
 
 

 
 

 1חוזר רשמי מס'      

 810217102עונת המשחקים           

 ופייסבוק אתר אינטרנט .1

 www.iva.org.ilכתובת אתר האינטרנט של איגוד הכדורעף: 

 @isrvolley   כתובת הפייסבוק:

 לכל קבוצות האיגוד: 812217221תאריך תחילת עונת המשחקים  .2

  1711212217 -שלישי היום ליגת על גברים:   .2.1

 2211212217 -שישי היום ליגת על נשים:    .2.2

נובמבר )יפורסם  -יתר ליגות האיגוד יחלו במהלך החודשים אוקטובר  .2.2

 בהמשך(.

את תקנון האליפות  הקבוצות מתבקשות להיכנס לאתר האיגוד לקרוא .2.2

 ההנחיות והנהלים למשחקים.

  בהמשך. מויפורס המדינה וגביע האיגוד משחקי גביעמועדי  .2.2

 )לאומית וארצית( קבוצה שאינה רוצה להשתתף במפעל גביע האיגוד

 עליה להודיע בכתב עד לסיום מועד ההרשמה לליגות.

 קבוצות שמתרה .2

קבוצה, אלא אם סילקה ו1או הסדירה האגודה אליה  םתירשלא  .2.1

עד )אולמות וחופים( לאיגוד  חובותיה משתייכת אותה קבוצה את כל

 . מועד סיום הרשמה

 )כולל נוער ונערים(: מועד אחרון לרישום קבוצות .2.2

 .17:22בשעה  221812217 -יום שלישי ה

אינטרנטי  קבוצות ושחקנים הינו הליך ממוחשב הליך הרישום של .2.2

נות למזכירות האיגוד לסיוע ופרטים נוספים לפ (.11-17)בדומה לעונת 

 roni@iva.org.il: מייל 22-1247222 :בטלפון

 הרשמת שחקנים .2

לא יאושר רישום שחקנים אשר לא ימציאו אישור בדיקה רפואית  .2.1

במכונים מורשים ושתוקפו עד            בהתאם לדרישות חוק הספורט 

 .2112118 -ל
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גיל המינימום המותר לרישום שחקנים בליגות העל הינו לשחקנים שיום  .2.2

בליגות העל תינתן אפשרות  .2221.21.12הולדתם הינו עד לתאריך 

 .2222.21.12לרישום בכל קבוצה שחקן חריג אחד שיום הולדתו הינו עד 

גיל המינימום המותר לרישום שחקנים בכל הליגות למעט ליגות העל,  .2.2

   .221.12.222הינו לשחקנים שיום הולדתם עד לתאריך 

 .221.12.222 – 81.4.144 –גיל הרישום בליגה לנוער בנים ובנות  .2.2

 .221.12.222 – 1.4.2221 –גיל הרישום בליגה לנערים ונערות  .2.2

 

 בקרה תקציבית .2

 קבוצות המשתייכות לליגות העל מחויבות לעמוד בכפיפות לתקנון המנגנון 

 לבקרה תקציבית ובתנאי תקציב המינימום שנקבע ע"י הנהלת האיגוד.

   

 מאמנים .1

מאמן קבוצה מחויב להציג לשופט המשחק, לפני כל משחק, כרטיס מאמן על 

 כמאמן הקבוצה. גיליון השיפוטמנת שיאושר רישומו 

 בתחילת העונה ע"י איגוד הכדורעף לבקשת הקבוצות פקניו כרטיס מאמן

מאמן שלא השתתף בלפחות השתלמות מקצועית אחת המאורגנת או מוכרת ע"י 

 .לא יקבל כרטיס מאמן 2212-17ות איגוד הכדורעף במהלך עונ

 

 רשמים .7

באמצעות רשם  גיליון השיפוטעל כל הקבוצות חלה החובה לנהל רישום  .7.1

 מוסמך.

ברם רשם שופטים יקיימו את המשחק גם ללא נוכחות רשם מוסמך,  .7.2

המשחק יהיה מחויב לדעת את נוהל רישום וניהול המשחק בגיליון 

הקבוצה הביתית תחויב בקנס ששיעורו ייקבע ע"י הנהלת השיפוט, 

 האיגוד. 

אגודות המעוניינות להכשיר רשמים מוסמכים יפנו בהקדם אל מזכירות  .7.2

 איגוד הכדורעף.

 



 
 

 
 

 כדור משחק .8

 .MVA200כדור המשחק הרשמי בכל הליגות לנשים וגברים הינו 

 

. לכל 24הכנת האולם ומתחם המשחק על פי תקנון משחקי האליפות סעיף מס'  .4

אולם יונפק אישור תקינות ע"י וועדת המתקנים שבו ירשמו נתוני האולם ולאיזה 

ר את נתוני באחריות מנהל האולם1הקבוצה להעבי ליגות הוא מאושר למשחק.

