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 תקנון  .1

 כללי  .1.1

 התחרויות יתקיימו על פי: 

  ת.המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתוב  התקנון לאירועי החינוך הגופני, . א

נוטלים חלק בתחרויות ספורט",  "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס, ה . ב

 0250  - הוראות קבע  – בחוזר מנכ"ל  המפורסמים  

 .(2009 -2000שנתונים ) 12-21גיל התלמידים עם צרכים מיוחדים הרשאים להשתתף בתחרויות הינו  .ג

עבור אירועים לתלמידים/ות עם צרכים      ₪  50סך  "דמי רצינות" בלבד על    יגבה תשלום  בפ" בשנת תש .ד

, (2.1באתר )ראה סעיף הרשמה    באופן אוטומטי בתהליך ההרשמה   תשלחדרישת התשלום     מיוחדים.

 . לטובת "התאחדות הספורט לבתי הספר" העברה בנקאיתבצ'ק או באשראי,  התשלום יכול להתבצע

 

או הנחיות התאחדות הספורט לבתי  /ו/או הנחיות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני ו   אי ידיעת התקנות 

 הספר ו/או חוזר מנכ"ל, לא תשמש צידוק או הגנה. 

 התייצבות לתחרות .1.2

באחריות מנהלי בתי הספר לשמור על כל נוהלי משרד החינוך )על פי ההנחיות בחוזרי מנכ"ל( בדבר יציאת  .1.2.1

 .נבחרת/משלחת/כיתה לאירוע/טיול

תחילת התחרות. הקבוצה חייבת בליווי מורה מביה"ס   לפני  דקות  20עד  הקבוצות חייבות להופיע לתחרויות   .1.2.2

 .)בנוסף למאמן(, ללא מורה לא תורשה הקבוצה להשתתף בתחרות

 :נבחרת בית ספר חייבת לדאוג ל .1.2.3

 תיק עזרה ראשונה. •

 התחרויות. סדרי תחבורה למקום  •

 כלכלה ושתייה לתלמידים/ות. •

 אי הופעה/ איחור .1.3

מארגנת הודעה על שינוי(.  דה המהווע על הקבוצות המתחרות להופיע לכל תחרות בכל מזג אויר )אלא אם התקבלה

 משמעתיים ע"פ התקנון.    קבוצה אשר לא תופיע לתחרות יינקטו נגדה צעדים

 שינויים בתוכנית התחרות .1.4

הוועדה המארגנת בכל תחרות רשאית לערוך שינויים בתכנית התחרויות, עפ"י שיקול דעתה באישור המפקח/ת  

האחראי/ת. איחור לשעת ההתייצבות לתחרות תגרור פסילה מהשתתפות בתחרות. למרות המצוין לעיל הוועדה  

 המארגנת רשאית ע"פ שיקול דעתה לקבוע אחרת. 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/HinuchGufani/Sport/Takanon.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=333
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 תלבושת  .1.5

יופיעו לתחרויות .1.5.1 וצבע    המתחרים  בדגם  וחולצה  וצבע אחיד  בדגם  בתלבושת ספורט מלאה, מכנסיים 

ללא סמלי אגודות    מומלץ עם סמל בית ספר  ,נון לאירועי החינוך הגופנילתקאחיד, המסומנת בהתאם  

  .ופרסומות 

חייבים להיות מכוסים לחלוטין על ידי הגרביים, המגינים יהיו עשויים מחומר מתאים   -מגיני העצם חובה    .1.5.2

 .)גומי, פלסטיק, פוליפתון או חומר דומה(, שיספק הגנה מתאימה לעצם

 .חל איסור לשחק עם נעלי פקקים או פרקט אספלטם על במשחקי .1.5.3

  .נעלי פקקים מותרעל דשא סינטטי או רגיל ים במשחק .1.5.4

חולצה   פחותהעל כל קבוצה להגיע לכל טורניר עם שתי מערכות לבוש: אחת בהירה ואחת כהה או  לכל  .1.5.5

