מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
האגף לחינוך והדרכה בפנימיות
138/8103/

לכבוד
מנהל המוסד /רכז הספורט
_______________________

כז' באב תשע"ו

שלום רב,
הנדון :אליפות כדורשת -בנות חט"ע במינהל לחינוך התיישבותי ועלית הנוער תשע"ז
לאליפות מחניים לבנות לחטיבת הביניים נרשמו  21מוסדות חינוך ,אשר חולקו בשלב ראשון
 8בתים על פי אזור גיאוגרפי במידת האפשר .הקבוצות יתמודדו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד.
הראשונה מכל בית תעלה לבית  9/2הגמר.
מצורפים:
 )9סדר חלוקה לבתים ,מקומות אירוח ,אחראים ומועדי משחק.
 )2תקנון למשחק – המורים לחנ"ג מתבקשים לקרוא ולהקריא את התקנון לכל הבנות לפני התחרות.
בכבוד רב
ובהצלחה
מנחם דרוקר
מפקח על קידום הספורט בפנימיות
העתקים:
ד"ר בני פישר
מר רון פרייזלר
גב' עינת כרמי – מדריכת בנות
מפקחים
תיק
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לוח זמנים שלב ראשון אחראים ומקומות אירוח
בית א'
מקום :אשל הנשיא
תאריך :יום ג'  0.9.2696שעת התחלת תחרות 96:66
אחראי:שלומי טל 656-6985060
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1אשל הנשיא – כפר סילבר
 .2באר טוביה -שיקמה
 .3אשל הנשיא – שיקמה
 .4כפר סילבר – באר טוביה
 .5אשל הנשיא – באר טוביה
 .6כפר סילבר  -שיקמה

בית ב'
מקום :בית חשמונאי
שעת התחלת תחרות 96:66
תאריך  :יום ג' 0.9.2696
אחראי  :מויישיק טל 656-6091660
מקום ראשון בבית עולה לשלב בית  381הגמר

תוצאות

בתי הספר המשתתפים
 .1הרצוג  -תיכון חדש איתן
 .2ק .יבנה – כנות
 .3הרצוג  -כנות
 .4תיכון חדש איתן –ק .יבנה
 .5הרצוג – ק .יבנה
 .6תיכון חדש איתן  -כנות
 מקום ראשון בבית עולה לשלב בית  381הגמר

בית ג'
מקום :מוסינזון
תאריך :יום ג'  :96.9.2696שעת התחלת תחרות 96:66
אחראי :חזי סייג טל 656-5806506
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1מוסינזון – ויצו גן ונוף
 .2עמי אסף -מקווה ישראל דתי
 .3מוסינזון – מקווה ישראל דתי
 .4גן ונוף -עמי אסף
 .5גן ונוף – מקווה דתי
 .6מוסינזון -עמי אסף
 מקום ראשון בבית עולה לשלב בית  381הגמר
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בית ד'
מקום :דרור
תאריך :יום ג'  96.9.2696שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :אודי :טל ' 656-2060296
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1דרור – נווה הדסה
 .2רמות ים – בן גוריון
 .3נווה הדסה –בן גוריון
 .4דרור-רמות ים
 .5רמות ים-נווה הדסה
 .6דרור – בן גוריון
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
בית ה'
מקום:חוות הנוער הציוני
תאריך :יום ג  96.9.2696שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי  :סימון ועקנין 656-2666806
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1חוות הנוער הציוני  -בויאר

בית ו'
מקום :גוונים
 :שעת התחלת התחרות96:66 :
תאריך :יום ב ' 90.9.2696
אחראי :אברימיק טל 652-2820619
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1גוונים – אלוני יצחק
 .2מפסיד  –9שפרירים
 .3מנצח  - 9שפרירים
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
מנצח משחק מס'  3עולה ל  -בית  381הגמר

בית ז'
מקום :גליל מערבי
תאריך :יום ג '  96.9.29696שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי:נעמה טל 652-2895656
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1גליל מערבי  -הודיות
 .2ק .ים עכו  -ראמה
 .3גליל מערבי – ראמה
 .4הודיות– ק .ים עכו
 .5גליל מערבי –ק .ים עכו
 .6הודיות -ראמה
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
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בית ח'
מקום :ניר העמק
תאריך :יום ג'  26.9.2696 :שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :רונן שני טל 656-5806666
תוצאות
בתי הספר המשתתפים
 .1ניר העמק – עמקים תבור
 .2רמת הדסה – מנו"ף
 .3ניר העמק – מנו:ף
 .4עמקים תבור – רמת הדסה
 .5ניר העמק – רמת הדסה
 .6עמקים תבור –מנו"ף
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  381הגמר

חצי גמר 13.3.1033
גמר 3.1.1033
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תקנון למשחק כדורשת
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

