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 בתי הספר יומנהל ותמנהל

 לחינוך גופני ות ומוריםמור

 הרצליה

 
 שלום רב,

 
, לשנת היישוביים מוגשת לכם חוברת מפעלי הספורטלהלן 

 ., בתקווה שמפעלי הספורט יאושרו בתקופה זוא"פהלימודים תש

 

 

 

  –החוברת מופיעה באתר האינטרנט של העירייה 

www.herzliya.muni.il [ ביה"סספורט ב < ספורט <אגף תנו"ס  <יחידות העירייה] 

 

 

http://www.herzliya.muni.il/
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  כי התלמידים, המורים והמאמנים יתנהגו  בקשתהמח' לספורט מ

 ובהגינות לזולת ביושר, בכבוד

 

  טובהבריאות 
 
 טלי קשתי                                                 אהרל'ה שמטוב       
 על החינוך הגופניהפיקוח                                                                               חלקה לספורטמנהל המס. 

 תוכן  העניינים
 

 עמוד  

 5 וכללי התנהגות      תקנון כללי 1

 9 יב' –תיכוניים י' בתי הספר ה 2

 16 ט' –ז'  חטיבות הביניים 3

 29 ו' –היסודיים ה' בתי ספר  4

 50 טלפונים, שירותים, טפסים  5

 
 
 
 

 
 

 תקציר תאריכי התחרויות
 

 התחלה תאריך כיתות ענף מס'

 15.10.20 יב' –י'  קט רגל 1

 25.10.20 יב' –י'  כדורגל 2

 2.11.20 ט' –ה'  מרוצי שדה 3

 5.1.21 ט' כדורסל 4
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 10.1.21 ט' כדוריד 5

 20.1.21 ט' קט רגל 6

 25.2.21 ט' כדורשת 7

 9.2.21 ח' –ז'  קט רגל 8

 15.2.21 ח' –ז'  סלכדור 9

 24.2.21 ח' –ז'  כדוריד 10

 11.11.20 ו' –ה'  קט סל 11

 23.11.20 ו' –ה'  1א"ק מחזור  12

 21.12.20 ו' –ה'  2א"ק מחזור  13

 11.1.21 ו' –ה'  3א"ק מחזור  14

 1.2.21 ו' –ה'  4א"ק מחזור  15

 6.12.20 ו' –ה'  כדוריד 16

 17.2.21 ו' –ה'  קט רגל 17

 12.5.21 ו' –ה'  כדורשת 18

 

אנו מאחלים הצלחה בתחרויות לכל בתי הספר בשלבים היישוביים, 

 והארציים.המחוזיים 
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 תקנון כללי

 
 להלן תקנון כללי לכל המשחקים והתחרויות:

וכל  ,גופניהנוך יחהמפעלי הספורט במחוז ת"א יפעלו בהתאם וע"פ חוברת תקנון לאירועי  .1

 .נ"גהח מפקחימועצת שפורסמו בחוזרי מנכ"ל ועפ"י החלטות  העדכונים והשינויים

ת ביה"ס, כולל ת.ז. ותאריך \ומודפס, חתום ע"י מנהלשחקנים, מקורי טופס רישום חובה להופיע עם  .2

 תורשה להתחרות ותוכרז כמפסידה טכנית. לאללא הטופס, הנבחרת  לידה.

יש להופיע לכל התחרויות בזמן. במידה שבי"ס אשר נרשם לתחרות אינו מופיע, עליו להודיע זאת, למח'  .3

 לספורט, כשבועיים לפני התחרות.

 באחריות בתי הספר.ההגעה למקום התחרויות  .4

 .תיק עזרה ראשונהעם ו]מכנסיים, חולצה ממוספרת[  ואחידה ייצוגית יש להופיע בתלבושת ספורט .5

 לתחרות ]כדורים, מקלות החלפה וכו'[. ציוד רלוונטיעל בתי הספר להופיע עם  .6

חייב ללוות את התלמידים לתחרויות,  ,מהצוות הקבוע של ביה"ס, [נ"ג]רצוי לח חוזר מנכ"ל, מורה פ"יע .7

חייב להתלוות מורה נוסף  מעודדים. במידה שמגיעים ביה"סמן התחרות ולהחזירם לזלשהות עימם ב

 תלמידים. 20לכל 

 , עם תעודה שעבר את קורס ההתאמה למערכת החינוך.מדריך\אמןעל המאמן להיות בעל תעודת מ .8

 עם האחראים במקום.לברר מועדי המשך המשחקים באחריות המורים  .9

 ]לבנות אסור לשחק בקבוצת בנים ולהיפך[. על פי תקנון משרד החינוך, אין קבוצות מעורבות .10

 עדה המארגנת שמורה הזכות לשנות את לוח המשחקים, שיטת המשחקים ומועדם.ולו .11

 :זכות ההשתתפות .12

לו את לימודים כל חברי נבחרת בית הספר יהיו תלמידים מן המניין שנרשמו לאותו בית ספר והח 

או  בנבחרת בית הספר רשאים להשתתף תלמידים באותה שנת לימודים. בספטמבר 1 – בו ב

 י"ב(.-ט' או י' ח', -ו',   ז' –ה' מאותה חטיבת גיל בלבד ) תלמידות,

  : ט'-ח' ו-ת הגיל ז'ובחטיב

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

לא ייחשבו חריגי גיל.  ]בשנה אחת בלבד[, תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילםב. 

' שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א ,לכך המנהל יאשר ע"ג הטופס ב תלמיד כזה באליפויות השונותולישל

 .בשנתון הקטן מגילו

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

זאת, הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידים שלא נשארו כיתה מאז כיתה א', בהתאם 

 לנאמר לעיל.

 י"ב:-בחטיבת הגיל י'

יוכל להיות על  ,משחק תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך 2רק , בטופס המשחקניתן לרשום 

 .בלבד אחדהמגרש תלמיד חריג גיל 
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חריגי גיל כל קבוצה/נבחרת של בית ספר רשאית לרשום בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים כמה 

 25]בכדורגל מתוך רשימה של  שחקנים 20כהגדרתם בתקנון ללא הגבלה; זאת מתוך רשימה של עד 

 .שחקנים[

  הספורט בתחרויות להשתתפות הקובעים התאריכים עדכון

 תשפ"א הלימודים בשנת

בשנת הלימודים תשפ"א, תאריך הלידה הקובע לגבי השתתפות תלמידים ותלמידות 

 1בדצמבר. תלמידים ותלמידות אשר נולדו מתאריך  1בתחרויות ספורט בתי הספר הוא 

 בדצמבר ואילך לא יחשבו כחריגי גיל.

 להלן תאריכי הלידה הקובעים על פי שכבות הגיל:

. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד כ"ט בחשוון  1.12.2006 ח': י' בכסלו תשס"ז,-לכיתות ז'

 , ואילך.1.12.2005 תשס"ו, 

. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד י"ח בכסלו  1.12.2005 לכיתות ט': כ"ט בחשוון תשס"ו,

                                                                                                                                     , ואילך.1.12.2004תשס"ה, 

. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד ט"ז בכסלו 1.12.2002 : כ"ו בכסלו תשס"ג,י"ב-לכיתות י'

 , ואילך.1.12.2001תשס"ב, 

 51 -כדורסל , שחקנים 20 -כדורגל  :אשר ניתן לרשום למשחקם בנבחרות התלמידי 'מס

 .שחקנים 12 –רגל  - , קטשחקנים 14 - כדורשת\כדורעף, שחקנים 18 -כדוריד ,  שחקנים

 

 :אישור  רפואי .13

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

 0081הספר מותנית בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד החינוכי )ראו הוראת קבע מס'           

 "אישורים רפואיים"(. במקרה שהצהרת ההורה מציינת מצב של מחלה ) אחד הסעיפים 6בחוזר עח/          

 פורט תחרותית.בטופס ההצהרה מסומן(, יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ס          

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

 המלצות רפואיות חדשות. ההורים נדרשים להצהיר מדי שנה על בריאות ילדם.          
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  כללי התנהגות של הספורטאיכללי התנהגות של הספורטאי

 

 .םמאמציהעת מיטב לשחק בהגינות ומתוך הנאה תוך השק .1

 להקפיד על שמירת כל חוקי המשחק. .2

 להישמע להוראות המאמן.  .3

    .נכונות-ל גם החלטות הנראות כבלתילכבד את החלטת השופט , ולקב .4

 להתנהג בצורה נאותה בעת הפסד.ו להיות צנוע בעת ניצחון .5

 להכיר בעובדה שהתנהגותו מייצגת את קבוצתו. .6

 באדיבות בכל התנאים.לכבד את היריב ולהתייחס אליו  .7

 להימנע מוויכוח עם שופט, מאמן, שחקנים אחרים או עם קהל. .8

 להימנע מהתנהגות גסה או אלימה. .9
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  ללי הגינות למורה לחינוך גופני ולמאמןללי הגינות למורה לחינוך גופני ולמאמןככ

באובייקטיביות, תוך דבקות בעקרונות ומלא את תפקידך בסובלנות  .1

 חינוכיים.