 .כהה בלבדחולצה בהירה ו

 .תלבושת השוער תהיה שונה בצבעה מתלבושת השחקנים האחרים והשופט .1.5.6

 .וימנע משחקנים שציודם אינו תואם לשחקהשופט יבדוק את ציוד השחקנים לפני המשחק  .1.5.7

 .'עגילים, טבעת, שרשרת וכו – על ענידת תכשיטים  חל איסור .1.5.8

מסכנים .1.5.9 ואשר  האסורים  פריטים  לובש  שחקן  כי  נוכח  השופט  השופט   אם  לו  יורה  אחרים  שחקנים 

 .להסירם, שחקן אשר לא יעשה כן לא יורשה להשתתף במשחק

 פרסומות / חסויות  .1.6

 מוחלט על הופעה עם תלבושת הכוללת פרסום מסחרי. חל איסור 

 טופס רישום קבוצתי  .1.7

 .לקראת האירוע תשלחרישום הקבוצות הנחייה ל .1.7.1

 .לפחות  ניםשחק 6לכלול הקבוצה חייבת   .1.7.2

פעיל במשחק מסורתי, לתחרות    מסוגלים  שאינםבודדים מהקבוצה    שחקניםניתן לרשום   .1.7.3 לקחת חלק 

 .מיומנות

 מורים מלווים  .1.8

על הקבוצות להופיע למשחקים בליווי מורה מביה"ס )בנוסף למאמן(. ללא מורה מלווה, לא תורשה הקבוצה  

 המורה חייב להישאר עד סיום המשחק/ים.  לשחק ותעמוד בפני ועדת משמעת.  

 מאמן/מדריך  .1.9

 רשאים להדריך את נבחרות בתי הספר:
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 מורה לחינוך גופני.  . א

 תעודת מאמן/מדריך על פי חוק הספורט. מורה מצוות בית הספר בעל  . ב

 מאמן/מדריך שעבר הכשרת השתלמות של מאמנים ללא תעודת הוראה. .ג

 זירת המשחק .1.10

לזירת המשחק רשאים להיכנס אך ורק שחקני הקבוצות המתחרות. מספר המלווים המרבי לכל קבוצה הוא 

ר מבין המלווים( ומיקומם חובת נוכחות מורה/מנהל מבית הספלהחלטת מנהל בית הספר )  שלושה, בהתאם

 במגרש יהיה לפי תקנון הענף.

 שימוש בכלי נגינה ומכשירי רעש .1.11

ניתן לעודד בעזרת כלי נגינה )למעט משרוקיות( תוך איסור השימוש באמצעי הגברה כלשהם: בידורית, מגפון,  

 צופרי אויר וכו'.

 כדור המשחקים .1.12

 מותאם לדשא.  5כדור כדורגל מספר  כדור המשחקים הרשמי הינו

כדור משחק רשמי אשר יועמד לרשות השופט באם תתבקש לכך, כמו כן באחריות  עמה על כל קבוצה להביא 

 כל קבוצה לדאוג לכדורים לחימום.

 מגיש עזרה ראשונה  .1.13

בכל תחרויות בתי הספר במקום המשחקים יימצא מגיש עזרה ראשונה + ערכת עזרה ראשונה + רכב שיסומן 

ללא מגיש עזרה ראשונה חל איסור    .  20סעיף    2019מאי    0213ל  "ההוראות בחוזר מנכפ"י  כרכב פינוי, זאת ע

לקיים תחרות. מגיש עזרה ראשונה ישב במיקום מרכזי הנראה לכל.  כל קבוצה נדרשת להביא עמה תיק עזרה  

 ראשונה מצויד כנדרש. 

