבוצה להביא עמה כדור משחק רשמי )מעור( ולהעמידו לרשות השופט אם תתבקש        1.10
 לכך. כמו כן כל קבוצה תדאג לכדורים לחימום.          

 גבי טופס   -ם, לפי רשימה שתוגש מראש עלתלמידי 15סגל שחקני הקבוצה ימנה עד     1.11
 הרישום הקבוצתי של משרד החינוך.          

 )עפ"י      -שחקנים + שלושה מלווים   15 - להכניסה לזירת המשחקים תהיה אך ורק      21.1
 הרשומים בטופס הרישום הקבוצתי. - החלטת מנהל ביה"ס(.          

 מחוץ לאולם המשחקים. חימום למשחקים ייעשה ברובו 1.13
 ספר, אשר יהיה אחראי על   -ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית-כל בית   1.14

  המתחרים במשך כל זמן התחרויות.         
 ידי השופט, לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של   -ספורטאי המורחק מהמשחק על   1.15

 ת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.נבחרתו, נוסף על הגש         
 ידי השופט, לא יוכל להדריך את נבחרתו במשחק  -מורה או מאמן המורחק מהמשחק על   1.16

 הבא, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא           
 , תביא לפסילה מיידית של הקבוצה מהמשך  מורה מלווה, כתוצאה מהרחקת המורה         
 השתתפות באליפות הארצית כל עוד ההרחקה בתוקף.         

 .חובה על כל קבוצה להצטייד בתיק עזרה ראשונה 71.1



 

 

 ט'כדורסל כיתות  -תוכנית המשחקים 
 

 . הפחיםובאולם בריזה  –במתחם גולדה  המשחקים ייערכו 

 

 בית ב' בית א'

 רןזלמן א עתידים

 אילון קציר

 אורט חולון יגאל אלון

 
 לוח  זמנים למשחקים.

                                     בריזה -גולדה   6.2.22ראשון    ' יוםבבית  בריזה -גולדה   .222.6  ראשון  בית א' יום
 אורט חולון –זלמן ארן  11:30. 4יגאל אלון .                        –עתידים    11:30.       1 

 .4מפסידה  –אילון  12:30. 5                          .1מפסידה  –קציר    12:30.       2

 .4מנצחת  –אילון  13:30. 6                              1נצחתמ -קציר    13:30.       3

 
 
 

 אולם הפחים   13.2.22חמישי    יום והגמר  חצאי הגמר
 שניה בית ב'. –ראשונה בית א'    11:30.       7 

 שניה בית א'. –ראשונה בית ב'    12:30.       8

 . 8מנצחת  – 7מנצחת    13:30.       9

 

 
 

אותנו  תייצגו תוכתר כאלופת חולון  10מנצחת משחק 
    !בחולון 8.3.2022 שתחל בתאריך באליפות המחוזית

 
 ט' תלמידותכדורסל כיתות 

 

אותנו  נהתייצגחולון וזלמן ארן  נבחרות בתי הספר אורט
    !בחולון 20.2.2022 שתחל בתאריך באליפות המחוזית

 
 
 



 

 

 ח' -כיתות ז' -כדורסל  -תקנון 
 

    המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורסל הרשמית הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל. כל    1.1
 גרוע ממנו.פרט נוסף/שינוי בחוזר זה בא לחזק או להוסיף ולא ל        

 ח' ילידי  -זכות ההשתתפות באליפות הכדורסל מותרת אך ורק לתלמידים/ות מכיתות  ז'  1.2
 ואילך. 1.12.06ואילך. ניתן לשתף תלמיד אחד בלבד הגדול בשנה, יליד  1.12.07       
      וכל הספר, לא ת-קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית       
 הופעה עם טופס תיקני תחשב הפסד טכני.-להשתתף במשחקים. אי       

   המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורסל הרשמית הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל. כל  1.3
 פרט נוסף/שינוי בחוזר זה בא לחזק או להוסיף ולא לגרוע ממנו.       
 .   רבעים X  4 דקות 6ים מקוצרים המשחקים במסגרת האליפות יהיו משחק 1.4

 רבעים. X   4דקות  8הפסקה. משחק הגמר ישוחק במתכונת של       
 על פי התקנון במשחקים מקוצרים:    1.5

 .במחצית השניה 2במחצית הראשונה,  2פסקי זמן במשחק,  4פסקי זמן:   1.5.1
 עבירות אישיות יורחק מהמשחק. 4ית שצבר \שחקן  1.5.2
 קבוצתית.ה 4 החל מהעבירה הזריקות  2 -תיענש קבוצה ב   1.5.3
 דקות )במקרה שוויון נוסף   3במקרה שוויון בתום המשחק )מקוצר( תהיה הארכה של   1.5.4

 תהיינה הארכות נוספות עד להכרעה(.          
 באגוד הכדורסלעפ"י החוקה הנהוגה   -השניות  24חוק     1.4
  אין לאפשר  , רק בחצי מגרש של הקבוצה המגינה .אישית בלבד תותר שמירה -השמירה    1.7

 הגנה אזורית על כל גווניה. יש להקפיד על עמידה של שחקן מול שחקן בשמירה אישית, אולם         
  זאת אם שחקן תוקף  -חילוף שמירה  יש לאפשר שמירה נסוגה בהתאם למיקומו של הכדור.        
     לשמור חרונות של המשחק ובהארכה מותר יהיה האבשלוש הדק' ן מגן עובר על פני שחק        
 שמירת לחץ על כל המגרש.        

 , חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם  89 -1תלבושות השחקנים תהינה ממספורת במספרים     1.8
  99 – 90מספרים          

 6כדור מספר  –כדור המשחק      1.9
 א עמה כדור משחק רשמי )מעור( ולהעמידו לרשות השופט אם תתבקש    על כל קבוצה להבי  1.10

 לכך. כמו כן כל קבוצה תדאג לכדורים לחימום.          
 גבי טופס   -תלמידים, לפי רשימה שתוגש מראש על 15סגל שחקני הקבוצה ימנה עד  1.11

 הרישום הקבוצתי של משרד החינוך.         
 )עפ"י      -שחקנים + שלושה מלווים 15 -ם תהיה אך ורק  להכניסה לזירת המשחקי 1.12

 הרשומים בטופס הרישום הקבוצתי. -החלטת מנהל ביה"ס(.          
 חימום למשחקים ייעשה ברובו מחוץ לאולם המשחקים. 1.13
 ספר, אשר יהיה אחראי על   -ספר חייב להופיע לתחרויות בליווי מורה מצוות בית-כל בית 1.14
  המתחרים במשך כל זמן התחרויות.         

 ידי השופט, לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של   -ספורטאי המורחק מהמשחק על 1.15
 נבחרתו, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.         

 חרתו במשחק  ידי השופט, לא יוכל להדריך את נב-מורה או מאמן המורחק מהמשחק על 1.16
 הבא, נוסף על הגשת תלונה לועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור. קבוצה ללא           
 מורה מלווה, כתוצאה מהרחקת המורה, תביא לפסילה מיידית של הקבוצה מהמשך           
 השתתפות באליפות הארצית כל עוד ההרחקה בתוקף.         

  טייד בתיק עזרה ראשונה.חובה על כל קבוצה להצ 1.17

 



 

 

 ח' –ז' כדורסל כיתות  -תוכנית המשחקים 
 . ובאולם הפועל חולון בריזה –במתחם גולדה  המשחקים ייערכו 

 

 בית ב' בית א'

 קציר זלמן ארן

 עתידים אורט חולון

 אילון יגאל אלון

 
 לוח  זמנים למשחקים.