באמצעות  -היבטים של כבוד הדדי בכל מפגש ספורט של בתי ספר הדגש  .2

 לחיצת ידיים בתחילת האירוע ובסיומו.

 לתלמידיו, הם עשויים לחקותו לטוב ולרע. דוגמההמורה מהווה  .3

בכל הזדמנות ערוך בבית הספר פעולת הסברה, המדגישה את הצדדים  .4

 השליליים בהתנהגות הספורטאי. החיוביים והמצביעה על הצדדים 

מן ואת תלמידי הקבוצה היריבה, והתייחס כבד את המורה, את המא .5

 אליהם באדיבות.

 הדגש היבטים חברתיים באמצעות מפגשים חברתיים בין קבוצות מתחרות. .6

 הימנע בכל עת מהתנהגות גסה או אלימה. .7

 פי חוקי התחרות. ת לשחקנים אך ורק בהתאם למותר עליש לתת הוראו .8

 דע לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד! .9
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 תלמידים -ב "י –אליפות כדורסל י' 
 

 

 

 

 

 

 "היובל" תיכון של תלמידים, ,הכדורסל תוקבוצ √
 .בשלבים המוקדמים המחוזיים ייצג את הרצליהת
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 תלמידים –ב "י –י'  ידליפות כדורא

 

√ 

  "ראשוניםהתיכון "של תלמידים, תלמידות ויד ת הכדורוקבוצ 

 :ב ושיחל יםהמחוזי יםשלבבאת הרצליה  נהייצגת

 29.11.20 –תלמידות 

  7.12.20  -תלמידים 
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 ב"י - רגל י'-אליפות הרצליה בקט

 [.נבו"ספורטק הרצליה" ]רח'  מקום:

 [:לפי תקנון אירועי החינוך הגופני]  תקנון

 .ילופיםמחליפים(, אין הגבלה במס' הח 7שחקנים+ שוער ) 4המשתתפים: מס'  .1

 דקות הפסקה. 3דקות +  X 12 2משך משחק  .2

 .חובה לשחק עם מגיני עצם .3

בעיטות לכל קבוצה  3מ' ) 6 -יבעטו בעיטות עונשין מ  . בשיטת גביע,לא תהיה הארכה במקרה שוויון .4

 ולאחר מכן בעיטה לכל קבוצה עד להכרעה(.

 כל קבוצה זכות לפסק זמן בכל מחצית.ל .5

 
 ]אחראי אדריאן גרמן[:תלמידים  –לוח זמנים 

 
 20.10.51' היום 

 
 10.00 בשעה דור - היובל 1

 10.40 " אחיה - תיכון חדש 2

 11.30 " 2 מנצחת - 1מנצחת  3
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 .17.1.21 –שיחל ב  תסיים ראשונה, תעפיל לשלב המחוזיאשר  התלמידים נבחרת

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס, הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 י"ב - אליפות כדורגל י'
 

 : האצטדיון העירוני מקום

 20.10.52  –: יום א' תאריך

 יואב שטראוס: אחראי
 :תקנון

 
 מלווים בלבד. 3+  הרשומים בטופס[ 25]מתוך  שחקנים 20במגרש יהיו נוכחים  .1

 חובה להגיש טופס רישום קבוצתי מלא וחתום. הופעה ללא טופס תחשב כהפסד טכני. .2

 על כל קבוצה להופיע עם שתי מערכות לבוש )כהה ובהירה(, תיק עזרה ראשונה וכדור משחק. .3

 חובה לשחק עם מגיני עצם. .4

 .השחקניםהמורה המלווה יהיה אחראי להתנהגות  .5

בית ספר אשר רוצה לצרף תלמידים לעידוד חייב למלא טופס "התחייבות  .6

תלמידים יש צורך במורה מלווה ]בנוסף על  20למספר צופים", כאשר על כל 

המורה המלווה של השחקנים. נבחרת שיגיעו עמה תלמידים ללא "טופס 

  .התחייבות", לא תורשה להתחרות ותפסיד טכנית

 .[דקות 25]במקרה של משחק בודד כל מחצית תימשך  דקות הפסקה 5+  דקות X 20 2משחק כל משך  .7

 תוצאת המשחק: יהיה שוויון בשבמידה  .8

 לא תיערך הארכה. - בשיטת ליגה .א

בעיטות לכל קבוצה, במקרה של  5מ',  11 –ייבעטו בעיטות הכרעה מ  –בשיטת גביע   .ב

 שוויון בתום הבעיטות, כל קבוצה תבעט בעיטה אחת לסירוגין, עד להכרעה.

 חילופים בכל משחק. 6יש אפשרות לבצע עד  .9

 חילופים בכל משחק. 6יש אפשרות לבצע  .10

 ופט[. שה]באחריות דקות ולאחר מכן חוזר למשחק  5 -ן המקבל כרטיס צהוב מורחק מידית ל שחק .11

שחקן מורחק בכרטיס צהוב בסמוך לסיום המחצית הראשונה, סיום המשחק )במידה ויש במידה ש .12

את ריצוי העונש  יסייםהארכה( וסיום החלק הראשון של הארכה וטרם ריצה את מלוא זמן עונש ההרחקה, 

להשתתף שחקן מורחק בסיום מועד ההארכה וטרם ריצה את עונשו לא יהיה רשאי אם הבהמשך המשחק. 

 מטר. 11 -בהכרעות בבעיטות עונשין מ

 כרטיסים צהובים במשחק, תגרור הרחקה מהמשחק, והרחקה מן המשחק הבא. 2צבירת  .13

ההרחקה. כמו  במידה ושוער מורחק בכרטיס צהוב , אחד משחקני השדה יחליפו עד תום מועד ריצוי עונש.14

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

ניתן להחליף שחקן שהורחק בכרטיס צהוב בשחקן אחר. השחקן המחליף יהיה רשאי להיכנס לשדה .15

 המשחק רק לאחר ריצוי מלא של זמן עונש ההרחקה.

 כניסת השחקן חזרה מותנית בסימון של השופט הראשי.  .16

 



 

14 

 :לוח זמנים
 

 .דקות הפסקה 10+  דקות X 20 2 :משחקהמשך 
 
 

  09.30 בשעה תיכון חדש - הראשונים 1

  10.30 " 1מפסידה  - יובלה 2

  11.30 " 1מנצחת  - יובלה 3

 
 

 

 6.12.20 –החל מ  תייצג את הרצליה בשלב המחוזי מנצחתה

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .הטופס, הנבחרת לא תורשה להתחרותללא . מנהל/ת ביה"ס
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 י"ב –כדורשת תלמידות י' אליפות בתי הספר ב

 

 

 

 

שלבים את הרצליה ב תייצג הראשונים תיכוןקבוצת התלמידות של 

 14.2.21 –החל מ  המחוזיים בכדורשת
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 מרוצי שדה

 ח', ט'-כיתות ז'
 

 
 ]ליד האקליפטוסים והאגם[ הרצליהפארק   :מקום

 2020.11.2 -: יום ב' תאריך

 תקנון

 התחרות הינה קבוצתית ואישית.. 1

 .רצים[ 4 –רצים ולא פחות מ  6 -]לא יותר מ רצים  6 -כל קבוצה מורכבת מ .2

 ישיג בתחרות.אשר במספר נקודות בהתאם למיקום  ת הספרכל רץ יזכה את בי .3

תסיים עם פחות ש)קבוצה  חושבהרצים הטובים מכל קבוצה יסכום הנקודות של ארבעת  .4

 (., אלא רק באישירצים לא תיכלל בדרוג הקבוצתי 4 - מ

של כל קבוצה אשר יגיע  הרביעייקבע הדרוג עפ"י הרץ  -במקרה שוויון במספר הנקודות  .5

 של הקבוצה המתחרה. הרביעיבדרוג טוב יותר מהרץ 
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 הנחיות

 .מורה תובלווייואחידה על כל הרצים להופיע בתלבושת ספורט מלאה  .1

 ספר להיות בשטח הכינוס חצי שעה לפני תחילת המרוץ.-על כל בית  .2

 .שתי הקבוצות שתסיימנה ראשונות, בכל קטגוריה, תעפלנה לשלב המחוזי .3

תלווה להקפיד כי במידה שתלמידים מעודדים מגיעים לתחרות, יס ”על מנהלי בתיה .4

 אליהם מורה מלווה אחראי.

