
 
 

 
 

 למעט ליגות העלהנחיות לקבוצות והשופטים 

 81-7201עונת 

  התקפההמשחקים יתקיימו לפי חוקת הכדורעף . 

 יש להקפיד ולפעול בהתאם לפרוטוקול המשחקים  )נוהל ונוהג(. ההנחיות והחוזרים, 
אלו יגברו על החוקה התקפה באישור  נוהליים ,יפורסמו מעת לעת אשר תקנון האליפות,

 הנהלת איגוד הכדורעף.

 .תוקף ההנחיות לעונה הקודמת בעינו אלא אם פורסמו הנחיות אחרות 

  דקות לפני שעת תחילתו  40יהיו נוכחים בשדה המשחק לפחות והרשם השופטים
הרשמית של המשחק. השופטים יהיו לבושים במדי השיפוט. במקרה והשופט מגיע פחות  

באחריות הקבוצות )  דקות לפני שעת המשחק שנקבעה, הקבוצה תדווח על כך 30מ 
 לדאוג לחדר הלבשה נקי והניתן לנעילה ע"י השופטים(.

 והציוד . לבדוק את תנאי המגרש שופטלפני כל משחק על ה 

 .על השופט חלה חובת דיווח לאתר האיגוד על תוצאת המשחק מיד בסיומו 

  במקרה ומשחק אינו מגיע לסיומו החוקי, ידווח השופט על האירוע לרכז ליגה וגביע וגם
ליו"ר ועדת השיפוט. על השופט להוציא מכתב מפורט בו יצוינו כלל האירועים שבגינן לא 

 הגיע המשחק לסיומו החוקי.

 

 מקרים בהם אין לקיים משחק .1

בתחום המגרש או השוליים נמצאים חפצים )סלים , מזרונים וכד'( אשר אינם  .1.1
החפצים הללו  בהםניתנים להסרה ויכולים לסכן את בריאות השחקנים. )במקרים 

 (.תםניתנים להזזה חובה על הקבוצה לפנו

( אינם ן תחום מאמקווי הסימון של המגרש )אורך, רוחב, אמצע, התקפה, פתיחה ,  .1.1
מסומנים לפי החוקה, ויש קושי לזהות את מיקום נפילת הכדור או דריכת שחקן 

 על הקו.

משבצות, אינה מכסה את  10מטר מינימום של  1הרשת אינה חוקית )רוחב של  .1.3
 מטר , הלולאות אינן שלמות וכו'(. 10.0 – 9.5 -רוחב המגרש, 

 אין אנטנות מותקנות. .1.4

 )לא שולחן או סוג של מתקן ארעי(.ים למשחק הכדורעף.  אין דוכן שיפוט המתא .1.5

במקרים אלו או כל מקרה אחר, כאשר עולה האפשרות של אי קיום המשחק יש  .1.1
, יו"ר ועדת הבאים לפי הסדר הבא: מנהל הליגותליצור קשר עם אחד הגורמים 

 ויש לרשום זאת בדוח השיפוט. , יו"ר וועדת ליגה וגביע,השיפוט



 
 

 
 

 

ה שתמצא לא שוחק כתוצאה ממקרים אלו הקבוצה תועמד לדין ובמקררה שמשחק במק .1
 קנס כספי עפ"י תעריף שנקבע ע"י הנהלת האיגוד.ו אשמה יקבע לה  הפסד טכני

 

גיליון חק, אולם יש חובה לדווח עליהם בלקיים את המש חלהבמקרים המצוינים מטה  .3
  השיפוט:

 .רשם מוסמך  היהלא  .3.1

 חוסר בחדר הלבשה לשופטים. .3.1

 

(. חידים, צבע ודגם, ומספור לבוש את מדי המשחק לחימום הרשמי )אלחובה על השחקנים  .4
הליברו. סימון ראש הקבוצה בחולצה יהיה תפור או צבוע  שחקן/ני בגדילמעט צבע 

 .גיליון השיפוטבהחוקה. שם ושחקן זהה לכתוב  בהתאם

 . עוזר מאמן אחד בלבדהמאמן יוכל לבחור לקבוצה  .5

טקס מ  החלעל השחקנים ובעלי התפקיד הרשומים בגיליון השיפוט להימצא במגרש  .1
 לחיצות הידיים.

