
 

 

 2016י יול 24

 7/2016201המשחקים לקראת פתיחת עונת  1חוזר מספר הנדון: 

 71.6.03ותסתיים ביום  61.9.1 תחל בתאריך עונת המשחקים

אני מתכבד להציג בפניכם את המידע הרלוונטי לקראת  2016/17בטרם פתיחת עונת המשחקים 
 הנהלת האיגוד.ע"י פתיחת העונה הקרובה, כפי שאושר 

 גודות וקבוצות במשרדי איגוד טניס השולחןרישום א

כל אגודה אשר נטלה חלק בפעילות האיגוד בשנת הפעילות החולפת, חייבת למלא את טופס  .1
 הרשמה על כל פרטיו ולהמציאו למזכירות האיגוד בהתאם לכתובת המופיעה בחוזר זה. ה

טניס השולחן  התשלום עבור רישום אגודות וקבוצות תהייה בהמחאה נפרדת לפקודת איגוד .2
 בישראל )אין לשלב תשלום עבור רישום קבוצה וחידוש שחקנים באותה המחאה(.

 רישום אגודה ו/או קבוצה ייעשה רק לאחר תשלום כל המיסים, כמפורט להלן:  .3

  
 ש"ח  570  גברים לארציתרישום קבוצה   ש"ח  760 רישום אגודה חדשהדמי 

 ש"ח  305 לליגה א' גבריםבוצה רישום ק ש"ח  210 ותיקהמס שנתי לאגודה 
 ש"ח  305 לליגת על נוערישום קבוצה ר  

 ש"ח  190 לאומית נוערלישום קבוצה ר ש"ח 1,675  ליגת העל גבריםרישום קבוצה ל
 ש"ח  190 ארצית נוערלרישום קבוצה  ש"ח  1,140 נשים לליגת העלרישום קבוצה 
   ש"ח  1,140 גבריםית ללאומרישום קבוצה 
   ש"ח  570 ית נשיםללאומ רישום קבוצה

  ,הנהלת איגוד טניס השולחן לא העלתה את עלויות הרישום ושאר תעריפי הרישום
 במטרה להקל על האגודות.

 נבקשכם למלא בדייקנות אחר כל הפרטים הנדרשים בטפסי ההרשמה. .4

 ובותיהאושר רישום אגודה/קבוצה שלא הסדירה את כל חילא בהתאם להחלטת ההנהלה,  .5
 .2015/16לשנת הפעילות הכספיים לאיגוד 

, 25.8.16ולא יאוחר מיום  בצירוף דמי הרשמה לאיגוד,מועדי העברת טפסי רישום קבוצות  .6
 במשרדי האיגוד, למעט רישום לליגות ההתחלתיות: א' גברים 10:30-13:30בין השעות 

)הליגות תחלנה  2016 נובמבר 15נוער, שהמועד האחרון לרישום נקבע לתאריך ארצית ו
  .( 2017 ינואר  15 מתאריך החלבפעילות 

   .שצוינו ים מועדההרשמות לאחר  תתקבלנהלא 

 :פריסת תשלומים .7

 תשלומים בלבד. 3ש"ח ניתן לשלם עד  4,000עד  .א
 תשלומים בלבד. 5ש"ח ניתן לשלם עד  8,000ש"ח ועד  4,001 -מ .ב

 תשלומים בלבד.  6ש"ח ניתן לשלם עד  8,000מעל  .ג

, 15.11.2016שולחן ניתן לעשות עד לתאריך הלאיגוד טניס  אגודה חדשהעד רישום וסיפוח של מו
 מנכ"ל ההתאחדות לספורט.   -בתיאום עם מוטי שנקר 

 (6484425-03 :רישום שחקנים בהתאחדות לספורט )אצל מוטי שנקר



 .2016/17כפי שידוע לכם, עליכם לחדש את רישום השחקנים / כרטיסי השחקן לעונת  .8

חידוש כרטיסי השחקן והתשלום עבור חידוש הכרטיסים ייעשה : רישום שחקנים .9
, תל אביב, כפי שנעשה גם בעונת 6, אצל מר מוטי שנקר, רחוב שיטרית בהתאחדות לספורט

, בכפוף לשיטת בהמחאה לפקודת איגוד טניס השולחן בישראלהמשחקים הנוכחית, 
 התשלומים המפורטת בהמשך חוזר זה.