                                     בריזה -גולדה   3.2272.ראשון    ' יוםבית ב       בריזה -גולדה   3.2272.ראשון    בית א' יום
 אילון –קציר   11:30. 4יגאל אלון .                              –זלמן ארן    11:30.       1 

 .4דה מפסי –עתידים  12:30. 5.                          1מפסידה  –אורט חולון    12:30.       2

 .4מנצחת  – עתידים  13:30. 6                              1מנצחת -אורט חולון    13:30.       3

 
 
 

  אולם הפועל חולון  224.03.  רביעי יום והגמר  חצאי הגמר
 שניה בית ב'. –ראשונה בית א'    12:00.       7 

 שניה בית א'. –ראשונה בית ב'    13:00.       8

 .8מנצחת  – 7מנצחת    14:00   .  10

 

 !תוכתר כאלופת חולון  10מנצחת משחק 
שתחל  אותנו באליפות המחוזית נהתייצגשתי הראשונות 

    ! בנתניה ובת ים 2.5.2022בתאריך 

 תלמידות ח' -'זכדורסל כיתות 
 
 
 

 
 אולם שמיר   3.2292.שלישי    בית א' יום

 אורט חולון –זלמן ארן   12:30 .2
 

אותנו  תייצגו תוכתר כאלופת חולוןמנצחת משחק זה 
               בפ"ת. 1.5.2022שתחל בתאריך  באליפות המחוזית

 

 בית א'

 זלמן ארן

 אורט חולון



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 ו'. -ליגת בתי הספר בכדורסל לכיתות ה' –תוכנית המשחקים 

 

לקדם את פרוייקט הדגל של בעיריית חולון גאה להמשיך וחינוך גופני הספורט ואגף ה

 הספורט בבתי הספר היסודיים שהוא : ליגת הכוכבים" !

 בליגה. וגם השנה רוב בתי הספר יתחרו שבה תפעל הליגה  עשרה תשעהזוהי השנה 

,כל הנבחרות תשובצנה  2022יוני ותסתיים בחודש  2022ינואר הליגה תחל בחודש 

בתיווך  ומדריכים/ות מקצועיים תו/לבתים, את נבחרות בתי הספר יאמנו מאמנים

ליצור קשר עם  המורה לחינוך גופני בביה"סהמחלקה לספורט יש לציין שבאחריות 

 לנבחרת ביה"ס. ת\המחלקה לספורט לצורך שיבוץ המאמן

 את המשחקים ישפטו שופטים של המחלקה לספורט. 

 
 



 

 

 
 

 ו'. -תקנון כדורסל כיתות ה' 

 
 שחקנים. 15 -מ שחקנים ולא יותר  13 -מ כל נבחרת תמנה לא פחות  .1
 )לא ניתן לשתף תלמידים   בכל נבחרת יהיו שני שחקנים ,לפחות, הלומדים בכיתה ה' .2

 .הלומדים בכיתה ד'(         
 שחקנים , כל שחקן חייב לנוח במשך רבע אחד     11 בכל משחק ישותפו , לפחות .3

 שלם.         
 דק'. X 8 4כל אחת. משחק הגמר ישוחק  )נטו( דק' 6ים של המשחקים ישוחקו בארבע רבע .4
 .(! )עזרה מותרת רק במצב בו החלה חדירה לכיוון הסל השמירה תהיה שמירה אישית בלבד .5
 תוזהר בפעם הראשונה, אח"כ תגרור כל הפרה נוספת 5קבוצת הגנה שתפר את סעיף  .6

 בשליטתה.     זריקת עונשין אחת לקבוצת ההתקפה והכדור יישאר     
חל איסור מוחלט לבצע חסימות במשחק ההתקפה ולשמור שמירה כפולה על שחקן עם  .7

 .כדור
  תותר שמירת לחץ על כל המגרש בדקה האחרונה של המשחק וזאת במשחקי התלמידות          
 בתנאי שהפער בין הקבוצות אינו עולה על עשר נק'.         
 תר שמירה אישית על כל המגרש לאורך כל זמן המשחק !במשחקי התלמידים תו         
 ! אך ורק במשחקי התלמידיםקשת השלוש נק' "פעילה"          
 במשחקי התלמידות הקשת פעילה רק בדקה האחרונה של המשחק ובהארכה .         

 .על פי הנהוג באיגוד הכדורסל –חוק עשרים וארבע השניות  .8
 .עבירות אישיות 5ר שחקן יורחק לאחר שצבא.  .9

 )עבירות על הפרת , עבירות קבוצתיות 4ב. קבוצה תיענש בשתי זריקות לאחר צבירת  
 חוקי ההגנה לא תכללנה במניין העבירות הקבוצתיות(. 

 הקבוצה שזכתה בכדור הביניים הראשון במשחק תקבל את השליטה בכדור   –כדורי ביניים  .10
 יים במהלך המשחק. בשריקה הבאה השליטה תהיה של  בפעם הראשונה שיפסק כדור בינ    

 גם בתחילת הארכה ייזרק כדור ביניים  ה וכך הלאה.יהקבוצה השני         
 הספר, –בית ת /על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל מלא, מודפס קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי .11

 ד טכני.לא תוכל להשתתף במשחקים. אי הופעה עם טופס תיקני תחשב להפס 
 .5כדור המשחק יהיה כדור מספר  .12
  סל בלבד. –ישוחקו על סלי קט  משחקי התלמידות  .13

 מ' (. 3,05משחקי התלמידים ישוחקו על סלים גבוהים )גובה הסל           
 מורה או מאמן שיורחק ממשחק קבוצתו לא יורשה להדריך את קבוצתו במשחק הבא, .14

 ועדת המשמעת.ולוזאת בנוסף להגשת תלונה  
 או יורחק ממשחק קבוצתו לא יהיה רשאי ליטול חלק בהמשך  \שחקן שיספוג עבירה טכנית ו .15

 האליפות.          
 סדרי תחבורה, כלכלה, שתייה, ותיק עזרה ראשונה לנבחרתו.הכל בית ספר אחראי ל .16
 גודות ( ללא סמלי א21 – 23, 4 – 15כל קבוצה תגיע בתלבושת ממוספרת  ) .17

 בצבע אחיד !ובמכנסיים          

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 תלמידות !הכוכבים" ליגת "         
 

 בית ד' בית ג' בית ב' בית א'

 רביבים גולדטק שרון  שמיר 

 אמירים אשלים בן גוריון אשכול

 ביאליק המגינים התבור גורדון

 כצנלסון ישורון ישעיהו ניב

 שז"ר משה שרת משה הס עלומים

  שער האריות קר שנ 

 
 *עם שיבוצי המאמנים בנבחרות ייתכנו שינויים

 בלוחות הזמנים ובשיבוצי הקבוצות בבתים *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 תלמידות  –ליגת הכוכבים 
        

                             בית א'

 אולם שמיר 30.1.2022ראשון  יום  1מחזור 
 
 

 

 
 

 
 אולם שמיר 23.2.2022  רביעי יום  2מחזור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 אולם שרון 2.1.20231שני יום  1מחזור                          ית ב'ב
 

 

 
 

 
 

 אולם קליין 9.2.2022רביעי יום  2מחזור  
 
 
 
 

 
  אולם שרון 22.2.2022יום שלישי  3 מחזור

 
 
 
 
 
 
 
 

   שעה

 יבנ -גורדון  אשכול -שמיר  

 ניב -אשכול  עלומים -שמיר  

  עלומים -גורדון   

   שעה

 עלומים –אשכול  גורדון -שמיר  

 עלומים -ניב  גורדון -אשכול  

  ניב  –שמיר  

   שעה

 ישעיהו –התבור  בן גוריון –שרון  

 התבור  -בן גוריון  נקרש –משה הס  

 משה הס – ישעיהו שנקר -שרון  

  שעה

 משה הס –שרון  

 ישעיהו -בן גוריון  

 שנקר –התבור  

   שעה

 משה הס – בן גוריון התבור -שרון  

 משה הס  –התבור  ישעיהו –שנקר  

 ישעיהו –שרון  שנקר - בן גוריון 



 

 

 
 
 
 
 

 מתחם קרית שרת 2.2022.1שלישי יום  1מחזור                           בית ג'
 

 

 
 

 
 

 
 אולם גולדה  10.2.2022חמישי   יום 2מחזור 

 
 
 
 
 
 

 אולם נאות שושנים  21.2.2022י נש יום 3מחזור 
 
 
 
 
 
 
 

                                           בית ד'

  אולם נאות שושנים 2.2.2022 רביעי  יום 1מחזור 
 

 
 
 
 
 

 מתחם קרית שרת 20.2.2022 ראשון  יום 2מחזור 
 
 

 
 
 
 

