מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

לכבוד
מנהל המוסד /רכז הספורט

 5בספטמבר 2690
ב' באלול תשע"ו

--------------------------------------שלום רב,
הנדון :אליפות המינהל לחינוך התיישבותי ועלית הנוער בכדורסל בנים לחטיבות הביניים תשע"ז
כמידי שנה אנו ממשיכים במסורת התחרויות הספורטיביות במינהל לחינוך התיישבותי.
אנו מקווים בנוסף להישגים התחרותיים ,לטפח את נושא ההגינות והשמירה על כללי המשחק ההוגן.
אין ספק שאוירה טובה מצד כל השותפים לעשייה ובמיוחד המורים לחינוך גופני ,תגרום להנאה וסיפוק
לכולם.
מצורף לכם תקנון המשחקים ,כמו כן לוח ופירוט זמן .מקום .ומועד המשחקים.
מצורף בזה:
 9דף תקנון המשחקים בכדורסל
 2דף חלוקה לבתים ומועדי משחקים

בהצלחה
מנחם דרוקר
מפקח על קידום הספורט בפנימיות

העתקים:
ד"ר בני פישר
מר רון פרייזלר
ניצן רענן-מדריך כ.סל
מפקחים
תיק
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כדורסל חטיבת ביניים בנים שלב א

בית א'
מקום המשחקים :בן גוריון
מורה אחראי  :דן ויינברג טלפון 652-0608111 :
הקבוצות המתמודדות

יום
ד'
משחק  9בן גוריון – עמי אסף
ד'
משחק  2דרור-כפר בתיה
ד'
משחק  0מנצח – 9מנצח 2
 מנצח משחק מס'  0בבית עולה לשלב  9/2הגמר
בית ב'
מקום המשחקים :ניר העמק
מורה אחראי  :רונן שני טל656-5806666 :
הקבוצות המתמודדות
יום
ד'
משחק  9ניר העמק-עמקים/תבור
ד'
משחק  2נהלל –מפסיד 9
ד'
משחק  0נהלל –מנצח 9
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  9/2הגמר
בית ג'
מקום המשחקים :מקווה ישראל
מורה אחראי  :אביב אלקסלסי טל656-6166966:
הקבוצות המתמודדות
יום
ד'
משחק  9מקווה דתי -נ.י הודה
ד'
משחק  2ב.ח .ירקון –מפסיד 9
ד'
משחק  0ב.ח .ירקון– מנצח 9
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  9/2הגמר
בית ד'
מקום המשחקים :כרמל/זבולון
מורה אחראי  :איתן :טל656-5000068 :
הקבוצות המתמודדות
משחק  9כרמל/זבולון -כפר חסידים
משחק  2משגב –מפסיד 9
משחק  0משגב – מנצח 9
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  9/2הגמר
בית ה'
מקום המשחקים :חוף הכרמל
מורה אחראי  :ארז טלפון 652-0202266 :
הקבוצות המתמודדות
משחק  9חוף הכרמל– כפר גלים
משחק  2רמות ים – מפסיד 9
משחק  0רמות ים -מנצח 9
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  9/2הגמר

תאריך
68-60-2696
68-60-2696
68-60-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

תאריך
95-60-2696
95-60-2696
95-60-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

תאריך
22-60-2696
22-60-2696
22-60-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

יום
ד'
ד'
ד'

תאריך
22-60-2696
22-60-2696
22-60-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

יום
ד'
ד'
ד'

תאריך
21-60-2696
21-60-2696
21-60-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה
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בית ו'
מקום המשחקים :ברנקו וייס-איתן
מורה אחראי  :גדי :טל652-0929622 :
הקבוצות המתמודדות
משחק  9ברנקו וייס איתן – כ.סילבר
משחק  2שקמה –מפסיד 9
משחק  0שקמה  -מנצח 9
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  9/2הגמר
בית ז'
מקום המשחקים :גליל מערבי
מורה אחראי  :נעמה :טל652-2895656 :
הקבוצות המתמודדות

