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תקנון מאמאנט ישראל

2017ה יולי עודכן לאחרונ14מתוך 2עמוד 

מסגרת פעילות המאמאנט.1

בישראל (להלן "מאמאנט") הינה לחבר כדורשתבאמהות הליגתמטרתה של מסגרת הפעילות של.1.1

, תוך מתן דגש לרוח מאמאנטות לפעילות גופנית משותפת, במסגרת תחרויונשים קבוצות אמהות 

.ולמעורבות הקהילתיתהספורטיבית

במסגרת פעילות ונשים אימהותערכי מאמאנט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות .1.2

הקניית אורח חיים נפש בריאה בגוף בריא,דוגמא אישית, ספורטיבית, הטמעת תרבות ספורט,

בסביבה וקהילתיים שוויון וקידום ערכים חברתיים פרגון, פלורליזם חברתי, שיתוף,בריא ופעיל,

בה מתקיימת פעילות המאמאנט.

ללא שרירות לב וללא משוא אמינות ונאמנות,הגינות,יושר,פעילות מאמאנט מבוססת על כבוד,.1.3

פנים. 

התנהגות ספורטיבית תוך הפגנת בכבוד הדדי, וביושרהיתנהלואנשי הצוותושחקניות מאמאנט .1.4

ת הוגנת ומכבדת, הן על המגרש והן בכל פעילות במסגרת מאמאנט.ויריבו

של אמהות בישראל תתקיים בסניפים אשר יפעלו במסגרת מאמאנט ישראל. מאמאנטפעילות .1.5

<שם הסניף>", ובמסגרתו תנוהל הליגה המקומית. -הסניף המקומי יקרא "מאמאנט 

, כמפורט בסעיפים אזוריהדגם הספרי או - ביתהדגם ההסניפים יפעלו בהתאם לאחד משני דגמים: .1.6

. להלן2.2-ו2.1

אחראית ,סניף)ראשת(תארגוניתרכזרכז מקצועי,וימונהמקומי מאמאנט סניף לטובת ניהול .1.7

.שופטים ורשמיםמאמנים,ליגה,נהלתִמ תקנון,

ניף.תקנון זה מחייב את כל הקבוצות, השחקניות, המאמנים ובעלי התפקידים הרשמיים בס.1.8

אזוריספרי ודגם -דגם בית–דגם מאמאנט .2

בתי ספר4יש לפחותמתקיים בערים ובישובים בהם–ספרי -דגם בית.2.1

2.1.1.
שובי בו משתתפות אימהות לילדים הלומדים במוסדות החינוך יספרי הינו דגם י- הדגם הבית

ברשות בה מתקיימת הליגה, או תושבות הישוב העומדות בדרישות התקנון.

בתנאי שלכולן ילד הלומד באותו מוסד חינוכי באותה ,וצת אמהות רשאית להתאחד לקבוצהקב.2.1.2

סעיף זה מאגד בתוכו את ספרית הומוגנית".-קבוצה כזו תיקרא "קבוצה ביתשנת פעילות.

, למעט תן להתנות עליויולא נלא ניתן לשנותועל כן של פעילות מאמאנט ווהמהות התכלית 

להלן. שהסעיפים-תתירטים בבתנאים ובסייגים המפו

יובהר. , בהווה או בפנסיהמסגל בית הספרעד שתי נשיםלשחק נהספרית תוכל-בכל קבוצה בית.2.1.3

.המנייןן ת מוכשחקנינהתיחשבאלהת ושחקניכי 

גני הילדים בהם לומדים מיועדיםספרית אליה -אמהות לילדי גנים תוכלנה להצטרף לקבוצה הבית.2.1.4

ת מן המניין. וות המקומית) כשחקניילדיהם (לפי הרש

.הומוגניתתחשב כקבוצה ,קבוצה של אמהות שלכולן ילד באותו גן, גם אם אינו חלק מבית הספר.2.1.5

שחקנית מן המניין בקבוצת בית כשחקשחקנית שכל ילדיה בגרו מביה"ס היסודי תוכל להמשיך ול.2.1.6

שך שנתיים נוספות. בשנה השלישית שיחקה בעונה הקודמת, למובה הספר היסודי בו למדו ילדיה 

בהם לומדים ילדיה, או לנהוג לפי סעיפים יסודיים -העלעליה לעבור לקבוצה של אחד מבתי הספר 

.להלן, בהתאם למצבה2.1.9או 2.1.8
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תקנון מאמאנט ישראל

2017ה יולי עודכן לאחרונ14מתוך 3עמוד 

מן כשחקניתתוכל להצטרף או להמשיך ולשחק מכל מסגרות החינוך בעירשחקנית שילדיה בגרו.2.1.7

.להלן)2.1.9.3(סעיףבסניף "יסודי-לע"אחת מקבוצות הבין יהמנ

למדו בהם מבתי הספראחד בקבוצת תוכל להצטרף או להמשיך ולשחק לחילופין, השחקנית 

.יסודי כשחקנית מן המניין-ובקבוצת בי"ס על,בקבוצת בי"ס יסודי כשחקנית משויכת–ילדיה

וכל לצרף לשורותיה עד ולא תספרית הומוגנית-ביתלעיל, כל קבוצה2.1.2על אף האמור בסעיף.2.1.8