      

 

 

 :ערעורים

 דקות מתום המקצה. 15יש להגישו תוך  -במקרה ערעור 

הוא הפוסק בדרג האישי ומנהל המזכירות הוא הפוסק בדבר הדרוג  האחראי ב"משפך"השופט 

 הקבוצתי.

 ועדת  ערעורים:

 .נציג המוריםמנהל התחרות, נציג המח' לספורט, 

 

 לוח זמנים:

     כינוס - 09:00

 מ' 3,000 תלמידים ט' זינוק - 09:15

 מ' 2,000 תלמידות ט' זינוק - 09:40

 מ' 2,500 תלמידים 'ח –'ז זינוק - 10:10

 מ' 1,500 תלמידות 'ח –'ז זינוק - 10:30

 

 00.11בשעה  חלוקת הפרסים

 

 .  24.11.20 –ב  תל אביבגבעת המופעים ביתקיים ב – הגמר המחוזי

 הקבוצות שסיימו במקומות הראשונים בכל גיל ובכל מין.  2תעפלנה 

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 ט' -כדורסל 
 

 21.1.5יום ג'  - תלמידים

 מקום: אולם בן גוריון הרצליה.

 הפסקה. 'דק X 4  +5)נטו(  'דק 7זמן משחק:  

  2754349-052אחראי: ירון ארנון 

 

  12.00 בשעה סמדר  -  בן גוריון 1

  13.10 " 1מפסידה  – רעות 2

  14.20 " 1מנצחת  –רעות  3

 

 

 . 2.3.21 –החל מ  הראשונה תעפיל לאליפות המחוזית

 

 ותתלמיד

 .25.4.21 –החל מ  תייצג את הרצליה בשלבים המחוזייםקבוצת התלמידות של חט"ב בן גוריון 

 

 

 

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס

 

 

 

 



 

19 

 'טכדוריד תלמידים 
 אולם הראשונים: מקום

 נורית כהן: תאחראי

 

 :תקנון

 שחקנים + שוער. 6מס' המשתתפים:  .1

 דקות הפסקה. X 2  +10דקות  20משך המשחק:.2

 המשחק לפי תקנון אירועי החינוך הגופני..3

 זיקות לסירוגין,לכל קבוצה ולאחר מכן  זריקות 5)  מ' 7 –תקיימו זריקות עונשין מ י יוןיהיה שוובמידה ש .4

 עד להכרעה(. 

 לכל קבוצה זכות לפסק זמן אחד בכל מחצית. .5

 

 תלמידים

  21.1.10  יום א'

 12.30 בשעה הנגיד - זאב 1

 

 

 

 ת המחוזי אליפותבשתזכה במקום הראשון, תייצג את הרצליה  קבוצת התלמידים

 .13.1.21 -החל מ

 
 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 ט' -רגל  -אליפות הרצליה בקט

 

 : ספורטק הרצליהמקום

 אחראי: אדריאן גרמן

 

 :תקנון

 .חילופיםאין הגבלה במס' ה-[מחליפים 7]שחקנים + שוער  4מס' המשתתפים:  1

 דקות הפסקה. 3דקות +  X 15 2משך המשחק:  2

 לפי תקנון אירועי החינוך הגופני.המשחק  3

 .חובה לשחק עם מגיני עצם 4

במידה שהקבוצות משחקות בשיטת ליגה, במקרה שוויון אין הארכה והמנצחת תקבע על פי מס'  5

 6 -הנקודות ולאחר מכן על פי הפרש השערים. במקרה שוויון בשיטת גביע, יבעטו מיד בעיטות עונשין מ 

 ה ולאחר מכן בעיטה לכל קבוצה עד להכרעה(, ללא הארכה.בעיטות לכל קבוצ 5מ'  )

 לכל קבוצה זכות לפסק זמן אחד בכל מחצית. 6

 

 תלמידים

  12.1.20  'דיום  –בית א' 

 11.45 בשעה סמדר - בן גוריון 1

 12.25 " 1מפסידה  - אחיה 2

 13.05 " 1מנצחת  - אחיה 3

 

 

  1.21.52'  ביום  -בית ב' 

  11.45 בשעה רעות - זאב 4

  12.25 " 4מפסידה  - הנגיד 5

  13.05 - 4מנצחת  - הנגיד 6
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  12.2.2' גיום  – חצי גמר וגמר

 12.00 בשעה 'בבית  2מקום  - בית א' 1מקום  5

 12.40 בשעה בית ב' 1מקום  - בית א' 2מקום  6

 13.20 בשעה 6מנצחת  - 5מנצחת  7

 

 
  תהמחוזי אליפותבשתזכה במקום הראשון, תייצג את הרצליה  קבוצת התלמידים

 .23.2.21 -החל מ

 
 

 

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 'ט ותתלמיד שתכדור
 

 אולם תיכון חדש: מקום

 לי נגראחראי: א

 25.2.21תאריך: יום חמישי  

 :תקנון

 מ'. X 9 18 מידות המגרש: .1

 מ'. 2.20 גובה הרשת: .2

 שחקניות= הפסד טכני.  6שחקניות. אם אין  14שחקניות. מקסימום  6מינימום   מספר שחקניות: .3

 1-1 שוויון של במקרה. נקודות 2 של הפרש עם 18 – עד 2 - ו 1 מערכה. מערכות 3  -מ הטוב: שיטת ניקוד .4

 .נקודות 2 של הפרש חובת עם 15 – עד 3 מערכה ,במערכות

במקרה של שוויון במערכות, משחקים את  קבוצה הזוכה בשתי מערכות, מנצחת במשחק. ניצחון במשחק: .5

 נקודות לפחות. 2נקודות עם יתרון של  11 המכרעת עד להשגת המערכה 

ברגע שהכדור נזרק ע"י השחקנית הפותחת, כל קבוצה צריכה להתמקם בתוך חלקתה  מיקום שחקניות במגרש: .6

 .1-6בהתאם לסדר העמדות 

כל קבוצה זכאית לשלוש נגיעות בכדור לכל היותר )חסימה לא נחשבת נגיעה( על מנת  נגיעות של קבוצה בכדור: .7

 וצה.מסירות בין שחקניות הקב 2להחזיר את הכדור. על כן, מותרות לכל היותר 

 שחקנית אינה רשאית לגעת בכדור פעמיים ברציפות. )אסור למסור לעצמה(. נגיעות עוקבות: .8

ברגע ששתי שחקניות תופסות את הכדור בו זמנית ייחשב הדבר כשתי נגיעות.  ברגע ששלוש  זמניות:-נגיעות בו .9

שחקניות תופסות בו זמנית את הכדור יחשב הדבר שלוש נגיעות ואז חייבים להעביר את הכדור לשטח הקבוצה 

 היריבה.

לקים שונים של הגוף בתנאי הכדור יכול לגעת בח הכדור יכול לגעת בכל חלק של גוף השחקנית. מאפייני הנגיעה: .10

 שהנגיעות מתרחשות בו זמנית )ניתן להצמיד את הכדור לחלקי הגוף השונים(.

