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 משחק שדה              מקס' מינ'     ממדים א. .1

 מ'105מ'110 מ'105   אורך:    על, לאומית תותליג  
 מ'68מ'75 מ'68  רוחב:        
  
 מ'105מ'100מ'95מ' 100   אורך:    ,נוער על, א' הותליג  
  מ'68מ'75 מ'056  רוחב:        

 
 מ'105         מ'95   אורך:   נשים על  
  מ'68         מ'06  רוחב:                 

 
 

 מ'105מ'95 מ'059   אורך:     ,, ג'ב' הותליג  
 מ'68מ'75 מ'5560  רוחב:        

 
  מ'105 מ'09   אורך:    נשים לאומית וארצית  
 מ'68 מ'55  רוחב:        
 מ'110 מ'90   אורך:    ה ג'ליג  
  מ'75 מ'60  רוחב:        
   
 מ'105מ'110 מ'90  אורך:    וילדים , מחוזית ליגות נוער  
 מ'68מ'75 מ'5545 רוחב:     ומטהנערות  /נערים  

 
  מ'68 מ'60  אורך:     ליגות טרומים  
 מ'52.5 מ'45  :רוחב        

 
 הערות כלליות:

 
וחימום שחקנים  בשולייםשופטי המשחק כדי לאפשר קיום המשחק מבחינה מקצועית , לרבות ריצת 

מ' 4מ' מכל צד של הספסלים ואורך 3, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב מחליפים
 מאחורי השערים.

 
 מצאה ועדת ליגה וגביע חריגים בממדי המגרש של קבוצה בליגה

 לאשר קיום במקרים חריגיםלהמליץ בפני הנהלת ההתאחדותמסוימת רשאית 
 .משחקים במגרש ובלבד שממדי המגרש לא יפחתו מתקן המינימום



. 
 .לקהל , מתקני שירותים הולמיםכאמורכמו כן, יימצאו בכל מגרש 

מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה לוודא כי והמתקנים תקינות המגרש מובהר כי, 
על כל קיימים ביחס למגר כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום משחק במגרש. 

 קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.
  תכונות ב.
 

  וללא מכשולים העלולים להפריע ככל הניתן רצריך להיות יש מגרשההמשחק  שטחשדה  .1
 למשחק או להוות סכנה לשחקנים.         

 חייבות לשחק במגרשי דשא טבעי בלבד. לאומיתו ,ת עלוקבוצות ליג
 וכן נשים ראשונה ושנייה , נשים, נוער, נערים, ילדים וטרומיםג', ו , ב'א' ,קבוצות ליגות

 .סינטטיבלבד טבעי או מגרשי דשאבק שחל רשאיותחייבות 
 

ולשופטים לפי תקן  בכל המגרשים, בכל הליגות, חייבים להיות חדרי הלבשה לקבוצות  .2
 שיפורט כנספח לתקנון האליפות )נספח ב'(.

  
מטר מקו האמצע. על הספסלים להיות מקורים  8בכל צד,  מקומות ישיבהמושבים 15 .3

 ומקובעים.
 

מ', גובה  7.32 -רך הקורה )בין עמוד לעמוד( ומאלומיניום, אמעץ או השערים יהיו  .4
                  של הקורה יהיה מ', הצד התחתון 2.44 –העמודים )מהקרקע עד לקורה( 

חופשיים מקובעים וס"מ. השערים יהיו  12של -הקורה רוחב ה אליפסה/עגול מרובע 
רצוי שהשערים  העלולים לסכן את השחקנים.וכו'(  מסמרים בליטות )קשרים, ,כלמ

  צורות יהיו עם רשתות חופה.
  אפשרויות אחרות: הקורות יכולות ו                    
א' חובה להתקין -ו בליגות על, לאומית להיות גם עגולות או אליפטיות.                   

 קורות עגולות.
 

 צורהבהתקנת הרשתות היא חובה בכל הליגות. הרשתות תחוברנה   .5
  שתיבת השער תשאיר מקום מספיק למשחק השוער. הרשתות תהיינה  

 .ובצבע לבן שלמות ועשויות מחוט עבה                        
 

 ואסור, מעל הקיבוע מטר וחצי –והאמצע גובה המוטות של דגלי הפינות   .6
חוקת  יהיו קפיצים ובהתאם לתקן נותיהפהאמצע שראשיהם יהיו מחודדים. דגלי   
 .המשחק
 .קווי האורךשל מטר אחד לפחות מ ובמרחק –האמצע  יהיו מחוץ למגרש, מול קו   

 
 , על ידי צבע )לא אבקת סיד( המגרש יסומן בקווים הבולטים לעין  .7

 ס"מ.  12יהיה שווה ולא יעלה על אשר רוחבם  
 .אסורים –תעלות או שקעים כתחליף לסימון     

  90קווי האורך יהיו שווים וכן קווי השערים. הזוויות תהיינה ישרות )  
 מעלות(.  

