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 2020/21עונת  –מתווה ליגות איגוד הכדורעף 

תקפים כל עוד לא  ,ההנחיות והמתווה לקיום המשחקים הפורטים במסמך זה, ואשר על פיהם חובה לנהוג

  .תפורסמנה ע"י האיגוד הנחיות חדשות

 .2/21/19הנחיות משרד הספורט מיום המתווה מתבסס על 

 אישר לפתיחת הליגה .1

 .21/2/21-מהאישור חזרה של כלל הליגות נכנס לתוקף החל  .א

 הנחיות חריגות, במידה ויינתנו על ידי הרשויות, יועברו בהקדם לאגודות. .ב

 קישור לאתר משרד הבריאות .ג

 

 קורונהממונה  .2

בכל אגודה ימונה אחראי קורונה אשר יהיה אחראי על יישום ההנחיות מהרשויות  .א

 ומאיגוד הכדורעף. 

 

 התנהלות השחקנים ובעלי תפקידים .3

 בתעודת מתחסן/מחלים/אישור "התו הירוק". אינם מחוייביםהשחקנים  –בליגות העל  .א

  –בשאר הליגות  .ב

 ם/אישור "התו הירוק".בתעודת מתחסן/מחלי מחוייבים –שחקנים בוגרים  (1

בתעודת מתחסן/מחלים/אישור "התו  אינם מחוייבים –שחקנים קטינים  (2

 הירוק".

 בתעודתאינם מחוייבים כלל בעלי התפקידים ואנשי המעטפת בכלל הליגות  .ג

 מתחסן/מחלים/אישור "התו הירוק".

בעת יציאה מהבית יש להקפיד על שמירת מרחק ועטית מסיכה בהתאם להנחיות  .ד

 בריאות.משרד ה

 במידת האפשר, יש לשמור על מרחק בין השחקנים לבעלי התפקידים השונים. .ה

 

 מאומתים שחקנים/בעלי תפקידים חולים .4

לאיגוד הכדורעף  מיידיתעל כל מקרה מאומת יעביר ממונה הקורונה באגודה הודעה  .א

 ולמשרד הבריאות.

שחקני הקבוצה ה מאומת, ייכנסו כל / בעל תפקיד שהינו חולבמקרה בו התגלה שחקן  .ב

 ובנוסף יבצעו בדיקות קורונה. ובעלי התפקידים לבידוד ביתי באופן מידי

http://www.iva.org.il/Docs/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98_3.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/


 
 

 
 

 

 

 

כפי שיוגדרו, במידה ונפגשו מול הקבוצה  /בעלי תפקידיםעל הקבוצה )וקבוצות נוספות .ג

 מרגע ההודעה. שעות 24תוך לשחקנים  קורונה הרלוונטית( לבצע בדיקות

חולה מאומת שלילית, יש להשלים את במידה ובדיקת הקורונה בעקבות חשיפה ל .ד

 אך ניתן לחזור לאימונים/משחקים. הביתי, הבידוד

 

 קיום משחקים  .5

, תשחק את או נמצא כחולה מאומת נדרש לבידוד מבעלי תפקידיהקבוצה, אשר מי  .א

 המשחק יתקיים גם ללא מאמן.משחקיה כרגיל. 

, צאו כחולים מאומתיםנממשחקניה או יותר  2אשר  קבוצה, - גברים ונשים העל תובליג .ב

 .2-מ המאומתים יםחוליידחו משחקי הקבוצה עד אשר יפחת מספר השחקנים ה

, יידחו נמצאו כחולים מאומתיםמשחקניה או יותר  3אשר  קבוצה, - בשאר הליגות .ג

 .3-ם מהחולים המאומתימשחקי הקבוצה עד אשר יפחת מספר השחקנים 

מעוניינת נה יה, אך ג'-סעיפים ב' פי-על חולים מאומתיםמספר  םבהינתן ולקבוצה ישנ .ד

 .ימשיכו על פי תכנית המשחקיםמשחקיה להמשיך לשחק כרגיל, 

למעט ליגת העל, לא יתקיימו משחקים )בית וחוץ( של אגודות מיישובים  – ערים אדומות .ה

אדומים, אלא אם כן ישנה הסכמה של שתי הקבוצות על קיום המשחק. רשימת יישובים 

 ר האיגוד אחת למספר ימים.אדומים תפורסם באת

שעות משינוי סטטוס  24יש לקבוע מועד חדש תוך  –הגדרת זמן לקביעת משחק דחוי  .ו

 ימים משינוי הסטטוס. 10ישוב אדום לכתום/צהוב/ירוק, ולקיים את המשחק תוך 

 

 נסיעות .6

 התחבורה המפורסמות ע"י נסיעות לאימונים ומשחקים תתבצענה בהתאם להנחיות .א

 (.קישור להנחיות התחבורה)משרד הבריאות 

 

 בדיקות בריאות .7

 אנשי הצוותם או המשחקים, יעברו כל השחקנים, בכל הגעה למתחם האימוני .א

 הבאות: הפעולות הבאותאת  והשופטים

 .מדידת חום  (1

 .חתימה על טופס הצהרת בריאות  (2

 

https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_197a3e4d-bf99-4c64-8a17-f36b0e944047


 
 

 
 

 

 

 

מעלות ומעלה או בעל סימפטומים  38במידה ושחקן / בעל תפקיד הינו בעל חום של  .ב

 אחרים של נגיף הקורונה, לא יורשה להיכנס למתחם האימונים / משחקים.

