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.1

כללי
.1.1

הקבוצות מתבקשות להיכנס לאתר האיגוד ולקרוא את תקנון האליפות ,ההנחיות
והנהלים למשחקים.

.1.2

לא תירשם קבוצה ,אלא אם סילקה ו/או הסדירה האגודה אליה משתייכת אותה
קבוצה את כל חובותיה לאיגוד (אולמות וחופים) עד מועד סיום הרשמה.

.1.3

הליך הרישום של קבוצות ושחקנים הינו הליך ממוחשב אינטרנטי (בדומה לעונת
 .)17-18לסיוע ופרטים נוספים לפנות למזכירות האיגוד בטלפון 03-6497444 :מייל:
info@iva.org.il

.1.4

קבוצות המשתייכות לליגות העל מחויבות לעמוד בכפיפות לתקנון המנגנון
לבקרה תקציבית ובתנאי תקציב המינימום שנקבע ע"י הנהלת האיגוד.

.2

מועדים
.2.1

תאריכי תחילת עונת המשחקים 2018/2019
ליגה

תאריך תחילה

על גברים

יום ג' ,ה9/10-

על נשים

יום ו' ,ה12/10-

גביע המדינה גברים
גביע המדינה נשים

יפורסם בהמשך

לאומית גברים

יום ה' ,ה18/10-

לאומית נשים

יום ד' ,ה17/10-

ארצית גברים

יום א' ,ה14/10-

ארצית נשים

יום ד' ,ה17/10-

גביע האיגוד גברים
גביע האיגוד נשים

יפורסם בהמשך

ליגה א'

יום שבת ,ה20/10-

נוער בנים

יום ד' ,ה17/10-

נוער בנות

יום ב' ,ה15/10-

נערים

יום ו' ,ה19/10-

נערות

יום ו' ,ה19/10-

תאריכי פתיחת הליגות נתונים לשינוי כתלות בהרשמה לליגות השונות.

.2.2

תאריכי רישום קבוצות
.2.2.1

מועד אחרון לרישום קבוצות (כל הליגות):
יום שלישי ה 15/8/2018 -בשעה .17:00

.2.3

תאריכי רישום שחקנים

קטגוריה

הערות

מועד סיום

שחקן אשר כרטיס המתחרה שלו לא יחודש

חידוש כרטיסי מתחרה

יום חמישי ,ה30/8/18-

רישום שחקנים זרים

יום חמישי ,ה10/1/19-

החלפת שחקן זר

יום חמישי ,ה24/1/19-

רישום/העברה/השאלה

יום חמישי ,ה24/1/19-

ליגות בוגרים :על  /לאומית  /ארצית  /א'

ליגות צעירות  -רישום

לאורך כל העונה

נוער ,נערים/נערות

יום חמישי ,ה24/1/19-

נוער ,נערים/נערות

ייחשב כשחקן חופשי ויהיה רשאי להירשם
בכל אגודה אחרת.

ליגות צעירות  -רישום
בשתי מסגרות

יתאפשר רק עבור קבוצה שרשמה שחקנים
זרים עד ה10/1/19-

שעת סיום ההרשמה בכל אחד מהמועדים הינה .16:00

.3

רישום קבוצות
.3.1

רישום הקבוצות יתבצע דרך מערכת הניהול של איגוד הכדורעף בהתאם לזמנים
המופיעים בחוזר זה.

.3.2

טפסים
טופס בדיקות רפואיות ,טפסי מנגנון הבקרה התקציבית ,טופס דיווח משחקים וכן
טופס רישום שחקנים ניתן למצוא באתר איגוד הכדורעף.

.3.3

גביע האיגוד
קבוצה שאינה רוצה להשתתף במפעל גביע האיגוד (לאומית וארצית) עליה להודיע
בכתב עד לסיום מועד ההרשמה לליגות (.)15/8/18

.3.4

תעריפים
לתעריפי רישום לפי ליגה – ראה נספח ב'.

.4

רישום שחקנים
.4.1

לא יאושר רישום שחקנים אשר לא ימציאו אישור בדיקה רפואית בהתאם לדרישות
חוק הספורט במכונים מורשים ושתוקפו עד ל.31/5/19-

.4.2

במידה וחל שינוי מהותי במראה שחקן/שחקנית אשר כרטיסם מחודש ,יש
להעלות תמונה עדכנית למערכת האיגוד לטובת חידוש הכרטיס.