בת לבוא מסירה או העברת הכדור )בניתור צעדים רצופים עם הכדור ביד ולאחריהם חיי 2מותר לבצע עד  צעדים: .11

 או בעמידה(.

 יה אחת.זמן החזקת הכדור לפני מסירתו מוגבל לעד שני החזקה בכדור: .12

 נגיעה של שחקנית עם כדור ברשת העליונה מהווה עבירה. נגיעה ברשת: .13

 השחקניות חייבות לשמור על סדר הפותחות כפי שנרשם בטופס המערך. סדר הפותחות: .14

 שניות משריקת השופט לפתיחה. 8הפותחת חייבת לזרוק את הכדור תוך  ביצוע זריקת הפתיחה: .15

 רק שחקניות קדמיות רשאיות להשלים חסימה או הנחתה. פעולת חסימה והנחתה: .16

נגיעה בחסימה אינה נחשבת במניין הנגיעות של הקבוצה. לכן, לאחר נגיעה בחסימה,   חסימה ונגיעות של קבוצה: .17

 לרשות הקבוצה שלוש נגיעות על מנת להחזיר את הכדור.

 אסור לחסום זריקת פתיחה של היריבה. חסימה של הפתיחה: .18
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 שניות בכל מערכה.  30לכל קבוצה עומד פסק זמן אחד של  :פסקי זמן .19

 שחקניתהיותר בכל מערכה. לכל קבוצה מותר לבצע שמונה החלפות שחקנית לכל  החלפת שחקנית: .20

 מערכה. לאותה אותה שהחליפה השחקנית במקום רק לחזור יכולה שהוחלפה,

 

 תלמידות

 12.00 בשעה רעות - יד גיורא 1

 13.00 בשעה זאב - 1מפסידה  2

 14.00 בשעה זאב - 1מנצחת  3

 

תקיימו   יהקבוצה שתזכה במקום הראשון, תעפיל לשלבים המחוזיים ש

 .1.3.21 – החל מ

 

 

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 ח' –ז' רגל -אליפות הרצליה בקט

 : ספורטק הרצליהמקום

 אחראי: אדריאן גרמן

 :תקנון

 .חילופיםאין הגבלה במס' ה[ מחליפים 7]שוער ו שחקנים 4מס' המשתתפים:  .1

 דקות הפסקה. 3דקות +  X 15 2  משך המשחק: .2

 המשחק לפי תקנון אירועי החינוך הגופני. .3

 .חובה לשחק עם מגיני עצם .4

אין הארכה והמנצחת תקבע על פי מס' הנקודות ולאחר מכן על פי הפרש במקרה שוויון בשיטת ליגה,  .5

בעיטות לכל קבוצה ולאחר מכן  5מ'  ) 6 -השערים. במקרה שוויון בשיטת גביע, יבעטו  בעיטות עונשין מ 

 עד להכרעה(, ללא הארכה.  לסירוגין

 לכל קבוצה זכות לפסק זמן בכל מחצית. .6

 משחקיםתכנית ה

 תלמידים

  12.2.9  יום ג' –בית א' 

  11.45 בשעה סמדר - בן גוריון 1

  12.25 " 1מפסידה  - אחיה 2

  13.05 " 1מנצחת  - רעות 3

 

  1.22.11'  היום  -בית ב' 

  11.45 בשעה זאב - הנגיד 4

  12.25 " 4מפסידה  - רעות 5

  13.05 " 4מנצחת  - רעות 6

  1.22.81' היום  – חצי גמר וגמר

  12.00 בשעה בית ב' 2מקום  - בית א' 1מקום  7

  12.40 בשעה בית ב' 1מקום  - בית א' 2מקום  8

  13.20 בשעה 6מנצחת  - 5מנצחת  9

 תהמחוזיאליפות בן, תייצג את הרצליה הראשו םבמקו תזכהאשר  תלמידיםה קבוצת

 .15.3.21 – בגולטיים תל אביב, החל מ תקייםתש

 

ללא הטופס . חתום ע"י מנהל/ת ביה"ס י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .הנבחרת לא תורשה להתחרות
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 ח' –ז'  כדורסל

 

 15.2.21' ביום  - תלמידים

 מקום: אולם בן גוריון הרצליה.

 הפסקה. 'דק X 4  +5)נטו(  'דק 7זמן משחק:  

  2754349-052אחראי: ירון ארנון 

 

  12.30 בשעה זאב  -  בן גוריון 

     

     

 

 .21.4.21 –הקבוצה המנצחת תשתתף במוקדמות השלבים המחוזיים החל מ  –תלמידים 

 . 22.4.21 –במוקדמות השלבים המחוזיים החל מ  שתתףבן גוריון, ת חט"ב –תלמידות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתום ע"י  ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[י מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 ח' -כדוריד תלמידים ז' 
 

 אולם הראשונים: מקום

 נורית כהן: תאחראי

 :תקנון

 שחקנים + שוער. 6מס' המשתתפים: 

 דקות הפסקה. X 2  +10דקות  20משך המשחק:

 החינוך הגופני.המשחק לפי תקנון אירועי 

 זיקות לסירוגין,לכל קבוצה ולאחר מכן  זריקות 5)  מ' 7 –תקיימו זריקות עונשין מ י יוןיהיה שוובמידה ש

 עד להכרעה(. 

 לכל קבוצה זכות לפסק זמן אחד בכל מחצית.

 

 תלמידים

  21.2.24  יום ד'

 12.30 בשעה הנגיד - זאב 1

 

 

 ת המחוזי אליפותבשתזכה במקום הראשון, תייצג את הרצליה  קבוצת התלמידים

 .11.5.21 -החל מ

 

 
 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 'ח -ז'  ותתלמיד שתכדור

 במוקדמות  תשחק ,זאב חט"בקבוצת התלמידות של 

 .שלבים המחוזייםה

 .18.4.21 –החל מ 

 

 

 

 

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 ו'-כיתות ה' -מרוצי שדה 

 [האקליפטוסים והאגםליד ] פארק הרצליה  :מקום

 2..2011 -: יום ב' תאריך

 תקנון

 התחרות הינה קבוצתית ואישית. .1

 .רצים[ 4 –רצים ולא פחות מ  6 -]לא יותר מ רצים  6 -כל קבוצה מורכבת מ .2

 כל רץ יזכה את ביה"ס במספר נקודות בהתאם למיקום שישיג בתחרות. .3

בחשבון )קבוצה אשר תסיים סכום הנקודות של ארבעת הרצים הטובים מכל קבוצה יילקח  .4

 רצים לא תיכלל בדרוג הקבוצתי(. 4 -עם פחות מ

5. 
 של כל קבוצה אשר יגיע הרביעייקבע הדרוג עפ"י הרץ  -במספר הנקודות  שוויוןבמקרה 

 של הקבוצה המתחרה. הרביעיבדרוג טוב יותר מהרץ 
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 הנחיות

 .ובלווי מורה ואחידה מלאהעל כל הרצים להופיע בתלבושת ספורט  .1

 .חתום ע"י המנהל/תו מודפס טופס הרשמהספר יביא עמו -כל בית .2

ספר להיות בשטח הכינוס חצי שעה לפני תחילת המרוץ בו הם צריכים -על כל בית .3

 להשתתף )יתכן קיצור לוח זמנים(.

לתחרות, יתלווה להקפיד כי במידה שתלמידים מעודדים מגיעים  פרהס על מנהלי בתי .4

 .אליהם מורה מלווה

 

 :ערעורים

  דקות מתום המקצה. 15יש להגישו תוך  -במקרה ערעור 

הוא הפוסק בדרג האישי ומנהל המזכירות הוא הפוסק בדבר הדרוג  אחראי ב"משפך"ה

 הקבוצתי.