 
 .בהתאם לתקן חוקת המשחקהשער ימוקם   .8

 חדר ההלבשה

 ספסלי
 הקבוצות

 

 השערים

 הרשתות

 דגלי הפינות 

 והאמצע

 סימון

 מקום השער



 
 מאונכים שאורכם מ' משני עמודי השער קווים 5.50מסמנים במרחק של   .9

 מ'. קצות הקווים יחוברו בקו מקביל לקו השער. 5.50 
 

 16.50, מסמנים קווים מאונכים שאורכם שער מ' מכל עמוד 16.50במרחק של   .10
 מ'. קצות הקווים יחוברו בקו מקביל לקו השער.  

 
   ער, תסומן נקודתמ' מקו הש 11מול מרכזו של כל שער ובמרחק של   .11

 מ'. 11-ה   
 

  מ' מחוץ לרחבת 9.15של  סמ' מסמנים עיגול ברדיו 11-מנקודת ה  .12
 העונשין. 

 
 יסומן לכל רוחבו של שדה המשחק במרחק שווה משני קווי השערים.  .13

  
 תסומן בצורה בולטת לעין במרכז קו האמצעי.  .14

 
 מ'. 9.15יסומן בנקודת המרכז, בקוטר של   .15

 
 מכל מוט דגל הקבוע בפינת שדה המשחק, יסומן רבע מעגל לפנים שדה  .16

 מ'. 1המשחק ברדיוס של   
 

מותקנים, בכל יציע הקהל,  יתקיימו במגרשים בהם בכל הליגותמשחקי הכדורגל   .17
בכפוף ובהתאם לכל דין וכמפורט  יוכלו לשבת נפרדים כך שכל הצופיםמושבי פלסטיק 

 ן:הלל
   
 סאות יהיו בודדים ומחוברים לרצפת היציע, נוחים ובעלי משענת גביהכ  
 .וממוספרים באופן שקל ונוח לזהותםס"מ גובה(  30לפחות תומכת )  

 
מ'  1.5מינימלי של בין היציע המאכלס קהל לשדה המשחק תהיה הפרדה של גדר בגובה   

ובכפוף לכל דין. אזור חדרי ההלבשה של הקבוצות והשופטים יהיה מופרד מאזור היציעים המיועד לקהל 
 כך שלא תהיה גישה ישירה ללא ההפרדה לקהל הרחב לאזור זה.

   
 

 על לנוער יתקיימו במגרשים בהם קיים יציע קהל-משחקי כדור בליגת  .18
 מקומות ישיבה. 350 המכיל לפחות  

 
 .כמו כן, יימצאו בכל מגרש, כאמור, מתקני שירותים הולמים  

 
 
 
 
 
 

 העונשין רחבת השער רחבת

 11-נקודת ה

 מטר

 11-קשת ה

 מטר

 קו האמצע

 נקודת המרכז

 עיגול המרכז  

 קשתות

 הקרנותהמרכז

 מושבים

 על-ליגת

 נוער

 השער רחבת



 
 

 
 נספח ב'

 
 
 
 

 
 תנאים לאישור מגרש לליגות לא מקצועניות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 חדרי הלבשה לקבוצות בליגות א', ב', ג', נשים ראשונה ושניה: .1

 .שחקנים )כסאות( 25מ"ר. מותאם ל 50 -גודל החדר .א

 כיורים. 2אסלות ו 2מקלחות,  4מינימום  .ב

 פינה פנויה למיטת טיפולים. .ג

 לוח מערכים. .ד

 מזגן .ה

 סון ומתלים.חארונות אי .ו
 

 :ושניה ראשונה נשים', ג', ב', א בליגות לשופטים הלבשה חדרי .2
 שופטים. 4מ''ר. מותאם ל 30 -גודל החדר .א
 כיסאות ושולחן. 5בחדר להימצא  .ב
 מקלחת. .ג
 כיור. .ד
 דלת מפרידה בין המקלחת לשירותים. .ה
 מזגן. .ו

