
 
 

 
 

 

 (8201/40/81)מעודכן  1 כדורעף חופים מס' חוזר

 8201-7201תאריך תחילת עונת המשחקים  .1

ועד סוף  2017 אוקטוברישום תתקיים החל מחודש עונת התחרויות המאושרת לר .1.1

 .2018חודש אוגוסט 

 

 אתרי המשחקים .2

השונות יתקיימו באתרים שיוגדרו ויוקמו ע"י איגוד הכדורעף, במועדים  התחרויות .2.1

 שיוגדרו ע"י איגוד הכדורעף.

רשימת המועדים והאתרים המתוכננת תפורסם במועד מאוחר יותר. מועדי המשחקים  .2.2

 ומיקומם יכולים להשתנות על פי החלטת איגוד הכדורעף.

 

 רישום אגודות .3

 רישום אגודות  .3.1

שומות באיגוד הכדורעף כאגודות חופים תוכלנה להצטרף ר ןאגודות אשר אינ .3.1.1

לאיגוד הכדורעף וכל זאת על פי הקבוע בתקנון האיגוד ובכלל זה תשלום כל 

 האגרות כפי שייקבעו מעת לעת ע"י הנהלת האיגוד.

 רישום שחקנים  .3.2

  –שחקני חופים )שחקן רשום  1000 כיום רשומים באיגוד הכדורעף כ .3.2.1

 (.2016/2017היה רשום באגודת חופים בעונת 

כשחקני באיגוד הכדורעף ושאינם רשומים כל שאר השחקנים הרשומים  .3.2.2

כדורעף חופים ומעוניינים לקחת חלק בפעילות כשחקני כדורעף חופים 

ה בה הם משחקים אם באגוד בין) אגודת חופיםרשם במקביל בילה ויוכל

 לבחירתם(. אחרתחופים  בכל אגודתבין אם  אוכדורעף אולמות 

 באחריות האגודה לבטח את כל שחקניה. .3.2.3

העברות ו/או השאלות שחקנים תעשנה רק באם חודש רישום השחקן  .3.2.3

  .2017/2018לעונת המשחקים כשחקן כדורעף חופים באגודה 

לא תהיה כל הגבלה על מספר השחקנים  2017/2018בעונת המשחקים  .3.2.3

 ./להשאילאותם יכולה אגודה לשאול

ואשר לא  שחקן/ית הרשום/ה כשחקן כדורעף חופים באגודת כדורעף חופים .3.2.3

צע הליך רישום כשל שחקן/ית רפואית בתוקף, יידרש לב טופס בדיקהימציא 

 חדש/ה.



 
 

 
 

 

יש להעביר למשרדי האיגוד טופס המכיל  – חדשים/ות שחקנים/ותרישום  .3.2.3

 את שמות כל השחקנים/ות אותם מבקשת האגודה לרשום 

 הבדיקה הרפואית החתומים ע"י מכון המורשה בצירוף טופס 

 , צילום ת.ז/דרכון מטעם מנהל הספורט לביצוע בדיקות רפואיות

 .ותמונת פספורט עדכנית

 לא יאושר רישום/חידוש שחקן/ית אם לא ימציא בדיקות  .3.2.3

 31.08.18  רפואיות אשר תהיינה תקפות לפחות עד לתאריך

 בהתאם לדרישות חוק הספורט.

 רישום, חידוש אגודה קיימת, רישום קבוצה ורישום שחקנים/ותמילוי טופס  .3

! ולהחתימם בחותמת בצורה אלקטרונית בלבדיש למלא את הטפסים על פרטיהם  .3.1

 האגודה ובחתימת מורשי החתימה. 