תוגדר כמי שלא ניתן למצוא לה מענה תמשויכשחקנית .ותמשויכשחקניות משלושיותר 

, והעונה על אחד מהמקרים שלהלן:ספרית- ין בקבוצה ביתכשחקנית מן המני

תוכל לשחק כזו מאא.קבוצהאיןלומדים ילדיההםהספר בשבכל בתיאמא .2.1.8.1

הקבוצה במקרה בולומדים ילדיה. בהםהספר אחד מבתיקבוצה בעד שתקוםתמשויככ

בקבוצה בה לשחק, יכולה האם להמשיךלאחר תחילת עונת המשחקיםהמתאימה קמה 

עד סוף העונה בלבד.תמשויככהתחילה לשחק 

לגנים בהם לומדים וספרית, -אמא שילדיה צעירים ואינם לומדים במסגרת בית.2.1.8.2

קבוצת איןספרי אך באותו ביה"ס-שיוך ביתלהם ספרי, או שיש -ביתשיוך אין ילדיה 

. מאמאנט

בישובלומדים בבתי ספר לא למדו/אינם אמא שכל ילדיה .2.1.8.3

ללא ילדים30אישה מעל גיל .2.1.8.4

אם היא תמשויכשחקנית כלליגהאישה הגרה בישוב סמוך תוכל להצטרף.2.1.8.5

ם:עומדת בכל התנאים הבאי

ללא ילדיםומעלה30אישה בתאו ,הינה אמא•

.פעילהליגת מאמאנטאין בו היא מתגוררת בישוב •

כל הקבוצות , אך ספריות-ישנן קבוצות ביתהיהספר של ילדבבתיאמא אשר . 2.1.8.6

.שחקניות ומעלה13הללו מונות

נפתחת באחת מהקבוצות בבתי הספר של ילדיה, או שבאחד מהםמתפנה מקוםאם 

.עם תום עונת המשחקיםספרית-עליה לעבור לקבוצה הביתקבוצה נוספת,

עברו אין קבוצה םאליה/תיכוןאמא שילדיה בגרו מבית הספר היסודי, ובחטיבה. 2.1.8.7

על אף קיומן של קבוצות בליגה, ת בכל אחת מהקבוצות משויכתוכל להיות ,בית ספרית

" יסודי-"עלהאמא תוכל לבחור אם להצטרף לקבוצת ,דהיינו. יסודיות באותה ליגה-על

ת לכל אחת מהקבוצות משויכאו להצטרף כ,כשחקנית מן המנייןלהלן)2.1.9.3(סעיף

לומדים םבה/תיכוןבחטיבהבאם :ות. לשם ההבהרהמשויכ3בליגה בהן מותר לקלוט עד 

.תמשויכשחקנית היא לא תוכל להיות ,ספרית- ילדיה יש קבוצה בית

שנתי (בית ספר אחד של חטיבה ותיכון), –יסודי אינו על בסיס שש–שות מקומית בה החינוך העלבר.2.1.9

גם, הסעיפים שלהלן-המוצעות בתתיהאפשרויותשלוש כל אחת מניתן להקים קבוצות לפי

.ת מן המנייןולשחקניבקבוצות הללותוהשחקנינהתחשבהאפשרויות,יובהר כי בכל .במקביל

יסודיים ירשמו לקבוצות לפי –לילדים במוסדות עלשהן אמהות ת שחקניו.2.1.9.1

,בהתאם למעבר הילדיםבין הקבוצותויעברו,ילדיהםיםלומדהם ביםהחינוכיותהמוסד

שחקניות משויכות, בהתאם להגדרות לעיל.3. בקבוצות כאלו יתאפשר שיתוף ככל שיהיה

תוכלנה לשחק עד שש שנים שחקניות שילדיהן לומדים בחטיבות הביניים. 2.1.9.2

ת וקבוצאחת מתעבורנה ל, הן. בתום התקופהבקבוצות של חטיבות הבינייםרצופות 

בקבוצות כאלו יתאפשר .קבוצות כאלותוככל שקיימ,לומדים ילדיהןםבהניםהתיכו
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תקנון מאמאנט ישראל

2017ה יולי עודכן לאחרונ14מתוך 4עמוד 

שחקניות משויכות, בהתאם להגדרות לעיל.3שיתוף 

ניים ו/או בתיכונים תוכלנה להתאגד שחקניות שילדיהן לומדים בחטיבות בי.2.1.9.3

. הומוגניתותיחשב כקבוצה ,)או א'/ב'/ג'1/2/3("יסודי- על"שתיקרא ,קבוצה אחתל

.ותמשויכשחקניותיתאפשר שיתוףלאבקבוצה כזו 

4- מתקיים בין ישובים בהם מספר בתי ספר קטן מ–דגם אזורי.2.2

השיפוט של מועצה אזוריתםבתחוצאיםהנמהיישובים תושבותבין הינו ליגה הדגם האזורי .2.2.1

.4-מספר בתי הספר קטן מםאו ליגה בישוב/מועצה מקומית בהכלשהי,

נשים מוכן ,ספרי-ביתהלשיוך ללא קשר,אמהות לילדים בכל גילמהקבוצות יורכבובדגם האזורי 

ללא ילדים.30מעל גיל 

להתאגד ותבתי ספר) רשאי4- ות ממספר מועצות אזוריות (או ישובים/מועצות מקומיות בהם פח.2.2.2

לליגה אזורית אחת.

