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המחלקה לספורט 
 



 
 

דבר מנהלת אגף החינוך 

 
 

מנהלי/ות בתי-הספר, מורים/ות לחינוך גופני, 

 

חוברת האירועים על שלל הפעילויות, הינה, ביטוי מוחשי לחשיבות הניתנת לחינוך הגופני 

והספורט בעיר רמת – גן . 

 

אגף החינוך, בעידודו הישיר והנמרץ של ראש העיר, מר ישראל זינגר, שם לו למטרה לקדם את 

הספורט, מתוך אמונה וידיעה כי העיסוק בספורט מחולל שינוי ומנחיל ערכים חשובים. 

 

אני מאחלת לכם ולתלמידים הנאה והצלחה בפעילויות השונות. 

שאו ברכה בעמלכם. 

    

 בברכה, 

              דליה לין 

                    מנהלת אגף החינוך 

  

 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

עיריית רמת-גן 

המחלקה לספורט 
 

מנהלים/ות ומורים/ות לחינוך גופני, 

 

מוגשת לכם בזאת, תכנית מפעלי הספורט לשנת הלימודים תשע"ט.  

נא קראו בעיון את כללי ההשתתפות המחייבים, המופיעים בחוברת זו ורשמו את מועדי האירועים 

השונים. 

נבקשכם להקפיד להגיע לתחרויות בהתאם לדרישות ולהנחיות הקיימות, ולוודא התנהגות נאותה 

של הספורטאים והמלווים. 

כחלק בלתי נפרד מההתארגנות וההשתתפות במשחקים, הנכם מתבקשים להקפיד להופיע עם:  

- מורה מלווה מצוות בית-הספר 

- טופס רישום קבוצתי מלא וחתום 

- שתי תלבושות ייצוגיות בצבעים שונים הכוללות מכנסיים וחולצות 

- תיק עזרה ראשונה תקני. 

 

כפי שמופיע בתקנון המשחקים, בתי-הספר מתבקשים לתאם מראש, הגעת תלמידים לעידוד 

לצורך הערכות ביטחונית.  

תודה מיוחדת למורים לחינוך גופני הנושאים בעול ההשתתפות לאורך כל השנה. 

 

 

בברכת שנת הישגים ספורטיביים, 

 

           טלי קשתי                              רמי לוי                                      שמרית פלד           

מפקחת על החינוך הגופני      מנהל המחלקה לספורט                 מנהלת יחידת חינוך גופני        
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כללי התנהגות לספורטאי 

התנהגות הספורטאי לפני המשחק, בשעתו ולאחריו, קובעת את רמת ההגינות הספורטיבית של 

השחקנים ושל הקהל.  

להלן מספר כללי התנהגות הנדרשים מכל ספורטאי :  

 

1. לשחק בהגינות ומתוך הנאה תוך השקעת מיטב מאמציו להשגת תוצאה טובה. 

2. להקפיד על שמירת כל חוקי המשחק. 

3. להישמע להוראות המאמן. 

4. לכבד את החלטת השופט, ולקבל גם החלטות הנראות כבלתי-נכונות וברוח טובה. 

5. להיות צנוע בעת ניצחון. 

6. להתנהג בצורה נאותה ומכובדת בעת הפסד. 

7. להכיר בעובדה שהתנהגותו מייצגת את קבוצתו, ולתרום בהתנהגותו להאדרת שם קבוצתו. 

8. לכבד את היריב ולהתייחס אליו באדיבות בכל התנאים. 

9. להימנע תמיד מוויכוח על המגרש עם שופט, עם מאמן, עם שחקנים אחרים או עם קהל. 

10. להימנע תמיד מהתנהגות גסה או אלימה.  
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כללי הגינות למורה לחינוך גופני ולמאמן 

 

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

תהיה מונעת על-ידי מניעים חיוביים מבחינה חינוכית, חברתית וספורטיבית. 

להלן מספר כללים בנושא ההגינות למורה לחינוך גופני ולמאמן, במטרה לשפר ולטפח את ההתנהגות 

וההגינות במסגרת אליפויות בתי-הספר :  

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

ב. בכל מפגש ספורט של בתי-ספר הדגש היבטים של כבוד הדדי באמצעות לחיצת ידיים בתחילת 

האירוע ובסיומו, החלפת מזכרות וכדומה. 

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

ד. בכל הזדמנות ערוך בבית-הספר פעולת הסברה, המדגישה את הצדדים החיוביים והמצביעה על 

הצדדים השליליים בהתנהגות הספורטאי.  

ה. כבד את המורה, את המאמן ואת תלמידי הקבוצה היריבה, והתייחס אליהם באדיבות.  

ו. אל תנסה להשפיע בדרך כלשהי על שיקוליו ופסיקותיו של השופט. יש לכבד את כל החלטות 

השופט ללא ערעור.  

ז. הדגש היבטים חברתיים באמצעות מפגשים חברתיים בין קבוצות מתחרות. 

ח. אל תלך שולל על-ידי קנאות לניצחון בכל מחיר. התנהגות חריגה לרעה אינה קנה-מידה להצלחה 

ולשיפור יכולתם של התלמידים. 

ט. הימנע בכל עת מניבול פה והתנהגות גסה או אלימה. 

י. יש לתת הוראות לשחקנים אך ורק בהתאם למותר על-פי חוקי התחרות. 

יא. חשוב להעניק פרסי עידוד על התנהגות הוגנת.  

1. תן ידך להגינות! 

2. הגינות מעל הכל! 

3. לא ההישג עיקר אלא ההתמודדות! 

4. דע לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד! 
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שימו לב : מאמן שאינו בעל תעודת הוראה מחויב לעבור בהצלחה 
השתלמות "מאמנים במערכת החינוך" 

 



 

 

 

 
אלופות רמת - גן לשנת הלימודים תשע"ח 

 

י'-י"ב 
תלמידים  כדורגל 
אהל שם 
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א'-ו' 
ז'-ח' 

מעורב 
מעורב  שחמט 

מורדי 
חשמונאים 

הגטאות        

ה'-ח'  ה'-ח' 
תלמידות  תלמידים  ניווט ספורטיבי 

נטעים  נטעים 
       

ז'-ח'  ז'-ח'  ה'-ו'  ה'-ו'  ה'  ה' 
תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  כדוריד 

ניצנים  ניצנים  הלל  עליות  בן גוריון  בן גוריון 
   

י'-י"ב  ט'  ז'-ח'  ז'-ח'  ה'-ו'  ה'-ו' 
תלמידים  תלמידים  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  כדורגל אולמות 

בליך  בליך  קורצ'אק  רמת חן  יהל"ם  אביגור 
   

ה'-ו 
ז'-ח'  ז'-ח'  ה'-ו'  ג'-ד'  ג'-ד' 

תלמידים 
תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידות  תלמידים  טניס שולחן 

מורדי 
נטעים  רמת חן  יהל"ם  ארנון  יהל"ם 

הגטאות    

ה'-ח'  ז'-ח'  ז'-ח'  ו'  ו'  ה'  ה' 
כללי  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  אתלטיקה קלה 
נטעים  נטעים  רמת אפעל  רמת חן  רמת חן  ניצנים  נטעים 

  

י'-י"ב  י'-י"ב  ט'  ט'  ז'-ח'  ז'-ח'  ה'-ו'   ה'-ו'  
תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  כדורעף 

בליך  אהל שם  בליך  בליך  נטעים  נטעים  נטעים  הבילויים 
 

ד'  ד'  ד' 
י'-י"ב  ט'  ז'-ח'  ז'-ח'  ה'-ו'  ה'-ו' 

מיומנויות  תלמידות  תלמידים 
תלמידים  תלמידים  תלמידות  תלמידים  תלמידות  תלמידים  כדורסל 

מעורב  מיומנויות  מיומנויות 
אמי"ת בר אילן  בליך  קורצ'אק  עתיד  מכל"ל  קורצ'אק 

רמת חן  רמת חן  רמת חן 

ז'-ח'  ז'-ח'  ז'-ח'  ז'-ח'  ה'-ו'  ה'-ו' 
י'-יב'  ה'-ו'  ה'-ו' 

תלמידות  תלמידות  תלמידים  תלמידים אישי  תלמידות  תלמידים 
תלמידים אישי  תלמידות אישי  תלמידים אישי  מרוצי שדה 

קבוצתי  אישי  קבוצתי  אמי"ת בר  קבוצתי  קבוצתי 
בליך  רמת חן  נטעים 

עליות  נטעים  נטעים  אילן  נטעים  רמת חן 

י'-יב'  י'-יב' 
י'-יב' 

תלמידות  תלמידים 
תלמידות אישי 

קבוצתי  קבוצתי 
בליך 

אהל שם  בליך 
        

 

ערב ספורטאים מצטיינים  

 5.2.2019



תקנון המפעלים הכללי 
1. תקנון התחרויות המחייב את האירועים מעוגן ב"תקנון אירועי החינוך הגופני", וכל העדכונים 

והשינויים שפורסמו בחוזרי מנכ"ל והחלטות מועצת המפקחים על החנ"ג. כל פרט נוסף במסמך זה 

בא לחזק או להוסיף על התקנון ולא לגרוע ממנו. את התקנון ניתן למצוא באתר האינטרנט של 

משרד החינוך. 

2. המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הענף הנמצאת בתוקף באיגוד הרלוונטי. נוסף על כך, תהיינה 

תקפות החלטות הוועדה המקצועית של הפיקוח על החינוך הגופני באשר לשינויים והבדלים 

בחוקה במשחקי בתי-ספר.   

3. זכות ההשתתפות במשחקים היא רק לתלמידים הרשומים כחוק והלומדים בבית-הספר בכתות 

להן מיועדת האליפות. חל איסור מוחלט לשתף תלמיד/ה מכתות נמוכות או גבוהות יותר. 

4. כל בי"ס/מוסד מחויב מראש לדאוג ל : סדרי תחבורה למקום המשחקים וחזרה + מורה מלווה, 

 

כלכלה ושתייה, תיק עזרה ראשונה תקני, כדורים לחימום ולמשחק וכובעים. על כל קבוצה להעמיד 

לרשות השופט כדור למשחק באם תתבקש לכך. 

5. על כל קבוצה להופיע לכל משחק בליווי מורה מביה"ס )נוסף למאמן(. ללא מורה מלווה לא 

תורשה הקבוצה לשחק. המורה חייב להישאר עד תום האירוע.  

בתחרויות גמר – שחקני הנבחרת והמורה המלווה חייבים להיות נוכחים עד תום טקס הסיום 

וחלוקת הפרסים.  

 מאמן שאינו בעל תעודת הוראה: לא יורשה להדריך ואף לא לשבת על ספסל נבחרת בית ספר, 

אלא אם עבר השתלמות "מאמנים במערכת החינוך ", עמד בכל דרישות הקורס וקיבל אישור 

לעבוד במערכת החינוך.   

 שימו לב: במידה והמאמן לא עבר השתלמות זו, הוא אינו רשאי להדריך את הקבוצה גם מהיציע! 

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

www.schoolsport.co.il  )לבדיקה בהתאחדות 03-5619080 שלוחה 0(. 

6. על הקבוצה להגיע למקום המשחק 20 דקות לפני תחילת המשחק לצורך התארגנות וחימום. 

החימום יעשה ברובו מחוץ למגרש. 

7. תלבושת אחידה – חובה להופיע למשחקים בתלבושת אחידה ממוספרת ומסודרת כולל מכנסיים 

בצבע אחיד! היעדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה 

בתחרות. קיים איסור על לבוש הכולל כתובות וסמלים של אגודות ספורט.  

 חובה להופיע למשחקים עם שתי מערכות לבוש )אחת בצבע בהיר, והשנייה בצבע כהה(. 

8. המשחקים יתקיימו במגרשים שיקבעו על-ידי הועדה המארגנת.  

9. הועדה המארגנת רשאית לקבוע לקבוצה שני משחקים באותו יום.                                         4                             



 במקרים/שלבים/אירועים מיוחדים, רשאית הועדה המארגנת להוסיף לקבוצה משחק באותו יום 

)תוך בחינת זמן המשחקים(. 

10. המשחקים ינוהלו על-ידי השופטים שימונו על-ידי הועדה המארגנת. במקרה של אי הופעת שופט 

לא יבוטלו המשחקים. חובה לקיים בכל מקרה את המשחקים, נציג הועדה המארגנת או מי שמונה 

להיות אחראי על המשחקים, יחליט מי מבין המורים/מאמנים הנוכחים ישפוט.  

11. על הקבוצות המשחקות להופיע בכל מזג אוויר )אלא אם כן נתקבלה הודעה מפורשת בדבר שינוי 

מנציג הועדה המארגנת(. אי הופעה תגרום להפסד טכני. 

12. סגל שחקני הקבוצה ימנה עד 20 תלמידים/ות )בכדורגל 25( לפי רשימה שתוגש מראש על גבי 

טופס הרישום הקבוצתי של משרד החינוך )השחקנים ייבחרו מתוך רשימת 20 השחקנים 

הרשומים בטופס רישום השחקנים הכללי )בכדורגל – 25((. 

13. זכות כניסה למגרש/זירה תהיה אך ורק לסגל השחקנים שנקבע לענף + 3 מלווים מבוגרים )לא 

כולל מנהל/ת ביה"ס(. סגל שחקני הקבוצה ימנה בהתאם למספר התלמידים המרבי שניתן לרשום 

לאותו ענף: כדורגל – 20 שחקנים/ות, כדורסל – 15 שחקנים/ות, כדוריד – 18 שחקנים/ות, 

כדורעף – 14 שחקנים/ות, קטרגל– 12 שחקנים/ות.  