טפסים שיגיעו למשרדי האיגוד כשחסרים בהם פרטים, לא יתקבלו. כל הרישומים,  .3.2

הרישום יתבצעו במשרדי איגוד הכדורעף  כולל רישום שחקנים/ות במהלך כל תקופת

בישראל ע"י מורשי החתימה של האגודה בלבד ו/או בדואר בתנאי שהטפסים יגיעו 

למשרדי האיגוד עד לתאריך ההרשמה. יתקבלו אך ורק טפסים מקוריים או סרוקים, 

במייל )לא באמצעות הפקס(. באם לא, תבוטל ההרשמה והאגודה תישא בתוצאות, על 

 ע מכך.כל המשתמ

 גילאי השחקן/ית .3

לא הינו לשחקנים שיום הולדתם לרישום שחקנים/ות לעונת התחרויות  מינימוםגיל ה .3.1

 ועד בכלל. 31.12.2004יאוחר מ 

 .31.12.2004ועד  1.1.2002הוא לילידי  נערים/ נערות גיל הרישום לתחרויות .3.2

 31.12.2002-הועד  1.1.1999הוא לילידי  בנים בנות נוער יל הרישום לתחרויותג .3.3

יכולים להשתתף בטורנירי הבוגרים אלא  31.12.1999שחקני הנוער, ילידי לא יאוחר מ  .3.3

 אם צוין אחרת בחוזר התחרות הספציפי.

 

 רישום לתחרויות .3

 יתבצע ברישום אינטרנטי דרך אתר  2017/2018רישום לתחרויות בעונת  .3.1

 איגוד הכדורעף.

לכל טורניר בנפרד עד מועד סיום הרישום הרישום הינו לתחרות ספציפית. יש להירשם  .3.2

 המצוין בדף התחרות הספציפי.

לב מהווה אישור להשתתפות בתחרות, בין אם בש אינועצם הרישום  –אנא שימו לב  .3.3

 תרק קבלת אישור השתתפות מטעם האיגוד מאשרהמוקדמות או בטורניר המרכזי. 

 השתתפות בתחרות.  



 
 

 
 

הרישום, אנא צרו קשר עם משרדי האיגוד או בכל שאלה או בעיה בנוגע לתהליך  .3.3

 ישירות עם אגף כדורעף חופים.

 לאגודות  אפשרבנוסף לתחרויות המאורגנות על ידי איגוד הכדורעף, ית .3.3

 חופים לקיים תחרויות מקומיות. 

 אשר מעוניינות לארח תחרות במהלך עונת הפעילות על  חופים אגודות

 לסייע להם לעמוד ויהן מנת לקדם את רמתם התחרותית של ספורטא

 במכסת התחרויות הנדרשת מוזמנות לעשות זאת ובלבד שעמדו בתנאים

 הבאים: 

  האיגוד.של אגף החופים לכך מ בלה אישוריוק בקשה לאירוחהאגודה העבירה  .א

)אירוח של תחרות לשני המינים דורשת  .יןלמ 8 לא פחות מ המשתתפות הינו קבוצותמספר ה .ב

 קבוצות לכל מין( 8

של תחרות לשני המינים דורשת  )אירוח .למין 3 פחות מלא  המשתתפות הינו אגודותמספר ה .ג

 אגודות בכל אחת מהתחרויות( 3

 ע"י איגוד הכדורעף. ואושר ושיטת המשחקים תקנון התחרות .ד

ועלו יכל טפסי הרישום  –הכדורעף  של איגוד בטפסי רישום ומזכירות רשמייםשימוש  .ה

תחרות שלא ימולאו בה כל טפסי  .יום מיום התחרות 14 לא יאוחר מ למערכת ניהול התחרות

 הרישום לא תוכר!

 תחרות בה לא ימולאו כל הטפסים כנדרש לא תוכר כתחרות רשמית.

מהגשת  - שימו לב, בשונה מעונת התחרויות הקודמת, כל נושא ניהול התחרויות המקומיות

הגשת טפסי הסיכום יתקיימו ב כלהו , דרך העלאת שמות המשתתפים ותוצאותהבקשה

  במערכת הניהול של האיגוד. הסבר מפורט על נושא זה יצורף בחוזר נפרד.

 תעריפי רישום, אגרות וקנסות .3

 ראה נספח א.

 רישום ושיפוט במשחקים .3

 ע"י רשמים/ות אשר יאושרו ע"י איגוד הכדורעף. הרישום במשחקים )מזכירות( יבוצע .3.1

 שיפוט עצמי )ע"י השחקנים/ות(. החופים יתנהל בצורת השיפוט בסבב  .3.2

בחלק מהטורנירים ישובצו שופטים/ות רשמיים של האיגוד בהתאם להחלטת מנהלת  .3.3

 כדורעף החופים.