ויהיה רשאי להירשם לכל קבוצה  חופשי יהיה 61.9.29עד ליום חודש ירטיסו לא שחקן שכ .10
 .שיבקש אחרת

 .הסיבוב הראשון באותה ליגה סיוםחדשים בכל הליגות עד  ניתן לרשום שחקנים .11
תוכל הקבוצה לרשמו כשחקן מחודש בלתי פעיל באותה  ,שחקן אשר לא ימציא אישור רפואי .12

 .שוחררשחקן יהיה מה, זאת מבלי שעונה

)בעלי . 5200שנתון  11מעל גיל  פעיליםשחקנים  15כל אגודה חייבת ברישום מינימאלי של  .13
  טוטו ווינר -אישור רפואי(, על מנת לזכות בהקצבות מועצת ההימורים 

בהתאם לתקנון רשאית כל קבוצה בליגת העל גברים, ליגה לאומית גברים ובליגת העל לנשים  .14
 .7פרק ע"פ תקנון ועדת הליגה ת בלבד. דין ספורטאי זר אחזר/ה אחד/לרשום שחקן/ית 

 יום לפני פתיחת הליגה ( 30. ) טעון אישור הנהלה עד  5מניין השחקנים הזרים מוגבל ל  .15

 רץ.לשחק בליגה באשחקן ישראלי / זר , רשאי לשחק בחו"ל ובמקביל  .16

 ייה/ירידה.משחקי ליגה, רשאים להשתתף במשחקי פלייאוף על 3שחקנים ששיחקו לפחות   .17

 ק"מ. 40המרחק המירבי בין צמד קבוצות במפגש משחקים כפול לא יעלה על  .18

במידה ובאותו אולם משחקים מתקיים מפגש כפול וגם משחק ליגת העל, יוקדמו משחקי  .19
המפגש הכפול בשבוע. משחק ליגת העל יישאר במועד שתוכנן. אם תהיה בקשה מהקבוצה 

ביום שפורסם יש לבקש אישור על כך מועדת המארחת לקיים את המשחקים בכל זאת 
 הליגה והגביע.

 :עלות השתתפות במשחקי דירוג 

 : שחקי דירוגב השתתפות  עלות

 (עבור כל סיבוב₪  50= סבבים 4)עבור  ש"ח 200הינה עלות 

 ₪ 150הסבבים בסך  3 עבורהנרשמים בסבב השני משלמים 

 ₪ 100הסבבים בסך  2 עבורהנרשמים בסבב השלישי משלמים 

  ₪. 50הנרשמים בסבב האחרון משלמים 

 ( . 2016יתקיים בחופשת סוכות ) אוקטובר   הסבב הראשון של משחקי הדירוג 

  'מאחר ואליפות אירופה לבוגרים / נשים מתקיימת בחופשת סוכות )דרג א
 2016שים וגברים יתקיים בחודש ספטמבר נ

שחקי הדירוג, לא יורשה להשתתף שחקן אשר לא יציג אישור על תשלום בגין השתתפות במ
 במשחקי הדירוג.

 נטיים לרישום שחקנים:להלן התעריפים הרלוו .1

 
 ש"ח 460 טופס הסגר  ש"ח 85 רישום ספורטאי חדש
 ש"ח 460 טופס ביטול הסגר ש"ח 85 חידוש כרטיס מתחרה

 ש"ח 460 בגירטופס שחרור  ש"ח 215 טופס שחרור שחקן
 ש"ח 305 קטיןטופס שחרור  ש"ח 430 טופס השאלת שחקן

   ש"ח 915 טופס רישום שחקן זר



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        מועד העברת והשאלת שחקנים

המחזור שעות לפני תחילת  24מועד העברות והשאלות שחקנים לכל הליגות בארץ יהיה עד  .2
מאגודה רשום ן שחק תרעב) תקף לה. 12:00עד השעה  הרביעי של ליגת העל לגברים

 באותה האגודה(אחרת  קבוצהאחת למקבוצה להעברה וגם לאגודה 

 משחקיםוימי מועדי 

  הפגרה תחל בתאריך, כאשר 30.6.17 ותסתיים ביום 1.9.16 תחל בתאריך עונת המשחקים .3
 .2017אוגוסט  31ותסתיים בתאריך   2017י ליו 1