14. לפני תחילת כל משחק יציגו המורים לחנ"ג את טופס הרישום הקבוצתי הרשמי של משרד החינוך 

)מצורף בפרק נספחים בסוף החוברת(, בפני המזכירות/האחראי על המשחקים. הטופס חייב 

להיות תיקני ועדכני, מלא על כל פרטיו, מודפס וחתום על-ידי מנהל ביה"ס. קבוצה שתגיע ללא 

טופס רישום קבוצתי לא תורשה להשתתף במשחקים והדבר יחשב כהפסד טכני. במידה ויש חריגי 

גיל יש לצרף "אישור חריגי גיל" מעודכן, מלא וחתום ע"י מנהל/ת בית ספר )לכיתות ז'-ט' בלבד(. 

15. טופס הרישום הקבוצתי ישלח במייל ע"י בית הספר לא יאוחר משבוע לפני תחילת האליפות.  

16. ערעור ניתן להגיש בכתב, על-ידי נציג אחת הקבוצות המשתתפות, עד 24 שעות מתום משחק 

המחלוקת. יש לצרף לערעור פיקדון כספי שיוחזר במקרה והערעור יתקבל. 

17. הועדה המארגנת רשאית לערוך שינויים בתוכנית המשחקים ובלוחות הזמנים – בהתאם 

להחלטותיה.  

18. בתיה"ס המשתתפים במסגרת ליגות המועדונים הבית ספריים של התאחדות הספורט לבתיה"ס 

בענפים השונים, אינם רשאים להשתתף במסגרת הרגילה באותם ענפים. 

19. אמנה חינוכית, חברתית, ספורטיבית:  

זכות ההשתתפות במשחקים בכפוף לאמנה. הנוסח המלא והמעודכן של האמנה מופיע בפרק 

נספחים נוסח מעודכן ט"ז אייר תשס"ח 2018. ניתן להוריד את הנוסח המלא מאתר האינטרנט של 

 www.education.gov.il :משרד החינוך

20. הגבלת גיל : יש לשים לב לתאריך הלידה הקובע להשתתפות בכל קטגוריה. אין לשתף תלמידים 

שנולדו לפני התאריך המצוין בטבלת "תאריכי הלידה הקובעים".                                           5 

 



 שיתוף תלמידים חריגי גיל באליפות בתיה"ס : 

 

20.1 בנבחרת ביה"ס של שני המינים רשאים להשתתף תלמידים מאותה חטיבת גיל בלבד )ז'-ח' או ט' 

או י'-י"ב(. 

 20.2 בחטיבות הגיל ז'-ח' או ט' : 

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

 

  20.2.2 תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם, בלא יותר משנה אחת 

)בגלל בשלות מאוחרת או כל סיבה אחרת( לא יחשבו 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. 

 

  20.2.3 קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתיה"ס תלמיד אחד בלבד שהוא חריג גיל )נשאר 

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

נשארו כיתה מאז כיתה א' בהתאם לנאמר בסעיף 20.2.2 לעיל.  

 

  20.2.4 אין כלל זה חל על כתות י'-י"ב.  

 

 20.3   בחטיבות הגיל י'-י"ב :  

  20.3.1 בשנה שיש בה אליפות בינלאומית בענף מסוים - יוכלו להשתתף רק תלמידים 

ספורטאים שתאריך לידתם מתאים לתאריך שנקבע לאליפות בענף זה.  

20.3.2 בשנה שאין בה אליפות בינלאומית בענף מסוים – בטופס המשחק רשאית הקבוצה 

לרשום אך ורק 2 תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל 

להיות על המגרש חריג גיל אחד בלבד. 

20.3.3  באליפות מתמשכת )אליפות המתקיימת במשך תקופה במהלך שנת 

הלימודים( : 

א. כללי – כל קבוצה רשאית לרשום בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים כמה 

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

)בכדורגל עד 25 שחקנים(. 

   ב. במשחקי כדור: בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק 2 תלמידים 

חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד 

חריג גיל אחד בלבד. 

ג. בענפי ספורט אישיים )לא משחקי כדור(:  בטופס ההשתתפות רשאית הקבוצה 

לרשום אך ורק תלמיד חריג גיל אחד כהגדרתו בתקנון אשר יהיה רשאי להשתתף 

בתחרות. 
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20.4  תאריכי הלידה הקובעים כדלקמן לשנת הלימודים תשע"ט : 

 

 

 

 ניתן לשתף חריג גיל אחד בלבד על המגרש )מותר לרשום בטופס המשחק עד 2 חריגי גיל כשאחד 

בלבד על המגרש(. 

 בכיתות ז'-ח', ט', מותר לכל חריגי הגיל להשתתף ובתנאי שמצורף לטופס הרישום הקבוצתי, 

טופס "אישור חריגי גיל", מלא על פרטיו וחתום על ידי מנהל/ת ביה"ס. 

 תלמיד יוכל לייצג את בית-ספרו אם החל ללמוד באותה שנת לימודים באותו בית-הספר ובאותה 

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

 תלמיד שעבר מבית-ספר מסוים בארץ לבית-ספר אחר אחרי ה- 1.9 לא יוכל לשחק במסגרת בית 

הספר באותה שנה. )ראו הרחבה גם בסעיף  3.5.2 בתקנון אירועי החינוך הגופני(. 

 

 )I.S.F.( 21. אליפות העולם לבתי הספר

כדורסל, אתלטיקה קלה וניווט ספורטיבי. 

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות בתי הספר התיכוניים בענפים הנ"ל, תלמידים לחוד 

 . ).I.S.F( ותלמידות לחוד, תהיינה מועמדות לייצג את משרד החינוך באליפות העולם  לבתי הספר

·    כדורסל 

יודגש כי באליפויות בתי הספר התיכוניים של משרד החינוך בכדורסל יורשו להשתתף גם 

תלמידי חריגי גיל בהתאם לתקנון, אך הם לא יוכלו להצטרף למשלחת ו/או להשתתף 

 .)I.S.F.( באליפות העולם לבתי הספר
 

·    אתלטיקה קלה וניווט ספורטיבי 

באליפות הארצית באתלטיקה וניווט תחרותי יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות 

שנולדו לאחר ו' בטבת התשס"א, 1.1.2001 , על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות 

 . )I.S.F( הספורט לבתי הספר

יודגש כי יורשו להשתתף גם תלמידי חריגי גיל . 
 

 

ההרשמה של קבוצות בתי הספר המשתתפות באליפויות בתי הספר התיכוניים בכדורסל 

ובכדורעף תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי הספר. 
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הקטגוריה 
רשאים להשתתף 

מי שנולדו לאחר התאריך: 

חריגי גיל נחשבים 

מי שנולדו בין התאריכים: 
הערות 

אלא אם יציגו טופס אישור 
 26.12.2003-12.12.2004  13.12.2004 ז'-ח' תלמידים/ות 

חריגי גיל חתום 

אלא אם יציגו טופס אישור 
 6.12.2002-25.12.2003  26.12.2003 ט' תלמידים/ות 

חריגי גיל חתום 

שימו לב לעדכונים 
 10.12.1999-26.12.2000  27.12.2000 י'-י"ב תלמידים/ות 

בשנה בינלאומית 



 

22. על המורים לחנ"ג לברר את המשך משחקי נבחרתם אצל האחראים, בכל שלב ושלב. 

23. אישור רפואי – בהתבסס על עמדת משרד הבריאות בנוגע להמצאת אישורים רפואיים, השתתפות 

 

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

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

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

באישור מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית. 

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

המצלות רפואיות חדשות. ההורים נדרשים להצהיר מדי שנה על בריאות ילדם. 

24. השתתפות קהל תלמידים: תתאפשר רק במשחקי הגמר ולאחר שליחת "טופס בקשה   

      להשתתפות קהל" לפחות 7 ימים לפני התחרות. 

25. אי הופעה לאליפות 

25.1  אי הופעה לאליפות מחויבת בהודעה בכתב ע"י מנהל/ת בית הספר לוועדה המארגנת 

         7 יום קודם ממועד האליפות עם סיבת אי ההופעה, הוועדה תחליט אם לקבל את  

         בקשת הפרישה, או לא. 

25.2  בית הספר שנרשם לאליפות מסוימת ולא הופיע/ביטל השתתפותו עלול להיות מנוע  

          מלהשתתף באותו הענף בשנת הלימודים הבאה. 

25.3  למרות האמור לעיל, בית ספר שנרשם לאליפות מסוימת ולא הופיע או ביטל  

         השתתפותו באותה האליפות – צפוי לבירור משמעתי.   

26. בקשה לשינוי מועדי משחקים/תחרות )משחקי הכדור בלבד(:  

      תכנית התחרויות נקבעה ע"י הוועדה המארגנת בהתאם ללוח האירועים המחוזיים והארצי.   

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

      במקרים חריגים בלבד ניתן להגיש בקשה  בכתב חתומה על ידי מנהל/ת בית הספר עד  

      שבועיים לפני מועד המשחק.  

      המורה המבקש את השינוי חייב לתאם את השינוי עם יתר הקבוצות הנוגעות בדבר.  

      אישור הבקשה מותנה בהסכמת יתר הקבוצות הנוגעות לשינוי המבוקש וכפוף לאישור  

      הוועדה המארגנת. את הבקשה יש לשלוח לפקס שמספרו: 03-6753464. 
 

27. ספורטאי המורחק מהמשחק על-ידי השופט, לא יוכל להשתתף בפועל במשחק הבא של  

      נבחרתו, נוסף על הגשת תלונה לוועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.  

28. מורה או מאמן המורחק מהמשחק על-ידי השופט, לא יוכל להדריך את נבחרתו במשחק  

     הבא, נוסף על הגשת התלונה לוועדת משמעת. החלטה זו אינה ניתנת לערעור.  

     קבוצה שתישאר ללא  מורה מלווה בעקבות הרחקת המורה, תיפסל מידית מהמשך   

     השתתפות באליפות כל עוד ההרחקה בתוקף. 

29. פרסים – למקומות 1, 2, 3 יוענקו גביע, מדליות ותעודות, למקום 4 )גביע ותעודות(.  

      מספר המדליות והתעודות שיוענקו יהיו בהתאם למספר השחקנים המרבי שאפשר לרשום  

      באותו ענף בטופס הרישום הקבוצתי.   
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ניתן להוריד את הנוסח המלא של תקנון לאירועי החינוך הגופני מאתר האינטרנט של משרד החינוך 

 

בכתובת: 

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

30. ועדת משמעת – על-פי התקנון. 

31.  ועדת ערעורים – על-פי התקנון. 

 

32.  הועדה המארגנת :  

מר רמי לוי  - מנהל המחלקה לספורט. 

גב' טלי קשתי  - מפקחת על החינוך הגופני. 

גב' שמרית פלד   - מנהלת יחידת החינוך הגופני 

מר מוטי מנשה     -   מנהל מדור מפעלי ספורט ויוזמות 

 

 

 

 

 

 

 

 *  *  *

בית-ספר המתכנן להגיע עם קהל מעודדים למשחק/ים, מחויב להודיע בכתב למחלקת הספורט 7 ימים 

קודם ולקבל על-כך אישור מראש – עקב הצורך להתארגנות ביטחונית )רצ"ב טופס בקשה להשתתפות 

קהל – בסוף החוברת(.  

לכל קבוצה של עד 20 תלמידים יתלווה מורה נוסף מצוות בית-הספר, שישב עם התלמידים 

ביציע לצורך השגחה.  

בית-הספר ידאג מראש להכנת התלמידים בנושא עידוד ספורטיבי והגינות. 

ללא קבלת אישור מראש – חל איסור מוחלט להגיע עם קהל מעודדים למשחק/ים!!! 
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תכנית אירועים שנתית -  ספורט עממי 

 

 

מקום  שעות  אירוע  יום בשבוע  תאריך 
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אולם מרום נווה 
 8:00-13:00 מעגלי איתור לכתות ד'  א'-ב'   16-17.9.18

אולם השלום 

אהל שם   9:00-21:00 סטריט בול רמת גן  ג'   2.10.18

פתיחת ליגת מאמאנט 
אולם תיכון בליך   18:30-23:00 ג'   9.10.18

ליגת אימהות בכדורשת 

אליפות מרוצי שדה לבתי הספר 
פארק לאומי   7:45-13:00 ג'   23.10.2018

היסודיים והתיכונים 

פארק לאומי   7:00-9:00 יום ההליכה העולמי  ו'   26.10.2018

מגרשי הדשא  פתיחת ליגת אבא גול 
 19:00-22:00 ג'   6.11.2018

הסינטטי מתחם וינטר  ליגת הורים בכדורגל 

פתיחת ליגת פאפאסל 
אולם המנחיל   19:00-22:00 ד'   7.11.2018

ליגת הורים בכדורסל 

"מרוץ ספארי" ע''ש דוד מלמדוביץ. 
פארק לאומי   8:00-12:00 2 ק"מ עממי, 5 ו- 10 ק"מ תחרותי  ו'   23.11.18

ומרוץ זאטוטים 

אצטדיון רמת - גן   8:00-12:00 סובב רמת – גן באופניים  ו'   12.2018

רמת אפעל   8:00-12:00 צעדת פומרנץ  ו'   14.12.18

אשכול פיס   ערב הוקרה לספורטאים  
 19:00-21:00 ג'   5.2.2019

אהל שם  לבתי ספר מצטיינים 

האליפות הארצית בכושר גופני 
פארק לאומי   9:00-15:00 ג'   12.2.2019

לבתי ספר תיכונים 

מרום נווה   8:30-13:00 מיומנויות כדורסל לכתות ד'  ה'   28.2.2019

מגרשי הדשא 
מונדיאל פורים 

הסינטטי   9:00-15:00 ד'   20.3.2019
כתות ה' – ו', ז' – ח' 

מתחם וינטר 

אולם בליך   19:00-22:00 טורניר קידנט   ג'   26.3.19

טורניר כדורסל ארצי לאוכלוסיות 
אולם מרום נווה   9:00-14:00 ג'   2.4.2019

בעלות צרכים מיוחדים 



 

 

מקום  שעות  אירוע  יום בשבוע  תאריך 
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אליפות רמת גן הפתוחה בטנ''ש 
אולם מרום נווה   9:00-22:00 ה'   11.4.2019

ילדים נוער ומבוגרים 

ניווט ספארי ר''ג ע''ש זיו בלאלי 
פארק לאומי   8:00-12:00 ו'   7.6.2019

ילדים נוער ומבוגרים 

אולם מרום נווה   21:00-22:30 "מסיזומבה"  ב', ה'   7.2018-8.2019

פארק לאומי   06:30-07:30 "בוקר של כושר"  ג', ה'   9.2018-9.2019

מרום נווה   7:00-8:00 טאי-צ'י בשכונות  ג'   9.2018-9.2019

גן צלינה 
 7:30-8:30 טאי-צ'י בשכונות  ג'   9.2018-9.2019

שכונת ותיקים 

פארק לאומי   7:00-8:00 צ'יקונג  ו'  9.2018-8.2019 

פארק לאומי   20:00-21:30 "רצים בירוק"  ג'  9.2018-8.2019 

פעילות ספורט קיץ לבני נוער 
אולמות ספורט   20:00-23:00 ב', ה'   7.2019-8.2019

ב 10 מוקדים שונים 

מגרשי הדשא 
הסינטטי   19:00-22:00 טורניר ליגת שכונות בקטרגל  א', ג, ה'   7.7.19-25.7.19

מתחם וינטר 



תקנון מרוץ שדה 

1. תקנון המרוצים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון המפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון את 

התקנון הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה. 