   שעה

 ישורון -המגינים  אשלים   -גולדטק  

 אשלים – גיניםהמ  ש. האריות –מ. שרת  

 משה שרת –ישורון  גולדטק - ש. האריות 

  שעה

 ישורון -אשלים   

 מ. שרת –גולדטק  

 ש. האריות  –המגינים  

   שעה

 מ.שרת –אשלים   המגינים -גולדטק  

 מ. שרת –המגינים   ש. האריות  –ישורון  

 גולדטק - ישורון ש. האריות –אשלים  

   שעה

 כצנלסון – ביאליק אמירים -רביבים  

 כצנלסון -אמירים  שז"ר –רביבים  

  שז"ר – יאליקב 

   שעה

 שז"ר –אמירים  ביאליק -רביבים  

 שז"ר –כצנלסון  ביאליק -אמירים  

  כצנלסון -רביבים  



 

 

 
 
 
 
 

 ב  רבע  הגמר תלמידות :של
 

 4בית  3בית  2בית  1בית 

 ראשונה בית ד' ת ג'ראשונה בי ראשונה בית ב' ראשונה בית א'

  שניה בית  שניה בית  שניה בית שניה בית 

  שלישית בית  שלישית בית  שלישית בית  שלישית בית

 

  אולם שמיר 6.3.2022ראשון יום  1בית 
51 .12:00    
52. 12:45    
53. 13:30    

 שרוןאולם  2.3.2027 שנייום  2בית 
54 .12:00   
55. 12:45    
56 .13:30    

   אולם שרון 9.3.2022רביעי יום  3בית 
57  .12:00  
58 . 12:45   
59.  13:30     

 קליין אולם 3.202210.  חמישייום  4בית 
60 .12:00  
61. 12:45    
62. 13:30     
 

 אולם גולדה 2.6.2028 רביעי  יוםמשחקי חצי הגמר 
 

 . 3ראשונה בית  – 1ראשונה בית    11:00. 63
 .  4ראשונה בית  – 2אשונה בית  ר  51:21. 46

 

 אולם גולדה 2.6.2028 רביעי יום משחק על המקום השלישי  
 64מפסידה משחק  – 63מפסידה משחק  13:30 . 65

  

 16.6.2022יום חמישי משחק הגמר היכל הספורט קציר 

66. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 הכוכבים" תלמידים !ליגת "

 

 בית ה' בית ד' בית ג' בית ב' בית א'

 אשלים רביבים ניב שמיר ןשרו

 אשכול דביר ישורון בן צבי בן גוריון

 כצנלסון התבור גורדון שז"ר יחד

 משה שרת גולדטק ישעיהו ניצנים עלומים

 משה הס שנקר ביאליק השבעה שער האריות

 המגינים    

הראשונות  4 שלושת הראשונות עולות לשמינית הגמר
עולות לשמינית 

 הגמר

 
 המאמנים בנבחרות ייתכנו שינויים*עם שיבוצי 

 בלוחות הזמנים ובשיבוצי הקבוצות בבתים *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 תלמידים  –ליגת הכוכבים 

        
   אולם שרון 2.3.20222 שלישי  יום  1מחזור                בית א'

 
 

 

 
 

 
 אולם שרון 27.4.2022 רביעי יום  2מחזור 

 
 
 
 
 

                          בית ב'

  בבית ספר שמיר 5.4.2022 שלישייום  1 מחזור
 
 

 

 
 

 
 בבית ספר שמיר 9.5.2022שני יום  2מחזור 

 
 
 
 
 

                           בית ג'

  הפועל חולוןמתחם ב 202.24.4 שנים יו 1מחזור 
 

 

 
 

 
 

 הפועל חולוןבמתחם  11.5.2022 רביעייום  2מחזור 
 
 
 
 

   שעה

 עלומים -יחד  בן גוריון –שרון  

 ש. האריות -שרון  עלומים -בן גוריון  

  ש. האריות –יחד  

   שעה

 ש. האריות –בן גוריון  יחד -שרון  

 ש. האריות –עלומים  יחד -בן גוריון  

  עלומים -שרון  

   שעה

 ניצנים –שז"ר  ן צביב –שמיר  

 ניצנים –בן צבי  השבעה -שמיר  

  השבעה -שז"ר  

   שעה

 השבעה –בן צבי  שז"ר –שמיר  

 השבעה –ניצנים  שז"ר –בן צבי  

  ניצנים -שמיר  

   שעה

 ישעיהו –גורדון  ישורון -ניב  

 ישעיהו –ישורון  ביאליק -ניב  

  ביאליק -גורדון  

   שעה

 ביאליק –ישורון  גורדון -ניב  

 ביאליק –ישעיהו  גורדון -ישורון  

  ישעיהו -ניב  



 

 

 
 

                                           בית ד'

 בריזה  –במתחם גולדה  3.4.2022ראשון יום  1מחזור 
 

 
 
 
 
 

  בריזה -גולדה במתחם  2.5.2028 ראשון יום 2מחזור 
 
 

 
 
 

 
                                           'הבית 

 במתחם קרית שרת  21.3.2022י שניום  1מחזור 
 

 
 
 
 
 

 
    קרית שרת במתחם  1.5.2022ראשון יום  2מחזור 

 
 
 
 
 
 
 

 אולם קליין 12.5.2022חמישי  יום 3מחזור 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   שעה

 דביר -רביבים  גולדטק –התבור  

 שנקר -רביבים  גולדטק –דביר  

  שנקר -התבור  

   שעה

 שנקר –דביר  בורהת -רביבים  

 התבור –דביר  שנקר -גולדטק  

  גולדטק -רביבים  

   שעה

 מ. שרת –כצנלסון  אשכול -אשלים  

 כצנלסון –אשכול  המגינים -הס  

 הס -מ. שרת  אשלים המגינים 

   שעה

 הס –אשכול  כצנלסון -אשלים  

 המגינים –אשכול  מ. שרת –המגינים  

 הס -כצנלסון  מ. שרת –אשלים  

  שעה

 הס –אשלים  

 כצנלסון  –המגינים  

 שרת מ. –אשכול  



 

 

 
 
 
 
 

 שלב שמינית הגמר תלמידים :
 בריזה( -)גולדה  2.5.20222שמינית  הגמר יום ראשון 

             ה'בית רביעית  –ראשונה בית א'   . 65
          א'.בית שלישית  –ראשונה בית ב'     .75
          . ה' בית שלישית –ראשונה בית ג'     .85
        .   שלישית בית ב' –ד'  ראשונה בית .   95

  (שרת ריתקמתחם ) 2.5.20223ביום שני שמינית  הגמר 
 ג'שלישית בית  –' הבית ראשונה   .  60
 ד'שלישית בית  –' גשניה בית     .61
  ד'  בית שניה –' בשניה בית   .  62
 .ה' בית שניה –' אשניה בית   .  63
 
 

  ם בריזה באול 2.5.20292יום ראשון רבע הגמר 
  62 מנצחת  –   56מנצחת   . 64
 61מנצחת   –   57מנצחת     .65
 .63 מנצחת  –   58מנצחת     .66
 .60 מנצחת  –   59מנצחת     .67
 
 

  שרוןבאולם  2.6.2029יום רביעי משחקי חצי הגמר 
 

 .66מנצחת משחק   –  64מנצחת משחק   10:30. 68
 . 67 ת משחקמנצח – 65מנצחת משחק   45:11. 96

 

   שרוןאולם ב   2.6.2029יום רביעי משחק על המקום השלישי 
 .  69מפסידה משחק  –   68 מפסידה משחק            . 70

  

 משחק הגמר היכל הספורט קציר 

 . 69 מנצחת משחק – 68מנצחת משחק          . 71
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 ליגת הכוכבים –אליפות יסודות 
 

  22.203.52 ישישביום " תתקיים יגת הכוכביםאליפות היסודות של "ל
והיא תהווה יריית פתיחה לשבוע החינוך הגופני שיחל בתאריך 

27.3.2022. 
 .27במתחם הפיס בקרית שרת רחוב גבעת התחמושת התחרות תתקיים 

עליכם להגיע עם נבחרות התלמידות והתלמידים של בית הספר בשעה 
 . 13:00ביבות השעה רוע אמור להסתיים בסיהא .לאולם 8:30

 
 ". נבקש מהנבחרות להגיע עם חולצת המשחק של "ליגת הכוכבים

מיד אחרי רישום וריכוז הנבחרות יחברו הנבחרות אל המאמנים שלהם 
 ויתחילו  להתחרות בתחנות השונות.