שחקנים או בעלי תפקיד הרשומים בגיליון השיפוט אשר לא הגיעו עד לשעת הטקס ימחקו  .7
 (.על סמך כרטיס הזיהוי ניתן לרשום שחקן / בעל תפקיד בגיליון השיפוטגיליון השיפוט. )מ

  .רופא  ,מעסה,עוזר מאמן, מאמן  בגיליון השיפוטלרשום  כל קבוצה תוכל .8

  בהתאםהוי יכל קבוצה תגיש את שמות בעלי התפקידים לאיגוד הכדורעף ותקבל כרטיסי ז .9
 ) מאמן , מעסה , רופא ( תפקידם.

( לא ים, מאמן, מעסה, רופא, קבוצה אשר תגיע ללא כרטיסים מזהים של האיגוד )שחקנ .10
. )מאמן אשר מאמן במספר קבוצות יוכל לבקש מהאיגוד גיליון השיפוטתוכל לרשום אותם 

 להנפיק לו תמורת תשלום כרטיס נוסף(.

/ חולצה עם שרוולים ארוכים טייץ ומגני ברכיים יהיו בצבע שרווליות – רפואייםאביזרי  .11
. לא וסף יותר השימוש בצבע שחור ולבן(בנאחיד הזהה לבגד הנמצא בסמיכות אליהם . )

 ייץ החורג מגובה המכנס מעבר לברך.שימוש בטיותר 

 גיליון השיפוט .11

 .בגיליון השיפוטהמאמן יש לרשום את עוזר  .11.1

הינם בתוקף ( שם  כיהשופט יבדוק את כרטיסי השחקן , מאמן, בעלי תפקיד. )  .11.1
 השחקן והקבוצה והליגה. כולל מספר הקבוצה .

מטעם איגוד את תפקיד המאמן יוכל למלא אך ורק מאמן המחזיק בתעודה  .11.3
" אשר מחליף את המאמן   'וכו , ראש קבוצה הכדורעף )נכון גם לגבי "עוזר מאמן

 מכל סיבה שהיא(.



 
 

 
 

 

 

 

דקות לפני  30רשם המשחק יציג תעודת רשם כמי שהוסמך ע"י האיגוד וימצא עד  .11.4
 תחילת המשחק במגרש.

השיפוט ימולא  בפרטי השחקנים ובעלי גיליון חובה על הקבוצה הביתית לוודא ש .11.5
 דקות לפני תחילת המשחק.  17התפקידים עד 

 ) וזאת במקרה של איחור הרשם(.

 במקרה של  אי קיום ההנחיות   .13

 במשחק הראשון  תינתן אזהרה )למעט גיליון שיפוט (. .13.1

לאחר מכן יינתנו קנסות על פי טבלה אשר תפורסם בחוזר הראשון לקבוצות  .13.1
תוכל להשתנות, סוג  וסכום הקנסות( וזאת בכפוף לאישור הנהלת )טבלה זאת 

 איגוד הכדורעף בישראל.

 מענק.בקבוצה אשר לא תיקנס במהלך העונה תזכה  .13.3

 במקרה של יותר מקבוצה אחת המענק יתחלק ביניהן. .13.4

 שופטחובת דיווח  .14

שעות  14 –ק בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ ידווח על תוצאת המשחהשופט  .14.1
 .מסיום המשחק

 .שעות על ההערות הרשומות בגיליון השיפוט  14השופט ידווח באתר האיגוד תוך  .14.1

לליגה יש  יךמשווכן טופס שאינו אירוע מיוחד,  ,במקרה של לקיחת כרטיס שחקן .14.3
 לדווח מידית לרכז ליגה וגביע.

 

       

      