, מחויב באישור הפועלת לפי הדגם האזוריומעוניין להצטרף לליגה בתי ספר 4שיש בו לפחות ישוב .2.2.3

.ועדת התקנון של מאמאנט ישראל

ושחקנית תוכל לבחור לאיזו קבוצה היא ,תוהתאגדות הקבוצה אינה תלויה במגורי השחקני.2.2.4

.אליהם היא שייכתמי המועצה האזורית/הישוב/המועצה המקומיתמצטרפת בתחו

שחקניות משויכות. 3עדתוכל לצרף לשורותיהבליגה בדגם האזוריכל קבוצה.2.2.5

שחקנית משויכת היא שחקנית המתגוררת מחוץ לתחומי המועצה האזורית/הישוב/המועצה 

:תנאים הבאיםכל ההעומדת ב,המקומית

ומעלה ללא ילדים30בת הינה אמא, או אישה .א

ליגת מאמאנט פעילהאין בישוב בו היא מתגוררת .ב

קבוצה מעורבת.2.3

."קבוצה מעורבת"תיקראשחקניות משויכות 3- שרשומות בה יותר מקבוצה .2.3.1

.הומוגניות הקיימות בליגהקבוצות 6ניתן להקים קבוצה מעורבת אחת על כל .2.3.2

(בהתאם לעלות למשחק הגמר להשתתף במשחקי הבית העליון, אך לא תוכל קבוצה מעורבת תוכל .2.3.3

. דהיינו, המקום הגבוה ביותר אליו תוכל להגיע  קבוצה מעורבת לשיטת המשחקים הנהוגה בליגה)

.הינו המקום השלישי בליגה

היה והקבוצה המעורבת תסיים את המשחקים במקום המעלה אותה למשחק הגמר, תעלה 

הניקוד הגבוה ביותר., אשר יש לה את הבאה אחריהבמקומה הקבוצה

.קבוצה מעורבת יכולה להשתתף במשחקי הגביע ככל הקבוצות בליגה.2.3.4

"אלופת המעורבות" הארצי תשתתף הקבוצה המעורבת שהגיעה למקום הגבוה ביותר בטורניר .2.3.5

.בליגה

קבוצה מתארחת.2.4

בתנאים ,של הליגהבתחומהששחקניותיה אינן מתגוררות ה קבוצתהיה רשאית לשתףליגה .2.4.1

הבאים:המצטברים 

תושייכםאליהו/או במועצה האזוריתאין בישוב ו/או ברשות המקומית.א

ליגת מאמאנט פעילה.השחקניות

שחקניות לסוג הישוב שלבהתאם הקבוצה עומדת בתנאי הרישום לליגה .ב

4ישוב בו ישנם לפחות בירותשחקניות הקבוצה מתגוראם : הקבוצה המתארחת
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תקנון מאמאנט ישראל

2017ה יולי עודכן לאחרונ14מתוך 5עמוד 

ספרי, גם אם הליגה - הקבוצה המתארחת תתאגד לפי דגם ביתספר,- בתי

.הפוךבמקרה הוכנ"ל ,המארחת פועלת לפי דגם אזורי

תיחשב לקבוצה מן המניין ולא יחולו עליה מגבלות מכל סוג שהוא.מתארחת קבוצה .2.4.2

2.3.1.2"פ סוג הישוב שלה (בניגוד לאמור בסעיף באם הקבוצה תתאגד בדגם שונה מזה המתחייב ע

לעיל.2.3יףלעיל), היא תיחשב לקבוצה מעורבת ויחולו עליה הוראות סע

אין מגבלה על מספר הקבוצות המתארחות שיכולות להשתתף בליגה, בכל דגם שהוא..2.4.3

,ות מטעם הישוב שלהתוענק לה צלחת אליפ, ת תזכה באליפותוהמתארחותהקבוצאחת מהיה ו.2.4.4

תקבל צלחת ביותר בליגהגבוההבמקום אשר ממוקמת המארחות בין הקבוצות והקבוצה מ

נה בליגת גמר האלופות, אחת כנציגת שתתפהרשות המארחת. שתי הקבוצות תטעם אליפות מ

ואחת כנציגת הישוב המתארח.תהמארחהליגה 

מקרה מופת.2.5

. ההגדרה תיקבע בהתאם בלבדהתקנוןלוועדתנתונה" מופתקרה "מכשחקניתלהגדרתהסמכות.2.5.1

לשיקול דעתה של הוועדה.

תיחשב לשחקנית מן המניין.המוגדרת כ"מקרה מופת"שחקנית 

לאחר קבלת אישור המוגדרת כ"מקרה מופת" של שחקנית סניף מקומי יוכל לאשר רישום לליגה.2.5.2

. לכך בכתב מוועדת התקנון

בכדי להיות מוגדרת כ"מקרה מופת", על השחקנית לפנות באופן אישי (בכתב או טלפונית) לוועדת .2.5.3

התקנון או למי מחברותיה, תוך יידוע ראשת הסניף על עצם הפנייה. ועדת התקנון תדון במקרה, 

תוך מחוייבות מוחלטת לשמירה על דיסקרטיות מלאה, ותמסור בכתב את החלטתה לשחקנית 

ת הסניף.הפונה ולראש
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לליגהרישום .3

ישום שחקניתר.3.1

חשב לרשומה לאחר שעמדה בכל התנאים הבאים:ישחקנית ת.3.1.1

לאה טופס רישום לליגה ימ.א

למה דמי השתתפות בליגהיש.ב

שרה קריאת התקנון ינרשמה באתר מאמאנט ישראל, חתמה על אמנת מאמאנט, א.ג

פקה תמונת פספורטיוסוהחוקה

י ודמי מאמאנט ישראללמה ביטוח רפואיש.ד

המציאה אישור רפואי  .ה

.הוראותיולפי הסניף המקומי ומינהלתהסניף יבוטחו על ידי צוות כל ושחקניות היובהר בזאת שכל .3.1.2

כל באו \שחקנית שלא יהיה ברשותה כרטיס שחקנית לא תורשה להשתתף בפעילות של קבוצתה ו.3.1.3

הרכז האחריות להנפקת כרטיס השחקנית הינה של .תרציואתמקומי,פעילות אחרת של מאמאנט

.המקצועי של הליגה אליה רשומה השחקנית

.במסגרת ליגת מאמאנטמשחקים אימונים ובבשחקנית הנמצאת בהריון לא תוכל להשתתף .3.1.4

ובתנאי שהצטרפה לפני ,שחקנית המצטרפת לליגה לאחר התחלת המשחקים תוכל להשתתף בהם.3.1.5

, בהתאם לשיטת המשחקים הנהוגה סבב המשחקים השניתחילת שלב הפלייאוף או לפני ת תחיל

ליגה.באותה

שבו מתחילה משחקיםהשעות לפני תחילת מחזור 72להתבצע עד יב חירישום שחקנית חדשה .3.1.6

כרטיס שחקנית ולאחר שהתמלאו קבלת השחקנית תוכל להתחיל לשחק רק לאחר השחקנית לשחק.