  :להלן יפורטו ימי המשחקים הקבועים לכל ליגה .4

 
 , א' בוגרים ארצית בוגרים ראשון
 בוגרים,לאומית בוגריםליגת על  שלישי
 , ארצית נוער ליגת על נוער,לאומית נוער רביעי

 ליגת על נשים,לאומית נשים שני/שישי

 בשבתות לא יתקיימו משחקי ליגה 

 

 

 שנתונים

 

 .  1999רבי לשחק בליגות הנוער הוא שנתון השנתון המ .5

 שנים. 11הגיל המינימאלי המותר לשחק בליגות הבוגרים )גברים ונשים, כאחד( הוא גיל  .6
 יש לפנות בכתב בפנייה מנומקת לוועדה המקצועית. -לחריגים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 7/16201לעונת המשחקים  משחקי הליגה שיטת

 ליגת על בוגרים - 2 מחוזות: צפון+דרום / 8 קבוצות בכל מחוז
 שלישי  ימי משחקים

20:00או  19:30 שעה רשמית  

 פעם בשבוע ככל שניתן תדירות המשחקים

1סביב   - הגרלה עפ"י שיטת הציר סדר משחקים  

 מודיפייד סווטלינג שיטת משחקים
(3X3 )זוגות + 

 פלייאוף עליון
לות לפלייאוף עליוןעו 1-4מדורגות בסיום הליגה הסדירה במקומות   

משחקים 3-סדרות של הטוב מ  
במקום הגבוה יותר' כולל יתרון ביתיות לקב משלב רבע הגמר עד גמר כולל  

תחתון פלייאוף  
משחקים 3-סדרות של הטוב מ 5-8מדורגות בסיום הליגה הסדירה במקומות   

 משלב רבע הגמר עד הגמר
 כולל יתרון ביתיות לקב במקום הגבוה יותר

קבוצות יורדות ללאומית 2 יורדות/עולות  

 
 קבוצות בכל מחוז 8: צפון+מרכז+שפלה+דרום / מחוזות 4 - ליגה לאומית בוגרים

  שלישי ימי משחקים

  19:00 שעה רשמית

  פעם בשבועיים ככל שניתן תדירות המשחקים

 סדר
משחקים   

 שיטת הציר,
הגרלת "ביתיות עודפת"   

קבוצות מאגודה  2מקסימום 
באותו מחוז והיה ואגודה יש 

קבוצות  2לה יותר מ 
הקבוצות השלישית ו/או 

 הרביעית יעברו מחוז
  אוגימורה שיטת משחקים

קב' יורדות 4   האחרונה מכל מחוז 

 פלייאוף 
 עליה

 
עולות לעל 2  

 קב' 8סה"כ -הראשונות מכל מחוז עולות לפלייאוף 2
 שתיעשה בהגרלה לקראת סיום הליגה הסדירה

 שלב א' )8 קבוצות(
 משחק אחד

 יתרון ביתיות לאלופת המחוז
קבוצות מאותו מחוז 2לא יכולות להיפגש   

 שלב ב' – בית גמר – 4 קב' 
 מקום ניטראלי

לאחר מכן הגרלת משחק ראשון  
מנצחת )א( מול מפסידה   

 מנצחת )ב( מול מפסידה
 2-במידה ואין הכרעה, ייערך מפגש נוסף של ה

 המשחקים האחרונים
אשונות בבית הגמר עולות לליגת עלהר 2  

הקבוצה הכי דרומית בכל 
מחוז תועבר במידת הצורך 
למחוז הדרומי יותר על מנת 
להשוות את מספר הקבוצות 

 בכל מחוז.
 