.4.3

גילאי שחקנים לפי ליגה:
ליגה

גיל המינימום

ליגת על

שחקנים אשר נולדו לפני ה31.12.2002-

ליגת על – רישום חריג (שחקן אחד)

ילידי 31.12.2003-31.12.2002

ליגה לאומית/ארצית/א'

שחקנים אשר נולדו לפני ה31.12.2004-

ליגת נוער

ילידי 31.12.2004 – 1.9.1999

ליגת נערים/נערות

ילידי 31.12.2005 – 1.9.2002

.4.4

.4.5

שחקנים זרים
.4.4.1

בליגת על גברים ונשים ניתן לרשום עד  3שחקנים זרים.

.4.4.2

בליגה לאומית גברים ונשים ניתן לרשום שחקן זר יחיד.

שחקן בעל מעמד תושב ארעי – א 5יחשב כשחקן ישראלי.
למען הסר ספק ,אין רישום זה פוטר את השחקן מתשלומי אגרות להתאחדות
ולאיגוד אליה שייך ,אלא אם כן השלים את ההליך "שינוי פדרציית מקור".

.4.6

שחקנים אשר נולדו לאחר ה 1.9.1999-רשאים לשחק בשתי מסגרות ללא הגבלה.
אחת המסגרות (או שתיהן) חייבת להיות מסגרת צעירה (נערים/ות או
נוער).

.4.7

עד שני שחקנים בכל אגודה ,ילידי  ,31.8.1997 – 1.9.1999יוכלו לשחק בשתי
מסגרות בוגרות (באותו אגודה) ,שאחת מהן הינה ליגת על.

.4.8

שחקנים בוגרים ,אשר נולדו עד ה ,1.9.1997-יוכלו לשחק בליגות הבוגרים במסגרת
אחת בלבד.

.4.9

נוהל להעברות והשאלות – יש לעיין בסעיפי מס'  13-15בתקנון משחקי האליפות.

.5

מאמנים
.5.1

מאמן קבוצה מחויב להציג לשופט המשחק ,לפני כל משחק ,כרטיס מאמן על-מנת
שיאושר רישומו בגיליון השיפוט כמאמן הקבוצה.

.5.2

כרטיס מאמן יונפק בתחילת העונה ע"י איגוד הכדורעף לבקשת הקבוצות וכתלות
ברישום המאמן בקבוצה.

.5.3

בכדי לקבל את כרטיס המאמן ,על המאמן להשתתף בהשתלמות מקצועית אחת
לפחות ,המאורגנת או מוכרת ע"י איגוד הכדורעף בשנה הקודמת לעונת המשחקים
הנוכחית.

.6

רשמים
.6.1

על כל הקבוצות חלה החובה לנהל רישום גיליון השיפוט באמצעות רשם מוסמך.

.6.2

שופטים יקיימו את המשחק גם ללא נוכחות רשם מוסמך ,אולם רשם המשחק יהיה
מחויב לדעת את נוהל רישום וניהול המשחק בגיליון השיפוט .הקבוצה הביתית
תחויב בקנס ששיעורו ייקבע ע"י הנהלת האיגוד.

.6.3

אגודות המעוניינות להכשיר רשמים מוסמכים יפנו בהקדם אל מזכירות איגוד
הכדורעף.

.7

הנחיות כלליות
.7.1

אולם
הכנת האולם ומתחם המשחק על פי תקנון משחקי האליפות סעיף מס'  .39לכל
אולם יונפק אישור תקינות ע"י וועדת המתקנים .באחריות מנהל הקבוצה להעביר
את נתוני האולם לוועדת המתקנים עד  14ימי עבודה לפני תחילת העונה.
במידה ולא יועברו הנתונים ,יישלח נציג מטעם האיגוד על פי המפורט ב'נוהל
בדיקת אולם'.

.7.2

כדור משחק
כדור המשחק הרשמי בכל הליגות לנשים וגברים הינו .MVA200

.7.3

לבוש
.7.3.1

ההופעה למשחקים תהיה בתלבושת אחידה ועל פי ההנחיות
המפורסמות באתר האיגוד.

.7.3.2

בליגות העל ,קבוצה ביתית תופיע עם חולצות בצבע כהה והקבוצה
האורחת תופיע עם חולצות בצבע בהיר .מספור החולצות ,גודל
המספרים ומיקומם יהיה לפי חוקת הכדורעף .בקשה חריגה יש
להעביר לאישור וועדת ליגה וגביע.

.7.3.3

בליגות על נשים וגברים יש להדפיס על גב החולצה את שם משפחתו
של השחקן (אנגלית/עברית) בהתאם לכתוב בחוקת המשחקים .סימון
ראש הקבוצה יהיה תפור או צבוע במידות של אורך  8ס"מ ורוחב  2ס"מ
מתחת למספר אשר על החזה.

.7.3.4

ביגוד הליברו יהיה בצבעים שאינם כצבעי שאר השחקנים (אף לא
בניגודיות גב-חזית).