 
 : שזרוע .3

 .עונה בכל ספטמבר לחודש עד חורף שזרוע לעבור המגרש על
 

 ספסלי הקבוצות: .4
 מטר מקו האמצע, מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל ספסל,  15
 

 המגרש: לאישור מחייבים מטריםפר .5
 פנימיים.סימון המגרש ע''פ התקנון, אורך, רוחב וסימונים  .א
 שילוט בדלתות. שילוט הכוונה למגרש, שילוט בספסלים, .ב
 חניה מסודרת לשופטים, מופרדת מקהל.  .ג
 חניה מוסדרת לקבוצה האורחת. .ד
 שירותי קהל לנשים, גברים ונכים. .ה
 איש ומעלה. 500על היציעים להכיל  .ו

 
 תאורה: .6

 לוקס ומעלה  650בליגות הגברים עוצמת התאורה תהיה  .א
 לוקס ומעלה. 500בליגות הנשים עוצמת התאורה תהיה             

 

 
 
 
 
 



 
 ה א'ליגבמגרשים -קריטריונים

 
מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה לוודא כי  והמתקנים מובהר כי, תקינות המגרש

כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום משחק במגרש. על כל  שקיימים ביחס למגר
 קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.

 
 להלן הפרמטרים הנדרשים :

 -מידות מגרש
 מ'.100 –-  95 -אורך 
 מ'. 64 -   60 -רוחב 

וחימום שחקנים  בשולייםשופטי המשחק כדי לאפשר קיום המשחק מבחינה מקצועית , לרבות ריצת 
מ' 4מ' מכל צד של הספסלים ואורך 3, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב מחליפים

 חדרי הלבשה לקבוצות :.מאחורי השערים.

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל 60-ודל חדרג-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -ת+מקלחו

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 כסון + מתלים.+ארונות א

 חדר שופטים:
 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -

 כסאות. 4+שולחן+
 +מקלחת, שירותים, כיור, דלת מפרידה.

 +מזגן.
 .ת משחקיםעד לחודש דצמבר בכל עונ למגרשי דשא טבעי שזרוע חורף יש לבצע -שזרוע

 האמצע, מקורים ומקובעים. מטר מקו 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 פרמטרים מחייבים :

 שערי אלומיניום עם רשת חופה -
 סימון המגרש עפ"י התקנון, אורך, רוחב וסימונים פנימיים.-
 .בכפוף לכל דין קופות ומזנונים במגרש -
 למגרש, שילוט בספסלים, שילוט בדלתות.שילוט הכוונה -
 חניה מוסדרת לקבוצה אורחת.חובה חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל,  חובה-
 לנשים, גברים, נכים.  -שירותי קהל-
 מטר. 2.5בגובה  -לאיצטדיוןחומה מסביב -
 .מקומות ישיבה 500לפחות   -יציעים-
  לוקס ומעלה. 600עוצמת תאורה של  -תאורה-

 לוקס 600: ממוצעת אופקית הארה צמתעו
 U1=0.5 , U2=0.7: אחידות

 .הדשא פני מעל מטר 1: המדידות גובה
 .לוקס 600: ממוצעת אנכית הארה עוצמת

 U1=0.4 , U2=0.5: אחידות
 .הדשא פני מעל מטר 1: התאורה מדידות גובה

 השידורסיב אופטי לזכיין ו עמדת צילום במרכז המגרש מקורה הכוללת נקודות חשמל
 
 



 :משחק לשידור תקנים

 :עמדת צילום

ובפרט לצרכי בטיחות  .כל האישורים המחויבים בהתאם לדין יםעמדת צילום תוצב במקום שיקבל אתתמוקם

 בגין 

 :חשמל

 .אמפר 16 –ליד כל עמדה תהיה נקודת חשמל ישראלית 

 :תאורה

 .לוקס 1000מגרשים שיצולמו בערב, יהיו מוארים בעוצמת 

 :סיב אופטי

הכל בהתאם להנחיות ההתאחדות  הארון יותקן בקרבת מגדל הצילום בכל מגרש יהיה ארון עם יחידת סיב אופטי.

 לכדורגל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 לליגת נוער עלמגרשים  –קריטריונים 
 

מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה לוודא והמתקנים מובהר כי, תקינות המגרש 

כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום משחק במגרש.  שביחס למגרכי קיימים 

 על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.

