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 מנהלי בתי ספר, מורים לחינוך גופני ומאמנים נכבדים

 

 שלום רב!

 

נכים, שמחים   וההתאחדות לספורט  הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, בשיתוף התאחדות הספורט לבתי הספר 

בעלי    ,מהחינוך המיוחדוגאים להודיעכם על פתיחת שנת פעילות נוספת בשילוב תלמידים ותלמידות )יחד או לחוד(  

 .  בוצ'הליגת המועדונים הבית ספריים בענף ה  במסגרת,  (ו')החל מכיתה    21  -   13בגילאי  קשה    -לקות מוטורית בינונית  

 

 תלמידים ותלמידות בתחרויות ספורט בענפים השונים.  300,000 - מערכת החינוך מפעילה כ

ותלמידות מהחינוך המיוחד, בעלי לקויות מוטוריות,    החינוך הגופני רואה חשיבות רבה לשילובם של תלמידים 

 במסגרות ספורטיביות פורמליות.  

 

בארגון האליפות מושקעים משאבים רבים מצד כל השותפים, אשר מבטאים באופן הולם את החשיבות הרבה 

 חינוכיים.-שאנו מייחסים לה בהיותה מקנה ערכים ספורטיביים

 

החינוך הגופני הינו מקצוע המחנך לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים פעיל ובריא ולניצול נבון של שעות הפנאי,  

י העצמי ולהעצמה אישית של התלמיד ומקנה ערכים כגון: מנהיגות, הגינות, יושר, אחריות, סובלנות,  תורם לדימו

 שיתוף פעולה, כבוד לזולת, הכרת האחר ועזרה הדדית ומטרתנו לשנות דפוסי התנהגות ואורח חיים של תלמידנו.

 

וכי כל הנוטלים בהן חלק יהיו שותפים ספורטיבית והוגנת  -הרשו נא לי לקוות שהתחרויות יתנהלו באווירה חינוכית

 לחוויה נהדרת.

 

ולתרום ממעמדכם  ולהיות שותפים לאירוע המיוחד  והמורים/ות להצטרף  גם אתכם המנהלים/ות  מזמינים  אנו 

 ומניסיונכם לגיבוש, לעידוד ולהצלחת האליפות.

 

 אנו מאחלים לכם הצלחה. 

 

 

 

 

 בברכה,
 

 

 גיא דגן 
 החינוך הגופניהמפמ"ר והממונה על 
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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 

בתחרויות   . ב  חלק  הנוטלים  עי"ס,  לבתי"ס  והספורטיבית  החברתית  החינוכית,  ההתנהגות  "כללי 

 0250  - הוראות קבע   – בחוזר מנכ"ל ספורט", המפורסמים  

  -  2001שנתונים  )  21-  13הינו  הרשאים להשתתף בתחרויות  עם צרכים מיוחדים  גיל התלמידים   . ג 

2009) . 

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

באתר )ראה סעיף    באופן אוטומטי בתהליך ההרשמה  תשלחדרישת התשלום     צרכים מיוחדים.

להתבצע(2.1הרשמה   יכול  התשלום  או  באשראי,    ,  בנקאיתב צ'ק  "התאחדות    העברה  לטובת 

 . הספורט לבתי הספר"

 

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

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

 התייצבות לתחרות .1.2

 

נוהלי משרד החינוך )על פי ההנחיות בחוזרי  באחריות מנהלי בתי הספר לשמור על כל   .1.2.1

 מנכ"ל( בדבר יציאת נבחרת/משלחת/כיתה לאירוע/טיול.

 

הקבוצה חייבת  לפני תחילת התחרות.   דקות  20עד  הקבוצות חייבות להופיע לתחרויות   .1.2.2

 בליווי מורה מביה"ס )בנוסף למאמן(, ללא מורה לא תורשה הקבוצה להשתתף בתחרות. 

 

 : חייבת לדאוג לנבחרת בית ספר  .1.2.3

 תיק עזרה ראשונה. •

 סדרי תחבורה למקום התחרויות.  •

 כלכלה ושתייה לתלמידים/ות. •

 

 אי הופעה/ איחור .1.3

מהוועדה המארגנת  על הקבוצות המתחרות להופיע לכל תחרות בכל מזג אויר )אלא אם התקבלה

 פ התקנון. משמעתיים ע"  הודעה על שינוי(. קבוצה אשר לא תופיע לתחרות יינקטו נגדה צעדים

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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 שינויים בתוכנית התחרות .1.4

דעתה  שיקול  עפ"י  התחרויות,  בתכנית  שינויים  לערוך  רשאית  תחרות  בכל  המארגנת  הוועדה 

מהשתתפות  פסילה  תגרור  לתחרות  ההתייצבות  לשעת  איחור  האחראי/ת.  המפקח/ת  באישור 

 לקבוע אחרת. בתחרות. למרות המצוין לעיל הוועדה המארגנת רשאית ע"פ שיקול דעתה 

 

 תלבושת  .1.5

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

, מומלץ עם סמל 2020  -וצבע אחיד, המסומנת בהתאם לתקנון לאירועי החינוך הגופני התשפ"א  

 . ללא סמלי אגודות ופרסומות בית ספר 

 

 פרסומות / חסויות  .1.6

 ה עם תלבושת הכוללת פרסום מסחרי. חל איסור מוחלט על הופע

 

 טופס רישום קבוצתי  .1.7

 הנחייה לרישום הקבוצות תשלח לקראת האירוע. 