 . שונות ומגוונות  במתחם יהיו פזורות תחנות
 

שי ולפי איזה סדר עליכם לעבור ולהתחרות בכל אחת מהתחנות באופן חופ
שתבחרו , לכל תחנה הוראה משלה ובכולם ניתן למדוד ולהעניק ניקוד על 

 הביצוע. 
נבחרתו ובכל של ניקוד  תכל מאמן ומורה שמלווה את נבחרתו יקבל טבל

 . ירשמו את מס' הנק' שהנבחרת צברההתחנות 
 בכל תחנה יהיו שני שופטים מחטיבת הביניים "זלמן ארן", אנא עזרו להם

 ולנו לנהל את התחרות באופן המיטבי.
 ,  תלמידות או תלמידים 12בכל תחנה מתחרים סך הכל 

 בכל תחרות !  12  - אין לשתף יותר מ
יש אפשרות להביא מספר גדול יותר של מתחרים ולהחליף בינהם בין 

 מתחרים. 12בכל תחנה יתחרו רק  –התחרויות 
ליום הזה מכיוון שבמהלך  לא להביא ציוד אישי יקר ערךנבקש מהילדים 

 זמן התחרות התיקים שלהם ירוכזו יחד ולא יהיו איתם .
 על הילדים להביא כובעים .

 סל לתחרות . אין צורך להביא כדורי
בסיום התחרות הקבוצתית תערך תחרות אישית אליה יוזמנו שני 
נציגים מכל נבחרת , המתחרים והמתחרות יעברו מסלול מכשולי 

תחרות האישית יתקיים במעמד משחקי הגמר של גמר ה כדורסל .
 . "ליגת הכוכבים"

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 תלמידות -  שתכדור -תקנון 
  

פרט גה בישראל. כל הרשמית הנהו שתהמשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדור   1.1
 נוסף/שינוי בחוזר זה בא לחזק או להוסיף ולא לגרוע ממנו.

  עומדות שיב'  –י' ,ח', ט' -ת ההשתתפות באליפות מותרת אך ורק לתלמידות מכיתות ז'זכו     1.2
 בכללי התקנון והפרסומים האחרונים, פורסמו בחוזרי מנכ"ל.          
                                        ת ילידת גיל אח ת. מותר לשתף חריג7200.2.11תלמידות שנולדו לאחר  :ח'-לכיתות ז'     

 ואילך. 1.12.2006
                                            תיליד תגיל אח ת. מותר לשתף חריג6200.12.1 תלמידות שנולדו לאחר :לכיתות ט'     

 ,ואילך.1.12.2005
  תיליד תגיל אח ת. מותר לשתף חריג1..320012, תלמידות שנולדו לאחר :י"ב -לכיתות י'     

 ,ואילך.1.12.2002                   
                          

     על כל פרטיו, וחתום ע"י מנהל בית, מלא מודפס  קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי       
 הופעה עם טופס תיקני תחשב כהפסד טכני.-השתתף במשחקים. איללא תוכל   הספר,       

 

 ת ספורטאיות המשתייכות למועדון הבית ספריאין לשתף במשחקי הכדורש           1.3        
או תלמידות המשחקות בקבוצה הפעילה  באחד מהענפים הבאים: כדורעף, כדורסל, כדוריד

 .בליגה / באיגוד בענפים אלה 
 

 
 המשחקים במסגרת האליפות המחוזית יהיו בהתאם לתקנון הנ"ל:  1.4

 י"ב תלמידות:-ט', י -י ז'להלן מספר חוקים ודגשים בענף הכדורשת המתאימים למשחק

 מ'. X 9 18 מידות המגרש:     .1

 .מ' 2.10 –ו'  –מ'. כיתות ה'  2.15 –ט'  –.  כיתות ז' מ'  2.24 -יב' –כיתות י'  גובה הרשת:     .2

 כל כדור כדורעף. הכדור:     .3

 ות= הפסד טכני. שחקני 6שחקניות. אם אין  12שחקניות. מקסימום  6מינימום   מספר שחקניות:     .4

 נק' לפחות 2נק' עם יתרון  15מערכה שלישית עד מערכות.  3הטוב מ  שיטת ניקוד:.    5

  זכייה במערכה: נק'( 12ו' מערכה שלישית עד  –בכיתות ה' )       

  נקודות לפחות,  2נקודות עם יתרון של  25קבוצה המשיגה ראשונה   - יב'  –כיתות י'       

 נק' לפחות. 2 נק' עם יתרון של  18קבוצה המשיגה ראשונה  –ט'  -כיתות ז'      

 נק' לפחות. 2נק' עם יתרון של  15קבוצה המשיגה ראשונה  –ו'  –כיתות ה'       

במקרה של שוויון במערכות,  קבוצה הזוכה בשתי מערכות, מנצחת במשחק. ניצחון במשחק:    .6

ו'  –כיתות ה'  ,נקודות לפחות 2דות עם יתרון של נקו 15המכרעת עד להשגת  משחקים את המערכה

 .נק' לפחות 2נק' עם יתרון של  12עד להשגת 

ברגע שהכדור נזרק ע"י השחקנית הפותחת, כל קבוצה צריכה להתמקם  מיקום שחקניות במגרש:     .7

 .1-6בתוך חלקתה בהתאם לסדר העמדות 

 



 

 

 

     שלוש נגיעות בכדור לכל היותר )חסימה לא נחשבת כל קבוצה זכאית ל נגיעות של קבוצה בכדור:     .8

 מסירות בין שחקניות הקבוצה.  2נגיעה( על מנת להחזיר את הכדור. על כן, מותרות לכל היותר         

 שחקנית אינה רשאית לגעת בכדור פעמיים ברציפות. )אסור למסור לעצמה(.  נגיעות עוקבות:    .9

   זמנית ייחשב הדבר כשתי נגיעות.  ששתי שחקניות תופסות את הכדור בו ברגע זמניות:-נגיעות בו  .10

   ברגע ששלוש שחקניות תופסות בו זמנית את הכדור יחשב הדבר שלוש נגיעות ואז חייבים להעביר        

 את הכדור לשטח הקבוצה היריבה.      

  הכדור יכול לגעת בחלקים שונים  .הכדור יכול לגעת בכל חלק של גוף השחקנית מאפייני הנגיעה:    .11

 של הגוף בתנאי שהנגיעות מתרחשות בו זמנית )ניתן להצמיד את הכדור לחלקי הגוף השונים(.         

  בת לבוא מסירה או העברת צעדים רצופים עם הכדור ביד ולאחריהם חיי 2מותר לבצע עד  צעדים:    .12

 הכדור )בניתור או בעמידה(.        

 זמן החזקת הכדור לפני מסירתו מוגבל לעד שנייה אחת. החזקה בכדור:    .13

 נגיעה של שחקנית עם כדור ברשת העליונה מהווה עבירה. נגיעה ברשת:    .14

 השחקניות חייבות לשמור על סדר הפותחות כפי שנרשם בטופס המערך. סדר הפותחות:   .15

 שניות משריקת השופט לפתיחה. 8את הכדור תוך  הפותחת חייבת לזרוק ביצוע זריקת הפתיחה:    .16

 רק שחקניות קדמיות רשאיות להשלים חסימה או הנחתה. פעולת חסימה והנחתה:    .17

נגיעה בחסימה אינה נחשבת במניין הנגיעות של הקבוצה. לכן,   חסימה ונגיעות של קבוצה:    .18

 להחזיר את הכדור.לאחר נגיעה בחסימה, לרשות הקבוצה שלוש נגיעות על מנת 

 אסור לחסום זריקת פתיחה של היריבה. חסימה של הפתיחה:    .19

 שניות בכל מערכה.  30לכל קבוצה עומד פסק זמן אחד של  פסקי זמן:    .20

לכל קבוצה מותר לבצע שמונה החלפות שחקנית לכל היותר בכל מערכה.  החלפת שחקנית:    .21

 במקום השחקנית שהחליפה אותה לאותה מערכה.שחקנית שהוחלפה, יכולה לחזור רק 

 

 "ליברו":. 22

 "ליברו". -אין אפשרות לשחק עם שחקנית הגנה    - ח'-בכיתות ז'        

 מסגל(.  2ניתן לשתף שחקנית "ליברו" אחת על המגרש ):  חדש   - בכיתות ט'        

 ק.השחקניות הרשומות בטופס המשח 14שחקניות אלו תהיינה מתוך     

 בסגל(.   2ניתן לשתף שחקנית "ליברו" אחת על המגרש )   - י"ב-בכיתות י'        

 השחקניות הרשומות בטופס המשחק. 14שחקניות אלו תהיינה מתוך                                      

 

 



 

 

 

 

 הנחיות לגבי שחקניות ה"ליברו" 

רגילות הפעילות במערכה. כל קבוצה יכולה למנות בכל השחקניות ה 6-שחקנית "ליברו" תמונה כשחקנית נוספת ל

 שחקניות "ליברו" )אחת על המגרש ואחת מחליפה(.  2משחק עד 

 מינוי שחקנית "ליברו", הינו למשך מערכה אחת. ניתן לשתף את שחקנית "הליברו" השנייה במערכה אחרת. 

