
 
 
 

 

  

 

 32-2202 אולטימייט לאומית עונת תקנון ליגת 
 כללי .1

ותסיים את פעילותה  2022תתחיל באופן רשמי בחודש נובמבר  2022/23פעילות עונת המשחקים  
 . 2023 מאיבחודש 

 
 רישום קבוצות .2

על מנת לאפשר לרכז הליגה מספיק זמן לבנות   15.10.22  -ויסתיים ב  1.9.22-רישום קבוצות יחל ב
 את לוח המשחקים. 

תאפשר לאחר קבלת אישור לרישום הקבוצה. רישום השחקנים יתבצע הן ילקבוצה  רישום שחקנים  
ע"י מנהל הקבוצה )שליחת רשימת שמות( והן על ידי השחקנים באופן עצמי באמצעות טופס רישום  

 .  ודרכו יועבר לשחקנים למנהל הקבוצה לאחר רישום הקבוצהיועבר . קישור לטופס שחקנים
שחקנים לצרף  יהיה  ל   ניתן  עד  רשומה  שחקנים  .  31.12.22  -לקבוצה  הוספת  זה  לתאריך  מעבר 

 תתאפשר רק באישור של רכז הליגה. 
 

 מעבר בין קבוצות  .3
 בעונה.   פעם אחתליגה בשחקן יכול לעבור מקבוצה לקבוצה אחרת הרשומה 

 של העונה הסדירה.  )כולל(  8-10-מחזור השלישי ובין המחזור הניתן לבצע את המעבר עד ל
  

 הצהרת בריאות וביטוח  .4
ההשתתפות בליגה מותנית בביצוע בדיקה רפואית על פי חוק הספורט. את הבדיקה יש לבצע לפני 

 תחילת הליגה. 
 . 2022-23ההשתתפות בליגה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות לעונת 

,  2018-לחוק הספורט התשע"ח   15ותיקון מס'    2016-לחוק הספורט התשע"ו  10בעקבות תיקון מס'  
כי עמותות בפעילות   נמסר לשחקנים  ביטוח ספורטאים המשתתפים  בחובת  חבות  אינן  הספורט 

ולפיכך   ו/או  לשחקנים  ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת,  לא תהיה כל טענה 
 בגין כך.  ההתאחדותדרישה ו/או תביעה כנגד  

ות קיימת לשחקנים אפשרות לערוך ביטוח באופן פרטי כנגד כל הסיכונים אליהם הם חשופים לרב
 נזקי גוף ורכוש. 

 
 תשלומים  .5

 ההשתתפות בליגה מותנית בתשלום עבור כרטיס שחקן ודמי השתתפות שנתיים )אישיים(.
 לבצע באשראי   ₪. את התשלום ניתן  100דמי ההשתתפות שנתיים )אישיים( עבור הפעילות הינם  

   יש לסיים את התשלום עד למועד תחילת הליגה.באמצעות קישור ייעודי. 
₪ לשחקן נוער.   75  -₪ לחייל ו  ₪85 לשחקן בוגר,    105הינם:    2022-21לעונת  דמי כרטיס שחקן  

באמצעות קישור ייעודי. יש לסיים את התשלום עד למועד תחילת  את התשלום ניתן לבצע באשראי
 , חתימת השחקן על הצהרת בריאות והעברת כרטיס השחקן יונפק רק אחרי קבלת תשלום  הליגה.

רפ חובות הרישום עד לתאריך    .ממכון ספורט  ואיהאישור  כל  יקבל   31.10.22שחקן שישלים את 
( ללא , לא כולל גביע המדינהשל ההתאחדות )האט/חובבני/חופים  אחדאפשרות להשתתף בטורניר  

 עלות.  