 בדיקות רפואיות  .1.14

כשירותו מבחינה  כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית הספר חייב להמציא לבית הספר אישור רפואי המאשר את

להמציא את האישור לפני שהחל את  להשתתף בפעילות ספורט תחרותית של בתי ספר. התלמיד חייברפואית  

אישור אחד לכל חטיבת גיל. תלמיד ישוחרר מחובה   -השתתפותו בנבחרת באותה חטיבת גיל )חט"ב או חט"ע(  

 . (0081 חוזר מנכ"ל ע"פ זו אם עבר בדיקה רפואית ונמצא כשיר )

  

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=247#_Toc256000104
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=247#_Toc256000104
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=92&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F10&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=92&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F10&UTM_CAMPAIGN=MNK
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 חוקה  .2

 הרשמה .2.1

 התאחדות הספורט לבתי ספר )(schoolsport.org.il .הרשמה למועדון ורישום קבוצות שחקנים/ות מתבצע באתר .2.1.1

וסיסמה עם   נא לצור קשר עם    סמל המוסד יש להיכנס בשם משתמש  )לפתיחה  בית הספר  של 

  .('ראה נספח א -הרכז/ת מחוז

 :לפי הקטגוריות הנ"ל  ות/שחקנים 51עד כל בית ספר רשאי לרשום  .2.1.2

 ה או בינונית. הות עם רמת תפקוד גבו/ניםשחק  -  5* 5  כדורגלק  למשח  (1

אי ידיעת חוקים וציות   /שחק כדורגל מסורתילעם קושי  ות  /שחקנים   -תחרות מיומנויות   (2

 .לכללים/ קושי בהתמצאות במרחב

  - 2או    משחק    -1המתאימה להם )קטגוריה  להשחקנים/ות  באחריות מאמני הקבוצות לסווג את     .2.1.3

 .יש לקחת בחשבון שהתחרות הינה בו זמנית ומתבצעת במקביל (.לקראת התחרות מיומנויות

פרטיו .2.1.4 כל  על  קבוצתי הממולא  רישום  טופס  עם  ביום המשחק  להופיע  קבוצה  כל  )להדפיס    על 

  .מהאתר(

שחקנים . בנוסף יש לרשום  (שוער  1שחקני שדה +    4)  5הינו    כדורגלבמשחק    המשתתפיםמספר   .2.1.5

  .(קפטןראש קבוצה )זרועו סרט  לעראש קבוצה שיענוד  ולקבוע .(מחליף 1)לפחות  מחליפים

ה  מספר המשתתפים .2.1.6 בדרגת   מוגבל.    אינו  מיומנויותבתחרות  קבוצה שכולם  לו  שיש  ספר  בית 

מיומנויות יכול לשלוח את כולם לתחרות, כמו כן בית ספר יכול לשלוח שחקן בודד כנציג בית  

 – לחץ כאןהסבר ל.ספרי לתחרות מיומנויות.

 תקנון המשחק .2.2

 ,FIFA הרשמית הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל ומאושרת על ידי ה  בהתאם לחוק  ישוחקהמשחק   .2.2.1

 .וההדגשים המופיעים בחוברת זו אשר נמצאת אצל מפקחי החינוך הגופני במחוזות בתוספת השינויים

שלושה מלווים מבוגרים   ועדזכות הכניסה לתחומי המגרש היא אך ורק לשחקנים הרשומים בטופס   .2.2.2

 .(ספר-)כולל מורה בית

  .התלמידים רמות עלדיווחי בתי הספר ל כפוףבתים בחלוקת האת  תקבעוועדה המארגנת ה .2.2.3

כל הרמות ולכן יתכנו שינויים תוך כדי הטורניר בסדר  פשרת השתתפות כמעט למא  הכדורגלתחרות   .2.2.4

 .לא סווגה לרמה המתאימה לה מסוימתהמשחקים אם קבוצה 

 

https://www.schoolsport.org.il/v2/#/login
https://drive.google.com/file/d/1_Q2f1MJIR1S_CErr8QUWcOc6OUhrC-eC/view?usp=sharing
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 תחרות המיומנויות  תחוק .2.3

 .כל שחקן עובר במטרה לצבור ניקוד גבוה כלל שניתן, מס' תחנותתחרות המיומנות מורכבת מ .2.3.1