.7.3.5

צוות האימון ,אשר יעלה לשטח המגרש ,יהיה בעל לבוש ספורטיבי.

.7.3.6

אי קיום אי אילו מההנחיות ,יגרור אזהרה (מקרה ראשון) ולאחריה קנס
על פי הנקוב בנספח ב'.

.7.3.7

מאמן שחקן  -במקרה של עונש בתפקיד אחד יחשב העונש לשני
התפקידים יחד :לא תהיה הפרדה של עונשים נפרדים לכל תפקיד.

.7.4

הופעה למשחקים
.7.4.1

קבוצה תהא רשאית לרשום עד  14שחקנים.

.7.4.2

בליגת העל לגברים/נשים יש להופיע עם  10שחקנים לפחות.

.7.4.3

קבוצה אשר רשמה  7שחקנים בלבד למשחק ,לא תוכל לשתף שחקן
כליברו .ראש הקבוצה בפועל יהיה דובר עברית או אנגלית.
קבוצה אשר רשמה  8שחקנים תהא רשאית לרשום שחקן ליברו אחד.

.7.4.4

קבוצה אשר רשמה  9שחקנים ומעלה תהא רשאית לרשום עד שני
שחקני ליברו.
קבוצה ביתית רשאית לקיים טקס הצגת שחקנים לפני תחילת המשחק,

.7.4.5

וזאת על-פי הנוהל .יש לעדכן את שופטי המשחק והקבוצה האורחת עם
הגעתם לאולם .הקבוצה האורחת מחויבת להשתתף בטקס.
.7.5

התנהגות
.7.5.1

התנהגות שחקנים וצוות הקבוצה תהא בבקרה על ידי צוות השיפוט כל
עוד הינם נוכחים בשטח האולם .בהינתן חריגה מקוד ההתנהגות ,יילקח
כרטיס השחקן/צוות והנ"ל יועמד בפני וועדת המשמעת .שחקן/בעל
תפקיד אשר הורחק במהלך/בתום משחק ,ירצה עונש אוטומטי
של משחק נוסף ולא יוכל להיות לשמש בתפקיד במסגרת פעילות
איגוד הכדורעף עד לאחר תום העונש.

.7.6

גיליון שיפוט
גיליונות שיפוט ניתן לרכוש במשרדי איגוד הכדורעף .תעריפי גיליונות השיפוט הינם:
ליגה

מחיר

ליגת על – גברים/נשים

₪ 1,300

לאומית

₪ 600

ארצית

₪ 350

ליגות צעירות (נוער ,נערים/ות)

ללא עלות

התשלום בגין טפסי השיפוט יתבצע בעת הרכישה.
.7.7

סטטיסטיקה
במהלך עונת המשחקים יקיים איגוד הכדורעף מערך סטטיסטיקה ,אשר יופעל בכל
משחקי ליגת העל לגברים ונשים .אחריות התפעול ע"י האיגוד.

.8

שיטה
.8.1

שיטת המשחקים
תפורסם בהמשך ,לאחר סיום מועד ההרשמה.

.8.2

.8.3

ימי משחק
ליגה

תאריך תחילה

על גברים

ימי שלישי (שישי ו/או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד)

על נשים

ימי שישי (רביעי ומוצ"ש במידת הצורך של האיגוד)

גביע המדינה

לפי ימי המשחק של ליגות העל

לאומית גברים

ימי חמישי

לאומית נשים

ימי רביעי (מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד)

ארצית גברים

ימי ראשון

ארצית נשים

מוצ"ש (רביעי במידת הצורך של האיגוד)

גביע האיגוד

לפי ימי המשחק של הקבוצה המארחת (לאומית/ארצית)

ליגה א'

מוצ"ש (רביעי במידת הצורך של האיגוד)

נוער בנים

ימי רביעי (שישי ו/או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד)

נוער בנות

ימי שני (שישי ו/או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד)

נערים ונערות

ימי שישי  /שבת (משחקים בטורנירים)

שעות תחילת משחקים
ליגה

תאריך תחילה

ליגות בוגרים

18:00-21:00

ליגות נוער

16:00-19:30

ליגת נערים/נערות

שישי – תחילת טורניר החל מ14:00-

ימי ושעות משחקי הליגות יכולים להשתנות על פי החלטת ועדת ליגה וגביע ו/או על פי
דרישת הטלוויזיה.

.9

שינוי מועד משחקים
.9.1

יש לעיין בסעיפים מספר  38-42בתקנון משחקי האליפות.

.9.2

בקשות לשינויים בתכנית המשחקים ,ניתן לבקש מוועדת ליגה וגביע ללא עלות עד
 14יום מיום פרסום תכנית המשחקים הראשונית.