לעיל.3.1.1יףבסעאים המפורטים כל התנ

.קבוצה אליה נרשמה בתחילת העונה לקבוצה אחרתהמבמהלך העונהשחקנית לא תוכל לעבור.3.1.7

ו היא רשומה כשחקנית במהלך עונת קבוצתבששחקנית שבנה/בתה  עובר/ת מהמוסד החינוכי .3.1.8

או לעבור ,שמה בתחילת העונההאפשרות להמשיך לשחק בקבוצה בה נרפניה בהמשחקים, תעמוד 

.נרשם/ה בנה/בתהובהחינוכי החדש מוסד התלקבוצ

רישום קבוצה.3.2

יתבצע ע"י נציגת הקבוצה (להלן תיקרא: "קפטנית"). לצורך רישום הקבוצה לליגהרישום קבוצה.3.2.1

בדגם ,הישובותמזכיר(או ממנהל המוסד החינוכימיםאישוראחראית התקנון על הקפטנית לספק ל

האזורי) על כך שלשחקניות אכן יש ילדים הלומדים במוסד החינוכי (או שהשחקניות אכן תושבות 

.הישוב)

ת", ובהתאם משויכ"מן המניין" או "–של כל שחקנית סטטוסההתקנון היא שתקבע את אחראית.3.2.2

לא .ת תקנון זה, בהתאם להוראו"מעורבת"או "הומוגנית"–קבוצהסטטוס של כל הלכך גם את

ניתן לשנות את סטטוס הקבוצה במהלך העונה.

בתי הספר בהם לומדים ילדי מכל יםיש לקבל אישור",יסודי- על"נה קבוצת יאם הקבוצה ה.3.2.3

.קבוצהבשחקניות ה

שחקניות 8חייבות להיות רשומות בה ,םולהשתתף במשחקילליגהכדי שקבוצה תוכל להירשם.3.2.4

.לעיל3.1.1ם למוגדר בסעיף לפחות, בהתא

תחילת יום תקופת ההרשמה לקבוצות תחל ביום הראשון לחודש ספטמבר ותסתיים שבועיים לפני .3.2.5

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


תקנון מאמאנט ישראל

2017ה יולי עודכן לאחרונ14מתוך 7עמוד 

.הסניףנהלתִמ כפי שנקבע בחוזר רשמי של ,המשחקים

/תמאמנרישום.3.3

מחזור שעות לפני תחילת24מאמן הקבוצה צריך להיות רשום באתר מאמאנט ישראל לפחות .3.3.1

המשחקים הראשון בו הוא משמש כמאמן. 

, חתימה על אמנת מאמאנט, דמי מאמאנט ישראלהרישום באתר מאמאנט ישראל כולל תשלום

אישור קריאת התקנון והחוקה והעלאת תמונת פספורט.

עם כניסתו לתפקיד. מיידיעדכנצריך להיות מבוטח בביטוח מאמן הקבוצה.3.3.2

וכלפי מעשיו.המאמןלא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפיישראל מאמאנט כי יובהר

במעמד של נמצאת בה תוכל לשמש גם כמאמנת של הקבוצה בה היא רשומה רק אם היא שחקנית.3.3.3

ת אינה יכולה לשמש גם כמאמנת בקבוצה בה היא משויככלומר, שחקנית שחקנית מן המניין. 

משחקת.
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תפקידים וסמכויות.4

והרכז המקצועי. להלן חלוקת ראשת הסניף, אחראית התקנוןהסניף, ִמנהלתהליגה תנוהל על ידי .4.1

.התפקידים ביניהם

הסניףִמנהלת.4.2

וממספר , שהינה שחקנית פעילה באחת מקבוצות הסניף,הסניף תורכב מראשת סניףִמנהלת.4.2.1

על התפעול השוטף של הסניף, כולל צוות זה יהיה אחראי.מקבוצות שונות בליגהשחקניות נוספות

, ועם מאמאנט ישראלעבודה מול הרכז המקצועי, ניהול תקציבי, ניהול הקשר עם הרשות המקומית

.דומהפעילות קהילתית וכ

הסניףִמנהלתתפקידים ב.4.2.2

.להלן)4.4(סעיף ליגהבכלתקנון אחראיתחובה למנות –אחראית תקנון .א

עםהקשרעלאחראיתנות רכזת קפטניות אשר תהיה למיש–רכזת קפטניות .ב

ועל ההעברה השוטפת של  מידע מִמנהלת הסניף הליגהקבוצותללכשלהקפטניות

אל הקפטניות.

שגרירת קהילה .ג

אחראית תקציב ופרסום.ד

אחראית אירועים.ה

אחראית אדמיניסטרציה.ו

מאמאנט ישראלעםאחראית על הקשר .ז

הסניף נמצאת בניגוד עניינים, אותה חברה לא תשתתף ִמנהלתבו חברה בבכל החלטה היוצרת מצב .4.2.3

בהצבעה לגבי אותה החלטה.