2. חובה להירשם לתחרות בהרשמה מוקדמת בלבד. 

3. ביום המרוץ חובה להופיע עם טופס רישום קבוצתי למשתתפים מלא וחתום כנדרש. 

4. לא יתקבלו שינויים בשמות המתחרים בבוקר האירוע. 

5. התחרות היא קבוצתית ואישית בכל שכבות הגיל והמין. 

6. כל בית ספר רשאי לשתף קבוצת רצים אחת בכל גיל ומין. 

7. נבחרת תמנה ארבעה עד שישה רצים )מינימום ארבעה בקו הזינוק(.  

8. לצורך קביעת הדירוג הקבוצתי יילקחו בחשבון רק הקבוצות שארבעה רצים לפחות מקבוצתם הגיעו 

לקו הגמר. 

9. הקבוצה בעלת סכום דירוג המשתתפים הנמוך ביותר תוכרז כמנצחת בתחרות הקבוצתית באותו 

מקצה. 

10. מספרי חזה : 

 כל משתתף חייב לרוץ עם מספר החזה ושבב אלקטרוני, צמוד בסיכות לחזית הבגד. 

 משתתף אשר ירוץ ללא מספר חזה – יפסל. 

11. הנהלת התחרות רשאית לשנות את לוח הזמנים ואת אופן ניהול התחרות בהתאם להחלטותיה. 

12. הנהלת התחרות בלבד, תכריז על המנצחים בהתאם לאימות עם שופטי המסלול. בכל מקרה שמורה 

להנהלת התחרות הזכות לפסול משתתפים שחרגו, לדעתה, מן התקנון שהציבה.  
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מרוץ שדה 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות ה'-ח' 

 

יום ג', 23.10.18 בפארק הלאומי, 

ע"ש אברהם קריניצי ברמת-גן 

התכנסות באמפיתיאטרון 

 

 

לוח זמנים, חלוקת גילאים, ִמגדר ומרחקי ריצה: 

9:30 – התכנסות וקבלת מעטפה בית-ספרית. 

10:30 – טקס פתיחה.  

10:45 – מרוץ כ-2500 מטר, ז'-ח' תלמידים.  

11:15 – מרוץ כ-1500 מטר, ז'-ח' תלמידות.  

11:35 – מרוץ כ-1,200 מטר, ה'-ו' תלמידים. 

11:55 – מרוץ כ-1,200 מטר, ה'-ו' תלמידות. 

12:15 – טקס סיום וחלוקת פרסים.  

ניתן להירשם למרוץ בהרשמה מוקדמת בלבד ולא יאוחר מתאריך 14.10.2018 

 

שלושת המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי כתות ז'-ח' בכל מין תעפלנה לאליפות המחוזית. 

אליפות מחוזית – יום ד'  21.11.18  בגבעת המופעים בתל-אביב )תאריך חלופי יום ד' 28.11.18(. 
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מרוץ שדה 
 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות ט' - י"ב 

 

יום ג', 23.10.18 בפארק הלאומי, 

ע"ש אברהם קריניצי ברמת-גן 

התכנסות באמפיתיאטרון 

 

 

לוח זמנים, חלוקת גילאים, ִמגדר ומרחקי ריצה: 

7:45 – התכנסות וקבלת מעטפה בית-ספרית. 

8:20 – מרוץ כ-3000 מטר, י' - י"ב  תלמידים. 

8:45 – מרוץ כ-2500 מטר, י'  - י"ב  תלמידות. 

9:15 – מרוץ כ-2500 מטר, ט' תלמידים. 

9:45 – מרוץ כ-2000 מטר, ט' תלמידות.   

10:15 – טקס סיום וחלוקת פרסים. 

ניתן להירשם למרוץ בהרשמה מוקדמת בלבד ולא יאוחר מתאריך 14.10.2018 

 

שני המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי כיתות ט' תלמידים יעפילו לאליפות המחוזית. 

המקום הראשון בדירוג הקבוצתי כיתות ט' תלמידות יעפילו לאליפות המחוזית. 

כל הקבוצות שנרשמו מכיתות י'-י"ב ישתתפו באליפות המחוזית. 

אליפות מחוזית – יום ד'  21.11.18  בגבעת המופעים בתל-אביב )תאריך חלופי יום ד' 28.11.18(. 
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מרוץ ספארי רמת-גן 

ע"ש דוד מלמדוביץ' ז"ל 

המרוץ יתקיים ביום שישי 23.11.18 

 

 

התכנסות סמוך למשטח ההחלקה בפארק הלאומי ברמת-גן 

פרטים וסדרי הרשמה ימסרו לקראת מועד המרוץ 

 

 

המרוץ כולל :  

 

מרוץ עממי 2 ק"מ – בהשתתפות תלמידי בתי-הספר 

מרוץ 5, 10 ק"מ תחרותי 

מרוץ גני ילדים  
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אתלטיקה קלה 

 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות ה' - ח' 

 

תחרויות האתלטיקה תתקיימנה באצטדיון הלאומי בהדר-יוסף 

 

מועדי התחרויות  : תחרות 1 –  יום ה', ה-  27.12.2018 

                      תחרות 2 – יום ה', ה - 10.1.2019  

 

 

 

נבחרות האתלטיקה בכתות ז'-ח', תשתתפנה באליפות העירונית ולא תשתתפנה באליפות 

המחוזית. במידה והניקוד הקבוצתי שהושג על ידם באליפות העירונית יהיה מספיק טוב 

)בהשוואה לניקוד הקבוצות בתחרויות המחוזיות ולמנדטים שניתנו(, תעפלנה הקבוצות 

ישירות לאליפות הארצית! 
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אתלטיקה קלה 
 
 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות ט' - י"ב 

 

תחרויות האתלטיקה תתקיימנה באצטדיון הלאומי בהדר-יוסף 

גמר מחוזי י' - י"ב  

 

 תחרות 1 : יום ה', ה-  3.1.19 – בהשתתפות תיכון מקיף ובליך. 

 תחרות 2 : יום ב', ה - 7.1.19 – בהשתתפות אורה מודיעים ותיכון אלון. 

 

גמר מחוזי ט'   

 תחרות 1 : יום ה', ה- 14.2.19 – בהשתתפות אורה מודיעים ובליך. 

 תחרות 2 : יום ד', ה- 20.2.19 – בהשתתפות זומר, תיכון מקיף ובית אקשטיין. 

 
                              

 
 

 

 

 
לאליפות הארצית תעפלנה הנבחרות שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר מבין הכנסים. 
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אליפות כושר גופני 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות י"א - י"ב 

האליפות תתקיים ביום שלישי 12.2.19 

שעות הפעילות 9:00-15:00 

 

 

זו השנה השמינית בה מתקיימת, בפארק הלאומי ברמת גן, אליפות ארצית בכושר גופני לתלמידים 

ולתלמידות בכיתות י"א-י"ב.  

 

באליפות אטרקטיבית, ערכית וחווייתית זו, מתחרים תלמידים ותלמידות בתחנות שונות ומגוונות 

ומייצגים את בית ספרם. 

 

 

 

 

ההרשמה לאליפות זו הינה הרשמה פתוחה! 

טפסי רישום יועברו לבתי הספר לקראת חודש דצמבר 2018. 
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תקנון משחקי הכדורסל 

1. תקנון המשחקים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון המפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון את התקנון 

הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה. 

המשחקים משוחקים על פי חוקת הכדורסל הנהוגה באיגוד הכדורסל בישראל, למעט אותם חוקים המפורטים 

בתקנון ובחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים. 

2. הרכב הקבוצות : 5 שחקנים + 10 חליפים. 

 

3. תלבושת השחקנים תכלול את המספרים 1-89. 

4. משך המשחקים : 

משחקים מקוצרים בני 4 רבעים : 

כיתות ה' – ו' : 5x4 דק' + 5 דק' הפסקה במחצית. 

כיתות ז' – ח' : 6x4 דק' + 5 דק' הפסקה במחצית. 

כיתות ט' : 7x4 דק' + 5 דק' הפסקה במחצית. 

כיתות י' – י"ב : 7x4 דק' + 5 דק' הפסקה במחצית. 

הערה : בסיום הרבע הראשון והשלישי תינתן הפסקה של דקה אחת. 

משחקים באורך מלא בני 4 רבעים )משחקי גמר, מקומות 3-4( : 

כיתות ה' – ו' : 6x4 דק' + 10 דק' הפסקה במחצית. 

כיתות ז' – ח' : 8x4 דק' + 10 דק' הפסקה במחצית. 

כיתות ט' : 10x4 דק' + 10 דק' הפסקה במחצית. 

כיתות י' – י"ב : 10x4 דק' + 10 דק' הפסקה במחצית. 

הערה : בסיום הרבע הראשון והשלישי תינתן הפסקה של 2 דקות. 

5. פסקי זמן : 

במשחקים מקוצרים כל קבוצה תהיה זכאית לפסק זמן אחד בכל רבע )לא ניתן לצבור פסקי זמן(. 

במשחקים באורך מלא כל קבוצה תהיה זכאית לשני פסקי זמן במחצית הראשונה, ושלושה פסקי זמן 

במחצית השנייה )ב 2 דק' האחרונות של המשחק ניתן לקחת 2 פסקי זמן לכל היותר(. 
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6. מניין עבירות אישיות / קבוצתיות 

 

במשחקים מקוצרים :  

ניתן לצבור עד 4 עבירות אישיות לכל שחקן, בעבירה הרביעית השחקן מסיים את חלקו במשחק. 

כמו כן ניתן לצבור עד 4 עבירות קבוצתיות בכל רבע, החל מהעבירה הרביעית יוענקו זריקות עונשין. 

במשחקים באורך מלא :  

ניתן לצבור עד 5 עבירות אישיות לכל שחקן, בעבירה החמישית השחקן מסיים את חלקו במשחק. 

כמו כן ניתן לצבור עד 5 עבירות קבוצתיות בכל רבע, החל מהעבירה החמישית יוענקו זריקות עונשין. 

7. צורת השמירה: 

כיתות ה' – ו' :  

שמירה אישית בלבד. חל איסור לבצע חיפויים )חסימות( או דאבל אפ )שמירה כפולה(. 

השמירה תחל מקו מחצית המגרש, למעט בדקה האחרונה לסיום המשחק ובתנאי שהקבוצה אינה מובילה ב 

10 הפרש ומעלה )וכן בהארכה(. 

כיתות ז' – ח' :  

שמירה אישית בלבד. חל איסור לבצע דאבל אפ )שמירה כפולה(.  

השמירה תחל מקו מחצית המגרש, למעט בשלוש דק' האחרונות של המשחק )וכן בהארכה(.  

כיתות ט' : 

שמירה אישית בלבד. במידה ושומרים דאבל אפ )שמירה כפולה( – מיד לאחר מכן לחזור לשמירה אישית. 

כיתות י' – י"ב : כל צורות השמירה מותרות. 

8. חוק 24 שניות : 

כיתות ה' – ו' : 

שעון ה- 24 יופעל כאשר השחקן המוביל יעבור את קו מחצית המגרש. 

בריבאונד התקפה )נגיעה בטבעת( יאופס השעון ל 24 שניות. 

כיתות ח' – י"ב : 

בריבאונד התקפה )נגיעה בטבעת( יאופס השעון ל 14 שניות. 

9. הארכה :  

במשחק מקוצר תינתן הארכה )או הארכות, ככל שיידרשו( בת 3 דק'. 

במשחק באורך מלא תינתן הארכה )או הארכות, ככל שיידרשו( בת 5 דק'. 
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10. שיטת הניקוד בשלב הבתים : 

ניצחון = 2 נק'.  

הפסד = 1 נק'.  

הפסד טכני / אי הופעה = 0 נקודות והפסד בתוצאה 0-20. 

11. דירוג הקבוצות : 

במקרה של שוויון נקודות בין שתי קבוצות בסיום שלב הבתים ייקבע הדירוג בצורה הבאה : 

א. הקבוצה שניצחה במשחק בין הקבוצות הנ"ל תדורג כראשונה. 

ב. במידה וניצחו אחת את השנייה באופן שווה, הקבוצה לה הפרש סלים טוב יותר מתוך המפגשים מול 

הקבוצה הנ"ל תדורג ראשונה. 

ג. במידה והפרש הסלים במפגשים בין הקבוצות הנ"ל זהה, הקבוצה לה הפרש סלים כללי טוב יותר תדורג 

כראשונה. 

ד. במידה וגם הפרש הסלים הכללי זהה, הקבוצה שקלעה יותר נקודות בכל משחקי הדירוג תדורג כראשונה. 