 ימי עבודה לפני תחילת העונה. 12לוועדת המתקנים עד האולם 

 

 שינוי מועד משחקים .12

 בתקנון משחקי האליפות. 27יש לעיין בסעיף מספר  12.1

בקשות לשינויים בתכנית המשחקים, ניתן לבקש מוועדת ליגה וגביע   12.2

 .יום מיום פרסום תכנית המשחקים 12ללא עלות עד 

ימים לפני מועד  12בקשות לשינויים יוגשו לוועדת ליגה וגביע לפחות  12.2

בקשה  בתשלום נוסף. על טופס ממחושב דרך תכנת הניהול,המשחק 

 אשר לא מאושרת על ידי שתי הקבוצות לא תעלה כלל לדיון

ימים מיום  12 -בקשה לשינוי שהוגשה לוועדת ליגה וגביע פחות מ 12.2

חריגים ע"י וועדת ליגה וגביע בהתאם המשחק תאושר רק במקרים 

 ובתשלום נוסף . י האליפותלתקנון משחק
  

 

 חידוש כרטיסי מתחרה .11

 ניתן לבצע בתכנת הניהול. 221712218כרטיסי מתחרה לעונת חידוש  .11.1

חמישי  הינו: יום 221712218ן לחידוש כרטיסי מתחרה לעונת מועד אחרו .11.2

 .17:22בשעה   211812217 -ה

אשר כרטיס המתחרה שלו לא יחודש ייחשב כשחקן להזכירכם, שחקן 

 הרישום הינו ממחושב. חופשי ויהיה רשאי להירשם בכל אגודה אחרת.

 22-1247222 :נות למזכירות האיגוד בטלפוןלסיוע ופרטים נוספים לפ

 .roni@iva.org.il: מייל

 

 

 



 
 

 
 

 

 הרשמה, העברות והשאלות .12

 רישום שחקן1ית זר1ה  .12.1

שחקנים1ות  2בליגת על גברים ונשים ניתן לרשום עד  .12.1.1

 זרים1ות.

 (.1זר1ה ) בליגה לאומית גברים ונשים ניתן לרשום שחקן1ית .12.1.2

         1111118 -יום חמישי הסיום רישום השחקנים1ות עד     .12.1.2

 מועד זה לא ניתן לרשום שחקנים1ות חדשים1ות(.  )לאחר

רשאית  12.1.2קבוצה שרשמה שחקנים1ות בהתאם לסעיף  .12.1.2

 . 17:22בשעה  2211118 -מישי העד יום ח להחליף שחקנים1ות

 

 יחשב כשחקן ישראלי.  2א –שחקן בעל מעמד תושב ארעי  .12.2

 למען הסר ספק, אין רישום זה פוטר את השחקן מתשלומי אגרות 

אליה שייך אלא אם כן השלים את ההליך הנקרא  ולאיגוד להתאחדות
 "שינוי פדרציית מקור". 

הבוגרים1ות הינו יום  מועד אחרון לרישום, העברה או השאלה בליגות .12.2

 .17:22בשעה  2211118 -חמישי ה

שחקן1ית חדש1ה בליגות הנוער בנים1בנות והנערים1ות מותר  רישום .12.2

 .2211118 -ברות והשאלות עד ליום חמישי ההעלאורך כל העונה. 

צתיות חייב רישום שחקנים1ות )נערים ונוער( בשתי מסגרות קבו .12.2

 .17:22בשעה  2211118 -הלהתבצע עד יום חמישי 

 

בשתי  רשאים1ות לשחק 1.4.1448 -שחקנים1ות ילידי עד ה .12.2.1

מסגרות ללא הגבלה. אחת המסגרות )או שניהם( חייבת להיות 

 מסגרת צעירה )נערים או נוער(.

שחקניות בכל מועדון                        2-שחקנים ו 2עד  .12.2.2

ת לשחק בשתי מסגרו ויוכל 21.8.1441 – 1.4.1448 –יליד1ה 

 תהיה ליגת על. בוגרות )באותו מועדון( שאחת מהם

ומטה( יוכל לשחק בליגות  1.4.1441בוגר1ת )ילידי  שחקן1ית .12.2.2

 הבוגרים1ות  במסגרת אחת בלבד.



 
 

 
 

 

 

 

בתקנון משחקי  12-12יש לעיין בסעיפי מס'  –נוהל להעברות והשאלות  .12.1

 האליפות.