אינה "ליברו"(. משמעות הדבר: אם נבחרת הבהרה: בשום מצב אסור להפוך שחקנית "ליברו" לשחקנית "רגילה" )ש

שחקניות ומאמן הנבחרת מחליט לרשום שחקנית "ליברו", ובמהלך המשחק נפצעת אחת  7מגיעה למשחק עם 

 השחקניות )שאינה "ליברו"( ולא יכולה להמשיך, הקבוצה מפסידה הפסד טכני מיידית. 

אינה רשאית להשלים פעולת התקפה או חסימה שחקנית ה"ליברו", יכולה להחליף כל שחקנית בעמדה אחורית ו

 מעל השפה העליונה של הרשת. 

 שחקנית ה"ליברו" לא יכולה לשחק בקו קדמי בכלל ובמקרה שהיא מגיעה אליו, היא מחויבת לצאת חזרה. 

 שחקנית ה"ליברו", יכולה להיות מוחלפת רק על ידי השחקנית אותה היא החליפה או ע"י שחקנית ה"ליברו" השנייה

 )חילוף זה לא נמנה עם מספר החילופים המותר(. 

החלפת שחקנית ה"ליברו", חייבת להתבצע רק כאשר הכדור מחוץ למשחק ולפני השריקה לחידוש המשחק. 

 חילופים אלה יתבצעו דרך תחום ההחלפה של שחקניות ה"ליברו". 

 יש לחכות מהלך משחק )נקודה( בין כל חילוף של "ליברו".  

 

 

 שימו לב :
אין לשתף במשחקי הכדורשת ספורטאיות המשתייכות לקבוצות באיגוד או                     

  באחד מהענפים הבאים: כדורעף, כדורסל, כדורידבמועדון הבית ספרי 
 או תלמידות המשחקות בקבוצה הפעילה בליגה/באיגוד בענפים אלה!

  

  

  

  

 
 

 
 
 



 

 

 -שתכדור תוכנית המשחקים
 .תלמידות 'יב -'יכיתות 

 
 .,הכניסה דרך שער בי"ס(3באולם יאיר )בי"ס שמיר רחוב אמיר דרורי המשחקים  יערכו 

 

 שימו לב :
י"ב המשחקות בקבוצה הפעילה -אין לשתף במשחקי הכדורשת תלמידות מכיתות י'

 ענפים כדוריד / כדורעף / כדורסל בליגה/באיגוד ב
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 לוח זמנים למשחקים 
  22.1.18   ישלישבית ב' יום                                     22.1.17  ינשבית א' יום  
 מיטרני  -קציר     12:00.  7                   .אילון – הרצוג     12:00.  1
 עתידים -ק"ש     12:00.  8                    .         נבון -אורט חולון     12:00.  2
 עתידים - קציר    12:30.  9                                     .נבון  –הרצוג     12:30.  3
 מיטרני - ק"ש    12:30 . 10                           .   אילון -אורט חולון     12:30.  4
 מיטרני - עתידים    13:00  .11                          ג.הרצו – אורט חולון     13:00.  5
 קציר - ק"ש    13:00  .12                                      נבון  -אילון      13:00.  6
 
 

  21.2.52 ישלישיום והגמר הגמר חצי 
 'בבית  שניה –ראשונה בית א'   12:15.  13
 .בית א' שניה – ראשונה בית ב'  12:15.  14
 . 14מפסידה  – 13מפסידה   12:45 . 15
 .14מנצחת  – 13מנצחת   12:45.  16

שתי הראשונות ,תוכתר כאלופת חולון 16מנצחת משחק 
 13.2.22  אשוןראותנו באליפות המחוזית שתחל ביום ייצגו 

 .בבת ים וברמת גן

 
 
 
 

 בית ב' בית א'

 קציר הרצוג

 קרית שרת אורט חולון

 מיטרני לוןאי

 עתידים נבון



 

 

 'יב -'יכיתות  -עףכדור תוכנית המשחקים
 

 
 
 
 

  20.10.2021ום רביעי י – 3בית מוקדם 
 ,בת ים 7אולם הבונים ,רח' אורט ישראל 

 מ.ישראל צרפתי חולון –תיכון חדש דרכא בת ים   12:00.    1
 מיטרני חולון.  -שז"ר בת ים   12:50 .   2
 . 2מנצחת מש'  – 1מנצחת מש'   13:40   . 3

  .הראשונה בבית זה תעפיל לאליפות המחוזית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ומקווה ישראל מיטרני הספר  תינבחרות התלמידים של ב
המחוזית  עףאותנו באליפות הכדור )בית ספר הצרפתי( ייצגו

 בבת ים 20/10/2021בתאריך שתחל  יב' – 'ילכיתות 



 

 

 - שתכדור - המשחקים תוכנית
 תלמידות. ט'כיתות 

 
 ,הכניסה דרך שער בי"ס( 3יאיר )בי"ס שמיר רחוב אמיר דרורי ו מות גולדה באול המשחקים  יערכו

 
 

 בית ד' בית ג' בית ב' בית א'

 עתידים זלמן ארן אילון הרצוג

 נבון קציר אורט חולון קוגל

  מ. ישראל צרפתי יגאל אלון מקווה ישראל

 

 זמנים למשחקים  לוח
 

 )אולם יאיר(  22.2.15 שלישי  בית ב' יום                 )אולם יאיר( 22.2.15 שלישי בית א' יום  
 יגאל אלון . –אילון    12:00.     4            .מקווה ישראל  -הרצוג     12:00.  1
                       4מפסידה  –אורט חולון    12:30.     5.                         1מפסידה   –קוגל      12:30.  2
 .                     4מנצחת  –אורט חולון    12:50.     6                              1מנצחת  -קוגל     12:50.  3

 לדה(                        )אולם גו 22.17.2 חמישי  ' יום דבית                  )אולם גולדה(22.17.2 חמישי  ' יום גבית 
          נבון        -עתידים   11:45.    10      .מ. ישראל צרפתי –זלמן ארן    12:15 .  7
.                                                                                             7מפסידה  –קציר     12:45.   8
  7מנצחת  -תידים  ע    13:20.   9

         
                                                                                                                  

 )אולם יאיר( 24.2.22שלישי   יום חצי הגמר והגמר  
 ראשונה בית ג'   –ראשונה בית א'    12:15.   11
 ראשונה בית ד' –בית ב' ראשונה    12:15.   12
 12מפסידה  – 11מפסידה    12:45.   13
 12מנצחת  – 11מנצחת    12:45.   14

 
 

 
תוכתר כאלופת חולון,שתי הראשונות  הראשונה בבית זה 

 22.3.22ייצגו אותנו באליפות המחוזית שתחל ביום חמישי 
 .בבת ים ושפיים

משתייכות לקבוצות באיגוד או                     שימו לב :אין לשתף במשחקי הכדורשת ספורטאיות ה
  באחד מהענפים הבאים: כדורעף, כדורסל, כדורידבמועדון הבית ספרי 

 או תלמידות המשחקות בקבוצה הפעילה בליגה/באיגוד בענפים אלה!
 