ה. במידה ועדיין נשמר השוויון – תקוים הגרלה. 

במקרה של שוויון נקודות בסיום שלב הבתים בין שלוש קבוצות או יותר ייקבע הדירוג בצורה הבאה : 

א. תיערך טבלה פנימית של הקבוצות הנ"ל על פי מספר הנקודות שצברה כל אחת מהקבוצות הנ"ל 

במשחקים נגד שאר יריבותיה, שצברו אותו מספר נקודות. 

ב. במידה ולאחר הטבלה הפנימית נותרו קבוצות עם ניקוד זהה, תיערך טבלה פנימית נוספת חדשה רק בין 

הקבוצות הנ"ל. 

ג. במידה ולאחר הטבלאות הפנימיות נותר השוויון, הדירוג ייקבע על פי יחס הסלים בין הקבוצות הנ"ל נגד 

יריבותיה. 

ד. אם גם יחס הסלים הישיר זהה, ייקבע הדירוג ע"פ יחס הסלים הכללי של כל אחת מהקבוצות. 

ה. במידה ועדיין נשמר השוויון – תקוים הגרלה. 

12. כדור המשחק : 

כיתות ה' – ו' כדור מספר 5. 

כיתות ז' – ח' כדור מספר 5. 

כיתות ט' – י"ב כדור מספר 7 - תלמידים. כדור מספר 6 – תלמידות. 

 

חובה על כל קבוצה המשתתפת במשחקי הכדורסל להופיע לכל משחק עם 2 תלמידים\ות נוספים אשר ישמשו 

כשופטי מזכירות ויסייעו לוועדה המארגנת בניהול המשחקים. 
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כדורסל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ה' - ו' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג' 

1. קורצ'אק  1. רמת חן   1.  סביון 

2. מכל"ל  2. עתיד  2. אושא 

3. המתמיד  3. ויצמן  3. ערמונים  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  3.10.18 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  8.10.18 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:30 7 

מפסידה – קב' 3   בית ג'  15.10.18 12:30 8 

מנצחת – קב' 3    13:30 9 

א'1 – ג'2    11:30 10 

ב'1 – א'2   רבע גמר  22.10.18 12:30 11 

ג'1 - ב'2    13:30 12 

מנצחת 10 - מנצחת 11    11:30 13 

מנצחת 12 - מפסידה 13   בית גמר  25.10.18 12:30 14 

מנצחת 12 - מנצחת 13    13:30 15 

 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 
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כדורסל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ה' - ו' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג' 

1. מכל"ל  1. ערמונים   1.  אושא 

2. קורצ'אק  2. רמת חן  2. אביגור 

3. עתיד  3. רמת אפעל  3. ויצמן  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  6.5.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  7.5.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:30 7 

מפסידה – קב' 3   בית ג'  12.5.19 12:30 8 

מנצחת – קב' 3    13:30 9 

א'1 – ג'2    11:30 10 

ב'1 – א'2   רבע גמר  15.5.19 12:30 11 

ג'1 - ב'2    13:30 12 

מנצחת 10 - מנצחת 11    11:30 13 

מנצחת 12 - מפסידה 13   בית גמר  19.5.19 12:30 14 

מנצחת 12 - מנצחת 13    13:30 15 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 

 

 

 23

 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



כדורסל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ז' - ח' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  20.1.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  24.1.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:00 7 

בית ג'  30.1.19
קב' 3 – קב' 4    11:30 8 

מנצחת 7 – מפסידה 8    12:30 9 

מנצחת 8 – מפסידה 7    13:30 10 

קב' 1 – קב' 2    11:00 11 

בית ד'  3.2.19
קב' 3 – קב' 4    11:30 12 

מנצחת 11 – מפסידה 12    12:30 13 

מנצחת 12 – מפסידה 11    13:30 14 

א'1 – ב'2    11:00 15 

רבע גמר  6.2.19
א'2 – ב'1    11:30 16 

ג'1 - ד'2    12:30 17 

ג'2 - ד'1    13:30 18 

מנצחת 15 - מנצחת 16    11:30 19 
חצי גמר 

מנצחת 17 - מנצחת 18    10.2.19 12:30 20 

מפסידה 19 - מפסידה 20    דירוג 3-4  21 13:30

בית א'             בית  ב'  בית  ג'  בית ד'            

1.  ויצמן  1. עתיד  1. הבילויים  1.  סביון 

2. קורצ'אק  2. זומר  2. ערמונים  2. המתמיד 

3. אמי"ת בר אילן  3. הלל  3. רמת חן  3. אביגור  

4. מורדי הגטאות  4. מכל"ל  
  

 

 

 

משחק הגמר ייערך בתאריך 20.2.19 בשעה 12:00 באולם זיסמן ! 
 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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כדורסל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ז' - ח' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג'  בית  ד' 

1. מורדי הגטאות  1. ויצמן  1. רמת חן  1.  אביגור 

2. זומר  2. מכל"ל  2. עתיד  2. המנחיל 

3. המתמיד  3. הלל  3. ערמונים  
 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  2.1.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  6.1.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:00 7 

בית ג' 
9.1.19 

מפסידה – קב' 3    11:30 8 

מנצחת – קב' 3    12:30 9 

קב' 1 – קב' 2    בית ד'  10 13:30

א'1 - ב'2    11:00 11 

רבע גמר  13.1.19
א'2 - ב'1    11:30 12 

ג'1 - ד'2    12:30 13 

ג'2 - ד'1    13:30 14 

מנצחת 11 - מנצחת 12    11:00 15 
חצי גמר 

16.1.19 
מנצחת 13 - מנצחת 14    11:30 16 

מפסידה 15 - מפסידה 16    דירוג 3-4  17 12:30

מנצחת 15 -מנצחת 16    גמר  18 13:30

 

 

מקומות 1-2 יעפילו לאליפות המחוזית )יש להתעדכן בחוברת אירועי הספורט המחוזית(. 
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כדורסל 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים כיתות ט' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

גמר         

1.  אמי"ת בר אילן 

2. בליך 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

  
קב' 1 – קב' 2  גמר  17.12.18 1 12:00

  

 

 

מקום 1-2 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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כדורסל 
 )I.S.F – שנה בינלאומית(

 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים כיתות י' - י"ב 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב' 

1. אורט אבין  1.  זומר 

2. תיכון אלון  2. אמי"ת בר אילן 

3. אהל שם  3. אורה מודיעים  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  13.9.18 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  4.10.18 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

א'1 – ב'2    11:00 7 
חצי גמר 

11.10.18 
א'2  – ב'1    11:30 8 

מפסידה 7 – מפסידה 8    דירוג 3-4  9 12:30

מנצחת 7  – מנצחת 8    גמר  10 13:30

 

 

 

מקומות 1-2 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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תקנון משחקי הכדוריד 

1. תקנון המשחקים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון במפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון את 

התקנון הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה. 

2. תלבושת השחקנים תכלול את המספרים 1-89. 

תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מספרים 90-99. 

תלבושת השוער תהיה שונה בצבעה מתלבושת השחקנים האחרים ותלבושת השופט. 

3. הרכב הקבוצה יכלול 7 שחקנים + 11 מחליפים. 

4. משך המשחקים :  

 

כיתות ה' – ו' : 12X2 דק' + 10 דק' הפסקה. 

כיתות ז' – ח', ט', י' – י"ב : 20X2 דק' + 10 דק' הפסקה. 

5. הטורנירים המרוכזים במסגרת פרויקט הכדוריד לכיתות ה' יתקיימו ע"פ תקנון ספציפי ומשחקים 

מקוצרים. 

6. במשחקי תלמידות עד כיתה ט' )כולל( – אסור לשמור שמירה אישית. 

7. לרשות כל קבוצה פסק זמן אחד )בן דקה( בכל מחצית. 

8. שיטת הניקוד : ניצחון – 2 נק', תיקו - 1 נק' , הפסד – 0 נק', ,הפסד טכני - 0 נק' למפסידה ו- 2 

נק' למנצחת בתוצאה 12-0. 

9. במקרה של תיקו במשחק הראשון של שלב הבתים, תתקיים הגרלה לקביעת הקבוצה שתשחק 

במשחק שלאחריו )השני(. 

10. במקרה של שוויון נקודות בסיום שלב הבתים, ייקבע הדירוג בטבלה באופן הבא : 

שוויון 1 : במקרה של שוויון נק' בטבלה, תינתן עדיפות לקבוצה לה הפרש שערים טוב יותר. 

שוויון 2 : במידה ולאחר סעיף "שוויון 1" עדיין נשמר השוויון, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה 

מספר שערים גדול יותר. 

שוויון 3 : במידה ולאחר סעיפים "שוויון 1" ו – "שוויון 2" עדיין נשמר השוויון, תינתן עדיפות לקבוצה 

שניצחה במשחק\ים בין הנוגעות בדבר. 

שוויון 4 : במידה ולאחר שלושת הסעיפים הקודמים עדיין נותר שוויון – תתקיים הגרלה. 
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11. בשיטת נוק-אאוט )המפסיד יוצא( :  

 

במקרה של שוויון במשחקים תהיה הארכה של 5X2 דק' כולל החלפת צדדים.  

במקרה של שוויון נוסף תהיה הארכה של 2.5X2 דק' כולל החלפת צדדים. 

במקרה של שוויון נוסף תינתה לכל קבוצה 5 זריקות מ- 7 מ' שיבוצעו לסירוגין בין הקבוצות, ע"י 

שחקנים שונים הרשומים בטופס המשחק. 

במידה ולא הושגה הכרעה לאחר 5 הזריקות לכל קבוצה, כל קבוצה תקבל זריקה נוספת אחת, עד 

להכרעה. בתחילה יזרקו שחקנים שלא זרקו עד כה וכן נכללו ברשימת השחקנים בטופס המשחק. 

12. הרחקות : 

א. הרחקה ל 2 דק' מלאות. במשחקים לכיתות ה' – ו' ההרחקה תהיה למשך דקה אחת בלבד. 

ב. במקרה של 3 הרחקות למשך 2 דק' במהלך משחק מסוים, השחקן המורחק לא ייקח חלק 

במשחק זה עד לסיומו. 

ג. במקרה של הרחקה בכרטיס אדום ישיר, השחקן המורחק לא ייקח חלק במשחק זה עד לסיומו 

וכן לא ייקח חלק במשחק הבא של קבוצתו. 

ד. במקרה של הרחקה בכרטיס אדום בגין התנהגות בלתי ספורטיבית )יופיע בדו"ח השיפוט( 

בנוסף להרחקה האוטומטית מהמשחק הבא, תהיה לוועדה המארגנת זכות להעמיד את 

השחקן לוועדת משמעת. 

13. כדור המשחק : 

א. ה' – ו' תלמידות כדור מס' 0 

ב. ה' – ו' תלמידים כדור מס' 0 

ג. ז' – ח' תלמידות כדור מס' 1 

ד. ז' – ח' תלמידים כדור מס' 1 

ה. ט' תלמידות כדור מס' 2 

ו. ט' תלמידים כדור מס' 2 

ז. י' – י"ב תלמידות כדור מס' 2 

ח. י' – י"ב תלמידים כדור מס' 3 
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כדוריד 
 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ה' - ו' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג' 

1.  הגפן  1. בן גוריון  1.  עתיד 

2. חשמונאים  2. גבעולים  2. יהל"ם 

3. המנחיל  3. ניצנים  3. המתמיד  

4. עליות 
  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  3.3.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  4.3.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:00 7 

בית ג'  7.3.19
קב' 3 – קב' 4    11:30 8 

מנצחת 7 – מפסידה 8    12:30 9 

מנצחת 8 – מפסידה 7    13:30 10 

א'1 – ג'2    11:30 11 

ב'1 – א'2   רבע גמר  11.3.19 12:30 12 

ג'1 - ב'2    13:30 13 

מנצחת 11 - מנצחת 12    11:30 14 

מנצחת 13 - מפסידה 14   בית גמר  17.3.19 12:30 15 

מנצחת 13 - מנצחת 14    13:30 16 
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כדוריד 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ה' - ו' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית ג'  בית ב'  בית א' 

1. ניצנים  1. בן גוריון  1. הגפן 

2. המתמיד  2. המנחיל  2. חשמונאים 

3. יהל"ם  3. גבעולים  3. עליות 

 
 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  11.11.18 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  13.11.18 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:30 7 

מפסידה – קב' 3   בית ג'  18.11.18 12:30 8 

מנצחת – קב' 3    13:30 9 

א'1 – ג'2    11:30 10 

ב'1 – א'2   רבע גמר  20.11.18 12:30 11 

ג'1 - ב'2    13:30 12 

מנצחת 10 - מנצחת 11    11:30 13 

מנצחת 12 - מפסידה 13   בית גמר  25.11.18 12:30 14 

מנצחת 12 - מנצחת 13    13:30 15 

 

 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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כדוריד 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ז' - ח' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג' 

1.  גבעולים  1. הגפן  1.  בן גוריון 

2. המתמיד  2. עליות  2. חשמונאים 

3. ניצנים  3. עתיד  3. המנחיל  

4. יהל"ם 
  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  7.1.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  15.1.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:00 7 

בית ג'  17.1.19
קב' 3 – קב' 4    11:30 8 

מנצחת 7 – מפסידה 8    12:30 9 

מנצחת 8 – מפסידה 7    13:30 10 

א'1 – ג'2    11:30 11 

ב'1 – א'2   רבע גמר  22.1.19 12:30 12 

ג'1 - ב'2    13:30 13 

מנצחת 11 - מנצחת 12    11:30 14 

מנצחת 13 - מפסידה 14   בית גמר  28.1.19 12:30 15 

מנצחת 13 - מנצחת 14    13:30 16 

 

 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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כדוריד 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ז' - ח' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג'  בית  ד' 

1. גבעולים  1. ניצנים  1. בן גוריון  1.  המנחיל 

2. הלל  2. עתיד  2. יהל"ם  2. הגפן 

3. חשמונאים  3. המתמיד  3. קורצ'אק  
 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  24.3.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  31.3.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:00 7 

בית ג' 
1.4.19 

מפסידה – קב' 3    11:30 8 

מנצחת – קב' 3    12:30 9 

קב' 1 – קב' 2    בית ד'  10 13:30

א'1 - ב'2    11:00 11 

רבע גמר  4.4.19
א'2 - ב'1    11:30 12 

ג'1 - ד'2    12:30 13 

ג'2 - ד'1    13:30 14 

מנצחת 11 - מנצחת 12    11:00 15 
חצי גמר 

10.4.19 
מנצחת 13 - מנצחת 14    11:30 16 

מפסידה 15 - מפסידה 16    דירוג 3-4  17 12:30

מנצחת 15 -מנצחת 16    גמר  18 13:30
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כדוריד 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידים כיתות י' – י"ב 

 

המשחק יתקיים באולם "מרום נווה" 

 

גמר         

1.  אורה מודיעים 

2. אהל שם 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

  
קב' 1 – קב' 2  גמר  28.10.18 1 13:00

  

 

מקומות 1-2 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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כדוריד 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידות כיתות י' – י"ב 

 

המשחק יתקיים באולם "מרום נווה" 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

  
קב' 1 – קב' 2  גמר  28.10.18 1 12:00

  

גמר         

1.  אורה מודיעים 

2. אהל שם 
 
 
 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 
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תקנון משחקי הכדורעף 

1. תקנון המשחקים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון במפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון 

את התקנון הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה. 