הסניף תהא כפופה להנהלת מאמאנט ישראל.ִמנהלת.4.2.4

של בכל הפרסומים, הפליירים, המודעות, הפרסים, החולצות והמתנות שלכךהסניף תדאג ִמנהלת.4.2.5

וכן לוגואים של נותני החסויות הארציות.,ל מאמאנטהלוגו העדכני שהסניף יופיע

תדאג הִמנהלתהסניף באנר, רולאפ, דגל או שלט, ִמנהלתת ימסרו לוהיה ונותני החסות הארצי.4.2.6

אירועים חשובים של הסניף.במשחקים וזמן הבמגרש המשחקים בםלתלות

הסניףראשת.4.3

:ראשת הסניףה שלתפקידי.4.3.1

הסניף. ִמנהלתבסיועל המעטפת הארגונית של הסניף המקומי, ניהול כ.א

משחקים בטבלאות באתר האינטרנט של מאמאנט ישראל הפרסום תוצאות .ב

בין אם בעצמה או באמצעות מי מטעמה–לקפטניות הקבוצות ישירהובהודעה

.ילאחר קבלת הטבלאות מהרכז המקצוע

ראל.עם מאמאנט ישקשר .ג

אחראית התקנון4.4

תפקידיה של אחראית התקנון:.4.4.1

התקנוןלהוראותבהתאםההליגהתנהלותעלהשגחה.א

ובהתאםבפניההמוצגיםהאישוריםפי - על, והקבוצותהשחקניותסטטוטקביעת.ב

לתקנון
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הנוגעבכל) ועודמאמנים, קפטניות(שחקניות, הליגהמרכיבילכלידעוקדממהווה.ג

בתקנוןלרשום

המקצועיהרכז.4.5

המקצועי של הליגה אחראי על ניהול משחקי הליגה והגביע של הסניף. הרכז.4.5.1

אחראי וא הולשיטת המשחקים, והמאמאנטסמכות המקצועית בכל הקשור לחוקת הוא ההרכז

הבלעדי על כל ההחלטות המקצועיות הקשורות בניהול הליגה. 

אך אינו כפוף לה.,הסניףִמנהלתפועל בשיתוף פעולה עם הרכז

כי כל יובהרהסניף, ובמקרה הצורך יאושר ע"י הרשות המקומית.ִמנהלתהרכז המקצועי ייבחר ע"י .4.5.2

סניף מקומי חייב למנות רכז מקצועי לליגה, בהתאם להוראות התקנון.

,המקצועי יופרד באופן מוחלט מכל התחום הארגוני של הסניף ומקבלת החלטות ארגוניותהרכז.4.5.3

ק בתחום המקצועי. ויטפל אך ור

ו/או שחקנית פעילים בסניף./תיכול להיות מאמןאינוהמקצועי הרכז.4.5.4

:המקצועיתפקידי הרכז.4.5.5

לו"ז משחקי הליגה והגביע, בהתאם למבנה הליגה המומלץ ע"י ה ופרסום שלבניי. 4.5.5.1

ו"ז (על פי האמור ועדה המקצועית של מאמאנט ישראל, ומתן מענה לבקשות לשינויים בלוה

)להלן5.4בסעיף 

גיוס צוות השיפוט: שופטים, רשמים, מחליפי תוצאות, לרבות המצאת כל .4.5.5.2

הטפסים והמסמכים הדרושים להעסקתם

העברת הדרכות על חוקי המשחק (לשם כך –הכנת צוות השיפוט למשחקים .4.5.5.3

עדה ואום עם הויצועיים בתענונים מקיידיעת החוקה על בוריה) ור/תנדרשת מהרכז

המקצועית של מאמאנט ישראל

ובדיקתםתוהכנת כרטיסי שחקני.4.5.5.4

ניהול יום המשחקים:.4.5.5.5

פיקוח על הכנת האולם למשחקי הליגה (הכנת המגרשים, עמדת רשמים, טפסי •

) ומהשיפוט, כלי כתיבה, לוח תוצאות, ספסלי ישיבה על המגרש לקבוצות וכד

פיקוח על זמני המשחק •

משחקים ומתן תשובות בהתאם מתן מענה לבעיות מקצועיות שעולות במהלך ה•

של מאמאנט ישראלה ולתקנוןלחוק

לצוות המקצועיןתשלומעל ווח המשכורות ויאחריות על ד.4.5.5.6

בהתאם לתקנות,מחליףע"יבין אם על ידי חובש או,מתן עזרה ראשונה.4.5.5.7

באמצעות טבלאות על תוצאות המשחקים,מי מטעמהלאו לראשת הסניףדיווח .4.5.5.8

שחקיםמשעות מתום ה24מאמאנט ישראל, לא יאוחר מחלוף 

מענה לערעורים על תוצאות משחקיםמתן .4.5.5.9

בהתאם ללו"ז השנתי ופיקוח עליהם,ארגון טורנירים שונים (קידנט, אבאנט).4.5.5.10

הסניףִמנהלתשייקבע ע"י

ועדה המקצועית של מאמאנט והשתתפות בהדרכות, ריענונים וישיבות של ה.4.5.5.11

ישראל

עם כניסתו לתפקיד.עדכני מייד בליגת מאמאנט צריך להיות מבוטח בביטוח רכז מקצועי.4.5.5

וכלפי מעשיו.הרכזמאמאנט ישראל לא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפיכייובהר
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הליגהלותפעי.5

תהיה ועד לסוף חודש אוגוסט15/7מיום החל של כל שנה. 30.6-ועד ה1.9-הליגה תפעל החל מה.5.1