 

 מורים מלווים  .1.8

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

 הקבוצה לשחק ותעמוד בפני ועדת משמעת.  המורה חייב להישאר עד סיום התחרות.  

 

 מאמן/מדריך  .1.9

 רשאים להדריך את נבחרות בתי הספר:

 מורה לחינוך גופני.  . א 

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

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

 

 שימוש בכלי נגינה ומכשירי רעש .1.10

הם: בידורית, מגפון, צופרי אויר באמצעי הגברה כלשו  כל נגינה  שימוש, תוך איסור בניתן לעודד

 כו'. ו

 

 כדור המשחקים .1.11

 בהתאם לחוקת הבוצ׳יה. פ"אהמשחק בשנה"ל תש יכדור

   וציוד עזר הנחוץ.משחק  יכדורערכת על כל קבוצה להביא לתחרות 
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 מגיש עזרה ראשונה  .1.12

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

 . ללא מגיש 20סעיף    2019מאי    0213בחוזר מנכ"ל  רכב שיסומן כרכב פינוי, זאת עפ"י ההוראות  

עזרה ראשונה חל איסור לקיים תחרות. מגיש עזרה ראשונה ישב במיקום מרכזי הנראה לכל.  כל  

 קבוצה נדרשת להביא עמה תיק עזרה ראשונה מצויד כנדרש.

 

 בדיקות רפואיות  .1.13

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

להמציא   להשתתף בפעילות ספורט תחרותית של בתי ספר. התלמיד חייב כשירותו מבחינה רפואית  

אישור אחד   -את האישור לפני שהחל את השתתפותו בנבחרת באותה חטיבת גיל )חט"ב או חט"ע(  

חוזר מנכ"ל   ע"פ לכל חטיבת גיל. תלמיד ישוחרר מחובה זו אם עבר בדיקה רפואית ונמצא כשיר )

0081 .) 

 

 חוקה  .2

על ישוחקו  הבין -המשחקים  בפדרציה  הנהוגה  המשחק  חוקת  ל-פי  חו  למעטבוצ׳ה  לאומית  קים אותם 

 המפורטים בתקנון. 

 הרשמה .2.1

ורישום   למועדון  הספר  הרשמה  לבתי  הספורט  "התאחדות  באתר  מתבצע  שחקנים/ות  קבוצות 

יש להיכנס בשם משתמש  .  https://www.schoolsport.co.il/v2/#/loginבישראל". להל"ן קישור להרשמה  

ראה נספח   -מחוזהרכז/ת ית הספר )לפתיחה נא לצור קשר עם של ב סמל המוסד וסיסמה עם  

 א'(. 

 ציוד המשחק .2.2

השופט הראשי בתחרות, ובהתאם לחוקת  ידי  -על  ים לעבור אישורוד אישי חייבציכל ציוד המשחק, ו

 . הבוצ׳ה

 הרכב הקבוצה  .2.3

)לפני תחילת    תלמידים לפי רשימה שתוגש מראש    8  -תלמידים לפחות ולא יותר מ    3קבוצה תמנה  

להשתתף    יבבטופס הרישום מחו  וםכל תלמיד הרשהתחרויות( על גבי טופס הרישום הקבוצתי.  

 במשחקון אחד לפחות, בכל אחד ממשחקיה של קבוצתו.  

 : הללוהאופציות  3 - מ  אחדבעת משחק יהיה על המגרש  השחקניםהרכב 

 ושחקן שלישי עם נכות פיזית כללית.   CPשני שחקני  . א 

 . CPשחקני רמפה ושני  שחקן . ב 

      כללית. נכות פיזיתעם ושחקן  CPשחקן רמפה, שחקן  . ג 

 

 כות ההשתתפות ז .2.4

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
https://www.schoolsport.co.il/v2/#/login
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מן המניין שנרשמו לאותו בית ספר והחלו   יםתלמידנבחרת בית הספר יהיו  יכל חבר .2.4.1

 באותה שנת לימודים.  1.9 - בבו  םאת לימודיה

ובמשחקי הגמר הארצי באותו ענף ה מיד שעבר בין בתי ספר המעורבים בליגשיתוף תל .2.4.2

יאושר רק לאחר מילוי טופס הבקשה לאישור  ,עבר הבנבחרת בית הספר שאלי

בנבחרת בית ספר ואישורו על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך  תלמיד חדשהשתתפות 

 הגופני. 

