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 מחניים -בנות חט"ע במינהל לחינוך התיישבותי ועלית הנוער תשע"ז
לאליפות מחניים לבנות לחטיבת הביניים נרשמו  06מוסדות חינוך ,אשר חולקו בשלב ראשון
ל 99 -בתים 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.



משחקי חצי גמר יתקיימו ב31.31.3/ -
הגמר10.31.3/.

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'  8.99.90שעת התחלת תחרות 96:66
אחראי:איציק טל 652-0165601
בתי הספר המשתתפים
 .9אשל הנשיא – כפר סילבר
 .2מפסיד – 9שיקמה
 .0מנצח - 9שיקמה
*מקום ראשון בבית עולה לשלב בית  381הגמר
בית ב'
מקום :גליל מערבי
תאריך : 8.99.90 :שעת התחלת תחרות 96:66
אחראית  :נעמה טל 652-2895656
בתי הספר המשתתפים
 .1גליל מערבי – מנו"ף
 .2מפסיד – 9ק .ים עכו
 .3מנצח – 9ק .ים עכו
 מקום ראשון בבית עולה לשלב בית  381הגמר
בית ג'
מקום :באר טוביה
תאריך :יום ג'  : 95.99.90שעת התחלת תחרות 96:66
אחראי :דני ברגר טל 656-2020010
בתי הספר המשתתפים
 .9באר טוביה -כנות
 .2עיינות – יוענה ז'בוטינסקי
 .0באר טוביה – יוענה ז'בוטינסקי
 .6כנות – עיינות
 .5באר טוביה  -עיינות
 .0כנות –יוענה ז'בוטינסקי
 מקום ראשון בבית עולה לשלב בית  381הגמר
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בית ד'
מקום :כפר גלים
תאריך :יום ג'  :95.99.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :און חן טל 652-2895868
בתי הספר המשתתפים
 .1כפר גלים –אלוני יצחק
 .2מפסיד - 9גוונים
 .3מנצח - 9גוונים
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
בית ה'
מקום :ניר העמק
תאריך :יום ג'  22.99.90:שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :רונן שני טל 656-5806666
בתי הספר המשתתפים
 .1ניר העמק  -הודיות
 .2מפסיד – 9שפייה
 .3מנצח - 9שפייה
 מקום ראשון בבית עולה שלב  -בית  381הגמר
בית ו'
מקום :חוות הנוער הציוני
תאריך :יום ג  22.99.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :סימון ועקנין טל656-2666806 :
בתי הספר המשתתפים
 .1חוות הנוער הציוני  -בוייר
 .2מפסיד – 9קרית יערים
 .3מנצח – 9קרית יערים
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
בית ז'
מקום :הכפר הירוק
תאריך :יום ג'  :22.99.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :עדי גל טל 652-6690566
בתי הספר המשתתפים
 .1הכפר הירוק – רזיאל הרצליה
 .2מפסיד  – 9ויצו גן ונוף
 .3מנצח  – 9ויצו גן ונוף


מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
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בית ח'
מקום :שפרירים
תאריך :יום ג'  :21.99.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :זיו ראובני טל 656-1669669
בתי הספר המשתתפים
 .1שפרירים –נעורים
 .2מפסיד – 9רמות ים
 .3מנצח – 9רמות ים
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
בית ט'
מקום :דרור
תאריך :יום ג  :21.99.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי :אודי  :טל 656-2060296
בתי הספר המשתתפים
 .1דרור – נווה הדסה
 .2מפסיד - 9שטיינברג
 .3מנצח - 9שטיינברג
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
בית י'
מקום  :בית חינוך ירקון
תאריך :יום ג'  :0.92.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי עדי ששון656-6296568 :
בתי הספר המשתתפים
 .1בית חינוך ירקון-נחלת יהודה
 .2בן שמן – מקווה ישראל דתי
 .3בית חינוך ירקון – מקוה ישראל דתי
 .4נחלת יהודה – בן שמן
 .5בית חינוך ירקון – בן שמו
 .6נחלת יהודה – מקוה ישראל דתי
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
בית יא'
מקום :בית חשמונאי
תאריך :יום ג'  0.92.90שעת התחלת התחרות96:66 :
אחראי מויישיק טל 6566091660
בתי הספר המשתתפים
 הרצוג – תיכון חדש איתן
 ק .יבנה  -שעלבים
 הרצוג – שעלביים
 תיכון חדש איתן – ק .יבנה
 הרצוג – ק .יבנה
 תיכון חדש איתן – שעלביים
 מקום ראשון בבית עולה לשלב  -בית  381הגמר
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תקנון מחניים
גבולות המגרש – מגרש כדורעף .9X9
 .3כדור המשחק – כדורעף.
 .1תלבושת – אחידה עם שם בית הספר.
 .1כל קבוצה תמנה  /תלמידות.
 .4כדור פתיחה יוגרל לפני תחילת המשחק ויעבור לקבוצה השנייה במערכה השנייה .במידה ותתקיים מערכה
שלישית תערך הגרלה על הכדור בין הקבוצות.
 .5אין החלפות תוך כדי המערכה .
 ./כל מערכה תמשך עד סיום הוצאת כל התלמידות מהמשחק או  30דקות שבסיומו תנצח הקבוצה שתישאר
עם יותר שחקניות  .במקרה של מספר זהה ,ימשך המשחק עד הוצאת שחקנית מאחת הקבוצות .מה
קודם,
 .7ניצחון יחשב הטוב משלוש מערכות.
 ./הפסקה של  1דקות בין מערכה אחת לשנייה.
 .9הוצאת שחקנית ע"י פגיעת הכדור בכל חלק גוף ואי הצלחתה לתופסו .לא דרך הקרקע.
 .30שחקנית שתצא מתחומי המגרש עם שתי רגליה תוך כדי ניסיון התחמקות תחשב פסולה.
 .33העברת הכדור לקבוצה היריבה תהיה במקרים הבאים:
א) דריכה על הקו תוך ניסיון זריקת הכדור או תפיסתו.
ב) החלפת שבויה מדומה ומעבר בתחום מגרש היריב .מעבר אך ורק דרך חיבור קו האמצע וקו
האורך.
ג) הליכה עם כדור כאשר יש יותר משחקנית אחת בחוץ או בפנים.
ד) נגיעה נוספת בכדור ע"י השחקנית שנפסלה .
ה) אחזקת כדור יותר מ  1שניות .
ו) יותר מ  5מסירות ללא ניסיון לפגוע בשחקנית היריב .חייבים לנסות לפגוע במסירה
החמישית.
.31הצלת שחקנית שנפסלה רק כאשר נתפס הכדור באוויר ע"י שחקנית מקבוצתה.
.34רק בהחלפת השבויה המדומה ייעצר המשחק לחילוף.
.35כדור הפוגע במספר שחקניות ולא נתפס ,תיפסל רק הנפגעת הראשונה.
.3/תפיסת הכדור איננה פוסלת את הזורקת .
.37שחקניות מחוץ למגרש אינן יכולות לעבור את קו האמצע הדמיוני ( .המשכו של קו האמצע).
.3/שיפוט :ע"י המורים לחינוך גופני.
.39בשיטת ליגה  :ניצחון =  1נק'  ,הפסד =  3נק'.
 .10במקרה של שוויון נק' יקבע הדירוג לפי הפרש מערכות .
 .13במקרה של שוויון נק' ומערכות יערך משחק של מערכה אחת בין שתי הקבוצות.
11.כל מערכה מתחילה בשלוש מסירות דמה.
.11שבויה מדומה או שחקנית בודדה במגרש (החיצוני ( יכולה לפסול שחקניות אך ורק מהקו האחורי ולא
מהצדדים.


שיפוט ע"י המורים לחנ"ג או עינת כרמי
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טופס רישום מחניים
שם בית הספר________________:
שם המאמן__________________:

שם המורה לחנ"ג______________:

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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