 
 
 

 

  

 
לעדכן בכתב   הםיבקשו לבטל את השתתפותם במהלך שנת הפעילות, יהיה עלי   ניםבמידה ושחק

- העד  ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי מלא  .   info@ifda.org.ilאת ההתאחדות באמצעות המייל  
בכפוף למועד של דמי ההשתתפות.  . במקרה של ביטול אחרי מועד זה יוחזר החלק היחסי  31.12.22

 לא יוחזר התשלום ששולם עבור כרטיס השחקן.  ההודעה על הביטול.
ע"י מנהל    בתשלום אחדש"ח עבור רישום הקבוצה לליגה יועברו    1300בסך    דמי רישום קבוצתיים

תשלום  את ה הקבוצה.  התשלום הנ"ל הינו בנפרד מהתשלומים האישיים של השחקנים. יש להעביר  
 . 20.10.22עד לתאריך הקבוצתי 

 
 לוח המשחקים .6

 .הסדירהכל הקבוצות הפעילות תשחקנה מספר זהה של משחקים במהלך העונה  
לוח משחקי הליגה הקבוצתיים ותאריכי ימי הליגה המרוכזים יפורסמו מראש למנהלי הקבוצה על ידי 

 . לשחקניםעל לוח המשחקים  המידע באחריות מנהלי הקבוצה להעביר את  .רכז הליגה
יודעת כי לא   קבוצה רשאית להגיש לרכז הליגה לפני פרסום הלו"ז תאריכים ספציפיים בהם היא 

 תוכל לשחק על מנת שלא ישובצו עבורה משחקים בתאריכים אלו. 
של הקבוצה וביום השבועי כפי שידווח על  הביתי/חלופימשחקי הבית של הקבוצה יתקיימו במגרש 

בוצות ידי מנהל הקבוצה בעת רישום הקבוצה לליגה. משחקי החוץ של הקבוצה יתקיימו במגרשי הק
מרוכזים   ליגה  ימי  יתקיימו  בשנה  הליגה.פעמיים  רכז  ידי  על  מראש  שיקבעו  בתאריכים  השונות 

 תל אביב. בבהשתתפות כל הקבוצות )חובה(. הימים המרוכזים יתקיימו 
מסגרת דחיית משחק שתואם בלו"ז המשחקים תתבצע רק במקרים חריגים ובאישור של רכז הליגה.  

 )באישור הרכז( היא עד שבועיים ממועד המשחק המקורי.  הזמן בו יוכל משחק להידחות
במידה ורכז הליגה לא אישר את הדחייה, אי התייצבות קבוצה למשחק, תגרור הפסד אוטומטי של  

לקבוצה שהוגדרה ו  15-0 מנהל הספורט.  לדיווחי  התייצבה  הקבוצה שלא  עבור  יוכר  לא  המשחק 
בנוסף תשלם הקבוצה שלא התייצבה    ורט.כמנצחת במשחק יוכר המשחק עבור דיווח מנהל הספ

לא נערך משחק כלשהו במועד בו הוא נקבע, במצב בו  ₪ להתאחדות.    250למשחק קנס כספי של  
יחליט רכז הליגה על מועד ומיקום למשחק   ,מסיבה של כח עליון, ולא נקבעה תוצאה לאותו משחק

 חלופי בתאום נציגי הקבוצות המתמודדות. 
 

 ניהול המשחק  .7
 .2021-24גרסה  WFDFשל  משחק ינוהל בהתאם להוראות תקנון זה וספר החוקיםכל 

לפחות   תמנה  קבוצה  השונים.  ששישמ  משחקמנהלי    3כל  הקבוצה  במשחקי  כמנהלים  מנהל ו 
הליגה, לצורך ביצוע, תיאום והכנת המגרש לקראת משחק   רכזהמשחק הוא אדם אשר מונה על ידי  

לפני  והמשחק,  המגרש  בתפעול  הקשור  נושא  לכל  המארחת   הקבוצה  נציג  מהווה  והוא  בית, 
מנהלי המשחק שימונו ע"י הקבוצה, יעברו הדרכה קצרה על המטלות   המשחק, במהלכו ולאחריו.

  .משחק אחד בלבד במהלך משחק ימלא את התפקיד מנהל שלהם וחוקי המשחק.
 מנהל המשחק לא יוכל להשתתף כשחקן פעיל במשחק בזמן מילוי התפקיד. 