2. תלבושת השחקנים תכלול את המספרים 1-22. 

תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מספרים 90-99. 

שחקן ה"ליברו" חייב בתלבושת בצבע שונה משאר חבריו לקבוצה . 

3. מספר השחקנים המרבי שניתן לרשום בטופס המשחק הינו 14 תלמידים, בכל גיל ומין. 

4. חל איסור להשתמש ברגל. 

5. המשחקים ישוחקו בשיטת הטוב מ- 3 מערכות. 

6. גובה הרשת : 

 

ה' – ו' תלמידות 1.90 מ' 

ה' – ו' תלמידים 1.90 מ' 

ז' – ח' תלמידות 2.10 מ' 

ז' – ח' תלמידים 2.20 מ' 

ט' תלמידות 2.15 מ' 

ט' תלמידים 2.30 מ' 

י' – י"ב תלמידות 2.25 מ' 

י' – י"ב תלמידים 2.40 מ' 

7. מכת פתיחה : 

יש לחבוט בכדור ביד אחת או בחלק כלשהו של הזרוע לאחר שהכדור נזרק או נשמט מהיד 

)סעיף 12.4.1 חוקת הכדורעף( 

8. כיתות ה' – ח' : חובה לבצע נגיעה אחת בכדור עם קבלתו בהגנה, בין אם ממכת הפתיחה ובין 

אם מהעברת כדור רגילה של הקבוצה היריבה. 

9. כיתות ט' – י"ב : חובה לבצע לפחות שתי נגיעות בכדור עם קבלתו בהגנה, בין אם ממכת 

הפתיחה ובין אם מהעברת כדור רגילה של הקבוצה היריבה. 

10. ניקוד :  

ניצחון – 2 נק', הפסד – 1 נק', אי הופעה או הפסד טכני = הפסד 0:2 במערכות בתוצאה 0:25 

בכל מערכה.                                                                                                          36 

       



11. דירוג קבוצות :  

 

במקרה של שוויון נקודות בתום משחקי הליגה בבתים, תינתן עדיפות לקבוצה שיחס המערכות 

שלה )זכות חלקי חובה( הוא הטוב ביותר. 

אם גם לאחר מכן ישמר השוויון, תינתן עדיפות לקבוצה שסך כל הנקודות הקטנות שלה )זכות 

חלקי חובה( בכל המערכות של כל המשחקים הוא הטוב ביותר. 

אם גם לאחר מכן ישמר השוויון תתקיים הגרלה. 

12. זכייה במערכה :  

קבוצה ראשונה המשיגה 25 נק' עם יתרון של 2 נק' לפחות, זוכה במערכה. במקרה של שוויון 

24:24 ממשיכים לשחק עד להשגת יתרון של 2 נק'. 

13. ניצחון במשחק :  

קבוצה הזוכה בשתי מערכות מנצחת את המשחק. במקרה של שוויון 1:1 במערכות, משחקים 

מערכה שלישית מכרעת עד להשגת 15 נק' עם יתרון 2 נק' לפחות. 
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כדורעף 

 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ה' - ו' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א' 

1.  הבילויים 

2. גבעולים 

3. נטעים 

4. עליות 
 

 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:00 1 

בית מוקדם  13.5.19
קב' 3 – קב' 4    11:30 2 

מנצחת 1 – מפסידה 2    12:30 3 

מנצחת 2 – מפסידה 1    13:30 4 

מדורגת 1 - מדורגת 4    11:00 5 
חצי גמר 

16.5.19 
מדורגת 2 - מדורגת 3    11:30 6 

מפסידה 5 - מפסידה 6    דירוג 3-4  7 12:30

מנצחת 5 - מנצחת 6    גמר  8 13:30

 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 
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כדורעף 

 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ה' - ו' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב' 

1. ניצנים  1.  ארנון 

2. גבעולים  2. נטעים 

3. עליות   

 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 
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קב' 1 – קב' 2    11:00 1 

בית א' 
7.4.19 

מפסידה – קב' 3    11:30 2 

מנצחת – קב' 3    12:30 3 

קב' 1 - קב' 2    בית ב'  4 13:30

א'1 – ב'2    11:00 5 
חצי גמר 

9.4.19 
א'2  – ב'1    11:30 6 

מפסידה 5 – מפסידה 6    דירוג 3-4  7 12:30

מנצחת 5  – מנצחת 6    גמר  8 13:30

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



כדורעף 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ז' - ח' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג' 

1. עליות  1. זומר  1.  אביגור 

2. יהל"ם  2. גבעולים  2. הבילויים 

3. המתמיד  3. נטעים  3. עתיד  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  21.11.18 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  22.11.18 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:30 7 

מפסידה – קב' 3   בית ג'  26.11.18 12:30 8 

מנצחת – קב' 3    13:30 9 

א'1 – ג'2    11:30 10 

ב'1 – א'2   רבע גמר  28.11.18 12:30 11 

ג'1 - ב'2    13:30 12 

מנצחת 10 - מנצחת 11    11:30 13 

מנצחת 12 - מפסידה 13   בית גמר  3.12.18 12:30 14 

מנצחת 12 - מנצחת 13    13:30 15 
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כדורעף 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ז' - ח' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג'  בית  ד' 

1. נטעים  1. גבעולים  1. ערמונים  1. חשמונאים 

2. עליות  2. יהל"ם  2. עתיד  2. אביגור 

3. ארנון  3. ניצנים  3. זומר  3. הבילויים  

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית א'  18.2.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:30 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  21.2.19 12:30 5 

מנצחת – קב' 3    13:30 6 

קב' 1 – קב' 2    11:30 7 

מפסידה – קב' 3   בית ג'  24.2.19 12:30 8 

מנצחת – קב' 3    13:30 9 

קב' 1 – קב' 2    11:30 10 

מפסידה – קב' 3   בית ד'  25.2.19 12:30 11 

מנצחת – קב' 3    13:30 12 

א'1 – ג'2    11:00 13 

רבע גמר  10.3.19
ג'1 – א'2    11:30 14 

ב'1 - ד'2    12:30 15 

ד'1 - ב'2    13:30 16 

מנצחת 13 - מנצחת 14    11:00 17 
חצי גמר 

18.3.19 
מנצחת 15 - מפסידה 16    11:30 18 

מפסידה 17 - מפסידה 18    דירוג 3-4  19 12:30

מנצחת 17 - מנצחת 18    גמר  20 13:30
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כדורעף 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידים כיתות ט' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א' 

1.  אורט אבין 

2. בליך 

3. זומר 

4. אהל שם 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:00 1 

בית מוקדם  11.2.19
קב' 3 – קב' 4    11:30 2 

מנצחת 1 – מפסידה 2    12:30 3 

מנצחת 2 – מפסידה 1    13:30 4 

מדורגת 1 - מדורגת 4    11:00 5 
חצי גמר 

19.2.19 
מדורגת 2 - מדורגת 3    11:30 6 

מפסידה 5 - מפסידה 6    דירוג 3-4  7 12:30

מנצחת 5 - מנצחת 6    גמר  8 13:30
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כדורעף 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידות כיתות ט' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית גמר         

1.  אורט אבין 

2. בליך 

3. זומר 
 
 
 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:30 1 

מפסידה – קב' 3   בית גמר  4.2.19 12:30 2 

מנצחת – קב' 3    13:30 3 
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כדורעף 
 
 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידים כיתות י' - י"ב 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א' 

1.  אורט אבין 

2. בליך 

3. זומר 

4. אהל שם 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:00 1 

בית מוקדם  7.10.18
קב' 3 – קב' 4    11:30 2 

מנצחת 1 – מפסידה 2    12:30 3 

מנצחת 2 – מפסידה 1    13:30 4 

מדורגת 1 - מדורגת 4    11:00 5 
חצי גמר 

14.10.18 
מדורגת 2 - מדורגת 3    11:30 6 

מפסידה 5 - מפסידה 6    דירוג 3-4  7 12:30

מנצחת 5 - מנצחת 6    גמר  8 13:30

 

 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 

יש להתעדכן בחוברת אירועי הספורט המחוזית. 
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כדורעף 
  

 

אליפות בתי-הספר העל יסודיים 

תלמידות כיתות י' - י"ב 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א' 

1.  אורט אבין 

2. בליך 

3. זומר 

4. אורה מודיעים 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    11:00 1 

בית מוקדם  9.10.18
קב' 3 – קב' 4    11:30 2 

מנצחת 1 – מפסידה 2    12:30 3 

מנצחת 2 – מפסידה 1    13:30 4 

מדורגת 1 - מדורגת 4    11:00 5 
חצי גמר 

16.10.18 
מדורגת 2 - מדורגת 3    11:30 6 

מפסידה 5 - מפסידה 6    דירוג 3-4  7 12:30

מנצחת 5 - מנצחת 6    גמר  8 13:30

 

 

 

הקבוצה שתסיים המקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 
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תקנון משחקי הקטרגל 

1. תקנון המשחקים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון המפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון את 

התקנון הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה. 

2. מס' השחקנים : 4 שחקני שדה + שוער )סה"כ 5 שחקנים(. בנוסף 7 שחקנים מחליפים. 

בתחילת המשחק חייבת כל קבוצה למנות לפחות 5 שחקנים כולל השוער. 

3. במהלך המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך 12 השחקנים הרשומים 

בטופס הרישום הקבוצתי. שחקן שהוחלף יוכל לחזור בשנית. 

4. תלבושת השחקנים תכלול את המספרים 1-89. 

תלמידים חריגי גיל יוכלו לשחק רק עם מספרים 90-99. 

תלבושת השוער תהיה שונה בצבעה מתלבושת השחקנים האחרים ותלבושת השופט. 

5. גודל הכדור – מספר 5. 

6. לרשות כל קבוצה פסק זמן אחד )בן דקה( בכל מחצית. 

7. חובה לשחק עם מגני עצם ! מגני העצם חייבים להיות מכוסים לחלוטין באמצעות הגרביים. 

8. משך המשחקים :  

 

כיתות ה' – ו' : 12X2 דק' + 5 דק' הפסקה. 

כיתות ז' – ח' : 12X2 דק' + 5 דק' הפסקה. 

כיתות ט', י' – י"ב : 15X2 דק' + 5 דק' הפסקה. 

9. התחלת המשחק : כמו בכדורגל, מאמצע המגרש על ידי מסירה קדימה, וזאת לאחר שהכדור 

עבר מרחק השווה לפחות לפעם אחת היקפו.  

10. לא קיים חוק הנבדל. 

11. לכל השחקנים זכות להיכנס לרחבת השערים )תחום 6 מ'(. 

12. רק לשוער זכות להחזיק בידו בכדור ברחבת השער, וזאת לא יותר מ-4 שניות. 

13. החזרת הכדור לשדה המגרש ע"י השוער תיעשה אך ורק ע"י זריקה ביד. 

14. אפשר לבעוט לשער מכל חלקי המגרש. אין להשיג שער ישירות מבעיטת שוער, כדור פתיחה 

וכדור חוץ. 
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15. בעיטת קרן תבוצע ע"י בעיטה בכדור המונח על הארץ, בפינת קווי האורך והרוחב, כשהיריב עומד 

במרחק של לפחות 5 מ' מהכדור.                                              

16. עבירות : אם נעשתה העבירה ברחבת ה- 6 מ' – פנדל. בעיטת הפנדל תבוצע ממרחק 6 מ' 

 

מהשער, כשהשוער עומד על קו השער ויתר השחקנים מסביב לקשת ה- 9 מ'. 

בכל יתר המגרש העבירה תזכה בבעיטת עונשין רגילה כאשר היריב עומד במרחק של לפחות 5 

מ' מהכדור. 

17. הוצאת חוץ תבוצע בבעיטה מקו האורך, מהמקום בו הכדור יצא. 

18. שיטת הניקוד : 

ניצחון – 3 נק', תיקו – 1 נק', הפסד – 0 נק'. הפסד טכני \ אי הופעה = הפסד בתוצאה 0-2. 

19. במקרה של תיקו במשחק הראשון בשלב הבתים, תתקיים הגרלה לקביעת הקבוצה שתשחק 

במשחק שלאחריו )השני(. 

20. במקרה של שוויון בסיום שלב הבתים, בין 2 קבוצות או יותר, ייקבע הדירוג באופן הבא :  

שוויון 1 : במקרה של שוויון נק' בטבלה, תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק\ים בין הנוגעות 

בדבר. 