 ועדת  ערעורים:

 .או מישהו מטעמו מנהל התחרות

 .נציג המח' לספורט

 .ת המורים\נציג

 הספר.-תיאויר, אלא אם תימסר הודעה אחרת לבהמרוץ יתקיים בכל מזג 

 לוח זמנים:

     כינוס - 12:00

 מ' 1,200 תלמידות  זינוק - 12:15

 מ' 1,200 תלמידים  זינוק  12:35

 

 15.31טקס הסיום בשעה 

 

 

 

 לא תתקיים תחרות מחוזית

 

חתום ע"י  ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[ י ומודפסמקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות .מנהל/ת ביה"ס
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 מפעל השחייה כיתות ב' 
 
 

 
 
 

אבקשכם  רח' נתן אלתרמן. ,ה במרכז הספורט "אפולוניה"שעורי השחייה יתקיימו בבריכ

 להנחות המורים והתלמידים לגבי כללי התנהגות במקום:

 בזמן השיעור כובע ים. ושיער ארוך יחבשי ומדריכי השחייה לוודא כי בעל םמוריהבאחריות  .א

 יש לוודא כי ילדים עם פצעים פתוחים לא יכנסו למים. .ב

עם  ,מפאת קוצר זמן, לא יותר שימוש במקלחות בתום השיעור, על התלמידים להתלבש ולצאת במאורגן .ג

 בב.כדי לאפשר כניסת הכיתות הבאות בהתאם לס ,המורים המלווים

מורים/ות יהיו נוכחים פיזית בחדרים אלה . מקוםהחלפת בגדים תתאפשר בהתאם להנחיות האחראים ב .ד

 !עד עזיבת התלמיד האחרון

, בשיעור מרוכז מסר בצ'קייהתשלום  ."בני הרצליהלפקודת " ,לתלמיד ₪ 200בסך  התשלום .ה

 ימים.  10סה"כ כל מחזור לימודים נמשך  .הראשון

 

 .073-3936846 טל': עציון, מיכל גב' - ד החינוךלשחייה במשרביה"ס על ממונה ה

 050-8120479מר אלכס סודקובסקי:  –רכז השחייה מטעם משרד החינוך בהרצליה 

 .054-2026944: פרידמן נמרוד מר  , מנהל ענף השחייה ב"בני הרצליה",באחריות והמורים ההסעות
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 [:ה' - א' ימי לימוד:] לוח הזמנים
 

 
5.1.21 – 18.1.21 

 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 33 אלון 8:10-8:55 1

 28 ברנדיס 8:55-9:40 2

 31 אלון 9:40-10:25 3

 29 ברנדיס 10:50-11:35 4

 28 ברנדיס 11:35-12:20 5

 12 וולפסון 12:35-13:20 6

 

 
19.1.21 – 1.2.21 

 

 מס' תל' שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 33 הנדיב 8:15-9:00 1

 34 לב טוב 9:00-9:45 2

 32 הנדיב 9:45-10:30 3

 33 לב טוב 10:45-11:30 4

 33 לב טוב 11:35-12:20 5

 33 לב טוב 12:20-13:05 6

 
 

 

 

 
 



 

32 

 

15.02.21-02.02.21 
 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 32 אלון 8:10-8:55 1

 33 יוחנני 8:55-9:40 2

 33 יוחנני 9:55-10:40 3

 33 יוחנני 10:40-11:25 4

 31 יוחנני 11:25-12:10 5

 7 אלון 12:20-13:05 6

 
 
 
 
 
 

03.03.21-16.02.21 
 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 30 הנדיב 8:15-9:00 1

 30 בן צבי 9:00-9:45 2

 32 הנדיב 10:00-10:45 3

 31 בן צבי 10:45-11:30 4

 12 וולפסון 11:45-12:30 5
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17.03.21-04.03.21 
 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 30 נבון 8:10-8:55 1

 26 ויצמן 8:55-9:40 2

 28 ויצמן 9:40-10:25 3

 26 נוף ים 10:50-11:35 4

 28 ויצמן 11:35-12:20 5

 25 נוף ים 12:30-13:15 6

 
 

 

26.04.21-11.04.21 
 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 27 אילנות 8:25-9:10 1

 33 גורדון 9:10-9:55 2

 27 אילנות 9:55-10:40 3

 31 גורדון 10:55-11:40 4

 33 גורדון 11:45-12:30 5

 33 גורדון 12:30-13:15 6
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10.05.21-27.04.21 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 26 שז"ר 8:25-9:10 1

 27 ברנר 9:10-9:55 2

 28 שז"ר 10:10-10:55 3

 23 ברנר 10:55-11:40 4

 28 שז"ר 11:40-12:25 5

 26 ברנר 12:25-13:10 6

 
 

 

27.05.21-11.05.21 

 'מס' תל שם בית הספר שעות השיעור 'מס

 30 נבון 8:10-8:55 1

 20 בר אילן 8:55-9:40 2

 12 רמב''ם 9:40-10:25 3

 14 בר אילן 10:40-11:25 4

 11 רמב''ם 11:25-12:10 5

 30 נבון 12:15-13:00 6
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 הליגה לאתלטיקה קלה בהרצליה

 

 וסף.יהדר אצטדיון יערך ב רביעיה המחזור ,צטדיון "גורדון"בא יתקיימו הראשונים חזוריםהמשלושת : מקום

 

 .04.01בשעה התכנסות  20.1.123יום ב'   - 1מחזור 

 .010.4התכנסות בשעה  20.2.121יום ב'   - 2מחזור 

 .010.4התכנסות בשעה     12.1.11יום ב'    - 3מחזור

 .הדר יוסףאצטדיון ב  00.90בשעה התכנסות     1.2.21 ב'  יום  - 4 מחזור

המחזורים הראשונים יחולקו תעודות אישיות לשלושת הספורטאים בכל ענף ומין. במחזור  לושתבש: פרסים

 . וגביעים למקומות הכלליים המסכם יחולקו מדליות ותעודות למנצחים

 הנחיות

 ההסעות באחריות בתי הספר. .1

 . מלא וחתום על יד מנהלת ביה"סמודפס, חובה להופיע עם טופס רישום קבוצתי  .2

 מחטיבות הביניים בעיר.למפגשים בגורדון, יגיעו כיתות לשיפוט,   .3

 .בתיכון הראשוניםבהדר יוסף ישפטו תלמידי מגמת החינוך הגופני , הרביעיבמחזור .4

 דרך ביה"ס.  ולאא. הכניסה לאצטדיון "גורדון" מרחוב השחל    .5

 !!!הספר-יכנסו לביתג  שהתלמידים לא ב. באחריות המורים לחינוך גופני לדאו          

 יש לשמור על הסדר והניקיון במקום התחרות. .6

 .יש להופיע בתלבושת ספורט אחידה .7
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 וח זמניםל

 

 02.1.123 - 1מחזור מס' 

 כיתה ו' כיתה ה' עהש 

 התכנסות 10.40

 תלמידות תלמידים תלמידות תלמידים 

 מ' 60 מ' 60   10.55

 למרחק ק. ק. למרחק ז. כדוריד ז. כדוריד 11.05

   מ' 60 מ' 60 12.00

 סיום 13.00

 

 20.2.121 – 2מחזור מס' 

 כיתה ו' כיתה ה' שעה

 התכנסות 10.40

 תלמידות תלמידים תלמידות תלמידים 

 מ' 600 מ' 600   10.55

 ז. כדוריד ז. כדוריד ק. למרחק ק. למרחק 11.05

   מ' 300 מ' 300 12.00

 סיום 13.00

 

 12.1.11 – 3 מחזור מס'

 כיתה ו' כיתה ה' שעה

 התכנסות 10.40

 תלמידות תלמידים תלמידות תלמידים 

 ז. כדוריד ז. כדוריד ק. למרחק ק. למרחק 10.55

 ק. למרחק ק. למרחק ז. כדוריד ז. כדוריד 12.00

 סיום 13.00
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       בהדר יוסף - 1.2.21שני  יום– 4 מחזור מס'
 

 כיתות ו' כיתות ה' שעה

 התכנסות 09.00

 תלמידות תלמידים תלמידות תלמידים 

 מ' 600 מ' 600 ז. כדוריד ז. כדוריד 09.30

 ק. לגובה ק. לרוחק ק. לרוחק 09.40

 ס"מ[ 100]

 ק. לגובה

 ס"מ[ 90]

 ז. כדוריד ז. כדוריד מ' 300 מ' 300 10.10

 מ' 60 מ' 60   10.40

 ק. לרוחק ק. לרוחק   10.45

   מ' 60 מ' 60 12.00

12.50   60X4  

13.25    60X4 

 טקס סיום וחלוקת פרסים 13.55

 

המחזורים הראשונים כל תלמיד רשאי להשתתף במקצוע אחד בלבד )מכל בית ספר לושתבש 

 משתתפים שני תלמידים בכל מקצוע(.     