.9.3

בקשות לשינויים יוגשו לוועדת ליגה וגביע לפחות  7ימים לפני מועד המשחק על
טופס ממחושב דרך תכנת הניהול ,בתשלום נוסף .בקשה אשר לא מאושרת על ידי
שתי הקבוצות לא תעלה כלל לדיון.

.9.4

בקשה לשינוי שהוגשה לוועדת ליגה וגביע פחות מ 7-ימים מיום המשחק תאושר רק
במקרים חריגים ע"י וועדת ליגה וגביע בהתאם לתקנון משחקי האליפות ובתשלום
בתעריף גבוה יותר (ראה טבלת תעריפים בנספח א').

.9.5

שינוי משחק בליגות הצעירות (נוער ,נערים/ות) שבוצע עד  5ימים לפני המשחק ,לא
יחוייב בתשלום .שינוי בטווח של פחות מ 5-ימים יהיה כרוך בתשלום (ראה טבלת
תעריפים בנספח א').

 .10המוסד לבוררות
קיים מוסד לבוררות הפועל ליד משרדי איגוד הכדורעף .שחקנים או אגודות יוכלו לפנות
בנושאים שנויים במחלוקת למזכיר המוסד לבוררות ,מר מוטי שנקר ,בטלפון מספר
 03-6484425ובפקס .03-6491793
הוראות חוזר זה גוברות על הוראות תקנוני איגוד הכדורעף.

נספח א'  -תעריפי רישום ,אגרות וגיליונות שיפוט
.1

רישום ואגרות
סכום

קטגוריה
אגודות
רישום אגודה חדשה

₪ 500

מיסים שנתיים לאגודה שאינה חדשה

₪ 1,500

קבוצות
רישום קבוצה לליגת על

₪ 2,000

רישום קבוצה לליגה לאומית

₪ 1,500

רישום קבוצה לליגה ארצית
רישום לליגה לנוער בנים ובנות
(כולל רישום שחקנים וטפסי שיפוט)
רישום לליגה לנערים ונערות
(כולל רישום שחקנים וטפסי שיפוט)
שחקנים

₪ 1,000
₪ 4,000
₪ 3,000

חידוש כרטיס מתחרה

₪ 90

רישום ספורטאים חדשים

₪ 90

רישום שחקן זר

₪ 500

שחרור שחקן

₪ 400

השאלת שחקן מקבוצה לקבוצה

₪ 400

טופס הסגר

₪ 1000

שחרור קטין

₪ 500

שחרור בוגר

₪ 500
אחר

כרטיס מאמן (כולל השתלמות שנתית אחת)

₪ 100

עלות מערך סטטיסטיקה לכל העונה בליגת העל

.2

₪ 2,500

גיליונות שיפוט

.3

ליגה

מחיר

ליגת על – גברים/נשים

₪ 1,300

לאומית

₪ 600

ארצית

₪ 350

ליגות צעירות (נוער ,נערים/ות)

ללא עלות

שינוי משחקים
ליגה

עד  7ימים לפני מועד המשחק

פחות מ 7-ימים לפני מועד המשחק

ליגת על

₪ 500

₪ 1,000

ליגה לאומית

₪ 250

₪ 500

ליגה ארצית

₪ 250

₪ 500

ליגת נוער

ללא עלות (עד  5ימים)

₪ 200

נערים  /נערות

ללא עלות (עד  5ימים)

₪ 200

נספח ב'  -רשימת קנסות
.1

קנסות – כלל הליגות
ניהול משחק

.1.1

אי הופעה

טופס לא

רשם לא

אולם שאינו עומד

ליגה

למשחק

חוקי *

מוסמך

בדרישות התקנון

ליגת על

3,000

2,000

500

1,500

ליגה לאומית

2,500

1,000

400

800

ליגה ארצית

2,000

700

400

800

ליגת נוער

1,500

500

300

300

נערים  /נערות

1,500

500

300

300

* טופס לא חוקי – במקרה של שימוש בטופס שיפוט של ליגה אחרת או טופס של התאחדות
לבתי הספר.
.1.2

פירוק קבוצה
ליגה

סכום

ליגות בוגרות (על/לאומית/ארצית/א')

₪ 2000

ליגות צעירות (נוער ,נערים/נערות)

₪ 1000

.2

ליגת על  -אי מילוי הנחיות
הנחיה

פעם ראשונה

פעם שניה ומעלה

 3מגלגלי כדורים

₪ 2,500

₪ 5,000

 2מנגבי מגרש
מספר שחקנים/ות

₪ 1,500

₪ 3,000

שמות שחקנים

₪ 1,000

₪ 2,000

על החולצה
תלבושת אחידה

₪ 500

₪ 1,000

לצוות הספסל
הנחיה אחרת

₪ 500

₪ 1,000