שוויון 2 : במידה ולאחר סעיף "שוויון 1" עדיין נשמר השוויון, תינתן עדיפות לקבוצה לה הפרש 

שערים טוב יותר. 

שוויון 3 : במידה ולאחר סעיפים "שוויון 1" ו- "שוויון 2" עדיין נשמר השוויון, תינתן עדיפות לקבוצה 

שהבקיעה מספר שערים גדול יותר. 

שוויון 4 : במידה ולאחר שלושת הסעיפים הקודמים עדיין נותר שוויון – תתקיים הגרלה. 

הערה – במצב שבו יש שוויון בין יותר מ 2 קבוצות, לאחר כל סעיף במידה ואחת הקבוצות 

נושרת, יש לחזור עם הקבוצות שנותרו לסעיף הראשון ולהתחיל את תהליך שבירת השוויון 

מהתחלה. 

21. במקרה של שוויון בשיטת נוק-אאוט )המפסיד יוצא(, תהיה הארכה של 5X2 דק'. 

במקרה של שוויון נוסף תינתנה לכל קבוצה 5 פנדלים שיבוצעו לסירוגין בין הקבוצות, ע"י שחקנים 

שונים הרשומים בטופס המשחק. 

במידה ולא הושגה הכרעה לאחר 5 הבעיטות לכל קבוצה, כל קבוצה תבצע בעיטה נוספת אחת, 

עד להכרעה. בתחילה יבעטו שחקנים שלא בעטו עד כה וכן נכללו ברשימת השחקנים בטופס 

המשחק. 
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22. במקרה של הרחקת שחקן, רשאית קבוצת השחקן המורחק להכניס במקומו שחקן מחליף לאחר 

2 דק' מרגע ההרחקה. אם הובקע לחובתה שער לפני תום שתי הדקות, רשאית הקבוצה להכניס 

את המחליף מרגע בו נכבש השער לחובתה. 

23. על כל קבוצה להצטייד בתיק עזרה ראשונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48

 



 

קטרגל 
אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ה' - ו' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

 
בית ז'  בית ו'  בית ה'  בית ד'  בית ג'  בית ב'  בית א'  

1.  יהל"ם  1. עליות  1.  ויצמן  1. הלל  1.   המנחיל  1. אושא  1. אביגור 

2. ארנון  2. רמת אפעל  2.  קורצ'אק  2. גבעולים  2.  הבילויים  2. בן גוריון  2. מ.הגטאות 

3. ניצנים  3. מורשת משה  3. מכל"ל  3. נטעים  3.  עתיד  3. רמת חן  3.  הגפן 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 
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קב' 1 – קב' 2    09:00 1 

בית א' 

29.4.19 

מפסידה – קב' 3    09:45 2 

מנצחת – קב' 3    10:15 3 

קב' 1 – קב' 2    11:00 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  11:45 5 

מנצחת – קב' 3    12:30 6 

קב' 1 – קב' 2    09:00 7 

בית ג' 

30.4.19 

מפסידה – קב' 3    09:45 8 

מנצחת – קב' 3    10:15 9 

קב' 1 – קב' 2    11:00 10 

מפסידה – קב' 3   בית ד'  11:45 11 

מנצחת – קב' 3    12:30 12 

קב' 1 – קב' 2    09:00 13 

בית ה' 

5.5.19 

מפסידה – קב' 3    09:45 14 

מנצחת – קב' 3    10:15 15 

קב' 1 – קב' 2    11:00 16 

מפסידה – קב' 3   בית ו'  11:45 17 

מנצחת – קב' 3    12:30 18 

קב' 1 – קב' 2    10:00 19 

מפסידה – קב' 3   בית ז'  20.5.19 10:45 20 

מנצחת – קב' 3    11:30 21 

 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

א'1 – ג'2    09:00 22 

שמינית גמר 

22.5.19 

א'2 – ב'1    09:45 23 

ג'1 - ב'2    10:15 24 

מנצחת 22 - מנצחת 23    11:00 25 
רבע גמר 

בית ח' 
מפסידה 25 - מנצחת 24    11:45 26 

מנצחת 25 - מנצחת 24    12:30 27 

ד'1 - ז'2    09:00 28 

שמינית גמר 

27.5.19 

ה'1 - ד'2    09:45 29 

ו'1 - ה'2    10:30 30 

ז'1 - ו'2    11:15 31 

מנצחת 28 - מנצחת 29    רבע גמר  32 12:00
מנצחת 30 - מנצחת 31   בית ט'  12:45 33 

ח'1 – מנצחת 32    10:00 34 
חצי גמר 

30.5.19 
ח'2 – מנצחת 33    10:45 35 

מפסידה 34 - מפסידה 35    דירוג 3-4  36 11:30

מנצחת 34 - מנצחת 35    גמר  37 12:15
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קטרגל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ה' - ו' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    09:00 1 

בית א' 

25.3.19 

מפסידה – קב' 3    09:45 2 

מנצחת – קב' 3    10:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:15 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  12:00 5 

מנצחת – קב' 3    12:45 6 

קב' 1 – קב' 2    09:30 7 

בית ג'  27.3.19
קב' 3 – קב' 4    10:15 8 

מנצחת 7 – מפסידה 8    11:00 9 

מנצחת 8 – מפסידה 7    11:45 10 

א'1 – ג'2    09:00 11 

רבע גמר 

3.4.19 

ב'1 – א'2    09:45 12 

ג'1 - ב'2    10:30 13 

מנצחת 11 - מנצחת 12    11:15 14 

מנצחת 13 - מפסידה 14   בית גמר  12:00 15 

מנצחת 13 - מנצחת 14    12:45 16 

בית ג'   בית ב'  בית א'  

1.  קורצ'אק   1. הלל  1. מורדי הגטאות 

2.  עליות   2. ויצמן  2.  בן גוריון 

3. יהל"ם   3. נטעים  3.  הבילויים 

4. מורשת משה 
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קטרגל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים כיתות ז' - ח' 

 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית ז'   בית ה'  בית ו'  בית ד'  בית ג'  בית ב'  בית א'  

1. הגפן   1.   הלל  1.  מכל"ל  1.  עתיד  1.  הבילויים  1.  אביגור  1.  ערמונים 

2. ניצנים   2.  עליות  2. א. בר אילן  2. גבעולים  2.  יהל"ם  2. המנחיל  2.  מ. הגטאות 

3. ארנון   3.  קורצ'אק  3. רמת אפעל  3. ויצמן  3.  רמת חן  3. בן גוריון  3. חשמונאים 

4. נטעים    

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 
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קב' 1 – קב' 2    09:00 1 

בית א' 

29.10.18 

מפסידה – קב' 3    09:45 2 

מנצחת – קב' 3    10:15 3 

קב' 1 – קב' 2    11:00 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  11:45 5 

מנצחת – קב' 3    12:30 6 

קב' 1 – קב' 2    09:00 7 

בית ג' 

4.11.18 

מפסידה – קב' 3    09:45 8 

מנצחת – קב' 3    10:15 9 

קב' 1 – קב' 2    11:00 10 

מפסידה – קב' 3   בית ד'  11:45 11 

מנצחת – קב' 3    12:30 12 

קב' 1 – קב' 2    09:00 13 

בית ה' 

5.11.18 

מפסידה – קב' 3    09:45 14 

מנצחת – קב' 3    10:15 15 

קב' 1 – קב' 2    11:00 16 

מפסידה – קב' 3   בית ו'  11:45 17 

מנצחת – קב' 3    12:30 18 

קב' 1 – קב' 2    10:00 19 

בית ז'  8.11.18
קב' 3 – קב' 4    10:45 20 

מנצחת 19 – מפסידה 20    11:30 21 

מנצחת 20 – מפסידה 19    12:15 22 
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תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

א'1 - ד'2    09:00 23 

שמינית 
גמר 

12.11.18 

ב'1 - א'2    09:45 24 

ג'1 - ב'2    10:30 25 

ד'1 - ג'2    11:15 26 

מנצחת 23 - מנצחת 24    רבע גמר  27 12:00
מנצחת 25 - מנצחת 26   )בית ח'(  12:45 28 

ה'1 – ז'2    09:00 29 
שמינית 
גמר 

15.11.18 

ו'1 - ה'2    09:45 30 

ז'1 - ו'2    10:15 31 

מנצחת 29 - מנצחת 30    11:00 32 
רבע גמר 
)בית ט'( 

מנצחת 31 - מפסידה 32    11:45 33 

מנצחת 31 - מנצחת 32    12:30 34 

מנצחת 27 - ט'1    10:00 35 
חצי גמר 

19.11.18 
מנצחת 28 – ט'2     10:45 36 

מפסידה 35 - מפסידה 36    דירוג 3-4  37 11:30

מנצחת 35 - מנצחת 36    גמר  38 12:15

 

 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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קטרגל 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידות כיתות ז' - ח' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'             בית  ב'  בית  ג'  בית  ד'  

1. הגפן  1. בן גוריון  1. רמת אפעל   1. עתיד 

2. רמת חן  2. נטעים  2. יהל"ם  2. מורדי הגטאות 

 
3. גבעולים  3. עליות  3. הבילויים  3. ניצנים  

    4. ויצמן 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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קב' 1 – קב' 2    09:00 1 

בית א' 

12.12.18 

מפסידה – קב' 3    09:45 2 

מנצחת – קב' 3    10:30 3 

קב' 1 – קב' 2    11:15 4 

מפסידה – קב' 3   בית ב'  12:00 5 

מנצחת – קב' 3    12:45 6 

קב' 1 – קב' 2    10:00 7 

מפסידה – קב' 3   בית ג'  16.12.18 10:45 8 

מנצחת – קב' 3    11:30 9 

קב' 1 – קב' 2    10:00 10 

בית ד'  19.12.18
קב' 3 – קב' 4    10:45 11 

מנצחת 10 – מפסידה 11    11:30 12 

מנצחת 11 – מפסידה 10    12:15 13 

א'1 – ב'2    10:00 14 

רבע גמר  23.12.18
א'2 – ב'1    10:45 15 

ג'1 - ד'2    11:30 16 

ג'2 - ד'1    12:15 17 

מנצחת 14 - מנצחת 15    10:00 18 
חצי גמר 

3.1.19 
מנצחת 16 - מנצחת 17    10:45 19 

מפסידה 18 - מפסידה 19    דירוג 3-4  20 11:30

מנצחת 18 - מנצחת 19    גמר  21 12:15
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קטרגל 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים כיתות ט' 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית ב'   בית א' 

1. בליך   1. זומר 

2. אורה מודיעים   2. אורט אבין 

3. תיכון מקיף   3. אמי"ת בר אילן 

4. תיכון אלון  4. אהל שם 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

  

מקום 1-2 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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קב' 1 – קב' 2    10:00 1 

בית א'  23.1.19
קב' 3 – קב' 4    10:45 2 

מנצחת 1 – מפסידה 2    11:30 3 

מנצחת 2 – מפסידה 1    12:15 4 

קב' 1 – קב' 2    10:00 5 

בית ב'  31.1.19
קב' 3 – קב' 4    10:45 6 

מנצחת 5 – מפסידה 6    11:30 7 

מנצחת 6 – מפסידה 5    12:15 8 

א'1 – ב'2    10:00 9 
חצי גמר 

7.2.19 
א'2  – ב'1    10:45 10 

מפסידה 9 – מפסידה 10    דירוג 3-4  11 11:30

מנצחת 9  – מנצחת 10    גמר  12 12:15
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קטרגל 
 

 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

                                תלמידים כיתות י' - י"ב 

בית ב'   בית א' 

1. בליך   1. אורה מודיעים 

2. זומר   2. תיכון אלון 

3. תיכון מקיף   3. אמי"ת בר אילן 

4. אורט אבין  4. אהל שם 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

 

מקומות 1-2 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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קב' 1 – קב' 2    10:00 1 

בית א'  24.12.18
קב' 3 – קב' 4    10:45 2 

מנצחת 1 – מפסידה 2    11:30 3 

מנצחת 2 – מפסידה 1    12:15 4 

קב' 1 – קב' 2    10:00 5 

בית ב'  1.1.19
קב' 3 – קב' 4    10:45 6 

מנצחת 5 – מפסידה 6    11:30 7 

מנצחת 6 – מפסידה 5    12:15 8 

א'1 – ב'2    10:00 9 
חצי גמר 

8.1.19 
א'2  – ב'1    10:45 10 

מפסידה 9 – מפסידה 10    דירוג 3-4  11 11:30

מנצחת 9  – מנצחת 10    גמר  12 12:15
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קטרגל 
 

                      אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

           תלמידות כיתות י' - י"ב 

המשחקים יתקיימו באולם "מרום נווה" 

בית א'  

1. אורט אבין    

2. תיכון אלון  

3. זומר     

 

התוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    10:00  1   

מפסידה – קב' 3   11:00  2  14.1.19 בית גמר 

מנצחת – קב' 3   12:00  3  

 

 

 

 

 

 

מקומות 1-3 יעפילו לאליפות המחוזית. 
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תקנון משחקי הכדורגל 

1. תקנון המשחקים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון המפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון את 

התקנון הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה. 

2. משך המשחקים : 

 כיתות ט'     :     25x2 דק' + 10 דק' הפסקה. 

 כיתות י' - י"ב : 25x2 דק' + 10 דק' הפסקה.  

3. ניצחון מקנה 3 נקודות, שוויון 1 נקודה, הפסד 0 נקודות, הפסד טכני מינוס 1 נקודה. 

4. בבית בן 3 קבוצות, במקרה של שוויון במשחק הראשון, תיקבע הקבוצה שתשחק במשחק השני 

באותו הבית בהגרלה. 

5. בסיום משחקי ליגה בבתים במקרה של שוויון נקודות בין שתיים או יותר קבוצות בבית, ייקבע הדירוג 

 

בטבלת הליגה באופן הבא : 

במקרה של שוויון נקודות בטבלה, תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה  שוויון 1:  

במשחק/ים בין הנוגעות בדבר.  