 



 

 

 - שתכדור - המשחקיםתוכנית 
 תלמידות. ח' –ז' כיתות 

 
  ,הכניסה דרך שער בי"ס(3י"ס שמיר רחוב אמיר דרורי )בבאולמות גולדה ויאיר המשחקים  יערכו 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 לוח זמנים למשחקים 
        

    )אולם יאיר( 22.2.5 שניב' יום  בית)אולם יאיר(                               2.5.22 שניבית א' יום  
 נבון -מקווה ישראל     12:20.    4עתידים                                     –הרצוג   12:20.  1
 . 4מפסידה  –זלמן ארן    12:40.    5.                                1מפסידה  –אילון      12:40.  2
  .4מנצחת   –זלמן ארן    13:00.    6.                                  1מנצחת  –אילון      13:00.  3

                                                                                                                                                                                                            
 )אולם גולדה(                      22.3.5 שלישי  ' יום גבית 

                     .קציר -קוגל    12:00 .  7
יגאל אלון .                                                                                             –אורט חולון    12:30.   8
 8מפסידה  – 7מנצחת     12:50.   9

                           .7מפסידה  – 8מנצחת     13:15. 10
 * שתי הנבחרות עם המאזן הטוב יעפילו לחצי גמר*                                  

 
 
 

  )אולם גולדה( 10.5.22שני  יום  חצי  הגמר והגמר 
 ה  בית ג'.נציג –ראשונה בית א'    12:00.    11
 נציגה בית ג' –ראשונה בית ב'    12:30.    12
 .12מפסידה  – 11מפסידה    12:50.    13
 . 12מנצחת  – 11מנצחת    13:15.    14

 

ראשונה בבית זה  תוכתר כאלופת חולון ,שתי הראשונות ה

 16.5.22ייצגו אותנו באליפות המחוזית שתחל ביום חמישי 
 .בפתח תקוה

 שימו לב :
ן לשתף במשחקי הכדורשת ספורטאיות המשתייכות לקבוצות באיגוד או                     אי

  באחד מהענפים הבאים: כדורעף, כדורסל, כדורידבמועדון הבית ספרי 
                           או תלמידות המשחקות בקבוצה הפעילה בליגה/באיגוד בענפים אלה!

 בית ג' בית ב' בית א'

 קוגל מקווה ישראל הרצוג

 אורט חולון זלמן ארן אילון

 קציר נבון עתידים

 יגאל אלון  



 

 

  עףכדור -תקנון 
 
 ישוחקו על פי חוקת הכדורעף הנהוגה באיגוד הכדורעף בישראל, למעט אותם  .   המשחקים 1

 חוקים  המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.      
 קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו , וחתום ע"י מנהל ביה"ס,  .2

 לא תוכל להשתתף במשחקים.      
 .בלבוש מלא, בצבע אחיד )ללא סמלי אגודות(הנבחרות צריכות להגיע  –תלבושת   .3
 כל קבוצה חייבת לדאוג לסדרי תחבורה למקום המשחקים וחזרה, לכלכלה ושתייה,  .4

 חובה ! –ותיק עזרה ראשונה  כדורים לחימום      
 כל קבוצה חייבת להגיע עם מורה מלווה מצוות מורי ביה"ס, קבוצה ללא מורה    .5

 ועמד בפני וועדת משמעת.מלווה לא תורשה לשחק ות      
 הקבוצות צריכות להופיע  עשרים דקות לפני תחילת המשחק. החימום יבוצע מחוץ  .6

 לאולם התחרות.      
 , לפי רשימה שתוגש בתחילת התחרות.ות /שחקנים 15סגל שחקני הקבוצה ימנה עד    .7

 שישה     6על המגרש+ 6שחקנים בלבד ) 12זכות ההשתפות בכל משחק מותרת ל  
 מחליפים(  

 Sקל מדגם מיקסה כדור המשחק יהיה כדור    .8
 נק' עם   15,כל מערכה עד מערכות שולשמ בוטה תטישב היהי קחשמ ל: כמשך המשחק   .9 

 נקודות.)במקרה של ריבוי קבוצות יתכן קיצור של משך המשחק(  2חובת הפרש של        

 רכה.כל קבוצה רשאית לבקש פסק זמן אחד של דקה בכל מע.  10
 לכל קבוצה מותרים עד שישה חילופים במערכה,לא יתאפשר להחליף שחקן העולה לעמדת  .  11

 הפתיחה, החלפת השחקן מותרת רק כאשר הכדור "מחוץ למגרש" ולפני שריקת השופט         
 .לחידוש המשחק, יש לנהל רישום חילופים        

 מטר בתוך המגרש( את   2המטרים) 7 מכת פתיחה:הוצאת מכת פתיחה תתבצע מעבר לקו.  12
 מכת הפתיחה יוציא השחקן שהגיע לעמדה האחורית בהתאם לרוטציה.       

 העברת כדור ראשון: מותרת..  13
 .  פעולת החסימה : מותרת.14
 .  קו התקפה :אין קו התקפה,לכל השחקנים מותר להתקיף מכל עמדה במגרש.15
 .  משחק בכדור ברגל: מותר.16
 יש לשמור על הגינות וטוהר הספורט לכל אורך משחקי האליפות ולהקפיד בכבוד התלמידים  .  17

 המתחרים משתי הקבוצות!       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 - עףכדור - תוכנית המשחקים
 .יםתלמיד ו' –ה' כיתות 

 
 שמירבאולם המשחקים  יערכו 

 בית א'

 אשלים

 ניצנים

 גולדטק

 יחד

 

 לוח זמנים למשחקים 
 

                                                                                    )לפני המשחקים נקיים הגרלה לקביעת סדר המשחקים(  22.5.16  שנייום  בית א' 
1  .12:30        
2  .12:30        
     2מפסידה  – 1מפסידה  13:00.  3
      2מנצחת  – 1מנצחת  13:00.  4
 

 תוכתר כאלופת חולון !זה  משחקמנצחת 

 - עףכדור - תוכנית המשחקים
 .ותתלמיד ו' –ה' כיתות 

 
 גולדהבאולם המשחקים  יערכו 

 

 בית א'

 אשלים

 גולדטק

 ניצנים

 

 לוח זמנים למשחקים 
 

    22.5.17  שלישיבית א' יום  
 ניצנים –אשלים   12:00.  1
 .1מפסידה  –גולדטק     12:30.  2
 .1מנצחת  –גולדטק     13:00.  3
 

                  

 ! תוכתר כאלופת חולון זהמשחק מנצחת 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

וקרית הספר קציר  תינבחרות התלמידים של ב
אותנו באליפות הכדוריד המחוזית  שרת ייצגו 

 8.11.2021 יום שנישתחל ב יב' –י'  לכיתות
 בחולון 

 

נבחרת התלמידים כיתות ט' של חט"ב קציר 
 תייצג אותנו באליפות המחוזית שתחל 

 בחולון. 13.1.2022י חמישביום 
 

 
ח' של חט"ב קציר  –נבחרת התלמידים כיתות ז' 

אותנו באליפות המחוזית שתחל ביום שלישי   תייצג
 .בחולון 22.205.10

 



 

 

 ו'. -כיתות ה'  -תקנון כדוריד  
 
 

 
 ד הכדוריד בישראל, למעט אותם   .    המשחקים ישוחקו על פי חוקת הכדוריד הנהוגה באיגו1

 חוקים  המפורטים בתקנון ובחוזרי המנכ"ל הרלוונטים.       
 קבוצה ללא טופס רישום קבוצתי, ממולא על כל פרטיו , וחתום ע"י מנהל ביה"ס,    .2

 לא תוכל להשתתף במשחקים.       
 סמלי אגודות(הנבחרות צריכות להגיע בלבוש מלא, בצבע אחיד )ללא  –תלבושת   . 3

 .20 – 1כשהחולצות ממוספרות במספרים        
 כל קבוצה חייבת לדאוג לסדרי תחבורה למקום המשחקים וחזרה, לכלכלה ושתייה,  . 4

 חובה ! –ותיק עזרה ראשונה  כדורים לחימום      
 כל קבוצה חייבת להגיע עם מורה מלווה מצוות מורי ביה"ס, קבוצה ללא מורה    . 5

 מלווה לא תורשה לשחק ותועמד בפני וועדת משמעת.     
 הקבוצות צריכות להופיע  עשרים דקות לפני תחילת המשחק. החימום יבוצע מחוץ  .6

 לאולם התחרות.      
 שחקנים, לפי רשימה שתוגש בתחילת התחרות. 18סגל שחקני הקבוצה ימנה עד    .7
 אפסבגודל כדור המשחק יהיה כדור  . 8
 לכל קבוצה ינתן פסק זמן אחד של   דקות הפסקה. חמשו  X  2דקות  12משחק: משך ה  .9 

 דקה אחת בכל משחק.       