 .כל התחנות מותאמות לכל הרמות .2.3.2

 .תועוזר שיובילו את התחנה ויעבירו למזכירות תוצאואיש צוות כל תחנה תנוהל על ידי  .2.3.3

 ., דיוק בעיטה, תגובה, עוצמת בעיטה, טכניקה וקבלת החלטות: מהירותהתחנות בוחנות .2.3.4

 .המייצג את בית הספרקבוצתי ממוצע ל מחושבותהתוצאות האישיות  .2.3.5

 

 5*5הכדורגל  תחוק .2.4

  משך משחק  .2.4.1

 .דק' משחק 12. סה"כ החלפת המגרשים + דקות כל אחת 6משך מחציות ב 2

 חוקי המשחק:  .2.4.2

 .כל משחק מתחיל מאמצע המגרש  .2.4.2.1

על המאמנים והשופטים להקפיד שכל משחק יתחיל ויסתיים בלחיצות ידיים בין שחקני שתי   .2.4.2.2

  .הקבוצות

הפתיחה ללחיצת    והמאמנים לארגן את שחקניהם כדקה לפני שריקת  ראשי הקבוצהבאחריות   .2.4.2.3

 .ידיים

 .לא קיים חוק נבדל .2.4.2.4

 .שניות 4 -רק לשוער הזכות להחזיק בכדור בידו ברחבת השער, וזאת לא יותר מ  .2.4.2.5

 .מ'( במהלך המשחק  6 -השחקנים הזכות להיכנס לרחבת השערים )תחום ה  לכל .2.4.2.6

כדור  מבעיטת  המגרש )אין להשיג שער מבעיטת שוער ואפשר לבעוט בכדור לשער מכל חלקי   .2.4.2.7

 .(חוץ

  .ידי זריקה ביד-ידי השוער תעשה אך ורק על-החזרת הכדור לשדה המגרש על .2.4.2.8

השוער יכול למסור את הכדור לאורך כל המגרש, לא יאושר שער שנכבש מזריקה ישירה של   .2.4.2.9

  .(השוער. )הכדור חייב לגעת בשחקן שדה

שחקן ירצה להחזיר כדור לשוערו חייב להתקיים אחד מהתנאים: שחקן במהלך המשחק, אם   .2.4.2.10

  .יריב נגע בכדור או שהשוער עבר את קו מחצית המגרש
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בטרם בוצעו סעיפים אלה תיענש קבוצתו בבעיטה בלתי ישירה  הכדור לשוער במידה ויימסר •

 .הכדור(ממקום נגיעת השוער בכדור )מינימום שישה מטרים מהשער במקום הסמוך לנגיעת 

במידה ובוצעו סעיפים אלה רשאי השוער להשתמש רק ברגלו )אסור לשוער לתפוס את הכדור   •

 .(בידו אם נמסר במתכוון בעזרת כף רגלו של חברו לקבוצה

להשתמש , יכול השוער  במהלך המשחק, אם שחקן ירצה להחזיר כדור לשוערו בראש או בחזה .2.4.2.11

 .גם בידיו

 .שניות 4ור תוך הוצאת חוץ תבוצע ממקום יציאת הכד .2.4.2.12

ידי בעיטה ברגל כאשר הכדור עומד על הקו, בפינת קווי האורך והרוחב,  -תבוצע על -בעיטת קרן  .2.4.2.13

הבעיטה יפסוק השופט לכדור עובר    בעתמ' מהכדור, במידה והכדור ינוע    5כשהיריב עומד לפחות  

 .כנגד הקבוצה שביצעה את הוצאת הקרן והכדור יחודש ככדור שוער

שלפבעיטת  ביצוע   .2.4.2.14 ממרחק  יבוצע  על    6  נדל:  עומד  כשהשוער  מהשער.  ויתר  מ'  השער,  קו 

 .מ' מהכדור  5 –מ' ולא פחות מ  9 –ה  לקוהשחקנים מסביב 

ברגלו ולא יהיה קרוב לשחקן יריב, לא ייחשב הדבר   (Slide -במידה ושחקן יבצע החלקה )גליץ'   .2.4.2.15