 

הקבוצה הכי "צפונית" בצמד 
הכי "מרוחק" במחוז תקבל 

 את "הביתיות העודפת"

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 קבוצות בכל מחוז 8שפלה+דרום / : צפון+מרכז+מחוזות 4 - בוגרים ארציתליגה 
  ראשון ימי משחקים

קבוצות מאגודה  2מקסימום 
באותו מחוז והיה ואגודה יש 

קבוצות  2לה יותר מ 
הקבוצות השלישית ו/או 

 הרביעית יעברו מחוז
 

הקבוצה הכי דרומית בכל 
מחוז תועבר במידת הצורך 
למחוז הדרומי יותר על מנת 
להשוות את מספר הקבוצות 

חוז.בכל מ  
 
 

הקבוצה הכי "צפונית" בצמד 
הכי "מרוחק" במחוז תקבל 

 את "הביתיות העודפת"

 19:00 שעה רשמית

 פעם בשבועיים ככל שניתן תדירות המשחקים
 סדר

משחקים   שיטת הציר, הגרלת "ביתיות עודפת" 

 אוגימורה שיטת משחקים

קב' יורדות 4  האחרונה מכל מחוז 

 פלייאוף 
 עליה

 
ת ללאומיתעולו 4  

קב' 8סה"כ -הראשונות מכל מחוז עולות לפלייאוף 2  
 שתיעשה בהגרלה לקראת סיום הליגה הסדירה

 משחק אחדיתרון ביתיות לאלופת המחוז
קבוצות מאותו מחוז 2לא יכולות להיפגש   

 

 קבוצות בכל מחוז 6: צפון+דרום / מחוזות 2 - על נשים תליג

  שישיאו  שני ימי משחקים

תשעה רשמי  גמיש 

 פעם בשבועיים ככל שניתן תדירות המשחקים

 שיטת הציר, הגרלת "ביתיות עודפת" סדר משחקים

 שיטת משחקים
 קורביליון

2X2  זוגות+ משחק 

משחקים 3-סדרות של הטוב מ 1-2מדורגות בסיום הליגה הסדירה במקומות  פלייאוף עליון  
 משלב חצי הגמר עד גמר כולל

תחתון פלייאוף משחקים 3-סדרת הישרדות של הטוב מ 5-6ת בסיום הליגה הסדירה במקומות מדורגו   

קבוצות יורדות ללאומית 2 יורדות/עולות  

 
 קבוצות בכל מחוז 7/8: צפון+מרכז+דרום / מחוזות 3 - לאומית נשים הליג

שישיאו  שני ימי משחקים   
 
קבוצות  2מקסימום 

מאגודה באותו מחוז 

 גמיש שעה רשמית

 פעם בשבועיים ככל שניתן תדירות המשחקים



 שיטת הציר, הגרלת "ביתיות עודפת" סדר משחקים
והיה ואגודה יש לה 

קבוצות  2יותר מ 
הקבוצות השלישית 
ו/או הרביעית יעברו 

 מחוז
 שיטת משחקים

 קורביליון
2X2 משחק זוגות + 

 פלייאוף עלייה
קב' עולות 2  

  1-2מדורגות בסיום הליגה הסדירה במקומות 
קבוצות עולות לפלייאוף  6סה"כ   

קבוצות, בית גמר 3 –שלב ב'   

 יורדות

 אין יורדות
קבוצות שיירשמו לליגה לאומית וייתפרקו במהלך העונה, לא 

יוכלו להשתתף בעונה הבאה בליגה לאומית נשים, במידה ותהיה 
 החלטה על הקמת ליגה ארצית בחזרה

 

 

 קבוצות בכל מחוז 8ם / : צפון+דרומחוזות 2 - על נוער תליג

 רביעי  ימי משחקים

 19:00 שעה רשמית

 פעם בשבועיים ככל שניתן תדירות המשחקים

 שיטת הציר, הגרלת "ביתיות עודפת" סדר משחקים

 מודיפייד סווטלינג שיטת משחקים
(3X3 )זוגות + 

 פלייאוף עליון

  1-4מדורגות בסיום הליגה הסדירה במקומות 
משחקים 3-סדרות של הטוב מ  

 משלב רבע הגמר עד גמר כולל
 כולל יתרון ביתיות לקב במקום הגבוה יותר

תחתון פלייאוף  

  5-8מדורגות בסיום הליגה הסדירה במקומות 
משחקים 3-סדרות של הטוב מ  

 משלב רבע הגמר עד גמר לא כולל
 כולל יתרון ביתיות לקב במקום הגבוה יותר

מיתקבוצות יורדות ללאו 2 יורדות/עולות  

 
 קבוצות בכל מחוז 8: צפון+מרכז+דרום / מחוזות 3 - לאומית נוער הליג

 רביעי ימי משחקים

 19:00 שעה רשמית

 פעם בשבועיים ככל שניתן תדירות המשחקים

 סדר 
 שיטת הציר, הגרלת "ביתיות עודפת" משחקים

 אוגימורה  שיטת משחקים

 פלייאוף עלייה
קב' עולות 2  

 
חוז בסיום הליגה הסדירה בכל מ 1-2מדורגות   

קב' בשלב א' , 6סה"כ  –עולות לפלייאוף   
 משחק אחד, יתרון ביתיות לאלופת המחוז

 שלב ב' – בית גמר – 3 קב'
 הגרלה של משחק הראשון

 לאחר מכן המפסידה נגד הקבוצה ה"חופשית"