כל קבוצה צעירה )נוער ונערים/ות(  – ליגות צעירות –טופס הצהרת בריאות קבוצתי  .ג

יע למשחקים )בית וחוץ( עם טופס הצהרת בריאות קבוצתי, בו מצוינים שמות כל תג

 השחקני/ות, והחתום על ידי מאמן הקבוצה.

באחריות הקבוצה המארחת לדאוג לטפסי הצהרת  – טפסי הצהרת בריאות רזרביים .ד

 בריאות רזרביים למידת הצורך.

 

 מקרה בו לא ניתן לקיים משחק באולם/יישוב  .8

 קרוב. או ביישוב יועבר המשחק לאולם חלופי ביישוב ,במידה וניתן .א

החלפת ביתיות בין הקבוצות )במידה האפשרות לתיבחן במידה ואין אולם חלופי זמין,   .ב

 וישנו משחק גומלין(. 

במידה ושתי האפשרויות הנ"ל אינן אפשריות, יידחה המשחק עד להיתכנות אחת  .ג

 מהאפשרויות הנ"ל.

 

 בינלאומית רשמיתחזרה מחו"ל לאחר פעילות   .9

שחקנים / בעלי תפקיד אשר חוזרים מפעילות בינלאומית רשמית )נבחרת או קבוצה(  .א

 יפעלו על פי הנחיות משרד הבריאות.

כלל השחקנים / בעלי תפקידים )כולל צוות שיפוט( נדרשים לבצע בדיקת קורונה תוך  .ב

הצבא  מרגע חזרתם מחו"ל, למעט חיילים אשר תלויים בבדיקות מטעם שעות 24

 ועלולים לבצע את הבדיקה מאוחר יותר.

ממשרד הבריאות לא מחויבים בבדיקה נוספת  או 'תעודת מתחסן' בעלי 'אישור החלמה' .ג

 לאחר חזרתם מחו"ל.

 

 התקהלות והתנהלות במתחם האימונים/משחקים  .10

 יהיו נוכחים שחקני הקבוצה ובעלי התפקידים בלבד. במתחם האימונים .א

כחים שחקני הקבוצות המשחקות ובעלי התפקידים בהן, יהיו נו במתחם המשחקים .ב

, המשחק )מגלגלים ומנגבים(צוות  סטטיסטיקאים, ,שופטי המשחק, אנשי המזכירות

 וצוותי טלוויזיה )במידת ויש שידור(. אנשי השיווק

 .13בסעיף עם קהל על פי הפירוט המשחקים ישוחקו   .ג



 
 

 
 

 

 

 

יציע, תוך כדי שמירת ריחוק חברתי הקבוצה החופשית תימצא ב – בטורנירי נערים/ות .ד

ועטיית מסיכה, או בחדר נפרד באולם במידה והקבוצה משאר הנוכחים ביציע 

 המארחת יכולה לספק.

 

 שימוש במתקנים  .11

 יש לפעול על פי הנחיות התו הסגול. .א

 

 ניהול משחק  .12

 עדכוני קורונה. –פרוטוקול המשחק יש לפעול על פי  .א

 ין לבצע לחיצת ידיים בטקס הפתיחה והסיום.א .ב

 .ניתןככל ש בין השחקנים הימנע ממגעיש ל .ג

 יש לשמור על מרחק בין שחקני הספסל ובין אנשי הצוות. .ד

 על בעלי התפקידים ואנשי המזכירות לעטות מסיכות במהלך המשחק. .ה

 

 קהל  .13

-הכנסת קהל לאולמות תתאפשר על פי המפורט בהנחיות משרד הספורט מה .א

19/2/21. 

על פי הנמוך  –מתפוסת האולם  %75צופים או  300מותרת כניסת קהל של עד  .ב

 מביניהם.

 נדרשים באישור "התו ירוק". )כולל קטינים( כלל הצופים .ג

 כלל הצופים נדרשים במדידת חום עם כניסתם לאולם. .ד

 מטר בין שטח המשחק לאיזור הקהל. 4יש לשמור על הפרדה של  .ה

 יש לדאוג לריווח הישיבה על פי ההנחיות. .ו

 באולם. יש לעטות מסיכות במהלך כל השהות .ז

 

 

 

http://www.iva.org.il/Docs/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%20-%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%202020-21%20-%2029_11_20.pdf
http://www.iva.org.il/Docs/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%20-%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%202020-21%20-%2029_11_20.pdf