יחשב הדבר לעבירה ותישרק   (מ'  3  -  2)בסמוך לשחקן יריב   (slide) לעבירה, אולם אם יתבצע גליץ

 .בעיטה בלתי ישירה נגד הקבוצה המפרה

בכרטיס אדום, קבוצתו   במידיתכרטיסים צהובים, הוא יורחק    2היה ושחקן קיבל    -הענשה אישית .2.4.2.16

הקודם מהשנים,    –דק' או לחילופין עד אשר קבוצתו תספוג שער    2עם שחקן פחות למשך    תישאר

 .השחקן המורחק לא יורשה לשוב למשחק וגם לא לשחק במשחק שלאחריו 

( לא ועדת משמעת )אלימות וכו'אדום ישיר ובעבירה שאינה מחייבת  שחקן המורחק בכרטיס   .2.4.2.17

  2עם שחקן פחות למשך  תישארקבוצתו ו, יורשה לשוב למשחק וגם לא לשחק במשחק שלאחרי

 .השניםבין מהמוקדם  –דק' או לחילופין עד אשר קבוצתו תספוג שער 

( רשאי השופט לסיים את המשחק ולדווח  ומעלה שערים  3והתוצאה לא מאוזנת )הפרש של היה  .2.4.2.18

 .בשלב המוקדמות-למארגנים שישקלו שינוי רמה לקבוצה

   מספר חילופים במשחק   .2.5

שחקנים, שתוגש   15המשחק יכולה הקבוצה להחליף שחקנים ללא הגבלה מתוך רשימה של עד  במהלך .2.5.1

  .לשופט לפני המשחק

  .(שחקן שהוחלף יכול לחזור למגרש שנית )אין הגבלה במספר ההחלפות .2.5.2

 .שופט המשחקה אישורחובת תחום המיועד לחלופים במחצית במגרש, בתוך כל החילופים יבוצעו  .2.5.3

 .נכנס לתת גופיה לשחקן היוצא ורק לאחר מכן להיכנסהשחקן העל  .2.5.4
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במידה ויכנס שחקן לתחומי המגרש בטרם עזב חברו את תחומי המגרש ולא קיבל גופיית סימון מחברו  .2.5.5

)בהתחשב השופט ביתרון לקבוצה היריבה במידה ויש(, תיענש קבוצתו בבעיטה חופשית בלתי ישירה  

 .ממקום כניסת השחקן

 הרחקות .2.6

באחריות המאמן -יימו רק במצב חריג של אלימות, במצב בו שחקן חווה התפרצות זעםהרחקות יתק .2.6.1

  .אליו עד למצב של חוסר סכנה לשחקן או לסביבהלהיות צמוד האישי/מורה מלווה 

  .הוועדה המארגנתדעת במידה וישנם אירועים חריגים יינקטו צעדים משמעתיים בהתאם לשיקול  .2.6.2

ה .2.6.3 שהמשחק  לפני  הורחק  אשר  המופיעים שחקן  המחליפים  השחקנים  באחד  רק  להחליפו  ניתן  חל, 

  .ברשימת השחקנים

  .יורחק לשתי דקות -שחקן אשר יספוג כרטיס צהוב  .2.6.4

ובאותה                  .2.6.5 ענף  באותו  הקבוצה  את  להדריך  יוכל  לא  השופט,  ידי  על  המורחק  מאמן,  או  מורה 

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

                           .המשמעת

 ניקוד .2.7

  בשלב הבתים המוקדמים, שלב הבתים עליון/תחתון, ושלבי רבע וחצי גמר .2.7.1

 נק'  3 =  ניצחון

 נק'  1 =  שוויון 

 נק'  0 =  הפסד

   לחובה( 2:0נק' )  -1 = הפסד טכני

 זכות ההשתתפות  .2.8

תלמידים מן המניין שנרשמו לאותו בית ספר והחלו את לימודיהם בו  כל חברי נבחרת בית הספר יהיו   .2.8.1