 

 ועדות  .3

 ועדה מארגנת .3.1

 .הפיקוח על החינוך הגופני במחוז ת"א, משרד החינוך - גב' טלי קשתי  •

 אחראית על הבוצ'ה מטעם התאחדות לספורט נכים. –גבר ענבל עוזרי  •

 . לבתי הספרת ארצית בהתאחדות הספורט רכז  -  גב' שני בייצ'ר •

 ההתאחדות לספורט נכים. - ף ענ הרכז ה ויו״ר ועדת הבוצ׳ -מר איציק אזולאי •

 ההתאחדות לספורט נכים.נציג/ה מ •

 

 ועדת משמעת  .3.2

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

 

 ועדת ערעורים .3.3

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

 

 פרסים  .4

 הספר. -לבתי יוענקו פרסים קבוצתיים תבתחרו 3 - 1לקבוצות שתדורגנה במקומות 

 

 נהלי ארגון  .5

 ל צופיםקה .5.1

 , בהתאם למגבלות אולם התחרות. ל מעודדים למשחקיתאפשר להביא קה ספר-יתלב

 

 סדר וניקיון  .5.2

 ן על שלמות המתקנים והציוד. לשמור על הסדר והניקיון במקומות התחרויות וכ  יםחייב  תלמידיםה

 סי פתיחה וסיום טק .5.3

המשת בטק הנבחרות  להשתתף  חייבות  באירועים,  האירועים  תפות  של  והסיום  הפתיחה  סי 

 בתלבושת מסודרת, בהתאם להוראות הוועדה המארגנת שיפורסמו מראש.    

 אולם משחקים .5.4

 עדה המארגנת.והמשחקים יתקיימו אך ורק באולמות שנבדקו ואושרו ע"י הו 
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 טחה וסדרניםאב .5.5

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

   .המקומית/קב"ט המחוז במשרד החינוך

 

 בטיחות באירועי חינוך גופני וספורט של בתי הספר .5.6

תהיה הפרדה ברורה בין שני    -ופים  בכל אירוע ספורטיבי של בתי הספר בהשתתפות קהל צ •

   הקהלים.

 בעלי התפקידים הבאים: האחד אחראי על האירוע, והאחר המורה/המאמן המקצועי.  •

יה הפרדה ברורה בין ספסל תה  -בתי ספר בהשתתפות קהל צופים  בכל אירוע ספורטיבי של   •

  חלק פעיל במשחק לבין קהל הצופים. יםהנוטל שחקניםה

 

 ת יו תכנית התחרו שיטת המשחקים ו  .6

 הנבחרות שתגענה לתחרות.  מספרלפי שיטת הבתים ולאחר מכן דירוג על פי 

 

 ת יוהתחרו ימועד .6.1

 18.1.2022  –  ב    חורף תחרות   .6.1.1

 . 17.5.2022  –   ב   קיץ   תחרות  .6.1.2

 שינויים בלוח המשחקים  .6.2

 במהלך השנה   ,כולל ביום המשחקים  ,עדה המארגנת רשאית לבצע שינויים בלוח המשחקיםוהו

  ומספר הקבוצות לא יישאר כמתוכנן.  במקרההתאם לצורך. יתכנו שינויים במועדים ובשיטה ב

 קורונה  .7

ת אימונים  וכניותלמענה  מותאמת שתיתן  כנית  ובימים אלה ת    מתגבשת  קורונה ה מגבלות    בשל  .7.1

 " שיאפשרו את קיום הפעילויות.  ת"וירטואליומרחוק ולתחרויות 

 

הנחיות מתווה ללימודים בבתי הספר וההנחיות המופיעות במסמך "אורחות  על פי  הפעילות תתקיים   .7.2

 תשפ"א". שנה"ל  -החיים בבית הספר בתקופת הקורונה של משרד החינוך
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 נספחים  .8

 התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל   - דף קשר רכזי מחוזות   - א'   נספח  .8.1

 מייל  טלפון נייד תפקיד שם

אוסנת  

 קרסנטי

-050 צפון ה רכזת מחוז  

6341541 

073-3939443 osnatka@education.gov.il 

-052 רכז מחוז חיפה  מתן נחמיאס 

7457890 

04-8307556 matan@schoolsport.org.il 

-050 רכז מחוז תל אביב  יורי שאינסקי

8188035 

073-3936816 uri@schoolsport.org.il 

-052 מרכז ה רכזת מחוז   הילה לוי 

5452489 

03-5619080 hila@schoolsport.org.il 

-052 רכזת מחוז ירושלים  אדווה זכריה

6377221 

073-3934217  mifalimjer@gmail.com 

-052 דרום ה רכז מחוז   אלי חכמון

2899253 

08-9760676 Elisport12@gmail.com 

 

 בוצ'ה   -   של מועדון ספורט בית ספרי   דף קשר בעלי תפקידים   -   ב'   נספח  .8.2

 

 

 03-5619080  :משרדי התאחדות הספורט לבתי הספר

 מייל  נייד תפקיד שם

התאחדות הספורט  רכזת ארצית  שני בייצ'ר 

  לבתי הספר

052-8816222 Shani@schoolsport.org.il 

רכזת ליגת הבוצ׳ה, ההתאחדות  ענבל עוזרי

 הישראלית לספורט נכים

052-3621244 Inbal.ozeri@gmail.com 
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