 אגודות-קבוצות-מוסד לבוררות בנוגע ליחסי שחקנים .9

 קיים מוסד לבוררות. שחקנים או אגודות יוכלו לפנות למזכיר המוסד לבוררות, 

  .03-6491793ובפקס  03-6484425מר מוטי שנקר, בטלפון 



 
 

 
 

 

 מדי משחק לקבוצות .11

 כל זוג המשתתף בטורניר חייב לשחק במדים אחידים בהתאם לתקנון  .11.1

 חולצה/גופיה/"טופ" + חלק תחתון. -חלק עליון  –משחקי הליגה 

 זוג שיתייצב למשחק ללא מדים אחידים לא יורשה להשתתף בטורניר.  .11.2

 .אכיפת סעיף זה תבוצע בצורה מחמירה .11.3

 

 התייצבות ליום תחרויות .11

 על זוג השחקנים להתייצב באתר המשחקים של אותו יום לא יאוחר  .11.1

 דקות לפני תחילת הטורניר. התייצבות משמע רישום הזוג  30 -מ

 והצגת מדי משחק אחידים. במזכירות

אי התייצבות הזוג במועד ובשעה הנקובים לעיל עלולה לגרום לאי השתתפותה  .11.2

 בטורניר.

שתחל את משחקה ללא רישום השחקנים במזכירות הראשית תחשב כקבוצה קבוצה  .11.3

 שלא הופיעה למשחק גם אם המשחק שוחק.

 יש לעדכן את הועדה המארגנת בכל מקרה של אי הגעה או איחור לשעת ההתייצבות. .11.3

 ההחלטה לגבי קבלת הזוג במקרה של איחור שמורה למנהל יום המשחקים. .11.3

 כדורים .12

 VLS300  דגם MIKASAהכדור הרשמי הינו  .12.1

 כל זוג ידאג לכדור מטעמו עבור חימום לשחקנים/ות לפני תחילת המשחקים. .12.2

 לא יתאפשר חימום עם כדור משחק של האיגוד. .12.3

כדורי משחק יסופקו לקבוצות במגרשים ע"י איגוד הכדורעף )למעט תחרויות  .12.3

 מקומיות(.

 שיטת הניקוד .13

 נרשמיםכל טורניר הינו טורניר עצמאי וקיומו מותנה בכמות מינימאלית של  .13.1

בכל טורניר יצבור כל זוג ניקוד ו ויוכתרו זוכישל כל טורניר  שתפורסם בהמשך. בסופו

 כל אחד מהשחקנים מקבל מחצית מהניקוד.בהתאם למיקומו הסופי בתחרות מסוימת. 

ן והן על מיקומו של השחקן בכניסה צבירת הניקוד משפיעה הן על דירוגו של השחק

שכן באם ירצה, יכול/ה השחקן או השחקנית לשחק בכל טורניר עם לטורניר הבא 

 .  בן/בת זוג אחר/ת

 מתבצעת באותה צורה.והנערים שיטת הניקוד בתחרויות הנוער  .13.2

 ניקוד נוער מתייחס לתחרויות נוער בלבד ללא כל השלכה על טורנירי בוגרים.  .13.3



 
 

 
 

 

   .נוער או בוגרים השלכה על טורניריייחס לתחרויות נערים בלבד ללא מתניקוד נערים  .13.3

 טבלת הניקוד מצורפת כנספח ב' לחוזר זה. .13.3

 שונות .13

 והלו ע"י או בכול מקום בו רשום בתקנון כי אליפויות ותחרויות ינ .13.1

 הכדורעף הכוונה באמצעות מנהלת כדורעף החופים.באמצעות הנהלת איגוד 

בתקנון וועדה מקצועית של האיגוד הכוונה לוועדה מקצועית של בכול מקום בו רשום  .13.2

 מנהלת כדורעף החופים.

לידיעתכם, הוראות חוזר לאגודות רשמי זה, גוברות על הוראות התקנון לעונת  .13.3

2017/2018. 