אלופת , כמפורט להלן.המשחקיםלוחקבע על פי יהליגה בפגרה מאימונים. תקופת המשחקים ת

.30/6הליגה תקבע עד ליום 

יכלול:לכל השחקניות. הלו"זמוותפרסלו"ז שנתינה עוהסניף תבנה בתחילת כל ִמנהלת.5.2

אירועי פתיחת הליגה, גמר הגביע וסיום העונה.א

אירועים קהילתיים (קידנט, אבאנט וכדומה).ב

אירועים של מאמאנט ישראל (אלופת האלופות, ספורטיאדה, "גם אני מודעת" .ג

וכדומה)

מחנות אימונים והכשרות.ד

מים אירועים של במועדים בהם מתקייאחרתכי אין לתאם משחקי ליגה או כל פעילות סניפיתיובהר
.מאמאנט ישראל

המשחקיםהליגה ולוחתוכנית.5.3

על פי הנחיות ו, בתיאום עם ִמנהלת הליגהתוכנית הליגהבתחילת העונה יבנה הרכז המקצועי את .5.3.1

לכל השחקניות והמאמנים. התוכנית תכלול:מהויפרסהוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל, 

תאריך אירוע פתיחת הליגה.א

יך תחילת המשחקים (אם שונה מתאריך אירוע הפתיחה) תאר.ב

אירוע סיום הליגהוהגביעגמרכיתארי.ג

משחקי הגביע)מבנהוחלוקה לשלבים השונים המבנה הליגה (.ד

ליגה וגביע–יםהתאריכים של ימי המשחק.ה

שינויים בתוכנית המשחקים (בהתאם ולהשלמהמשחקישני תאריכים אשר ישמרו ל.ו

)להלן5.4לסעיף 

.נקבעו בחוזר רשמי של משרד החינוךאלו כפי ש,משחקים במהלך חופשות בית הספרימי לא יקבעו .5.3.2

לא יקבעו אירועים וימי משחקים במועדים בהם מתקיימים אירועים של מאמאנט ישראל.

ולאחר סגירת ההרשמה לפני תחילת המשחקים, שבועייםמתפורסם לא יאוחר תוכנית הליגה.5.3.3

וצות לעונה הנוכחית.לקב

המפורט. הלוח המפורט לוח המשחקיםיכין הרכז המקצועי את ,כל הקבוצותשל רישום תום הלאחר .5.3.4

ימים לפני תאריך המשחק הראשון.7יפורסם ע"י הרכז המקצועי לפחות 

.באתר האינטרנטיפורסמוהמשחקים הליגה ולוח תכנית .5.3.5

המשחקיםלוחבשינויים .5.4

המשחקים ייעשו לוחב. שינויים םופורסהמשחקים שנקבע לוחלכל משחק חייב להתקיים בהתאם .5.4.1

:להלןאך ורק באחד מהמקרים המפורטים ו,הסניףנהלתִמ ע"י הרכז המקצועי ו

רום במדינהיבשעת הכרזת מצב ח.5.4.1.1

מזג אויר בלתי מתאים למשחקעקב .5.4.1.2

עקב כוח עליון .5.4.1.3
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כי באחריות הקבוצות להעביר יובהרשובי. יספרי שכבתי או אירוע י-ערב ביתקיום .5.4.1.4

םייהיישובהסניף את תאריכי הערבים השכבתיים והאירועים נהלתִמ המקצועי וללרכז

.משחקיםתחילת השלושה שבועות לפני תאריך עד להידועים להן 

אירועים של מאמאנט ישראלקיום .5.4.1.5

כי לא יתאפשר שינוי מועד משחק שלא מהסיבות המנויות לעיל.הריוב

הסניף לקפטניות של הקבוצות נהלתִמ תודיע על כך ,נידחה משחק מאחת הסיבות הנזכרות לעיל.5.4.2

המקצועי, בתיאום עם הקפטניות של המועד החדש לקיום המשחק ייקבע ע"י הרכזהנוגעות בדבר.

הקבוצות הרלוונטיות.

המשחקיםיום.5.5

.המקצועייום משחקים הוא יום שבו מתקיים משחק ליגה אחד לפחות, בהתאם להחלטת הרכז.5.5.1

על אשר אחראי,המקצועיינוהל ע"י הרכזויתקיים באולם המשחקים של הליגהכל יום משחקים.5.5.2

קיום הפעילות בכפוף לתקנונים השונים.

בהתאם למגבלות, על מנת שילדי השחקניות יוכלו לעודד מהיציע.יום המשחקים יחל בשעה סבירה,.5.5.3

כפי שנקבעו על ידי ,קבוצות הליגה חייבות לשחק במדים אחידים ותקינים (ללא קרעים וגזירות).5.5.4

תחשב כקבוצה שלא הופיעה ותקינים הסניף. קבוצה שתעלה למשחק במדים שאינם אחידים נהלתִמ 

למשחק.

ניתן למצוא במסמך "כללי התנהגות טרם תחילת בנוגע לנוהג טרם תחילת המשחקוספותהנחיות נ.5.5.5

.מצורף כנספח לתקנון זהט והנמצא באתר מאמאנ,המשחק"

הקפטניות ייגשו אל .עם שריקת השופט לסיום המשחק יריעו השחקניות וילחצו ידיים ליריבותיהן.5.5.6

המשחק.השופט/ים ויודו להם בלחיצת יד על ניהול 

הקבוצות יתפזרו רק לאחר שהשופט אישר את תוצאת המשחק בשולחן המזכירות בנוכחות .5.5.7

., ולאחר חתימת הקפטניות על טופס המשחקהקפטניות

אחריות שילוחית.5.6

קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי שחקנית רשומה .5.6.1

פקיד אחר בקבוצה.בקבוצה או ממלא ת

לוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד ו/או אוהדי יקבוצה אחראית אחריות ש.5.6.2

הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה.