 . תקבל נקודה אחתלכל קבוצה וקבוצה מפסידה  נק' 2נקודות, שוויון שווה  3.  כל ניצחון שווה 10
 ס השערים  עם יחבמקרה של שוויון בין הנבחרות בסוף המשחקים תסיים ראשונה הקבוצה        
   שהבקיעה יותר שערים. במידה הטוב יותר במידה והשיוויון נשמר תסיים ראשונה הקבוצה        
 במידה ועדיין לא תושג הכרעה  נשמר תסיים ראשונה הקבוצה שספגה פחות שערים, השוויוןו       
 .  תתקיים הגרלה בין הקבוצות       

 יוכל לחזור לשדה המשחק לאחר כדקה עפ"י סימן  .  שחקן אשר יורחק מהמשחק ע"י השופט11
 מהשופט.       

 דק' במקרה של שיוויון בתום המשחק, במקרה שבתום   5.  במשחקי הדירוג תתקיים הארכה של 12
 זריקות משבעה מטרים.  5הארכה יישמר השיוויון תזרוק כל קבוצה        

 שחקי האליפות ולהקפיד בכבוד התלמידים  .  יש לשמור על הגינות וטוהר הספורט לכל אורך מ13
 המתחרים משתי הקבוצות!       

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 ו'. -ה' כיתות כדוריד -תוכנית המשחקים

 .  ובאולם בית ספר שרון המשחקים ייערכו בהיכל הספורט העירוני קציר

 

 
 
 
 
 
 

 
 ח זמנים למשחקים. לו

 )קציר( 18.11.21  חמישיביום תלמידים ותלמידות ישוחק  - 1מחזור בית א' 
 

שעת 
 משחק

 המשחקים

 שמיר אשלים תלמידים 11:00

 שמיר אשלים  תלמידות 11:30

 רביבים אשלים תלמידים 12:00

 רביבים אשלים  תלמידות 12:30

 שמיר בן צבי תלמידים 13:00

 שמיר בן צבי תלמידות 13:30
 

 
 )קציר( 25.11.21שלישי ביום תלמידים ותלמידות ישוחק  - 2מחזור בית א' 

 
 

שעת 
 משחק

 המשחקים

 רביבים בן צבי תלמידים 11:00

 רביבים בן צבי תלמידות 11:30

 אשלים בן צבי תלמידים 12:00

 אשלים  בן צבי  תלמידות 12:30

 שמיר רביבים תלמידים 13:00

 שמיר רביבים ותתלמיד 13:30

 
 

 בית ב' בית א' 

 התבור אשלים

 ישעיהו בן צבי

 שרון  רביבים

 דינור שמיר



 

 

 באולם שרון 22.11.21 שניביום תלמידים ותלמידות ישוחק   - 1מחזור  'בבית 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 באולם שרון 29.11.21י שנביום תלמידים ותלמידות ישוחק  - 2מחזור בית א' 

 

שעת 
 משחק

 המשחקים

 שרון ישעיהו תלמידים 11:00

 שרון ישעיהו תלמידות 11:30

 שרון דינור תלמידים 12:00

 שרון דינור תלמידות 12:30

 ישעיהו התבור תלמידים 13:00

 ישעיהו התבור  למידותת 13:30

 
 באולם קציר 16.12.21  יחמיש יום ותלמידות  תלמידיםהגמר  חצי

 

 המשחקים שעה מספר

 שניה בית ב' ראשונה בית א' תלמידים 12:00 25

 שניה בית ב' 'אראשונה בית  תלמידות 12:40 26
 שניה בית א' ראשונה בית ב' תלמידים 13:20 27

 שניה בית א' בית ב'ראשונה  תלמידות 14:00 28

 
 באולם קציר 21.12.21 שלישי  יוםתלמידים ותלמידות   3 – 4משחקי הגמר ודירוג 

 

 המשחקים שעה מקום

 28מפסידה משחק  26מפסידה משחק  תלמידות 10:00 3 – 4
 27מפסידה משחק  25מפסידה משחק  תלמידים 10:40  3 – 4

 28חק מנצחת מש 26מנצחת משחק  תלמידות 11:30 גמר
 27מנצחת משחק  25מנצחת משחק  תלמידים 12:30 גמר

שעת 
 משחק

 המשחקים

 התבור דינור תלמידים 11:00

 התבור דינור תלמידות 11:30

 שרון התבור תלמידים 12:00

 שרון התבור  תלמידות 12:30

 דינור ישעיהו תלמידים 13:00

 דינור שעיהוי תלמידות 13:30



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 טופס רישום קבוצתי למשתתפים –אליפות בתי הספר 
 

 פ"בתש -שנה  _____________ -כיתות _____________ -מין _____________ -ענף

 

 הספר:-סימול בית         תל אביב מחוז                   הספר:-שם בית

 
       הספר + מיקוד: -כתובת בית

 
 ____ @   דואר אלקט.   הספר: -פקס בית       הספר: -טלפון בית

 
 ____ ___   @  דואר אלקט.   טלפון נייד:     : לחינוך גופנישם המורה 

 
 ____ @  אלקט. דואר   טלפון נייד:       : ת/שם המאמן

 
 כיתה מס' ת.ז. תאריך לידה שם משפחה שם פרטי מס' חולצה מס' סידורי

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 
 

 בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל. ת/הריני מאשר  א. 
 (.1עד' / )חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותבטופס מבוטחים  ות/הרשומים ות/התלמידים  ב. 

 פס זה נבדקו על ידי והם נכונים.כל הפרטים המופיעים בטו  ג. 
עיתונות ואמצעי  ד. הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי טלוויזיה, אתרי אינטרנט, 

 השונים.המדיה 
 0081הוראת קבע מס' נמסרה למוסד החינוכי)ראו מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שבטופס  ות/הרשומים ות/התלמידיםהשתתפות  .ה 

במקרה של הצהרת הורה על מחלה יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית , טופס זה תקף לשנה או עד עדכון על (. 6בחוזר עח/
 ידי ההורים.

 נסיים וחולצה(.בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכהספר חייבת להופיע -ידוע לי שנבחרת בית  .ו 

להנחיות חוזר אינם מורים במערכת החינוך בהתאם אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים ש  ז. 
 מנכ"ל 

 ISF-נקבע ע"י המותרת השתתפותם/ן של תלמידים/ות אך ורק על פי גיל המשתתפים ה  (ISFח.  ידוע לי כי במסגרת אליפות עולם לבתי ספר ) 
 המנכ"ל.ומפורסם בחוזר 

            :ת/חתימת המנהל     הספר: -בית ת/מנהל             
         

      תאריך:      הספר: -חותמת בית             

  

 כל הפרטים מחייבים הדפסה

 משרד החינוך          
 הפיקוח על החינוך הגופני

 



 

 

 לכבוד: מנהל/ת ביה"ס
 

 פ"בבתחרויות ספורט לבתי ספר שנה"ל תשאישור השתתפות חריגי/ות גיל 
 

 ח' / ט' )הקף בעיגול(-כיתות ז' ענף:__________________________ בית הספר:_____
 

  :התלמידים/ות
 

תאריך  כיתה שם התלמיד/ה מס'
 לידה

תאריך  כיתה שם התלמיד/ה מס' 
 לידה

1     6    

2     7    

3     8    

4     9    

5     10    

 
 נשארו כיתה!ולא התלמידים/ות הנ"ל מבוגרים/ות בשנה מתאריך הלידה 

לשלוח אישור זה  יש ,פ"בבשנה"ל התש באליפויות בתי הספרשל התלמידים/ות על מנת לאפשר השתתפותם/ן 

ולא מבוגר בשנה מהשנתון הקובע החתום ע"י מנהל/ת ביה"ס שהתלמידים/ות הנ"ל החלו ללמוד בכיתה א' בגיל 

  נשארו כיתה.