ייתכנו שינויים משמעותיים באופן הפעילות כפועל יוצא מגורמים שונים ובהם גורמים  .13.3

 .שאינם בשליטתנו

 הענף של העדכנית הבינלאומית המשחקים לחוקת ובהתאם פי על יתנהלו המשחקים .13.3

 כפי בישראל מקומיות לתחרויות מיוחדות והתאמות נוספות להוראות ובכפוף

 .בהמשך שיפורסמו

 

 נספחים מצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזר .13

 תעריפי רישום אגרות וקנסות. - 'נספח א .13.1

 טבלת ניקוד תחרויות - 'נספח ב .13.2

 טבלת המרת ניקוד לתחרויות בינלאומיות –נספח ג'  .13.3

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 נספח א'

 תעריפי רישום, אגרות וקנסות

 סכום בש"ח נושא 

 200 רישום אגודה חדשה באיגוד הכדורעף  .1

  500 לאגודה שנתיים מיסים  .2

 50 ית/שחקן כרטיסי חידוש  .3

 50 חדש ית/שחקן רישום  .4

 500 * זר ית/שחקן רישום  .5

  100 לאגודה מאגודה ית/שחקן השאלת  .6

  100 שחקן שחרור  .7

 500 משחק תוצאת על ערעור  .8

 לשחקן  50 עלות על השחקן – רמה א'רישום לטורניר  -בוגרים   .9

 לזוג( 100)

 לשחקן  25 עלות על השחקן –' ברישום לטורניר רמה  -בוגרים   .10

 לזוג( 50)

 

 כמקובל בליגת האולמות. זר/ה חייב/ת באישורים נוספים שחקן/ית*

 שחקני נוער פטורים מתשלום

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 נספח ב'

 טבלת ניקוד תחרויות 

 

 מיקום 

 סופי 

 ניקוד לזוג

 

 בוגרים/ות  

 רמה א'

 

 בוגרים/ות

 רמה ב'

 

 /ותבוגרים

  

 מקומיות

 

  

 נוער 

 בנים/בנות

 

  

 נערים/נערות

 

 

 נוער

 בנים/בנות

 

 מקומיות

 

 /נערים

  נערות

 

 מקומית

1 80 40 20 80 80 20 20 

2 72 36 16 72 72 16 16 

3 64 32 12 64 64 12 12 

4 56 28 8 56 56 8 8 

5-6 48 24 4 48 48 4 4 

7-8 42 20 4 42 42 4 4 

9-16 36 18 1 36 36 1 1 

17-24 24 12 1 24 24 1 1 

25- 6   6 6   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 'גנספח 

 ניקוד בינלאומי:

בתחרויות בינלאומיות ונבצר מהם מלהשתתף בתחרויות הסבב שחקנים אשר משתתפים 

הישראלי בעקבות התחייבויותיהם לנבחרות השונות ייצברו ניקוד ע"ב השתתפותם בתחרויות 

 בינלאומיות.

 ניקוד ישראלי הישג בינלאומי קטגוריה

 כוכבים  2-5סבב עולמי לבוגרים השתתפות ב בוגרים

 טורניר מאסטרס אירופאי ודומיו

 בוגרים 80

 כוכב  1סבב עולמי לבוגרים  בוגרים

 טורניר סאטלייט אירופאי 

 ודומיהם  MEVZAסבב אזורי אירופאי 

 בוגרים 72

 בוגרים 64 בינלאומי מוקדמותהשתתפות בטורניר  בוגרים

 נוער 80בוגרים /  48 השתתפות בטורניר בינלאומי לנוער נוער

 נוער 72בוגרים /  42 בינלאומי לנוער מוקדמותהשתתפות בטורניר  נוער

 

   הניקוד צבירת

 התחרויות 8 מתוך ביותר הטובות התוצאות 6 י"עפ של כל ספורטאי ייקבע הנצבר האישי הניקוד

 .2018/2017 בעונת הספורטאי חלק נטל בהן האחרונות )רמה א'+ב'/נוער( מוכרות/הרשמיות

 אך ורק אם משפר את ניקוד הספורטאי.  ניקוד בתחרויות מקומיות יכלל

 טורניר פתיחת העונה בלבד. ניקוד העונה שעברה משמש לקביעת המיקום הראשוני ב

   כולים להשתתף באותו סוף השבוע בטורניר בוגרים אחד בלבד.אנא שימו לב, שחקנים י

 

 