. שופט יהיה רשאי להפסיק משחק ו/או לתת ניקוד לקבוצה ולקרוא קריאות גנאיאסור לשרוק בוז.5.6.3

וצה שורקים בוז או צועקים צעקות פוגעניות כלפי השופט ו/או הקבוצה הנגדית כאשר אוהדי קב

הנגדית. במקרה כזה, החלטה על הפסד טכני תקבע לאחר התייעצות עם הרכז המקצועי (ראה סעיף 

)."סיום משחק באשמת קבוצה-אי"–להלן 5.9

הופעה למשחק-אי.5.7

ם, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, או המשחקילוחבלא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע .5.7.1

תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק.הקבוצה -בכל פרסום רשמי אחר

הופעה למשחק.- איחור של קבוצה למועד פתיחת משחק יחשב כאי.5.7.2

בלוח המשחקים לא הציגה ורשמה במזכירות סגל של שש שחקניות הקבוצה שבשעת המשחק הנקוב.5.7.3

חשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק.ית,לפחות

ללא נקודות.0:0ן תהיהביניהתוצאת המשחק,שנקבע ביניהןלא הופיעו שתי קבוצות למשחק.5.7.4
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,ללא אישור מאת הרכז המקצועי,אום בינן לבין עצמןישינוי מועד המשחק על ידי הקבוצות בת.5.7.5

ללא נקודות.0:0האבתוצ,יגרום להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד

סיום משחק שלא באשמת קבוצה-אי.5.8

כה או כל כוח עליון, יקבע הרכז יהופסק משחק על ידי השופט כתוצאה ממזג אויר בלתי מתאים, חש.5.8.1

.האפשריהמקצועי מועד חדש לקיום המשחק במועד הקרוב ביותר

תוך ,חק בדיוק מאותו מצב בו הופסקאזי ימשיך המש,ושלם המשחק באותו יום בו הופסקמבאם .5.8.2

שמירה על ההרכבים ועל הניקוד שנצבר עד לנקודת הפסקת המשחק.

אזי המערכות שנצברו לזכות כל קבוצה ייזקפו ,ושלם המשחק באותו יום אך באולם אחרמבאם .5.8.3

כה אך המערכה שהופסקה באמצע תחל מהתחלה, כאשר ההרכבים יעלו כפי שנרשמו במער,לטובתן

שהופסקה.

שאינו מושפע מהמשחק הקודם ,ייחשב כמשחק חדשבו החלמשחק שמושלם במועד אחר מהיום .5.8.4

לא ייזקפו לטובת אף קבוצה.משחק שהופסקבשהופסק, והנקודות שנצטברו 

סיום משחק באשמת קבוצה-אי.5.9

בוצות או קהל אוהדיה והרכז המקצועי קבע כי אחת הק,משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי.5.9.1

.סיומו, תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק-אשמים באי

סיום המשחק באשמת קבוצה:- איעילה ללהלן רשימת המקרים המהווים .5.9.2

עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק.5.9.2.1

הפסקת אשר גרמה ל,קהל אוהדים, עסקנים, שחקניות או מאמניםשלהתפרעות.  5.9.2.2

המשחק, כולל התפרצות קהל אוהדים של הקבוצה לשדה המשחק או לשוליו, זריקת חפצים 

למגרש, אלימות מילולית ו/או התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או ניבולי פה

פגיעה גופנית או מילולית בשופט המשחק או בשחקנית יריבה במהלך ההכנות .  5.9.2.3

ם אושרה תוצאה סופית בלוח התוצאותובטר,למשחק, במהלך המשחק או לאחריו

שחקנית בהריון אשר עולה לשחק עם הקבוצה.  5.9.2.4

במקרה שמשחק לא יאושר על ידי הרכז המקצועי באשמת שתי הקבוצות, שתיהן .  5.9.2.5

תספוגנה הפסד טכני.

שיפוט וחוקה.5.10

השופט הוא הפוסק . מאמאנטקתוולחהשיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה, בהתאם לתקנונים.5.10.1

בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך המשחק.האחרון

רשאי לשפוט רק מי שסיים בהצלחה קורס שופטים של מאמאנט ישראל..5.10.2

של קבוצות בליגה מסוימת, וכן קרובי משפחה שלהם מדרגה ראשונה (אב/אם, שחקניות ומאמנים

.לשמש כשופטים במשחקים בליגה זובן/בת זוג, אח/ות, בן/בת), אינם רשאים 

שעות לפני תחילת מחזור 24שופט בליגת מאמאנט צריך להיות רשום באתר מאמאנט ישראל לפחות .5.10.3

המשחקים הראשון בו הוא משמש כשופט. 

, חתימה על אמנת מאמאנט, דמי מאמאנט ישראלהרישום באתר מאמאנט ישראל כולל תשלום

החוקה והעלאת תמונת פספורט.אישור קריאת התקנון ו

עם כניסתו לתפקיד.מייד עדכני שופט בליגת מאמאנט צריך להיות מבוטח בביטוח .5.10.4

וכלפי מעשיו.השופטמאמאנט ישראל לא תישא בכל אחריות ביטוחית כלפיכייובהר

רשאי הרכז במקרה של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחק, במהלכו או לאחר סיומו,.5.10.5
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.שופטהבעקבות תלונת המקצועי להשעות שחקנית או קבוצה מתחרות במסגרת הליגה

שופט רשאי להפסיק משחק עקב התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או אלימות מילולית או פיזית של אחת .5.10.6

השחקניות.