 מקצועות בלבד.  לשהתלמיד רשאי להשתתף בשכל  רביעיבמחזור ה 

 .ויפסלית הניקוד הגבוה, ובעל ותהתוצא  ,, או יותרמקצועות ארבעהבמידה שתלמיד ישתתף ב     

 יחולקו מספרי חזה. רביעימחזור הב 
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  מחזור מסכם בהדר יוסףמחזור מסכם בהדר יוסף  ––  תקנון כלליתקנון כללי

  

 .ק במחוז ת"א יפעלו בהתאם וע"פ חוברת תקנון ארצי לאירועי חינוך גופני"תחרויות הא 1

חובה להופיע למשחקים עם טופס רישום קבוצתי מלא  – טופס רישום קבוצתי 2

 חתום ע"י מנהל ביה"ס וחותמת ביה"ס.ו מודפס כיאות

מלא, מודפס  ספר ללא טופס רישום קבוצתי -לא תאושר השתתפות נבחרת בית 

 על כל פרטיו וחתום!

3 

4 
 חובה להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה. –תלבושת

 בשכבת הגיל בה הוא לומד.תלמיד רשאי להשתתף רק 

 :הספר -חריגי גיל באליפויות בתי םשיתוף תלמידי 5

 תלמיד הלומד בכיתה והינו יליד של שנתון אחד מעל בני כיתתו. –"חריג גיל" * 

 יש להפריד בין תלמידים חריגי גיל שחזרו ללמוד באותה כתה פעמיים )נשארו כתה(,* 

 ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם )בגלל בשלותלבין תלמידים חריגי גיל שהחלו    

 מאוחרת או מכל סיבה אחרת(.   

 רשאית קבוצה לשתף תלמיד אחד בלבד שהינו חריג גיל שנשאר ,בהתאם להנחיה זו* 

 כתה נשארו ינם חריגי גיל ולאאלשתף ללא הגבלה תלמידים ש ניתן לעומת זאת. כיתה   

 מנהל/ת ביה"ס.   טופס "אישור חריג גיל" מלא וחתום ע"י. וזאת בצירוף א' יתה כ מאז    

6 

7 

8 

9 

 התחרות. עד לגמרמקום מצא בי, ולהאצטדיון בזמןעל כל המשתתפים להתייצב ב

 .ע"פ שיקולה הנהלת התחרות רשאית לשנות לוח זמנים במקום

 שופטים. תלמידים ו/הכניסה לשטח האצטדיון אך ורק לספורטאים המתחרים ולמורים

 סיום התחרות, הספורטאים נדרשים לחזור ליציע. עם

 

 שימו לב!!!

 . כפול ניקודכתחשב  הריצה. בלבד כיתות ו' תלמידי. רצי/ות השליחים יורכבו מחובהמקצוע  –ריצת שליחים 

  תקנון התחרות תקנון התחרות 

 תלמידים בכל מקצוע. 2ספר לשתף עד -רשאי ביתבתחרות זו  .1

 מקצועות.לשה תלמיד רשאי להשתתף בש .2

 3-תלמידים/ות במקצוע ו/או תלמיד ישתתף ביותר מ 2-ספר אשר ישתף יותר מ-בית .3

 תורד התוצאה הגבוהה ביותר של אותו תלמיד לביה"ס. –מקצועות 

  קלהקלה--תקנון אתלטיקהתקנון אתלטיקה

קלה ה ידי איגוד האתלטיקה-על קלה יתנהלו בהתאם לחוקה המקובלת-כל התחרויות באתלטיקה .1

 בתקנון זה.בישראל, פרט לשינויים המופיעים 

דקות ממועד פרסום  20יתן לערער על תוצאות אישיות / קבוצתיות עד : נערעורים במהלך התחרות .2

 המודעות. התוצאות בלוח

 הגשת ערעור תהיה בהתאם לנוהלי תקנון זה. .3

 סיונות למדידה.ינשלושה  לכל מתחרה יינתנו מקצועות השדהב .4
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יה יבמקצועות הריצה והשליחים מותר לפסול בזינוק פעם אחת. בפסילה השנ על פי החלטת הועדה המקצועית

במקרה של נפילת אתלט באחד ממקצועות הריצה האתלט יהיה  התלמיד יוצא  מהתחרות ויקבל נקודה אחת.

 רשאי לרוץ שנית על פי אישור השופט הראשי ומנהל התחרות.

 תקנון קפיצה למרחק:

 סיונות לכל תלמיד/ה.ינ 3בתחרות הקפיצה למרחק יינתנו  .1

 סיונות נוספים.ייינתנו נ לאבמקרה של פסילה של קפיצה אחת או יותר,  .2

תלמידי כיתות ה' יקפצו משפת הבור )לא מקרש הניתור( והמדידה תיעשה בהתאם, מנקודת הנחיתה  .3

 לשפת הבור.

הניתור  תלמידי כיתות ו' יקפצו מקרש הניתור והמדידה תיעשה בהתאם, מנקודת הנחיתה אל קרש .4

 )לנקודה הקרובה לבור(.

 ת:ותקנון זריק

 סיונות לכל תלמיד/ה.ינ 3בתחרות זריקת כדור יינתנו  .1

 (.0)גודל  יזרקו כדור יד ו' –כיתות ה'  .2

זריקה תחתית או  . כף היד עם הכדור חייבת לעבור את גובה הכתף.זריקת כתף בלבדהזריקה תהיה  .3

 תהיינה פסולות. זריקה צדית

 לגובה:קפיצה  תקנון

 בין מתחרים בתוצאה הסופית ידורגו הקופצים ע"פ הסדר הבא: ויוןבמקרה של שו ניסיונות בכל גובה. 3יינתנו 

 הגובה האחרון בניסיון המוקדם ביותר.ינצח הקופץ שעבר את  .1

 כמות פסילותיו בכל הגבהים הינה הנמוכה ביותר.ינצח הקופץ שסך כל  –אם עדיין נשמר השוויון  .2

 באותו המקום. ידורגו במשותףהמתחרים  –נשמר השוויון אם עדיין  .3

 ס"מ. 90ס"מ, ו' בנות  100ו' בנים  :הגובה ההתחלתי בקפיצה לגובה בתחרויות .4

 .ס"מ בכל פעם 5 :העלאת הרף

 .ס"מ בכל פעם 3הקופצים האחרונים  3 - ל 

 .ס"מ בכל פעם 2קופצים האחרונים ה 2 - ל 

 הקופץ. לקופץ האחרון שנשאר, העלאת הרף תתבצע בהתאם לרצונו של 

 

 יספק את מספרי החזה ביום התחרות )אין צורך להכינם מראש(.ך משרד החינו
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 ו' –סל כיתות ה'  –קט אליפות הרצליה ב

 :תקנון

 .המשחקים ייערכו על פי תקנון איגוד הכדורסל .1

 בכל קבוצה. 5מספר שחקנים:  .2

 דקות נטו. השעון ייעצר לפי חוקת הכדורסל. 5חלקים, כל חלק  3זמן המשחק:   .3

 כל שחקן ישחק, לפחות חלק אחד. .4

הקבוצה שתקבל דקות נטו וכך עד להכרעה.  3במקרה של שוויון, בתום הזמן הרשמי, תהיה הארכה בת  .5

 .בהגרלהתיקבע  את הכדור הראשון

מעט בשלוש הדקות האחרונות, בהן תותר שמירה על כל חובה לשמור שמירה אישית, מעבר לקו החצי, ל .6

 המגרש. אסור לשמור הגנה כפולה.

 לכל מאמן יהיה שני פסקי זמן לאורך המשחק. .7

 שניות יופעל לאחר מעבר הכדור את קו מחצית המגרש. 24 –שעון ה  .8

 אין סל שלוש נקודות. .9

 זריקות עונשין. 2עבירה רביעית קבוצתית, בכל חלק, תגרור  .10

 ביצע עבירה חמישית אישית יסיים את המשחק.שחקן ש .11

 : הקבוצה במקום הראשון תזכה בגביע ובמדליות.פרסים .12

 הקבוצה במקום השני תזכה במדליות.   

