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6.6 
 אימהות מטרתה לחבר קבוצות "( מאמאנט"להלן )מסגרת הפעילות של אמהות כדורשת בישראל 

 .תוך מתן דגש לרוח הספורטיבית לפעילות גופנית משותפת במסגרת תחרויות כדורשת

6.1 
בתה 7במסגרת השתתפות אמהות כדורשת בפעילות תחרותית של ייצוג המוסד החינוכי בו לומד בנה

 .החינוכייחוזק הקשר של התא המשפחתי תוך גילוי מעורבות חברתית בפעילות המוסד 

6./ 
נדרשת חתימה או אישור הגורמים , מנהל המוסד, בכל מקום בו נכתב בית הספר, לשם הבהירות

 .הללו

6.1 

 ,במסגרת פעילות ספורטיבית  אימהותערכי המאמאנט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות 

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

בסביבה בה מתקיימת  וקהילתייםשוויון וקידום ערכים חברתיים ,שיתוף , פלורליזם חברתי, פרגון

 .פעילות המאמאנט

6.1 
ללא שרירות לב וללא משוא ,אמינות ונאמנות ,הגינות ,יושר,פעילות המאמאנט מבוססת על כבוד

 . פנים

 .מחויב לפעול לפי ערכים אלוכל  אדם הקשור למאמאנט  6.1

 .פעילות הכדורשת של אמהות בישראל תתקיים במסגרת תחרותית של ליגת מאמאנט /.6

6.1 
להלן ) בה מתקיימת הליגה ברשותתנוהל באמצעות חברות ההנהלה המקומית  ליגת  מאמאנט

 ."(מנהלת הליגה: "תיקרא

רכז ,תחרותית של הליגה ימונה רכז מקצועי מאמאנט או כל פעילות אחרת לטובת ניהול ליגת  6.1

 .שופטים ורשמים, פורום קפטניות , ליגה מנהלת, (ר סניף"יו) ארגוני

6.60 
ברשות בה מתקיימת מהות לילדים הלומדים במוסדות החינוך ימאמאנט משתתפות אבליגת 

 . הליגה

קבוצת אמהות רשאית להתאחד לקבוצה בתנאי שלכולן ילד הלומד באותו מוסד חינוכי באותה  6.66

לא ניתן על כן של פעילות מאמאנט ווהמהות סעיף זה מאגד בתוכו את התכלית . שנת פעילות

 .תן להתנות עליויולא נ לשנותו

לאשור השתתפותה התנאי . בכל קבוצה בית ספרית תוכל לשחק אמא אחת מסגל בית הספר 6.61

כי בליגה בה הקבוצה רשומה אין קבוצה הומוגנית של בית הספר בו לומדים ילדיה , בקבוצה

לא תוכל , מובהר כי היה וקבוצתה תזכה באליפות ותעלה לגמר אלוף האלופות. הרשומה בליגה

 .והקבוצה תשחק בלעדיה, שחקנית זו להשתתף במשחקי גמר אלוף האלופות

, או מועצה אזורית תוכל לאשר חריגה של רישום אמא שחקנית לליגה7בכל רשות ו ליגת מאמאנט /6.6

מאמאנט ישראל תקים ועדת חריגים אד הוק לדיון ולהחלטה סופית . בכללי מופתהעומדת 

 .בחריגות

או 7חריגה תוגדר כאשר שחקנית לא עומדת בתנאי הרישום לליגה בקבוצה הומוגנית כהגדרתה ו

 .תהבקבוצה מעורבת כהגדר

לא תוכל , מובהר כי היה וקבוצה בה אושרה החריגה תזכה באליפות ותעלה לגמר אלוף האלופות

 .והקבוצה תשחק בלעדיה, שחקנית זו להשתתף במשחקי גמר אלוף האלופות

תהיה רשאית  "(הישוב המארח: להלן ייקרא) ליגה הפועלת ברשות מקומית או במועצה אזורית 6.61

 :לארח ולאפשר רישום קבוצה מישוב סמוך במסגרת הליגה בתנאים הבאים

, (בליגה בית ספרית)הקבוצה עומדת בתנאי הרישום לליגה בהתאם לתקנון ומייצגת מוסד חינוכי 
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 ( .בליגה אזורית) או מועצה מקומית7או מועצה אזורית ו7ו או מייצגת ישוב

 .ליה היא שייכת ליגת מאמאנט פעילהאו ברשות המקומית א7אין בישוב ו

תותר השתתפותה בליגת גמר האלופות , היה והקבוצה המתארחת תזכה באליפות הליגה המקומית

קום הגבוה ביותר בתוצאות מוהקבוצה הממוקמת ב, או הרשות אליה היא שייכת7כנציגת הישוב ו

 .משחקי הליגה תייצג את הישוב המארח

 תקנון וחוקתעמדה בכל תנאי מאמאנט תחשב כקבוצה פעילה לאחר שקבוצה שנרשמה לליגת  6.61

את  השילמ, (לרבות אמנת מאמאנט)חתמה על כל מסמכי ההרשמה המפורטים בתקנון  , מאמאנט 

 והביטוחצירוף תמונת פספורט ,  לליגה הארצית שתתפותדמי ה, לליגה המקומית שתתפותה דמי

 .מנהלת הליגהי "כפי שייקבעו בחוזר שיופץ מידי שנה ע

 . לא תוכל להשתתף במסגרת ליגת מאמאנט, שחקנית הנמצאת בהריון 6.61

  רישום קבוצות .3

1.6 
אשר אחד מילדיה לומד    "(קפטנית: "להלן תיקרא) י נציגת קבוצה"רישום קבוצה יכול להתבצע ע