 

קב' יורדות 3  
 

 האחרונה מכל מחוז
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :הבהרות

 .6/11/2011ריך משחקי הליגות יחלו בתא

)בעלי  2005שנתון  11גיל  מעל שחקנים פעילים 15כל אגודה חייבת ברישום מינימאלי של  .1
 טוטו ווינר. -על מנת לזכות בהקצבות מועצת ההימורים  ,אישור רפואי(

 ., במועד ההרשמהשחקנים, לפחות 5כלול על כל קבוצה ל חובה .2

יום המשחקים שנקבע על ידי שאינה יכולה לארח ב קבוצה המשחקת בליגה מרוכזת .3
  .תודיע לאיגוד על יום אירוח ,האיגוד

תחרויות )ליגות, גביע, אליפות ישראל, אליפות  4 -ייחשב מי שלקח חלק פעיל ב שחקן פעיל .4
אחרת ס"א וכל תחרות , משחקי  אמסטר כרמיאל סבב  אליפותהפועל/מכבי, משחקי דירוג, 

 שולחן.הטניס מוכרת ע"י איגוד ש

 !  שולחנות לטובת המפגש 4יתית המארחת מפגש מרוכז, חייבת להעמיד לפחות קבוצה ב .5

.      שולחןהבאחריות הקבוצה הביתית/מארחת לשלוח את טפסי המשחק לאיגוד טניס  .6
 50 שלבסכום  קנסי, האגודה המארחת תתשעו 48במידה ולא ישלחו טפסי המשחק תוך 

 קבוע בתקנון האיגוד.ש"ח, כ

 עפ"י התקנון בלבד. אמו שבועיים מראששינויי משחקים יתו .7

טופס רישום  למען הסר ספק, כל אגודה תעביר לאיגוד במעמד הרישום את החומר הבא: .8
אגודה, טופס רישום קבוצה/ות, תשלום עבור הרישום )בהתאם לנהלים המפורטים בחוזר 

היא מעסיקה )בפירוט הסמכתם ש שמות המאמנים והמדריכיםדיווח על וטופס ( זה
 . , בהתאם לחוק והטופס המצ"ב לחוזר(והעתק תעודת ההסמכה כמאמן / מדריך מיתהרש

 :אולמות

 . ITTFים ע"פ חוקת ניערך באולמות תקיכל המשחקים חייבים לה .9

 לוקס. 500לוקס מידת עוצמת אור ומינימום  750עצמת התאורה התקנית היא  .10

 ריצפת אולם המשחקים חייבת להיות תקינה, נקייה ולא חלקה. .11
ליגות בבעיקר לפני פתיחת משחקי הליגות,  אולמותה תפעל לבדיקתוגביע  עדת ליגהוו .12

 .תהבכירו

 האגודותהתחייבויות של 

 כל אגודה המחדשת את רישום הקבוצה למשחקי הליגה חייבת לבטח את :ביטוח .13
בהתאם , הרישומים רותיה והשחקנים שירשמו במהלך תקופתוהספורטאים הרשומים בש

 . לחוק הספורט

 כל קבוצה חייבת לקיים בדיקות רפואיות לכל שחקניה בהתאם לדרישות :בדיקות רפואיות .14
 .חוק הספורט

ח אדם רפואי וציוד וכתקנון חוק הספורט בנושא הוראות לעניין  פ"יגודות לפעול עהאעל  .15
 .  1999ט "תשנ אשונהר עזרה

הדרכת באימון/ העסקת מאמן/מדריך חוק הספורט בנושא לפיאגודות לפעול העל  .16
 הקבוצות.



 !!! בתקווה לעונה מוצלחת ופורייה

 יעקב בוגן                                                                                            

 ועדת ליגה וגביע                                                                                            