 .ודיםבאותה שנת לימ 1.9 -ב 

 .(אוטיסטילקות תקשורתית )רצף    עם מוגבלות שכלית התפתחותית בכל רמה שהיא או  ןהמאובח  שחקן .2.8.2

 . רשאים להתמודד באותה קבוצה אינםבנים ובנות   .2.8.3

 סגל הקבוצה .2.9

תלמידים(, לפי רשימה שתוגש מראש )לפני תחילת   6תלמידים )לכל הפחות    20סגל שחקני הקבוצה ימנה עד  

 .(3)ראה נספח התחרויות( על גבי טופס הרישום הקבוצתי. 
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 ועדות  .2.10

 ועדה מארגנת  .2.10.1

 .מתקיימת התחרותבו   במחוזהמפקח/ת על החינוך הגופני  .2.10.1.1

 .מתקיימת התחרות במחוז בורכז/ת מחוזי/ת של ההתאחדות  .2.10.1.2

 , התאחדות הספורט לבתי הספר.כדורגלרכז ארצי ב –יניב רוזנבלט  .2.10.1.3

 .רכזת ארצית בהתאחדות הספורט לבתי הספר - שני בייצ'ר  .2.10.1.4

 .ספיישל אולימפיקס -מנהל ספורט ארצי   -גון צורי  .2.10.1.5

 .רכז כדורגל ספיישל אולימפיקס -אריאל ברק .2.10.1.6

 ועדת משמעת  .2.10.2

 ועדת משמעת מחוזית של הפיקוח על החינוך הגופני )על פי התקנון(

 ועדת ערעורים  .2.10.3

 ועדת ערעורים מחוזית של הפיקוח על החינוך הגופני )על פי התקנון( 

 נוהל הגשת ערעור  .2.10.4

יש להגיש למנהל התחרות בכתב ולא   - ערעורים המחייבים דיון מיידי במהלך התחרות   .2.10.4.1

 .חרי גמר האירוע שבערעורדקות א  20 -יאוחר מ 

שעות   24יש להגיש בכתב תוך    - ערעורים שאינם מחייבים דיון מיידי במהלך התחרות    .2.10.4.2

 .לרכז ההתאחדות במחוז ממועד התחרות,

כספי    .2.10.4.3 פיקדון  יצורף  ערעור  במקרה   500בסך    -לכל  רק  לבעליו  יוחזר  אשר  שקלים, 

 .שהערעור יתקבל

 :להופיע בדיון ולטעון, אך ורק הרשומים מטהרשאים להגיש ערעור וכן אף   .2.10.4.4

 הספר המעורב בערעור. -הספר ו/או המורה המלווה האחראי לנבחרת בית-מנהל בית •

 על החינוך הגופני.  ת/מפקח •

 פרסים .2.11

   .כל השחקנים מקבלים מדליות לפי הישג קבוצתם .2.11.1

  .בתחרות הגמר יוענקו גביעים 3-1לקבוצות שתדורגנה במקומות  .2.11.2

 .יוענקו בתום משחק הגמרהפרסים  .2.11.3
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 נהלי ארגון  .2.12

 תיאום לפני תחרות .2.12.1

   לוחות הזמנים.ביש להקפיד על רישום מוקדם לתחרות ולעמוד    

 סדר וניקיון  .2.12.2

התלמידים חייבים לשמור על הסדר והניקיון במקומות התחרויות וכן על שלמות המתקנים והציוד   

 שבמקום. 

 טכסי פתיחה וסיום  .2.12.3

הסיום של האירועים בטכס  הפתיחה ו  באירועים, חייבות להשתתף בטכסות  הנבחרות המשתתפ 

 בתלבושת מסודרת, בהתאם להוראות הוועדה המארגנת שיפורסמו מראש.            