 

 1.12.2007כ"א בכסלו התשס"ח ו לאחר תלמידים/ות שנולד  השנתון הקובע: ':ח-ז' כיתות

 1.12.2006 – 30.11.2007בין התאריכים  תלמידים/ות שנולדו   חריגי גיל:      

 

 .6.12.2001י' בכסלו התשס"ז תלמידים/ות שנולדו לאחר  השנתון הקובע:   ':ט כיתות

 .1.12.2005 – 30.11.2006 שנולדו בין התאריכים תלמידים/ות   חריגי גיל:      

 

ת בלבד ששנת לידתו/ה ד/אחחריג/ת גיל במידה ולא תמציאו אישור לכך, תוכלו לשתף בכל תחרות תלמיד/ה 

   .גדול/ה בשנה מהתאריך הקובע
 

 בברכה,            
 גילי פפיר         

מנהל המח' לאירועי 
 ספורט במחוז ת"א

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 אישור
 :לכבוד           

 מר גילי פפיר
 מנהל המח' לאירועי ספורט במחוז ת"א

 
      מאת בית הספר:   

 
  ולא נשארו לו ללמוד בכיתה א' בגיל מבוגר בשנה מהשנתון הקובע התלמידים/ות הנ"ל החלאור בירור שערכנו, 

 !כיתה
 

      ___________________________             ______________              ________________       
 הספר-חותמת בית    תאריך                הספר-ת מנהל ביתמחתישם ו              

 
 
 

  073-3936242בפקס: נא לשלוח 

 או במייל: 

 gilpap@education.gov.il 

 

mailto:gilpap@education.gov.il


 

 

  

 

 משרד החינוך                                                           

 הפיקוח על החינוך הגופני                                                 

 

 טופס רישום לתחרות א"ק כיתות ה' תלמידים
 

 ______  ______________ טלפון בית הספר ____________סימון בית הספר_________שם בית הספר 

 

 

 שם המורה לחנ"ג _____________________ טלפון _______________ 

 
 

 
 

    בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך  ת/הריני מאשר  א.      
 הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל.         

 (.1עד' / )חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותבטופס מבוטחים  ות/הרשומים ות/התלמידים  ב. 
 כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים.  ג. 
  ד.  הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי  

 אתרי אינטרנט, עיתונות ואמצעי המדיה השונים.טלוויזיה,          
 מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד פס בטו ות/הרשומים ות/התלמידיםהשתתפות  .ה 

  (. במקרה של הצהרת הורה על מחלה יש צורך באישור 6בחוזר עח/ 0081הוראת קבע מס'  החינוכי)ראו        
 מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית , טופס זה תקף לשנה או עד עדכון על ידי ההורים.        

 בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצה(.הספר חייבת להופיע -נבחרת ביתידוע לי ש   .ו 
  ז.  אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים  

 במערכת החינוך בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל         
  

              

 תאריך: _____________  ________________________חותמת בי"ס שם מנהל/ת בי"ס וחתימה  :

 

 

 

 

שם  מס'

 המשפחה

ק.  מס' זהות לידה ת. כיתה שם פרטי

 לרוחק

ז. 

 כדור

ריצת 

60  

 מ'

ריצת 

300 

 מ'

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          



 

 

 
  

 
 

 משרד החינוך                                                            

 הפיקוח על החינוך הגופני                                                   

 

 טופס רישום לתחרות א"ק כיתות ה' תלמידות
 

 ______________ טלפון בית הספר ______________סימון בית הספר _____________  שם בית הספר 

 

 

 שם המורה לחנ"ג _____________________ טלפון _______________ 

 
 

 
 

    בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך  ת/הריני מאשר  א.      
 הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל.         

 (.1עד' / )חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותבטופס מבוטחים  ות/הרשומים ות/תלמידיםה  ב. 
 כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים.  ג. 
  ד.  הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי  

 רי אינטרנט, עיתונות ואמצעי המדיה השונים.אתטלוויזיה,          
 מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד בטופס  ות/הרשומים ות/התלמידיםהשתתפות  .ה 

  (. במקרה של הצהרת הורה על מחלה יש צורך באישור 6בחוזר עח/ 0081הוראת קבע מס'  החינוכי)ראו        
 ספורטיבית תחרותית , טופס זה תקף לשנה או עד עדכון על ידי ההורים.מרופא לביצוע פעילות         

 בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצה(.הספר חייבת להופיע -ידוע לי שנבחרת בית   .ו 
  ז.  אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים  

 מערכת החינוך בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ב        
  

              

 תאריך: _____________  ___________שם מנהל/ת בי"ס וחתימה  :_____________חותמת בי"ס 

 

 

 

שם  מס'

 המשפחה

ק.  מס' זהות ת.לידה כיתה שם פרטי

 לרוחק

ז. 

 כדור

ריצת 

60  

 מ'

ריצת 

300 

 מ'

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          



 

 

 

 
  

 משרד החינוך                                                           

 הפיקוח על החינוך הגופני                                                  

 

 טופס רישום לתחרות א"ק כיתות ו' תלמידים
 ______________ טלפון בית הספר ____________סימון בית הספר _______________  שם בית הספר 

 

 

 שם המורה לחנ"ג _____________________ טלפון _______________ 

 

 
 
 

    תלמידי/ות בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך בזאת שהרשומים לעיל הם  ת/הריני מאשר  א.  
 הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל.         

 (.1עד' / )חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותבטופס מבוטחים  ות/הרשומים ות/התלמידים  ב. 
 כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים.  ג. 
  שר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי ד.  הריני מא 

 אתרי אינטרנט, עיתונות ואמצעי המדיה השונים.טלוויזיה,          
 מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד בטופס  ות/הרשומים ות/התלמידיםהשתתפות  .ה 

  (. במקרה של הצהרת הורה על מחלה יש צורך באישור 6בחוזר עח/ 0081הוראת קבע מס'  החינוכי)ראו        
 מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית , טופס זה תקף לשנה או עד עדכון על ידי ההורים.        

 (.בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצההספר חייבת להופיע -ידוע לי שנבחרת בית   .ו 
  ז.  אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים  

 במערכת החינוך בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל         
  

              

 תאריך: _____________  ___________שם מנהל/ת בי"ס וחתימה  :_____________חותמת בי"ס 

 

 

 

 

 

שם  שם המשפחה מס'
 פרטי

מס'  לידה ת. כיתה
 זהות

ק. 
 לרוחק

ז. 
 כדור

ריצת 
 מ' 60

ריצת 
 מ' 600

 ק.
 לגובה

 שליחים

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            



 

 

 

 

 

 משרד החינוך                                                              

 הפיקוח על החינוך הגופני                                                     

 

 טופס רישום לתחרות א"ק כיתות ו' תלמידות
 

 ספר _____________  ______________ טלפון בית הספר _____________סימון בית השם בית הספר 

 

 

 שם המורה לחנ"ג _____________________ טלפון _______________ 

 
 
 
 

    בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך  ת/הריני מאשר  א.      
 הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל.         

 (.1עד' / )חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותם בטופס מבוטחי ות/הרשומים ות/התלמידים  ב. 
 כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים.  ג. 
  ד.  הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי  

 שונים.אתרי אינטרנט, עיתונות ואמצעי המדיה הטלוויזיה,          
 מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד בטופס  ות/הרשומים ות/התלמידיםהשתתפות  .ה 

  (. במקרה של הצהרת הורה על מחלה יש צורך באישור 6בחוזר עח/ 0081הוראת קבע מס'  החינוכי)ראו        
 נה או עד עדכון על ידי ההורים.מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית , טופס זה תקף לש        

 בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצה(.הספר חייבת להופיע -ידוע לי שנבחרת בית   .ו 
  ז.  אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים  

 כ"ל במערכת החינוך בהתאם להנחיות חוזר מנ        
  

              

 תאריך: _____________  ___________שם מנהל/ת בי"ס וחתימה  :_____________חותמת בי"ס 

שם  שם המשפחה מס'
 פרטי

מס'  ת.לידה כיתה
 זהות

ק. 
 לרוחק

ז. 
 כדור

ריצת 
 מ' 60

ריצת 
 מ' 600

 ק.
 לגובה

 שליחים

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            