 שחקני נערים ונוער ניתן לרשום במהלך כל השנה. .12.7

 

 המוסד לבוררות .12

הכדורעף. שחקנים או אגודות יוכלו קיים מוסד לבוררות הפועל ליד משרדי איגוד 

לפנות בנושאים שנויים במחלוקת למזכיר המוסד לבוררות, מר מוטי שנקר, 

 .22-1241742ובפקס  22-1282222בטלפון מס' 

 

 הופעה למשחקים .12

ועל פי ההנחיות המפורסמות  ההופעה למשחקים תהיה בתלבושת אחידה .12.1

 .באתר האיגוד

ם חולצות בצבע כהה והקבוצה קבוצה ביתית תופיע ע ,בליגות העל  .12.2

מספור החולצות , גודל  האורחת תופיע עם חולצות בצבע בהיר.

 המספרים ומיקומם יהיה לפי חוקת הכדורעף

צה את שם משפחתו של בליגות על נשים וגברים יש להדפיס על גב החול .12.2

חוקת המשחקים חוק אנגלית או עברית בהתאם לרשום ב השחקן.

ס"מ  8הקבוצה יהי תפור או צבוע במידות של אורך סימון ראש  2.2.2.2

 ס"מ מתחת למספר אשר על החזה. 2ורוחב 

 ראש הקבוצה בפועל יהיה דובר עברית .12.2

ת העל שחקנים, בליג 12בליגת העל לגברים יש להופיע עם לפחות  .12.2

 שחקניות. 12לנשים יש להופיע עם לפחות 

 שחק. תחילת המצגת שחקנים לפני ית לקיים טכס השאקבוצה ביתית ר .12.1

יש לעדכן את שופטי המשחק והקבוצה האורחת וזאת לפי נוהל ונוהג. 

 עם הגעתם לאולם. הקבוצה האורחת מחויבת להשתתף בטכס.

 

 

 



 
 

 
 

 

 גיליון שיפוט .12

 י איגוד הכדורעף.שיפוט למשחקי כל הליגות ניתן לרכוש במשרד גיליונות

 הרכישה.לידיעתכם, התשלום בגין טפסי השיפוט יתבצע בעת 

 

 טפסים .11

טופס בדיקות רפואיות, טפסי מנגנון הבקרה התקציבית, טופס דיווח משחקים 

 ניתן ל"הוריד" באתר האיגוד. שחקנים טופס רישוםוכן 

 

 סטטיסטיקה .17

אשר יופעל  הבמהלך עונת המשחקים יקיים איגוד הכדורעף מערך סטטיסטיק

בשנה זו בכל משחקי ליגת העל לגברים ונשים אחריות התפעול ע"י האיגוד. 

כל המשחקים יצולמו ויועלו לאתר  נוסיף מערכת של שיתוף משחקים מצולמים.

 מקום ישיבה וחיבור לחשמל.     -. אחריות האגודות האיגוד

 

 שיטת המשחקים .18

 תפורסם בהמשך, לאחר סיום מועד ההרשמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 812217221ימי משחקי הליגה בעונת  .14

 של האיגוד( ימי שלישי )שישי ו1או מוצ"ש במידת הצורך    ליגת על גברים

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

 ליגה לאומית גברים       ימי חמישי

 של האיגוד( הצורך ימי רביעי )מוצ"ש במידת   ליגה לאומית נשים

 ימי ראשון   ליגה ארצית גברים

 של האיגוד( מוצ"ש )רביעי במידת הצורך   ליגה ארצית נשים

 )שישי ו1או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד( ימי רביעי   ליגה לנוער בנים

 )שישי ו1או מוצ"ש במידת הצורך של האיגוד( ימי שנייגה לנוער בנות           ל

 ימי שישי 1 שבת )משחקים בטורנירים(   נערות יגה לנערים 1ל

* ימי ושעות משחקי הליגות יכולים להשתנות על פי החלטת ועדת ליגה וגביע 

 ו1או על פי דרישת הטלוויזיה.

* ימי משחקי הגביע יקבעו ע"י הנהלת איגוד הכדורעף בסמוך להגרלת משחקי 

 הגביע.

 

לליגות השונות במקרים וועדת ליגה וגביע תוכל לקבוע ימי משחק אחרים  .22

 חריגים

 

 812217221שעות תחילת משחקי הליגה בעונת  .21

 21:22 – 18:22   ליגות בוגרים 

 14:22 – 11:22 ליגות נוער בנים 1 בנות 

12:22בימי שישי תחילת טורניר החל מהשעה   ליגות נערים 1 נערות 

  

   הוראות חוזר זה גוברות על הוראות תקנוני איגוד הכדורעף. .22

 
 
 
 
 