כדור משחק של כדורעף רגיל
תלבושת :שחקנית תעלה לשחק בנעלי ספורט ,חולצה ממוספרת ומכנסי ספורט .אין לשחק עם מכנסי ג'ינס או מכנס רגיל.
מספר השחקניות במשחק 6
מכת פתיחה :זריקה רגילה מאחורי קו הרוחב האחורי מחו לגבולות המגרש ,אין לדרוך על הקו בזמן הזריקה ,ואין להוציא את
הכדור במכה .במכת פתיחה הכדור חייב לעבור למגרש השני בזריקה ישירה.
זמן מכת הפתיחה  ,אסור לשחקניות הקבוצות העומדות בסמוך לרשת לקפו .
זריקה תחשב חוקית גם אם בדרכו נגע הכדור ברשת.
אין לבעוט בכדור בכוונה.
אין לחסום כדור ממכת פתיחה.
מותר לתת מכה לכדור כדי להאט את מהירותו או במטרה להצילו ,בתנאי שאותה שחקנית לא תופסת את הכדור שנית והכדור לא
עובר לקבוצה השנייה.
מותרות לכל היותר  2מסירות בתוך הקבוצה.
אסור ללכת עם כדור ביד.
הנחתה של שחקנית אשר נמצאת בעמדה אחורית מותרת אך ורק מאחורי קו ה3-
לצורך הנחתה מותר לבצע לכל היותר צעד וסגירה .
בעת מסירת כדור ניתן לבצע צעד אחד בלבד.
בעת מסירה בניתור יותרו צעדים כמו בהנחתה.
מותר לנוע עם כדור רק תוך כדי ניסיון לתפוס אותו ,כאשר השחקנית נמצאת בתנופה.
מותר לתפוס כדור שעף מחו לגבולות המגרש ,כל עוד לא נוצלו 2מסירות והכדור לא פגע ברצפה.
מותר לתפוס כדור שפגע ברשת וחזר לקבוצה ששילחה אותו ,ובלבד שלא מדובר בכדור ממכת פתיחה ,ובתנאי שלא נוצלו שתי
המסירות המותרות והתופסת אינה השחקנית שזרקה את הכדור לרשת (חסימה יוצאת מכלל זה).
אסור לגעת ברשת כשהכדור נמצא במשחק.
מותר לדרוך על קו האמצע ,אסור לעבור אותו.
זמן החזקת הכדור :עד  2שניות.
חסימה :מותר לחסום זריקה של שחקנית יריבה .במקרה זה נגיעת החוסמת לא תחשב כנגיעה אחת .השחקנית החוסמת רשאית לגעת
בכדור שוב ללא עזרת הרשת ,אך זו תיחשב כנגיעה ראשונה.
החלפת שחקניות אפשרית רק כשהכדור נמצא מחו למגרש ובאישור השופט/ת.
שחקנית שהוחלפה יכולה לחזור למשחק אך ורק במקום מחליפתה :השחקנית שהחליפה אינה יכולה להיכנס שוב באותה המערכה.
קבוצה שתנצח  2מערכות מתוך  3תחשב מנצחת.
משך המערכה  :מערכה תימשך עד אשר אחת מהקבוצות תצבור  21נקודות ,בהפרש של  2נקודות.
במקרה של תיקו במערכות ( )1:1תתקיים מערכה שלישית ,כאשר הקבוצה המנצחת היא זו שתצבור ראשונה  15נק' בהפרש של 2
נקודות.
נצחון =  2נקודות לקבוצה
הפסד=  1נקודה לקבוצה
הפסד טכני =  0נקודות (תוצאת מערכות .)21:0 21:0
ספירת הנקודות בכל המערכות תתנהל כמו בכדורעף.
כאשר הכדור עובר מקבוצה לקבוצה לביצוע מכת פתיחה ,יתבצע חילוף בעמדות של השחקניות לפי סדר העמדות במגרש (עם כיוון
השעון) כמו בכדורעף .בתחילת המשחק תתבצע הגרלה על כדור או מגרש .בסיום כל מערכה תתבצע החלפת מגרשים בין הקבוצות
כולל מערכה שלישית.
פסק זמן :כל קבוצה רשאית לקחת פסק זמן אחד שאורכו דקה בכל מערכה כולל מערכה שלישית.
תוכלנה להשתתף אך ורק תלמידות הלומדות בפועל בבית הספר או בפנימייה.
טופס ההרשמה ימולא וייחתם ע"י מנהלת בית הספר.
שיפוט ע"י צוות המורים/ות במקום וזאת במידה ואין שופט.
שחקנית שתורחק מהמגרש לא תוכל לשחק גם במשחק הבא של קבוצתה ,ללא ערעורים.
יש לנהוג בכבוד וביושר ולא לתקוף ו/או לפגוע בכל דרך שהיא בשחקניות וביתר הגופים המעורבים .
כל מקרה של הפרת כללי המשמעת והאתיקה יובא בפני ועדת המשמעת ,אשר תהיה סוברנית להחליט על הטיפול הנכון בו.
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טופס רישום מחניים8חטיבת 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
95
הריני מאשר בזאת כי:
 .1הרשומים לעיל הם תלמידים בבית ספרנו .
 .2התלמידים הרשומים בטופס מבוטחים בביטוח תאונות אישיות (חוזר מנכ"ל ז' התשמ"ח)
 .3כל הפרטים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים .
 .4התלמידים הרשומים בטופס כשרים מבחינה רפואית .
 .5ידוע לי שנבחרת בית הספר חייבת להופיע עם מורה מלוה ותלבושת אחידה.
שם מנהל/ת בית הספר_______________:
שם מנהל פנימייה_______________:
חותמת בית הספר__________________:

חתימת המנהל____________:
חתימת המנהל____________:
תאריך_____________:
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