  
במקרה של שוויון נוסף ייקבע הדירוג בטבלת הליגה על פי הפרש השערים  שוויון 2: 

)זכות פחות חובה( בתחילה בין הנוגעות בדבר ואח"כ בהפרש השערים 

הכללי. 

  
במקרה של שוויון נוסף, תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה מספר שערים  שוויון 3: 

רב יותר. 

  
במקרה של שוויון נוסף תתקיים הגרלה.   שוויון 4: 

  
במצב שבו יש שוויון בין יותר מ-2 קבוצות לאחר כל סעיף במידה ואחת  הערה: 

הקבוצות נושרת יש לחזור לסעיף הראשון ולהתחיל את התהליך מהתחלה.  

 

6. במקרה של שוויון בשלבי רבע גמר, חצי גמר ודרוג 3-4 במשחקים בשיטת המפסיד יוצא, לא תתקיים 

הארכה. מיד בתום המשחק יבעטו בעיטות עונשין מ-11 מ' )5 לכל קבוצה(. 
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7. במשחק הגמר : 

א. במקרה של שוויון תתקיים הארכה של 7 דקות x 2, ללא הפסקה, עם החלפת מגרשים. 

ב. במקרה של שוויון לאחר הארכה יינתנו לכל קבוצה 5 בעיטות עונשין מ-11 מ', שיבוצעו על-ידי 

שחקנים שונים מההרכב המסיים את המשחק בלבד. 

ג. במקרה של שוויון יינתנו בעיטות נוספות מ-11 מ', אחת לכל קבוצה לסירוגין, על-ידי שחקנים 

שונים )למעט אלו שבעטו(, עד להכרעה.  

8. מספר שחקנים המרבי לרישום בטופס המשחק הינו- 20 תלמידים בכל גיל ומין )מתוך רשימה של 

עד 25 תלמידים(. 

9. החלפת שחקנים : מותרת החלפה של 6 שחקנים במהלך משחק.  

10. יש צבירה של כרטיסים צהובים ממשחק למשחק. צבירת שני כרטיסים צהובים, במהלך אליפות 

תגרור הרחקה אוטומטית של השחקן מהמשחק הבא של קבוצתו. 

11. חובה! לשחק עם מגיני עצם. מגיני העצם חייבים להיות מכוסים לחלוטין על-ידי הגרביים. 

12. כדור  המשחקים – כדורגל מס' 5. 

13. הרחקה ל-5 דקות בכרטיס צהוב :  

א. שחקן המקבל כרטיס צהוב מורחק מידית במשך 5 דקות ולאחר מכן חוזר למשחק )האחריות 

היא על שופט המשחק(. 

ב. במידה ושחקן מורחק בכרטיס צהוב בסמוך לסיום המחצית הראשונה, סיום המשחק )במידה 

ויש הארכה( וסיום החלק הראשון של הארכה וטרם ריצה את מלוא זמן עונש ההרחקה, יש 

לסיים את ריצוי העונש בהמשך המשחק. כלומר במחצית השנייה, בהארכה ובחלקה השני של 

הארכה.  

ג. במידה ושחקן מורחק בכרטיס צהוב בסיום משחק / סיום הארכה וטרם ריצה את זמן עונש 

ההרחקה, עונש זמן ההרחקה לא יחשב למשחק הבא. 

ד. במידה ושחקן מורחק בכרטיס צהוב בסיום מועד ההארכה וטרם ריצה את עונשו לא יהיה 

רשאי להשתתף בהכרעות בבעיטות עונשין מ-11 מטר.  

ה. במידה ושוער מורחק בכרטיס צהוב, אחד משחקני השדה יחליפו עד תום מועד ריצוי עונש 

ההרחקה. כמו כן, ניתן להחליף את השוער אך בכל מקרה הקבוצה תשחק עם שחקן אחד 

פחות עד תום ריצוי זמן העונש.  

ו. ניתן להחליף שחקן שהורחק בכרטיס צהוב בשחקן אחר, השחקן המחליף יהיה רשאי להיכנס 

לשדה המשחק רק לאחר ריצוי מלא של זמן עונש ההרחקה.  

ז. שחקן שהורחק בכרטיס צהוב צריך להמתין בשטח המיועד לכך במרכז המגרש. כניסת השחקן 

חזרה מותנית בסימון של השופט הראשי.                                                                          59 

 



כדורגל 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים כיתות ט' 

 

המשחקים יתקיימו במגרש בית"ר ר"ג )סמוך לקניון איילון( 

בית גמר   

1. בליך   

2. תיכון אלון   

  

התוצאה  המשחקים   שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    09:30  1  6.3.19 גמר 
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כדורגל 

אליפות בתי-הספר העל-יסודיים 

תלמידים כיתות י' - י"ב 

המשחקים יתקיימו במגרש בית"ר רמת גן )סמוך לקניון איילון( 

בית א'   

1. בליך   

2. אורה מודיעים   

3. תיכון אלון 

4. אהל שם 

 

תוצאה  המשחקים  שעה  מס'  תאריך  שלב 

 

קב' 1 – קב' 2    09:30 1 
חצי  גמר  1.11.18

קב' 3 – קב' 4    10:30 2 

מפסידה 1 - מפסידה 2    דירוג 3-4  3 09:30
7.11.18 

מנצחת 1 - מנצחת 2    גמר  4 10:30

 

 

 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעפיל לאליפות המחוזית. 
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תקנון משחקי הטניס שולחן 

1. תקנון המשחקים בא כהמשך וכתוספת לכל הכתוב בתקנון המפעלים הכללי. יש לקרוא בעיון את 

התקנון הכללי על כל סעיפיו בטרם קריאת תקנון זה.  

2. כל קבוצה תכלול לפחות שלושה שחקנים/יות.  

3. משחק בין שני שחקנים יתקיים בשיטת הטוב משלוש מערכות, ינצח השחקן שיגיע ראשון ל-2 

ניצחונות. 

4. במשחק בין שתי קבוצות תנצח הקבוצה שתגיע ראשונה ל-4 ניצחונות. 

5. כל ציוד המשחק + ציוד אישי חייב להיות מאחד הסוגים המאושרים על-פי חוקי המשחק/ האיגוד. 

לדוגמה: המחבט חייב להיות מצופה מצדו האחד בצבע אדום בהיר ומצדו השני בצבע שחור. 

6. כדור המשחק: קוטר 40 מ"מ בצבע כתום. 

7. יש להגיע למשחקים עם מחבטים אישיים – לא יינתנו מחבטים על-ידי הוועדה המארגנת.  

8. התלבושת הקבוצתית חייבת להיות זהה )חולצה ומכנסיים(. 

9. אין להופיע בחולצות בצבע לבן או כתום.  

10. השיפוט יתבצע על-ידי התלמידים/השחקנים, בזמן שאינם נוטלים חלק פעיל במשחק.  

 

 

 

 

 

 

 

 62

 



טניס שולחן 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות ג' - ח' 

 

האליפות תתקיים באולם "מרום נווה" 

מועד האליפות : יום  ה' 14.2.2019 

הרשמה פתוחה – פרטים בהמשך 

 

בתי הספר המשתתפים : 

14. עליות  1. הבילויים 

15. המנחיל  2. רמת אפעל 

16. ארנון  3. יהל"ם 

17. אביגור  4. סביון 

18. בן גוריון  5. מורדי הגטאות 

19. הגפן  6. מכל"ל 

20. הלל  7. ניצנים 

21. המתמיד  8. אמי"ת בר אילן 

22. זומר  9. רמת חן 

23. חשמונאים  10. גבעולים 

24. ערמונים  11. נטעים 

25. קורצ'אק 12. ויצמן 

13. מורשת משה 

 

על הקבוצות להתייצב בשעה 8:45 לחימום ולקבלת תכנית המשחקים.  
המשחקים יחלו בשעה 9:00.  

מקומות 1-2 מכיתות ה' – ו' )מכל מין( יעפילו לאליפות המחוזית. 
 63

 



 

שחמט 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות א' - ח' 

 

האליפות תתקיים באולם "מרום נווה" 

                                   מועד האליפות : יום ה' 14.3.2019 

                                       הרשמה פתוחה – פרטים בהמשך 

 

בתי הספר המשתתפים : 

 

11. ארנון  1. הלל 

12. עתיד  2. רמת אפעל 

13. מכל"ל  3. אביגור 

14. אושא  4. מורדי הגטאות 

15. אמי"ת בר אילן  5. יהל"ם 

16. הבילויים  6. שלום 

17. בן גוריון  7. ניצנים 

18. גבעולים  8. ויצמן 

19. קורצ'אק  9. רמת אפעל 

20. המתמיד 10. ערמונים 
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ניווט ספורטיבי 

אליפות בתי-הספר היסודיים 

תלמידים/תלמידות כיתות ה' - ח' 

 

ניווט ספארי רמת גן – תחרות ניווט לכתות ה'-ח', בפארק הלאומי והספארי. 

התחרות תתקיים ביום ו', 7.6.2019 , התחרות אישית וקבוצתית. 

הרשמה פתוחה – פרטים בהמשך 

 

בתי הספר המשתתפים :  

13. עליות  1. הבילויים 

14. המנחיל  2. רמת אפעל 

15. ארנון  3. יהל"ם 

16. אביגור  4. סביון 

17. בן גוריון  5. מורדי הגטאות 

18. הגפן  6. מכל"ל 

19. הלל  7. ניצנים 

20. המתמיד  8. זומר 

21. קורצ'אק  9. רמת חן 

22. חשמונאים  10. גבעולים 

23. ערמונים  11. נטעים 

12. ויצמן  
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שחיה 

כיתות ב' 
 

 שיעורי השחייה יתקיימו בבריכת "דג הזהב"  

 כל מחזור כולל 10 שעורים ברצף בימים א', ג', ד', ה'.  

 שעת השיעור קבועה לאורך כל המחזור – אין להחליף בין כיתות ו/או בין תלמידים במהלך כל המחזור.  
 
 

טל' ביה"ס   4.9.18-7.10.18 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 

 03-6312858   24  1 סביון   8:30-9:15  1

 03-6313121   33  1 נטעים   9:15-10:00  2

   33  1 נטעים   10:15-11:00  3

   33  1 נטעים   11:00-11:45  4

   33  1 נטעים   11:45-12:30  5

 

טל' ביה"ס   9.10.18-24.10.18 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 

 

 

 

 
 

 66

 03-6773434   31  1 ערמונים   8:30-9:15  1

   31  1 ערמונים   9:15-10:00  2

   31  1 ערמונים   10:15-11:00  3

 03-5753010   32  1 המתמיד   11:00-11:45  4

   33  1 המתמיד   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   25.10.18-11.11.18 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6775049   32  1 אביגור   8:30-9:15  1

   32  1 אביגור   9:15-10:00  2

   32  1 אביגור   10:15-11:00  3

 03-5714496   34  1 הלל   11:00-11:45  4

   34  1 הלל   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   13.11.18-28.11.18 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6762960    1 מורשת משה - בנים   8:30-9:15  1

 03-6736809   27  1 יהל"ם   9:15-10:00  2

   28  1 יהל"ם   10:15-11:00  3

 03-6723409   33  1 זומר   11:00-11:45  4

   34  1 זומר   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   29.11.18-23.12.18 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6762960    1 מורשת משה - בנות   8:30-9:15  1

 03-5347299   28  1 ויצמן   9:15-10:00  2

   29  1 ויצמן   10:15-11:00  3

 03-6350226   27  1 רמת אפעל   11:00-11:45  4

   28  1 רמת אפעל   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   25.12.18-9.1.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6779419   32  1 עתיד   8:30-9:15  1

   33  1 עתיד   9:15-10:00  2

 03-6736509   30  1 חשמונאים   10:15-11:00  3

   30  1 חשמונאים   11:00-11:45  4

 03-7514964   42  1 אושא   11:45-12:30  5



טל' ביה"ס   10.1.19-27.1.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 

 03-5718008   39  1 קורצ'אק   8:30-9:15  1

   39  1 קורצ'אק   9:15-10:00  2

   40  1 קורצ'אק   10:15-11:00  3

 03-7529092   31  1 הגפן   11:00-11:45  4

   32  1 הגפן   11:45-12:30  5

 

טל' ביה"ס   29.1.19-13.2.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 
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 03-6777964   29  1 הבילויים   8:30-9:15  1

   29  1 הבילויים   9:15-10:00  2

 03-7524497   28  1 המנחיל   10:15-11:00  3

   28  1 המנחיל   11:00-11:45  4

 03-6724109    1 חורב - בנים   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   14.2.19-28.2.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6779565   30  1 רמת חן   8:30-9:15  1

   30  1 רמת חן   9:15-10:00  2

   30  1 רמת חן   10:15-11:00  3

   31  1 רמת חן   11:00-11:45  4

טל' ביה"ס   3.3.19-17.3.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6779358   24  1 ארנון   8:30-9:15  1

   25  1 ארנון   9:15-10:00  2

   25  1 ארנון   10:15-11:00  3

 03-7514496    1 גבעולים   11:00-11:45  4

    1 גבעולים   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   24.3.19-7.4.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6779908   30  1 מורדי הגטאות   8:30-9:15  1

   30  1 מורדי הגטאות   9:15-10:00  2

   30  1 מורדי הגטאות   10:15-11:00  3

 03-6734709   24  1 בן גוריון   11:00-11:45  4

   24  1 בן גוריון   11:45-12:30  5

   24  1 בן גוריון   12:30-13:15  6

טל' ביה"ס   8.4.19-13.5.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6761503   28  1 שלום   8:30-9:15  1

   28  1 שלום   9:15-10:00  2

 03-7512876   31  1 ניצנים   10:15-11:00  3

   31  1 ניצנים   11:00-11:45  4

   31  1 ניצנים   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   14.5.19-28.5.19 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6779161   24  1 מכל"ל   8:30-9:15  1

