
 23/2022נוהל הגשת רשימות שחקנים לעונת 

 כללי:

 כל ליגות מחלקות הנוער, מנוער על ועד טרום ג.נוהל זה יחול על 

 באמצעות פורטל הקבוצות: ובעלי תפקידים אופן הגשת רשימות שחקנים

)למעט  דקות טרם תחילת המשחק. 30עד  ובעלי תפקידים על כל קבוצה לפעול להגשת רשימות שחקנים .1
 (.דקות לפני המשחק 75-שם על הקבוצות יהיה להגיש כ -נוער על  ליגת

 
על קבוצות  על קבוצות בגילאי נוער עד ילדים א׳ )כולל( לסמן את שחקני ההרכב ושחקנים מחליפים. .2

 בגילאי ילדים ב, ומטה לסמן את רשימת השחקנים ללא סימון שחקני הרכב ושחקנים מחליפים.
 

. סרטון ולא באמצעות טופס רשימת שחקנים בלבדפורטל הקבוצות  מילוי הרשימה ייעשה באמצעות .3
 הדגמה לגבי מילוי הרשימה יישלח בנפרד.

 
לצורך הגשת הרשימה הסופית על נציג הקבוצה להקיש על מקש "הגש רשימה". לאחר הקשה על מקש  .4

)ג(  10זה, לא ניתן יהיה לשנות את רשימת השחקנים אלא במקרים חריגים בהתאם להוראות סעיף 
 לתקנון האליפות.

 
הקישו על "הגש רשימה" יישלחו רשימות השחקנים לגורמים הבאים  ששתי הקבוצותרק לאחר  .5

. כמו כן יישלחו רשימות תרשומות בפורטל הקבוצול מנהלי הקבוצות הבהתאם לכתובות המייל ש
בעמוד השחקנים לשופט המשחק ולמשקיף המשחק )ככל ושובץ משקיף למשחק זה( וכן יפורסמו 

 המשחק באתר ההתאחדות.
 

, רשימה (דקות בשאר ליגות 30עד ו על נוערליגת בדקות  75עד )במידה ורק אחת הקבוצות תגיש רשימה  .6
אתר א תפורסם בזו תישלח רק לשופט המשחק ולמשקיף המשחק ולא תישלח לקבוצה הנגדית ול

 ההתאחדות עד שהקבוצה הנגדית תגיש את הרשימה.
 

על הטופס המצורף לנוהל זה ולהגיש אותו ידנית על הקבוצה הביתית להחתים את חובש/כ"א רפואי  .7
 לשופט המשחק טרם פתיחת המשחק.

 
ולכן  מספר החילופים לא מגובלסעיף זה מתייחס לילדים א' עד נוער בלבד )הרי שבילדים ב' ומטה  .8

 אין צורך בטופס להחלפת שחקן(:
 

)ג( לתקנון האליפות, עליה למלא את  10במידה וקבוצה מעוניינת להחליף שחקן בהתאם לאמור בסעיף 
ם על ידי מנהל הקבוצה וכ"א רפואי לשופט ולהגישו חתו)שיפורסם באתר ההתאחדות( הטופס המצ"ב 

 את הרשימה בעת מילוי הדוח. יתקן בהתאםשופט המשחק המשחק. 
 

על הקבוצות  –נה לא ניתן יהיה להגיש את הרשימות באופן מקוון במידה ותהיה תקלה טכנית, בגי .9
 להגיש רשימה באופן ידני בהתאם לטופס רשימת שחקנים שמפורסם באתר ההתאחדות.

 
 לקבלת מענה בעניין. ים הבאיםלכל שאלה ו/או הבהרה, ניתן לפנות למספר .10

 
 03-6171512 במהלך הסופ״ש:

 03-6171544 במהלך ימי אמצע השבוע:

 

 

 



 טופס החלפת שחקן

 )ג( לתקנון האליפות( 10)בהתאם לסעיף 

 פרטי המשחק:

 __________ :קבוצת חוץ  __________ :קבוצה ביתית תאריך: _________ ליגה:__________

 שם הקבוצה המבקשת החלפה: ___________________

  ת.ז. ______________ מס׳ חולצה________________________ המחליףשם השחקן 

 ת.ז. ______________ מס׳ חולצה____שם השחקן המוחלף ____________________

 שם השחקן שמתווסף לרשימת השחקנים )במקרה והשחקן המוחלף סומן כשחקן הרכב(:

 __________________________________ מס׳ חולצה____ ת.ז. ______________

אף אחד מהשוערים שנרשמו בטופס המשחק לא השחקנים )במקרה ושם השוער שמתווסף לרשימת 
 (:יכול לשחק בשל אי כשירות רפואית

 __________________________________ מס׳ חולצה____ ת.ז. ______________

 

 אישור מנהל הקבוצה

)ג( לתקנון האליפות ובמידה ולא נפעל  10הינה בהתאם לסעיף  השחקנים כאמורידוע לנו כי זהות 
יז )"שיתוף שחקן  20-יג )"השתתפות שחקן שלא כדין"( ו 19בהתאם, יהווה הדבר עבירה בהתאם לסעיף 

 שלא כדין"( לתקנון המשמעת על כל המשתמע מכך, לרבות הפסד טכני.

_______________ ______________        ______________    ______________ 

 חתימה   תאריך    תפקיד        שם

 

 אישור כוח אדם רפואי

הריני לאשר כי השחקן _______________ ת.ז. ________________ איננו כשיר לבצע פעילות 
 ספורטיבית ביום ___________.

 

 

_______________ ____________          ______________  ___________ 

 חתימה          תאריך       תפקיד           שם

 

 



 : )מתייחס לילדים א' עד נוער כולל( קבוצה רשאית להחליף שחקן בשל אי כשירות רפואית במקרים הבאים

אם שחקן שנכלל בהרכב לא יכול לשחק בשל אי כשירות רפואית, ניתן יהיה להחליפו בשחקן אחר שנכלל  .א
החלפה כאמור, השחקן המוחלף ייגרע מרשימת השחקנים והקבוצה ברשימה שהוגשה לשופט. במקרה של 

תהא רשאית לרשום במקומו שחקן אחר שרשאי להירשם ברשימת השחקנים בהתאם לאמור בתקנוני 
 ההתאחדות. האמור לעיל לא ייחשב במניין החילופים של הקבוצה.

 
ל אי כשירות רפואית, ניתן אם שחקן שנכלל ברשימה שהוגשה לשופט )אך לא בהרכב( לא יכול לשחק בש .ב

יהיה לגרוע אותו מהרשימה ולרשום במקומו שחקן אחר שרשאי להירשם ברשימת השחקנים בהתאם 
 לאמור בתקנוני ההתאחדות.

 
אם אף אחד מהשוערים שנרשמו בטופס המשחק לא יכול לשחק בשל אי כשירות רפואית, ניתן יהיה לגרוע  .ג

( שוער/ים אחר/ים אשר לא נרשמ/ו בטופס המשחק אותם מהרשימה ולרשום במקומם )אף בהרכב
 ורשאי/ם להרשם ברשימת השחקנים בהתאם לאמור בתקנוני ההתאחדות. 

 

 