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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  לוח משחקים

 אלוןבאולם המשחקים ייערכו 

 

    11.11.20רביעי  יום - תלמידות

 

  12.00 בשעה יוחנני - אלון 1

  12.40 " ויצמן - נוף ים 2

  13.20 " 2מנצחת  - 1מנצחת  3

 

    11.2051. ראשון יום - תלמידים

 

  11.45 בשעה גורדון -  אלון 1

  12.20 " ויצמן -  יוחנני 2

  13.00 " 2מנצחת  -  1מנצחת  3
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 ו' -כדוריד כיתות ה' ב היסודיים אליפות

 

 עם תלבושת ספורט מלאה ואחידה, עם כדור משחק וערכת עזרה ראשונה.  יש להגיע למשחקים.1

 !!! חובה להופיע עם טופס רישום שחקנים חתום

 סדר המשחקים והבתים נקבעו ע"י הגרלה..2

 מורה חייב ללוות את התלמידים..3

להופיע לכל המשחקים, במידה שלא ניתן להגיע למשחק מסוים, יש להודיע על כך למחלקה לספורט  חובה.4
 מבעוד מועד.

 מדליות.ו גביע -מקום ראשון ומקום שני  :פרסים.5
 .אישי שחקן המצטיין והשחקנית המצטיינת יזכו בגביעה  

 

 תקנון

 

 משך המשחקים: .1

 דקות הפסקה. X 2  +5דקות  12 -בשלב המוקדם ובחצאי הגמר 

 דקות הפסקה. X 2  +5דקות  16 -במשחקי הגמר 

 קבוצה לא תורשה לשחק ללא נוכחות מורה. .2

 ללא הפסקה. במקרה שוויון נוסף  X 2דקות  3במקרה של שוויון, תיערך הארכה בת  -בשיטת גביע  .3

 ד להכרעה.מ', לכל קבוצה ולאחר מכן זריקה אחת לסירוגין, ע 7 -זריקות עונשין מ 3יזרקו 

 שניות, בכל מחצית. 30לכל קבוצה אפשרות לפסק זמן אחד של  .4

 דקות[. 2 –שחקן יורחק, לפי החלטת השופט, לדקה אחת ]במקום ל  .5
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 תלמידים - לוח המשחקים

 המשחקים ייערכו באולם הראשונים

 בית א'

   20.2.16  ראשוןיום 

  12.00 בשעה ברנר - שז"ר 1

  12.45 " שז"ר - לב טוב 2

  13.30 " ברנר - לב טוב 3

 

 בית ב'

   20.12.8 יום שלישי

 12.00 בשעה הנדיב - ברנדיס 4

 12.45 " ויצמן - יוחנני 5

 
   20.12.27 חמישייום 

 12.00 בשעה 5מפסידה  - 4מנצחת  6

 12.40 " 4מפסידה  - 5מנצחת  7

 13.15 " 7מנצחת   6מנצחת  8

 

  21.1.3 יום ראשון – גמרחצי 

 12.00 בשעה 8מפסידה  - בית א' 1מקום  9

 12.50 " 8מנצחת  - בית א' 2מקום  10

 

   12.1.24 ראשוןיום  - גמר

 

 13.00 10 מנצחת משחק – 9ת משחק מנצח 11
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 תלמידות -כדוריד לוח המשחקים ב
 

  21.17. חמישייום  -בית א'

 12.00 בשעה הנדיב - יוחנני 1

 12.35 " יוחנני - ברנדיס 2

 13.10 " הנדיב - ברנדיס 3

 

  12.1.12שלישי יום  -בית ב' 

 12.00 בשעה שז"ר - ברנר 4

 12.35 " ויצמן - לב טוב 5

 13.10 " 5מנצחת  - 4מנצחת  6

 
 

  12.1.71 יום ראשון - גמרחצי 

 12.00 בשעה 6מפסידה  - בית א' 1מקום  7

 12.40 " 6מנצחת  - בית א' 2מקום  8

 

  12.1.24 יום ראשון - גמר

 
 

 12.00 8מנצחת משחק  – 7 ת משחקמנצח 9

 

 

 

 

 

 

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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 ו' –ה' רגל   -אליפות הרצליה בקט

 ספורטק הרצליה: מקום

 גרמןאדריאן אחראי: 

 :תקנון

 .פי תקנון אירועי החינוך הגופני עלהמשחקים ייערכו  .1

 .חילופיםאין הגבלה במס' ה ,שוערו שחקנים 4: בשלב היישובי מס' המשתתפים .2

 דקות הפסקה. X 2   +3דקות  10  - משך המשחק: .3

 .]נעלי ספורט רגילות ללא "פקקים"[ חובה לשחק עם מגיני עצם .4

בעיטות לכל קבוצה ולאחר  3מ'  ) 6 -בעטו בעיטות עונשין מ יבמקרה שוויון, י -בשיטת גביע  .5

 מכן בעיטה לכל קבוצה עד להכרעה(, ללא הארכה. 

 

 תלמידים

 'גבית  בית ב' בית א' 

 שז"ר נבון אילנות

 ברנדיס גורדון נוף ים

 ויצמן יוחנני הנדיב

  בר אילן 

 

    1.22.71 'ד יום – בית א'

  12.00 בשעה נוף ים - אילנות 1

  12.30 " נוף ים - הנדיב 2

  13.00 " הנדיב - אילנות 3

 

         1.22.21 'איום  –בית ב' 

  12.00 בשעה גורדון - נבון 4

  12.30 " בר אילן - יוחנני 5

  13.00 " 5מנצחת  - 4מנצחת  6

 

        1.3.22 'גיום  –בית ג' 

  12.00 בשעה ברנדיס - שז"ר 7

  12.30 " ברנדיס - ויצמן 8

  13.00 " שז"ר - ויצמן 9
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       1.3.28 'ביום  –גמר בית ה

  12.00 בשעה 6מנצחת  - בית א' 1מקום  10

  12.30 בשעה 10מפסידה  - בית ג' 1מקום  11

  13.00 בשעה 10 מנצחת - בית ג' 1במקום  12

 

 תלמידות

 בית ב' בית א' 

 יוחנני הנדיב

 ברנדיס ויצמן

 נבון גורדון

 שז"ר 

 

       1.3.201 'דיום  –בית א' 

  12.00 בשעה ויצמן - הנדיב 1

  12.30 " הנדיב - גורדון 2

  13.00 " ויצמן - גורדון 3

 

       3.2141. 'איום  – 'בבית 

  12.00 בשעה ברנדיס - יוחנני 4

  12.30 " נבון - שז"ר 5

  13.00 " 5מנצחת  - 4מנצחת  6

      

       1.3.261 'גיום  –גמר חצי גמר ו

 12.00 בשעה 6מפסידה  - בית א' 1מקום  7

 12.30 " 6מנצחת  - בית א' 2 מקום 8

 13.15 " 8מנצחת  - 7מנצחת  9

 

חתום ע"י  י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך לידה[מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .להתחרותללא הטופס הנבחרת לא תורשה . מנהל/ת ביה"ס
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 ו' –ה'    שתכדוראליפות הרצליה ב

 ים - אולם נוף: מקום

   ארטמנקו יולד: אחראי

  :תקנון

 [.15מערכות ]מערכה שלישית עד  3נקודות[,  21]עד  דורעףהמשחקים על פי שיטת הכ .1

 ורשה ילא  ן שהוחלף, ללא הגבלת חילופים, שחקםשחקני 6 בכל קבוצה ישחקו .2

 לחזור לשחק באותה המערכה.      