שעות לפני   48ק  מנהל משחק שבאחריותו ניהול המשח יקבל ממנהל הקבוצה את שם  הליגה    רכז
במידה ולא  הצליחה הקבוצה המארחת לארגן מנהל משחק, רכז הליגה ימצא מנהל   .קמועד המשח 

 ₪. 200ו תאלץ הקבוצה לשלם סך של משחק מחליף שעבור
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כשחקנים  רשומים  הקבוצות  בשתי  המשתתפים  השחקנים  כל  כי  לוודא  המשחק  מנהל  על 

השחקנים    קובץבהתאחדות ובעלי כרטיס שחקן בתוקף ולבצע רישום של השחקנים המשתתפים.  
 הליגה מראש.  רכזמסר ע"י ייהמאושרים 

 אמור להתקיים המשחק נמצא במצב אשר ניתן לקיים על מנהל המשחק לוודא כי המגרש הביתי בו 
 .עליו משחק, מבלי לסכן את שחקני הקבוצות

ובכל מקרה האחריות לתקינות  ליקויים אשר נמצאים במגרש.   באחריות הקבוצה המארחת לתקן 
 . המגרש הינה באחריות הקבוצה המארחת

המגרש כי  יוודא  המשחק  לקבוצה    מנהל  פתוח  לפחות  המשחקותיהיה  לפני  30,   תחילת   דקות 
 .המשחק 

 א: מנהל המשחק, בתאום הקבוצה המארחת, ידאג לכך כי במגרש יהיה הציוד הב
 .שעון זמנים •
 קונוסים לסימון המגרש  •
 טופס רישום תוצאות וספיריט + כלי כתיבה  •
 לוח תוצאות  •
 תיק עזרה ראשונה  •
 עבור מנהל המשחק ומשרוקית אפוד זוהר  •

דף   את  למלא  המשחק  מנהל  לביצוע  באחריות  שותפים  שהיו  השחקנים  שמות  כולל  התוצאות 
  .הנקודה )זורק+תופס( 

דקות לפני הקאפ* ולהכריז   5באחריות מנהל המשחק לעקוב אחרי הזמנים, ליידע את המשתתפים  
 .על קאפ

 בסיום המשחק באחריות מנהל המשחק לוודא כי הקבוצות מילאו כראוי את ניקוד הספיריט. 
להעביר   המשחק  מנהל  התוצאות את  הליגה    לרכזעל  דף  ואת  המשתתפים  השחקנים  רשימת 

 . את הדף ניתן להעביר סרוק במייל או כתמונה לוואטסאפ  .ממועד המשחק  שעות 48והספיריט עד 
 הליגה אם היו בעיות כלשהן במשחק.  לרכזעל מנהל המשחק לדווח  

 
 מגיש עזרה ראשונה  .8

)עזרה ראשונה ובטיחות במקום התנהלות פעילות ספורט מאורגנת(,   קנות הספורט  תלבהתאם  
ראשונה  הקבוצותיצטרכו  החדשות,    2017-התשע"ח עזרה  בתיק  את   להצטייד  לקבל  יהיה  )ניתן 

כתחליף למגיש כמע"רים מוסמכים  של הקבוצה  םנציגיולהכשיר    התיק בעלות סמלית מההתאחדות( 
שעות   28של  במידה ולקבוצה אין מע"רים בעלי תעודה    .הנדרש לפי התקנות   עזרה ראשונה מקצועי

לפחות    הבאחריותבתוקף,   שיאורגן    2לשלוח  לקורס  רשומים  נוספת  שחקנים  עלות  ע"י ללא 
הקבוצה  על  משחק,  בכל  רשמית.  ע"ר  מגיש  תעודת  המשתתפים  יקבלו  בסיומו  ההתאחדות 

שונה יכול להיות מהקבוצה המארחת לוודא שיש על המגרש לפחות מגיש ע"ר אחד )מגיש העזרה רא
 המארחת או המתארחת(. 