ואשר ,אנט ישראלמאמהנהלתאושרה ע"י שחוקת המשחקים הינה החוקה העדכנית שנקבעה ו.5.10.7

ה נמצא באתר מאמאנט.ממנהעתק

רק בטפסים הרשמיים של מאמאנט ישראל המופיעים באתר שימוש אך וייעשה ,לשם הפעלת הליגה.5.10.8

או כפי שיימסרו לסניפים,מאמאנט

שיטת הניקוד והדירוג.5.11

לאות באתר של מאמאנט הרכז המקצועי ינהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות (תוך שימוש בטב.5.11.1

ישראל) בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:

קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות..5.11.1.1

קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת..5.11.1.2

משחק הקבוצה אשר הפסידה הפסד טכני במשחק לא תזכה באף נקודה. תוצאת.5.11.1.3

הרשמית של מאמאנט ישראל.החוקהקבע על פי ית

קבוצה אשר נגד יריבתה נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות..5.11.1.4

לא ,משחקאותו במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו ב.5.11.1.5

ת בנקודו0:0תהיהותוצאת המשחק שהיאתזכה אף אחת מהקבוצות הנ"ל בכל נקודה

הקטנות ובמערכות.

קבע דירוג הקבוצות על פי סך הנקודות שצברה כל קבוצה. אם יתברר יבתום כל סבב משחקים י.5.11.2

פי יחס המערכות הכללי של -עלביניהןקבע הדירוגיי,מספר נקודות זההיששלשתי קבוצות או יותר

הנקודות "פי יחס -בע הדירוג עלגם ביחס המערכות, ייקבין קבוצות אם יהיה שוויון .אותן קבוצות

הקטנות" של אותן קבוצות.

שוויון גם יש קבוצות או יותר שתי בין שאם לאחר סבב המשחקים האחרון של הליגה יתברר .5.11.3

פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר. אם -עלביניהן ב"נקודות הקטנות", ייקבע הדירוג 

מהקבוצות הנ"ל.שתייםשחק הכרעה אחד בין כל עדיין יישמר השוויון, יערך מ

הענקת תואר אלופת הליגה.5.12

ראשון ההקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג ו/או הקבוצה אשר תדורג במקום .5.12.1

אלופה על ההכרזלבסיום משחקי הגמר תוכרז כאלופת הליגה לאותה שנה, ותחזיק בתואר זה עד 

אחרת.

.הארציה שזכתה באליפות הליגה תייצג אותה בטורניר אלופת האלופותהקבוצ.5.12.2

הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה.6

לא הופיעה קבוצה לשני משחקים במסגרת הליגה (לאו דווקא רצופים), תוצא הקבוצה ממסגרת .6.1

משחקי הליגה.

וזאת עד שבוע לאחר הסניף תשלח הודעה רשמית לקבוצה שהוצאה ממסגרת משחקי הליגה נהלתִמ .6.2

.סיום יום המשחקים האחרון ממנו נעדרה הקבוצה

יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק ,הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגהאם .6.3
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הוצאתה ממסגרת המשחקים.מועד עד ל,באותה העונה

.המשחקיםבלוחהרשומיםהקבוצהשלהעתידייםמשחקיהכליבוטלו, כן- כמו

ניהול, עדכון והתאמת התקנון.7

התקנון נכתב, מעודכן ומנוהל על ידי ועדת התקנון הארצית של מאמאנט ישראל (להלן "ועדת .7.1

התקנון").

היאחראית ליישום התקנון ולמתן מענה לכל פני, באמצעות אחראית התקנון, הסניףנהלתִמ .7.2

.רשםוט שופ,רכז מקצועינית,קפט,מאמן,של שחקניתבנושאי תקנון

, או במקרה בו ִמנהלת בשל חשש לניגוד ענייניםכלשהי ה יהסניף לא תוכל לדון בפנינהלתִמ היה ו.7.3

תועבר הפניה לוועדת התקנון.הסניף לא תצליח להגיע לכלל החלטה, 

החלטות ועדת התקנון הינן סופיות ולא ניתנות לערעור..7.4

ל עניין שאינו מצוי בתקנון זו או בכל חוזר להנהלת מאמאנט ישראל סמכות שיורית לקבוע לגבי כ.7.5

רשמי.

הנהלת מאמאנט ישראל רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת .7.6

ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי.7יכנסו לתוקפם 

זכויות יוצרים וקניין רוחני.8

באינטרנט או בכל מדיום אחר וכן זכויות זכויות השידור ממשחקי הליגה בישראל ברדיו, בטלוויזיה,.8.1

הפרסום והקניין הרוחני מוקנות באופן בלעדי למאמאנט ישראל.

מאמאנט ישראל רשאית להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ ובחו"ל לגבי זכויות השידור ממשחקי .8.2

גורם שידור הליגה, זכויות הפרסום והקניין הרוחני. קבוצה אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם 

מהתחרויות ולגבי זכויות וגורם אחר, לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה עם כל או ,כלשהו

הפרסום והקניין הרוחני, מבלי שהתקבל לכך אישור מיו"ר מאמאנט ישראל.

בלוחהסניף, על פי בקשת הטלוויזיה, לקבוע שעת משחק שונה מהפרסום הרשמי נהלתִמ רשאית .8.3

.לכל הנוגעים בדברשניתנה על כך הודעה מראשהמשחקים, ובלבד 

חלוקת שטחי הפרסום במגרשים ובאזורי התחרויות, לרבות, אך לא רק, שילוט, ביצוע פעילויות .8.4

קבע ע"י מאמאנט ישראל.יקדם, דוכנים וכד', ת

ך גוף חיצוני יתבצעו אך ורק על ידי מי שהוסמכו לכלכל פניה בכתב או בע"פ בשם הליגה לאדם או .8.5

יף.הסנִמנהלתעל ידי 

________________
מאמאנט ישראליו"ר

________________
מאמאנט ישראליו"ר ועדת תקנון 
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