 
 להלן הפרמטרים הנדרשים :

 -מידות מגרש
 מ' 100  -  95 -אורך 
 מ, 64 – 60 -רוחב 

, לרבות ריצת שופטי המשחק בשוליים וחימום כדי לאפשר קיום המשחק מבחינה מקצועית 
מ' מכל צד של הספסלים 3שחקנים מחליפים, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב 

 מ' מאחורי השערים.4ואורך 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל 60-ודל חדרג-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 כסון + מתלים.+ארונות א

 חדר שופטים:
 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -

 כסאות. 4+שולחן+
 +מקלחת, שירותים, כיור, דלת מפרידה.

 +מזגן.
 עד לחודש דצמבר בכל עונה. במגרשי דשא טבעי שזרוע חורף יש לבצע-שזרוע

 מטר מקוו האמצע, מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 פרמטרים מחייבים :

 שערי אלומיניום עם רשת חופה -
 סימון המגרש עפ"י התקנון, אורך, רוחב וסימונים פנימיים.-
 .בכפוף לכל דין מזנונים במגרש -
 שילוט הכוונה למגרש, שילוט בספסלים, שילוט בדלתות.-
 לשופטים ,סטרילית מקהל, חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. חניה מוסדרת -
 שירותים לנשים, גברים, נכים. -שירותי קהל-
 מטר. 2.5בגובה  -לאיצטדיוןחומה מסביב -
 מקומות ישיבה 350לפחות  -יציעים-
  לוקס ומעלה. 600-400עוצמת תאורה של  -תאורה-

 לוקס 600-400: ממוצעת אופקית הארה עוצמת
 U1=0.5 , U2=0.7: אחידות

 .הדשא פני מעל מטר 1: התאורה מדידות גובה
 לוקס 600-400: ממוצעת אנכית הארה עוצמת

 U1=0.4 , U2=0.5: אחידות
 עמדת צילום במרכז המגרש מקורה הכוללת נקודות חשמל



 סיב אופטי לזכיין השידור
 
 

 :משחק לשידור תקנים

 :עמדת צילום

 .אם לדיןהאישורים המחויבים בהת עמדת צילום תוצב במקום שיקבל את כל

 :חשמל

 .אמפר 16 –ליד כל עמדה תהיה נקודת חשמל ישראלית 

 :תאורה

 .לוקס 1000מגרשים שיצולמו בערב, יהיו מוארים בעוצמת 

 :סיב אופטי

הכל בהתאם להנחיות ההתאחדות  הארון יותקן בקרבת מגדל הצילום. בכל מגרש יהיה ארון עם יחידת סיב אופטי.

 לכדורגל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

, נערות/, נעריםמחוזיתלאומית, ארצית ו נוערליגות  , , ג''ב לליגותמגרשים  –קריטריונים 
 וטרומים ילדים

 
 

מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה לוודא  והמתקנים מובהר כי, תקינות המגרש

כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום משחק במגרש.  שכי קיימים ביחס למגר

 על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.

 
 להלן הפרמטרים הנדרשים :

 
 -)למעט טרומים( מידות מגרש

 .מ'  09 -אורך 
 .מ' 60 -  55 -רוחב 

 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל 50-ודל חדרג-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 כסון + מתלים.+ארונות א

 
 חדר שופטים:

 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -
 כסאות. 4+שולחן+

 +מקלחת ,שירותים ,כיור ,דלת מפרידה.
 +מזגן.

 
 עד לחודש דצמבר בכל עונה.במגרשי דשא טבעי שזרוע חורף  יש לבצע -שזרוע

 מטר מקוו האמצע ,מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 

 פרמטרים מחייבים :
 שערי אלומיניום עם רשת חופה-
  סימון המגרש עפ"י התקנון ,אורך ,רוחב וסימונים פנימיים.-
 ,שילוט בספסלים ,שילוט בדלתות.שילוט הכוונה למגרש -
 חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל , חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. -
 שירותים לנשים ,גברים, נכים.  -שירותי קהל-
 )במידה והשירותים כימיים יש למסור בעת הבדיקה חוזה התקשרות עם ספק השירותים(. 
 מטר. 2.5גדר בכל המגרשים לאורך ורוחב בגובה  -גדר-

  יציעים לקהל הרחב
 לוקס ומעלה. 600-400חובה עוצמת תאורה של -תאורה-
 
 

 



 
 
 

 ליגת על נשים מגרשים-קריטריונים
 

מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה לוודא  והמתקנים מובהר כי, תקינות המגרש

כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום משחק במגרש.  שכי קיימים ביחס למגר

 על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.