 
 זמני המשחק  .9

 דקות לפני מועד תחילת המשחק, במידה ולא, יידחה  30ל הקבוצות להגיע למגרש לכל המאוחר  ע
המשחק בהסכמת הקבוצה המארחת על מנת לתת זמן מינימום מתאים לחימום ובלבד שהדבר לא 

 .סותר את תנאי המגרש המארח 



 
 
 

 

  

 
לא פחות מלמשחק  כל קבוצה תתייצב   דקות ממועד תחילת   15שחקנים כשירים, חלפו    7  -עם 

לפחות   התייצבו  ולא  רשאי  7המשחק,  כלשהי,  קבוצה  מצד  כי   רכזיהיה    שחקנים  לקבוע  הליגה 
 .0-15 הקבוצה שהתייצבה בהרכב הנדרש הינה המנצחת במשחק בתוצאה של

  .נקודות 15לחלופין עד שאחת הקבוצה תגיע לתוצאה של דקות או   100משך המשחק הוא 
 .שניות 75הזמן בין נקודה לנקודה יהיה עד 

נקודות. הפסקת המחצית   8-דק' או לחלופין כשאחת הקבוצות תגיע ל  50מחצית תתקיים לאחר  
 .דקות 5 של באורךתהיה 

לקח בזמן נקודה. במידה דקות אם נ  1.5פסקי זמן במחצית. כל פסק זמן באורך    2לכל קבוצה יתנו  
 שניות שניתנות בין נקודות.  75-דק' ל 2נקודות תינתן תוספת של  2ונלקח בין 

נקודות . היציאה למחצית   8-דק' אם אף קבוצה לא הגיעה ל  50מחצית תהיה אחרי    הכרזת קאפ
 .בה נקרא הקאפ בסיום הנקודה תהיה מיד 

נקודות. הקאפ ייכנס    15-דקות במידה ואף קבוצה לא הגיעה ל  100הכרזת קאפ משחק תהיה אחרי  
בנקודה צאה הגבוהה  לתוקף בסיום הנקודה המשוחקת )בה הוא נקרא( ומנקודה זו משחקים עד לתו

 מעל הניקוד הגבוה בעת כניסת הקאפ לתוקף ללא מגבלת זמן לסיום המשחק.  אחת
 

 חוק הנשים .10
 ת לפחות. ושחקני 2 ותת להיות רשומובכל קבוצה חייב

נקודות שהעלתה על  שחקנית  בסיום העונה קבוצה שהעלתה למגרש   נקודות   50%בכמות  מסך 
 500או    הנחה מדמי רישום הקבוצה בעונה הבאה  50%תקבל    המשחקים בהם השתתפה הקבוצה

 30%-נמוך מיהיה  המגרש₪ מענק כספי. קבוצה שמספר הנקודות בהם נמצאה שחקנית שלה על  
הניקוד ₪ להתאחדות.    250לם קנס בגובה של  תש,  מסך נקודות המשחקים בהם השתתפה הקבוצה

 יסומן בטופס רישום התוצאות המעודכן )ראו בהמשך( 
 

 טבלת הליגה  .11
 צברו הקבוצות. הקבוצות   והפסדים, אותו  תניצחונו תן עבורנניקוד שייטבלת הליגה תיערך על בסיס  

 מתוך כלל המשחקים שנערכו.  הנקודותידורגו לפי שיעור 
 נקודות  2-נצחון במשחק יזכה את הקבוצה ב

 נקודות  1-הפסד במשחק יזכה את הקבוצה ב
 נקודות 0-הקבוצה בהפסד טכני במשחק יזכה את 

 ,של שתי קבוצות או יותר הינו זהה ינקטו הפעולות הבאות לשם ביצוע הדירוג  הנקודותבמקרה ומאזן  
 : בהתאם לסדר הרשום להלן

 .השוואת מאזן הניצחונות בין הקבוצות המשתתפות במשחקים שבינן לבין עצמן. 1
 .גה במשחקים שבינן לבין עצמןהשוואת ההפרש בין הנקודות שצברה כל קבוצה לנקודות שספ. 2
 ויש תיקו גם בניקוד בין הקבוצות המיקום יקבע לפי הפרש הנקודות הכללי של כל קבוצה. . במידה  3

 .2022-23לעונת תוכתר כאלופת ישראל הגבוה ביותר  הנקודותהקבוצה שלה מספר 
 

12. SOTG 
את  שצברה  קבוצה  העונה.  במהלך  קבוצה  כל  שצברה  המשחק  רוח  ניקוד  יחושב  העונה  בסיום 

 הניקוד הגבוה ביותר תוכתר במקום הראשון ברוח המשחק של העונה.  



 
 
 

 

  
 