יום
ד'
ד'
ד'

תאריך
20-66-2696
20-66-2696
20-66-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

יום
ד'
ד'
ד'

תאריך
20-66-2696
20-66-2696
20-66-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

תאריך
96-5-2696
96-5-2696
96-5-2696

שעה
96:66
99:66
92:66

תוצאה

משחק  9ג.מערבי – אופק
משחק  2ק .ים עכו–מפסיד 9
משחק  0ק .ים עכו  -מנצח 9
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  9/2הגמר
בית ח'
מקום המשחקים :אשל הנשיא
מורה אחראי  :גליצקי שלומי טל 656-6985060 :
הקבוצות המתמודדות
יום
ד'
משחק  . 9אשל הנשיא שער הנגב
ד'
משחק  .2באר טוביה – מפסיד 9
ד'
משחק  .0באר טוביה – מנצח 9
 מנצח משחק מספר  0עולה לשלב  9/2הגמר

 1/2גמר בית A

מקום המשחקים :טרם נקבע
תאריך26-65-2696 :
מספר משחקים 0

 1/2גמר בית B

מקום המשחקים :טרם נקבע
תאריך26-65-2696 :
מספר משחקים 0

 משחקי הגמר נקבעו לתאריך 07-06-2017 ,מקום טרם נקבע
מספר משחקים 0
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כדורסל תקנון משחקים;


המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת אגוד הכדורסל בישראל.



בתחרויות שלנו זמן המשחקים :מחולק ל 6 -רבעים  6דקות נטו כל רבע .מחצית בת  5דקות בתום הרבע השני.



תלבושת מסודרת ומספור בהתאם .



נא להביא סט תלבושות נוסף במידה והצבעים זהים.



הקבוצה המארחת אחראית לקיום התחרות .עליה להכין את האולם ,ציוד משחק וציוד מזכירות.



כל קבוצה תופיע עם טופס רשימת שחקנים המשתתפים .חתומה ע"י מנהל בית הספר .ללא הרשימה לא תוכל
הקבוצה להשתתף.



יש להגיע למשחקים עם מורה מלווה  26דקות לפני תחילת המשחקים.



על קבוצה להביא כדור משחק ,תיק עזרה ראשונה ומיכל מי שתייה.



שיפוט ע"י שופטים מאיגוד השופטים .במידה ולא יגיע שופט יש למנות שופט מקרב המורים הנוכחים במקום.
אין לבטל תחרות בכל מצב.



אין דחיית משחקים .המועד שנקבע בשיבוץ מחייב .רק במקרים חריגים יש להודיע לאחראי המשחקים 96
ימים מראש.



פרסים  :גביעים מדליות ותעודות ל 6-הקבוצות המנצחות בכל קבוצת גיל.

 על כל שאלה יש לפנות לאחראי משחקים :ניצן רענן 054/7618560

טופס רישום קבוצתי למשחקי כדורסל בנים חטיבת ביניים
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המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
האגף לחינוך והדרכה בפנימיות
טופס רישום קבוצתי למשחקי כדורסל בנים חטיבת ביניים
שם בית הספר________________:

שם המורה לחנ"ג______________:

שם המאמן__________________:

שמות המשתתפים
מספר

מס' חולצה

שם משפחה

שם פרטי

תאריך
לידה

מס' ת.ז

כיתה

9
2
0
6
5
0
6
8
1
96
99
92
90
96

הריני מאשר בזאת כי:
 .9הרשומים לעיל הם תלמידים בבית ספרנו .
 .2התלמידים הרשומים בטופס מבוטחים בביטוח תאונות אישיות (חוזר מנכ"ל ז' התשמ"ח)
 .0כל הפרטים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים .
 .6התלמידים הרשומים בטופס כשרים מבחינה רפואית .
 .5ידוע לי שנבחרת בית הספר חייבת להופיע עם מורה מלוה ותלבושת אחידה.
שם מנהל/ת בית הספר_______________:

חותמת בית הספר__________________:

חתימת המנהל____________:

תאריך______________:
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