 
 להלן הפרמטרים הנדרשים :

 -מידות מגרש
 מ' .100 - 95 -אורך 
 מ' 64 – 60 -רוחב 

ריצת שופטי המשחק בשוליים וחימום כדי לאפשר קיום המשחק מבחינה מקצועית , לרבות 
מ' מכל צד של הספסלים 3שחקנים מחליפים, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב 

 מאחורי השערים. מ'4ואורך 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל 50 -ודל חדרג-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 למיטת טיפולים.+פינה 
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 כסון + מתלים.+ארונות א

 חדר שופטים:
 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -

 כסאות. 4+שולחן+
 +מקלחת, שירותים, כיור, דלת מפרידה.

 +מזגן.
 עד לחודש דצמבר בכל עונה. במגרשי דשא טבעי שזרוע חורף יש לבצע -שזרוע

 מטר מקוו האמצע, מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 פרמטרים מחייבים :

 שערי אלומיניום עם רשת חופה -
 סימון המגרש עפ"י התקנון, אורך, רוחב וסימונים פנימיים.-
 .בכפוף לכל דין קופות ומזנונים במגרש -
 שילוט הכוונה למגרש, שילוט בספסלים, שילוט בדלתות.-
 מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל, חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. חניה -
 חובה שירותים לנשים, גברים, נכים.-שירותי קהל-
 מטר. 2.5בגובה  -לאיצטדיוןחומה מסביב -
 איש ומעלה. הכולל  מושבים. 500-חובה מ-יציעים-
  לוקס ומעלה. 500-600חובה עוצמת תאורה של -תאורה-

 לוקס 500-600: ממוצעת אופקית הארה עוצמת
 U1=0.5 , U2=0.7: אחידות

 .הדשא פני מעל מטר 1: המדידות גובה
 .לוקס 500-600: ממוצעת אנכית הארה עוצמת

 U1=0.4 , U2=0.5: אחידות
 .הדשא פני מעל מטר 1 התאורה דידותמ גובה



 עמדת צילום במרכז המגרש מקורה הכוללת נקודות חשמל
 סיב אופטי לזכיין השידור

 
 :משחק לשידור תקנים

 עמדת צילום

  עמדת צילום תוצב במקום שיקבל את כל האישורים המחויבים בהתאם לדין

 חשמל

 .אמפר 16 –ליד כל עמדה תהיה נקודת חשמל ישראלית 

 תאורה

 .לוקס 1000מגרשים שיצולמו בערב, יהיו מוארים בעוצמת 

 סיב אופטי

הכל בהתאם להנחיות ההתאחדות  הארון יותקן בקרבת מגדל הצילום בכל מגרש יהיה ארון עם יחידת סיב אופטי.

 לכדורגל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נשים לאומית וארצית לליגותמגרשים  –קריטריונים 

 
מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה לוודא  והמתקנים מובהר כי, תקינות המגרש

כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום משחק במגרש.  שכי קיימים ביחס למגר

 על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.

 
 

 להלן הפרמטרים הנדרשים :
 

 -)למעט טרומים( מידות מגרש
 .מ'  09 -אורך 
 מ' 60 - מ'  55 -רוחב 

 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל 04-ודל חדרג-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 כסון + מתלים.+ארונות א

 
 חדר שופטים:

 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -
 כסאות. 4+שולחן+

 +מקלחת ,שירותים ,כיור ,דלת מפרידה.
 +מזגן.

 
 .עד לחודש דצמבר בכל עונהבמגרשי דשא טבעי שזרוע חורף  יש לבצע -שזרוע

 מטר מקוו האמצע ,מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 

 פרמטרים מחייבים :
 שערי אלומיניום עם רשת חופה-
  סימון המגרש עפ"י התקנון ,אורך ,רוחב וסימונים פנימיים.-
 בספסלים ,שילוט בדלתות. שילוט הכוונה למגרש ,שילוט-
 חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל , חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. -
 שירותים לנשים ,גברים, נכים.  -שירותי קהל-
 )במידה והשירותים כימיים יש למסור בעת הבדיקה חוזה התקשרות עם ספק השירותים(. 
 מטר. 2.5גדר בכל המגרשים לאורך ורוחב בגובה  
  ים לקהל הרחב/יציע-
 לוקס ומעלה. 600-400עוצמת תאורה של  -תאורה-