 ח האדם לארגוןוכ .2.12.4

 ועדה המארגנת. ובאחריות הקביעת כוח האדם הנדרש לארגון התחרות והפעלתו בשטח  

  :שופטים .2.12.5

 עדה המארגנת. וידי הו-ידי שופטים שימונו על-על ינוהלוהמשחקים 

 אבטחה / סדרנים  .2.12.6

בכל תחרות, נוכחות מאבטח + סדרנים וכמותם תקבע עפ"י ההנחיות בחוזרי מנכ"ל / קב"ט הרשות  

 המקומית / קב"ט המחוז במשרד החינוך. 
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  חובש .2.12.7

עפ"י תקן הנחיות משרד  בכל אירוע יש לוודא הימצאות חובש מוסמך עם תיק עזרה ראשונה מצויד  

 החינוך לאירועי ספורט )יש לוודא ולהכריז על רכב פינוי במידת הצורך(.

 מגרש/אולם המשחקים .2.12.8

 .עדה המארגנתוהמשחקים יתקיימו אך ורק במגרשים שנבדקו ואושרו ע"י הו .2.12.8.1

דשא     המשחקים יתקיימו במגרש כדורגל תיקני המחולק לרבעים על משטח דשא רגיל /   .2.12.8.2

  .סינטטי 

במקרה של תקלה במגרש המשחקים המונעת אפשרות קיום טורניר, ימצא מגרש חלופי.   .2.12.8.3

 .במידה ומוצו כל האפשרויות ולא ניתן לפתור את הבעיה. ידחה האירוע למועד אחר

 קט רגל שערי  .2.12.9

 שביעיות תקניים. שערי 

 

 שינויים בלוח המשחקים  .2.12.10

ועדה המארגנת רשאית להחליט על שינוי או ביטול המשחקים כתוצאה ממזג אוויר חריג. בכל  וה

 בימים בהם קיימת סבירות למזג אויר גשום, באחריות בתי הספר ליצור קשר עם התאחדות מקרה  

 .קיום הטורניר את יום הטורניר ולוודא   בבוקר  הספורטלבתי  הספורט

 

 תחרויות  מועדי .2.13

 עד סוף פברואר   - תחרות מיומנויות   .2.13.1

 עד סוף אפריל   - בית ספר מארח  .2.13.2

 . תשפ"ב   כ"ד באייר   -רביעי יום  ,    5.202152.  - גמר ארצי .2.13.3
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 נספחים  .3

 התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל   - דף קשר רכזי מחוזות   - א'   נספח  .3.1

 מייל טלפון  נייד  תפקיד  שם

 osnatka@education.gov.il 073-3939443 050-6341541 צפון ה רכזת מחוז   אוסנת קרסנטי 

 matan@schoolsport.org.il 04-8307556 052-7457890 רכז מחוז חיפה  מתן נחמיאס 

 uri@schoolsport.org.il 073-3936816 050-8188035 רכז מחוז תל אביב  יורי שאינסקי

 hila@schoolsport.org.il 03-5619080 052-5452489 מרכז ה רכזת מחוז   הילה לוי 

 mifalimjer@gmail.com  073-3934217 052-6377221 רכזת מחוז ירושלים  אדווה זכריה

 Elisport12@gmail.com 08-9760676 052-2899253 דרום ה רכז מחוז   אלי חכמון

 צרכים מיוחדים תלמידים עם    - בית ספרי ספורט  של מועדון    דף קשר בעלי תפקידים   - ב'   נספח  .3.2
 

 
 03-5619080 -משרדי התאחדות הספורט לבתי הספר

 

 מייל נייד  תפקיד  שם

 שני בייצ'ר 
   -רכזת ארצית 

 Shani@schoolsport.org.il 052-8816222 ספורט נכים וצרכים מיוחדים   

 sharon@specialolympicsisrael.org 052-3053763 אולימפיקסמנכ"לית ספיישל  שרון לוי בלנגה 

רכז כדורגל ארצי + ניהול   אריאל ברק

 תחרויות ספיישל אולימפיקס 

050-2208030 Arielbarak26@gmail.com 

ספיישל  -מנהל ספורט ארצי   גון צורי

 אולימפיקס 

054-2000249 gon@specialolympicsisrael.org 
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