   24  1 מכל"ל   9:15-10:00  2

   24  1 מכל"ל   10:15-11:00  3

 03-6778948   26  1 עליות   11:00-11:45  4

   26  1 עליות   11:45-12:30  5

טל' ביה"ס   6.2019 מס' תלמידים  כיתה  שם בית הספר  שעות השיעור  מס 

 03-6746381    1 הרוא"ה   8:30-9:15  1

    1 הרוא"ה   9:15-10:00  2

    1 בנות חייל   10:15-11:00  3

 03-6724109    1 חורב - בנות   11:00-11:45  4



בתי-הספר היסודיים ברמת-גן 
 

 

כתובת ביה"ס  פקס  טל. ביה"ס  שם ביה"ס 

 

מ"מ    

החולה 3   5743663  6779358 ארנון 

שרת 27   6702741  6734709 בן-גוריון 

אהרונסון 38   6777964  6777964 הבילויים 

התקווה 20   7523980  7514496 גבעולים 

בנימין 28   6133059  7529092 הגפן 

הגלגל 44   5784885  6185285 הלל 

הפודים 37   6132451  7524497 המנחיל 

המתמיד 37   7511185  5753010 המתמיד 

חשמונאים 33   6702742  6736509 חשמונאים 

מנדס55 ק. קריניצי   5341651  5347299 ויצמן 

שד' למדן 1   6702307  6723409 זומר 

גדעון 28   5716722  5718008 קורצ'אק 

קריניצי 68   6700382  6736809 יהל"ם 

אמנון ותמר 19   6749717  6779908 מורדי הגטאות 

פומפדיתא 16   5746669  6779161 מכל"ל 

עזריאל 26   6317698  6313121 נטעים 

מוזס 10   6133774  7512876 ניצנים 

האגדה 13   6763439  6778948 עליות 

מבוא נגבה   6763452  6779419 עתיד 

רמת חן 41   5748873  6779565 רמת-חן 

תל-חי 3   6763542  6775049 אביגור 

הכבאים 25   6744153  6773434 ערמונים 

שד' אורנים, 52960   5356340  5344316 רמת אפעל 

   
ממ"ד 

אוניברסיטת בר-אילן ר"ג, 52100   5325712  7385000 אמי"ת בר-אילן 

המעפיל 9   6135837  7514964 אושא 

הרואה 212   6761498  6746381 הרא"ה 

האם 14   6761497  6778916 מורשת משה 

בן אליעזר 15   6761503  6778201 שלום 

   
חינוך עצמאי 

אצ"ל 15   6776798  6776714 בן-איש חיל 

אלימלך 15   6722256  6722208 בנות חיל 

ארלוזרוב 61    6724109 מוכר חורב 

אבישי 3 ר. יצחק    6779105 חורב אבישי 

סירקין 23    6721705 חורב סירקין 

   
חינוך מיוחד 

אחד העם ר. השקמה   6317701  6312858 סביון 

יהושפט 37   5054306  5032473 בית אקשטיין 

ספארי    7173155 תום 
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בתי-הספר העל-יסודיים ברמת-גן 

כתובת ביה"ס  פקס  טל. ביה"ס  שם ביה"ס 

 

סמדר 18 פינת רוקח   6239212  6239208/9 אהל שם 

המאה ואחד   6716202  6716200 בליך 

גולומב 6   5746007  6767870 תיכון דתי 

השורה 11   5781153  5798636 ישיבה תיכונית 

עוזיאל 106   5743614  6775026 תיכון אלון 

שלם 1   6304118  6304111 אורט אבין 

אורה 6   6701029  6722109 אורה מודיעים 

בן אליעזר 30   6760008  6760080 תיכון מקיף 

אוניברסיטת    5325712  7385000 אמי"ת בר-אילן 

בר-אילן ר"ג, 52100 
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מתקני ספורט 
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יציע מס' בית רחוב מידות אולם דגם אולם האולם 

  1 תל חי   20X10 קטן  אולם אביגור 

  9 המעפיל    20X10 קטן  אולם אושא 

  4 החולה   20X10 קטן  אולם ארנון 

  27 שרת   20X10 קטן  אולם בן גוריון 

  20 התקווה    20X10 קטן  אולם גבעולים 

  28 אהרונסון    20X10 קטן  אולם הבילויים 

  37 המתמיד   20X10 קטן  אולם המתמיד 

  55 מנדס   20X10 קטן  אולם ויצמן 

  9 האגדה   20X10 קטן  אולם עליות 

  212 הרא"ה   20X10 קטן  אולם הרא"ה 

  6 גולומב   20X10 קטן  אולם תיכון דתי  

  10 מוזס   20X10 קטן  אולם ניצנים 

  19 אמנון ותמר   20X10 קטן  אולם מורדי הגטאות 

  33 חשמונאים   20X10 קטן  אולם חשמונאים 

  28 בנימין   24X15 קטן  אולם הגפן 

  44 הגלגל   24X15 קטן  אולם הלל 

כן   68 קריניצי   24X15 קטן  אולם יהל"ם 

  16 פומפידיתא   24X15 קטן  אולם מכל''ל 

  26 עזריאל   24X15 קטן  אולם נטעים 

  41 רמת חן   24X15 קטן  אולם רמת חן 

  28 גדעון   24X15 קטן  אולם קורצ'אק 

  10 סטרומה   20X15 קטן  אולם גאולים 

  14 האם   24X15 קטן  אולם מורשת משה 

  30 בן אליעזר   24X15 קטן  אולם תיכון מקיף 

כן   10 מבוא נגבה   24X15 קטן  אולם עתיד 

כן   10 מנדס 55   24X15 קטן  אולם ויצמן 

כן   1 שד' אורנים   32X19 בינוני  אולם רמת אפעל 

כן   106 עוזיאל   32X19 בינוני  אולם תיכון אלון 

כן   41 הפודים   32X19 בינוני  אולם המנחיל 

כן   2 שד' אורנים   32X19 בינוני  אולם רמת אפעל 

אונ' בר אילן    32X19 בינוני  אולם אמי"ת 
 99

גוש דן 

כן   15 בן אליעזר   32X19 בינוני  אולם שלום 

כן   25 הכבאים   32X19 בינוני  אולם ערמונים 

כן   7 פרץ ברנשטיין   32X19 בינוני  אולם כפר המכביה 

  121 רוקח   32X19 בינוני  אולם ספיבק 

כן   1 שלם   32X19 בינוני  אולם אורט אבין 

כן   24 המאה ואחת   24X45 גדול  אולם בליך 

כן   85 כביש הטייסים   24X45 גדול  אולם זיסמן 

כן   90 חזון איש   24X45 גדול  אולם מרום נווה 

כן   118 רוקח   24X45 גדול  אולם אהל שם 

Dummy Text



טלפונים / פקסים 

 

 

פקס  טלפון  הגורם 

 6753427  6753508 אגף החינוך 

 6753464  6753596 המחלקה לספורט 

 6896228  6896246 הפיקוח על החינוך הגופני 

 6896735

 5622272  5619080 התאחדות הספורט לבתי הספר 

 5629101
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לכבוד 
המחלקה לספורט 

עיריית רמת-גן 

 

 

שלום רב,  

 

הנדון: טופס בקשה להשתתפות קהל בתחרות בתי-ספר 

ביום __________ בתאריך __________ בשעה __________ יתקיימו משחקים במסגרת אליפות בתי-הספר 

במתקן _________________________.  

אנו מעוניינים להגיע לתחרות עם ____ תלמידים לצפות ולעודד במשחק/ים.  

ידוע לנו שבהתאם להוראות משרד החינוך )חוזר המנכ"ל(, נדרש שלכל 20 תלמידים יתלווה מורה מצוות בית-

הספר, אשר יישב עם התלמידים ביציע.  

בית-הספר יקיים לפני מועד המשחקים, הכנה לתלמידים בנושא עידוד ספורטיבי והגינות.  

נא לאשר לנו את השתתפות הצופים, כמבוקש.  

 

 ____________    ____________         __________         __________        
תאריך                    שם בית-הספר             מנהל בית-הספר       חתימת המנהל/ת 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

)לשימוש המחלקה לספורט( 

לכבוד 
מנהל/ת בית-הספר __________ 

 
שלום רב,  

בקשתכם להשתתפות קהל כאמור לעיל: 

מאושרת.  

 לא מאושרת, מהנימוק/ים הבא/ים: ________________________________________. 
 

 ____________    ____________         __________         __________        
תאריך                    שם ומשפחה                  התפקיד                חתימה  
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יש לשלוח בפקס 
לפחות 7 ימים לפני התחרות 

לפקס מס': 03-6753464 



 
 
 

 

 
 

טופס רישום קבוצתי למשתתפים 
 

ענף:     מין:    כיתות:     שנה:     
 

שם בית-הספר:      המחוז + סימול בית-הספר: _______ 
 

כתובת בית-הספר + מיקוד:           
 

טלפון בית-הספר:      פקס בית-הספר:     דואר אלקט.   @  
 

שם המורה לחנ"ג:      טלפון נייד:       דואר אלקט   @  
 

שם המאמן/ת:      טלפון נייד:       דואר אלקט   @  
 
 

שמות המשתתפים 
מס' מס' סידורי 

חולצה 
תאריך שם משפחה שם פרטי 

לידה 
כיתה מס' ת.ז. 

      1  ר. קבוצה 

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 16      

 17      

 18      

 19      

 20      
 

א. הריני מאשר/ת בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות בית-ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך הגופני ולהוראות 

בחוזרי מנכ"ל. 

ב. התלמידים/ות הרשומים/ות בטופס מבוטחים בביטוח תאונות אישיות )חוזר מנכ"ל ע"ד/1(. 

ג. כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים. 

ד.  הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי טלוויזיה, אתרי 

אינטרנט, עיתונות ואמצעי המדיה השונים. 

ה. השתתפות התלמידים/ות הרשומים/ות בטופס מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד החינוכי)ראו 
הוראת קבע מס' 0081 בחוזר עח/6(. במקרה של הצהרת הורה על מחלה יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית 

תחרותית , טופס זה תקף לשנה או עד עדכון על ידי ההורים. 
ו.    ידוע לי שנבחרת בית-הספר חייבת להופיע בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצה( וללא פרסומות. 

ז. אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים במערכת החינוך 

בהתאם  להנחיות חוזר מנכ"ל תשס"ט/10. 

ח.  ידוע לי כי במסגרת אליפות עולם לבתי-ספר )ISF(  מותרת השתתפותם/ן של תלמידים/ות אך ורק על-פי גיל המשתתפים 

הנקבע על-ידי  ה-ISF ומפורסם בחוזר המנכ"ל. 
 

מנהל/ת בית-הספר:      חתימת המנהל/ת:      

חותמת בית-הספר:      תאריך:               73 

 

כל הפרטים מחייבים הדפסה 

משרד החינוך 
המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על החינוך הגופני 



 

  

 
 
 

 
 
 

לכבוד: מנהל/ת ביה"ס 
 

אישור השתתפות חריגי/ות גיל בתחרויות ספורט לבתי ספר  
ענף:____________________ כיתות ז'-ח' / ט' )הקף בעיגול( 

 
התלמידים/ות:  

 

תאריך  כיתה  שם התלמיד/ה  מס'  תאריך   כיתה  שם התלמיד/ה  מס' 
לידה  לידה 

    6      1

    7      2

    8      3

    9      4

    10      5

 
התלמידים/ות הנ"ל מבוגרים/ות בשנה מתאריך הלידה ולא נשארו כיתה! 
על מנת לאפשר השתתפותם/ן של התלמידים/ות באליפויות בתי הספר בשנה"ל התשע"ח, יש לשלוח 

אישור זה חתום ע"י מנהל/ת ביה"ס שהתלמידים/ות הנ"ל החלו ללמוד בכיתה א' בגיל המבוגר בשנה 

מהשנתון הקובע ולא נשארו כיתה.  

כיתות ז'-ח': השנתון הקובע:  תלמידים/ות שנולדו לאחר א' בטבת התשס"ה,  13.12.2004  

      חריגי גיל: תלמידים/ות שנולדו בין התאריכים  12.12.2004  -  26.12.2003  

 

כיתות ט': השנתון הקובע:  תלמידים/ות שנולדו לאחר א' בטבת התשס"ד, 26.12.2003 

      חריגי גיל:  תלמידים/ות שנולדו בין התאריכים  25.12.2003  -  6.12.2002 

 

במידה ולא תמציאו אישור לכך, תוכלו לשתף בכל תחרות תלמיד/ה חריג/ת גיל אחד/ת בלבד ששנת 

לידתו/ה גדול/ה בשנה מהתאריך הקובע.  )ע"פ חוזר מנכ"ל סט/10 )א( 1 ביוני 2009 וכל הפרסומים 

שפורסמו בחוזרי מנכ"ל(. 
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:         

לאור בירור שערכנו, התלמידים/ות הנ"ל החלו ללמוד בכיתה א' בגיל מבוגר בשנה מהשנתון הקובע 
ולא נשארו כיתה! 

 
      74      _________________            ______________   ______________________ 

שם וחתימת מנהל בית-הספר       תאריך   חותמת בית-הספר 

יש לשלוח לפקס: 03-6896228 

משרד החינוך 
הפיקוח על החינוך הגופני 

מחוז תל אביב 



 

טופס העברת מידע בנושא תלונה / אירוע חריג / פציעה 

 

 

שם המלין/נה ______________________  ביה"ס _____________ רשות____________  

תפקיד________________    

תאריך התלונה / האירוע ____/___/___     אמצעי העברת המידע: טלפון / מייל /פקס /בע"פ / אחר )סמן 

בעיגול( 

 

עיקרי התלונה  / תיאור  האירוע / הפציעה: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 

אופן הטיפול: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 

הועבר לטיפול ל:         

 

מעקב ביצוע טיפול  עד לתאריך       

 

טלפון לבירורים: ________________________________________ 

 

 

                                         

  שם הרכז/ת           בית ספר       תאריך 
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