 חובת חילוף, בזריקת פתיחה אחרי כל נקודה. .3

 .]ההגעה למקום הטורניר בליווי מורה[ קבוצה לא תורשה לשחק ללא נוכחות מורה .4

 
 12.5.21יום ד'  - תלמידים

  11.30 בשעה ברנדיס - נוף ים 1

  תלמידות

 12.5.21יום ד'  -בית א' 

 12.00 בשעה נוף ים - אילנות 1

 12.30 בשעה אילנות - גורדון 2

 13.00 בשעה נוף ים - גורדון 3

 

 5.2191.יום ד'  -בית גמר 

 12.00 בשעה בר אילן - ברנדיס 4

 12.30 בשעה 4מפסידה  - בית א' 1מקום  5

 13.10 בשעה 4מנצחת  - בית א' 1מקום  6

 

חתום ע"י  לידה[י ומודפס ]כולל ת.ז. ותאריך מקור רישום להופיע עם טופס יש

 .ללא הטופס הנבחרת לא תורשה להתחרות. מנהל/ת ביה"ס
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          רשימת טלפונים חיוניים

 המחלקה לספורט .1

 , קומה א'22גוריון  -רח' בן 

- 9705117-8 

 אולם "היובל"  .2

 24 רח'  רש"י

- 9585377 

 אולם "הראשונים" .3

 30רח' הרב קוק 

- 9514619 

 אולם תיכון חדש     .4

 2שד' שבעת הכוכבים 

- 9585090 

 אולם "אילנות" .5

 35רח'   הדקל 

- 9509239 

 אולם "רעות" .6

 9רח' זיסו 

- 9500256 

 אולם "אלון" .7

 7רח'  אשר ברש 

- 9555781 

 ולם לב טוב א .8

 7רח' רבי עקיבא 

- 9551926 

 אולם בן גוריון .9

 13רח' אבן עזרא 

- 9506438 

 אולם סמדר .10

 150רח' וינגייט 

- 9519681 

 אצטדיון הכדורגל העירוני  .11

 יוסף נבורח'  

- 9546255 

 ספורטק הרצליה .12

 רח' יוסף נבו

- 9565374 

 טלי קשתי .13

 החנ"ג פיקוח עלה

- 073-3936818 

050-8283588 

 גילי פפיר .14

  רטאירועי ספומנהל המח' ל

 משרה"ח

- 073-3936816 

050-9900745 
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   שירותי ספורט והסעות –רשימת טלפונים 

 ספורט חב'

1 Just       03-5377843 - ספורט 

03-6889096 

Justsport.co.il ציוד ספורט 

 שיפוצים וציוד קבוע Sport-hadarom.com 03-9667557 - ספורט הדרום 2

 שיפוצים arikle60@gmail.com 052-5942608 - 1לב  3

 ציוד ספורט Energym.co.il 09-9579990 - אנרג'ים 4

 ציוד ספורט Reemsport.co.il 1-700-555-321 - ראם ספורט 5

 ציוד ספורט  054-2500155 - ]דודו[ ש גלב 6

 

 

 

 ומדליות גביעים

 03-5177401 -. ליכטמן         1

 03-6829213 -. אביר ספורט  2

 03-5606867  –. ספורט מגן    3

 03-6827247   -. צ'חובוי        4
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 למשתתפים קבוצתי רישום טופס          

 
 א"פתש -שנה  _____________-כיתות _____________-מין _____________-ענף

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

 
          הספר + מיקוד: -כתובת בית

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

 
     @   דואר אלקט.  טלפון נייד:     : לחינוך גופנישם המורה 

 
  @   דואר אלקט.   טלפון נייד:      : ת/שם המאמן

 

 המשתתפים שמות

 כיתה מס' ת.ז. תאריך לידה שם משפחה שם פרטי מס' חולצה מס' סידורי

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
 

 

 בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך הגופני ולהוראות בחוזרי מנכ"ל. בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות ת/הריני מאשר א.
 (.1עד' / )חוזר מנכ"ל  בביטוח תאונות אישיותבטופס מבוטחים  ות/הרשומים ות/התלמידים ב.
 כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים. ג.

 ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי טלוויזיה, אתרי אינטרנט, עיתונות ואמצעי המדיה השונים.ד.  הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי 
(. 6בחוזר עח/ 0081מותנת בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד החינוכי)ראו הוראת קבע מס' בטופס  ות/הרשומים ות/התלמידיםהשתתפות  .ה

 הרת הורה על מחלה יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ספורטיבית תחרותית , טופס זה תקף לשנה או עד עדכון על ידי ההורים.במקרה של הצ
 בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה )מכנסיים וחולצה(.הספר חייבת להופיע -ידוע לי שנבחרת בית .ו

 .10מן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים במערכת החינוך בהתאם  להנחיות חוזר מנכ"ל תשס"ט/אני מאשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מא ז.
ומפורסם בחוזר  ISF-מותרת השתתפותם/ן של תלמידים/ות אך ורק על פי גיל המשתתפים הנקבע ע"י ה  (ISFידוע לי כי במסגרת אליפות עולם לבתי ספר ) ח. 

 המנכ"ל.

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

 

 החינוךמשרד         

 

  

 כל הפרטים מחייבים הדפסה



 

51 

      תאריך:      הספר: -חותמת בית
 

 
 

 לכבוד: מנהל/ת ביה"ס
 

 א"פשנה"ל תש -בתחרויות ספורט לבתי ספר אישור השתתפות חריגי/ות גיל 
 

 ח' / ט' )הקף בעיגול(-כיתות ז' ענף:___________בית הספר:___________      
 

  :התלמידים/ות
 

תאריך  כיתה שם התלמיד/ה מס'
 לידה

תאריך  כיתה שם התלמיד/ה מס' 
 לידה

1     6    

2     7    

3     8    

4     9    

5     10    

 
 ולא נשארו כיתה!התלמידים/ות הנ"ל מבוגרים/ות בשנה מתאריך הלידה 

לשלוח אישור זה חתום ע"י  יש ,א"פבשנה"ל התש באליפויות בתי הספרשל התלמידים/ות על מנת לאפשר השתתפותם/ן 

  ולא נשארו כיתה.מבוגר בשנה מהשנתון הקובע המנהל/ת ביה"ס שהתלמידים/ות הנ"ל החלו ללמוד בכיתה א' בגיל 

 , 1.12.2005. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד כ"ט בחשוון תשס"ו, 1.12.2006: י' בכסלו תשס"ז, ח'-כיתות ז'

 אילך.                

 ,1.12.2004. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד י"ח בכסלו תשס"ה,  1.12.2005: כ"ט בחשוון תשס"ו, כיתות ט'

                                                                                                                                      ואילך.              

ת בלבד ששנת לידתו/ה ד/אחחריג/ת גיל במידה ולא תמציאו אישור לכך, תוכלו לשתף בכל תחרות תלמיד/ה 

   .גדול/ה בשנה מהתאריך הקובע

 בברכה,                       
 גילי פפיר              

 מנהל המח' לאירועי ספורט במחוז ת"א
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור
 :לכבוד 

 מר גילי פפיר
 מנהל המח' לאירועי ספורט במחוז ת"א

 
      מאת בית הספר:   

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

 
       

__________________                  _________           _____________ 
 הספר-חותמת בית             תאריך                    הספר-ת מנהל ביתמחתישם ו       

 
 

 073-3936242יש לשלוח לפקס: 

 משרד החינוך          

ז    אביב תל מחו
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 טופס התחייבות

 אל:
 המחלקה לספורט

 )לידי אהרל'ה שמטוב(
 

  בקשה להשתתפות קהלטופס הנדון: 

 א"פבענף ________  לכיתות _______ מין _______, תש         
 
 

 ספר __________________________-הנני מר /גב' ____________________ מנהל/ת בית

 

 ______________ במסגרת  בתאריך  צופים כקהל למשחק ____________ בקש להגיע עםמ

 

 .   היישובית בענף ה_______________ אליפותה

 

 

 פי הנהלים המחייבים בחוזרי מנכ"ל -מספר המורים המלווים יהיה על

 תלמידים(. 20)מורה מלווה על כל 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 מנהל/ת ביה"ס: __________________שם שם ביה"ס: _________________  

                                        חתימה: _______________

 ___________________חותמת בית הספר                                                                  

 תאריך: _____________

נא לשלוח טופס זה עד שבוע לפני התחרות, 
 ולוודא קבלתו  09 – 9705250לפקס מס': 

 09-9705145בטל. 