 "(קבוצה הומוגנית: "להלן תיקרא) במוסד החינוכי אליו תשתייך הקבוצה

1.1 
אשר לכולן ילד הלומד במוסד החינוכי אליו משתייכת שחקניות  1 בקבוצה יהיו  רשומות לפחות 

 .הקבוצה

 .מנהלת הליגה כפי שייקבע בחוזר רשמי שלהכל שחקניות הקבוצה יבוטחו בהתאם להוראות  /.1

תקופת "להלן , מנהלת הליגהכפי שתיקבע על ידי , הרישום יכול להתבצע בתקופת ההרשמה 1.1

וזאת "( ותקופת הפגרה ההרשמותתקופת , תקופת עונת המשחקים"  1ראה סעיף " )ההרשמה

אישור מנהל המוסד , טופס הרשמה לליגה: את כל טפסי ההרשמה המפורטים להלןבתנאי שתמלא 

תמונת , ( רופא משפחה)אישור רפואי , טופס אמנת מאמאנט , אישור מזכיר הישוב7החינוכי

בתוך תקופת , אישור והתחייבות קפטנית, אישור קריאת תקנון וחוקה, פספורט של השחקנית

 .ההרשמה

כרטיס  . מנהלת הליגה תנפיק כרטיסי שחקן לכל אחת מהשחקניות הרשומות בהתאם לתקנון 1.1

 .קומפיט –השחקן יהיה לפי פורמט קבוע המצוי בתוכנת הניהול של מאמאנט 

או כל \ו יהיה ברשותה כרטיס שחקן לא תורשה להשתתף בפעילות של קבוצתה שחקנית שלא 1.1

 .פעילות אחרת של מאמאנט מקומי וארצי

 רישום קבוצה מעורבת .2

, ולכן לא יכולות להירשם לליגה, עומדות בתנאי התקנון  במידה ותתאגד קבוצת אימהות אשר לא 2.0

להלן יפורטו התנאים לרישום קבוצה מעורבת . הן תוכלנה להתאגד ולהירשם כקבוצה מעורבת

 . וההוראות אשר יחולו על קבוצה כאמור

 התנאים לרישום קבוצה מעורבת 

 .השחקנית היא אמא לילדים המתגוררת ברשות בה מתקיימת הליגה 1./

 .לא קיימת קבוצת מאמאנט באף אחד ממוסדות החינוך  בה לומדים ילדיה /./

, ילדים אחרי תיכון, ילדיה בגיל טרום בית ספר)ילדיה לומדים במסגרות בהן אין קבוצות מאמאנט  1./

 (.סגרות חינוכיות מחוץ לרשות ילדים הלומדים במ

 הוראות התקנון לקבוצה מעורבת 
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ותוכל להשתתף במשחקי הבית האמצעי , תוכל להשתתף במשחקי הבית העליון קבוצה מעורבת לא 1./

 .והתחתון

הקבוצה המעורבת לא תוכל לעלות למשחק , ואין חלוקה לבתים, הקבוצות קטן' בליגה בה מס 1./

היא תורד למקום , היה והקבוצה המעורבת תסיים את המשחקים במקום הראשון או השני. הגמר

 .ההומוגניות עם הניקוד הגבוה ביותר תעלנה למשחק הגמרהשלישי והקבוצות 

 .כולה להשתתף במשחקי הגביע ככל הקבוצות בליגהיקבוצה מעורבת  /./

 שינוי שם קבוצה .4

שא את שם המוסד החינוכי אותו היא מייצגת ולאחריו יופיע מדרג ישמה של קבוצה הומוגנית י 1.6

או 7ו את שם הישובהקבוצות שאו יאזוריות יהמועצות דגם הב ...'ג', ב', א: הקבוצה לפי הסדר הבא

 .אליו הן משתייכות הגוש

 .שאית לשנות את שמה או חלק משמהקבוצה אינה ר 1.1

' ג', ב', א: ולאחריה יופיע מדרג הקבוצה לפי הסדר הבא " מעורבת"שמה של קבוצה מעורבת יהיה  /.1

 .לפי סדר ההרשמה לליגה

 תקופת ההרשמות ותקופת הפגרה, המשחקיםתקופת עונת  .1

 . של כל שנה /0.0/ועד   06.01תקופת עונת המשחקים הרשמית היא בין התאריכים  1.6

תחילת  ותסתיים שבועיים  לפני  ה לקבוצות תחל ביום הראשון לחודש ספטמברתקופת ההרשמ 1.1
 .מנהלת הליגההמשחקים כפי שנקבעו בחוזר רשמי של 

ז "לו ותפרטשבוע לפני פתיחת הליגה  הרכז המקצועימטעם   רשמית תפורסם תוכנית המשחקים  /.1
 .שנתי

למועד השלבים הסופיים תהיה מיום פתיחת תקופת ההרשמה ועד  תקופת רישום שחקנית חדשה 1.1

 .לסיום עונת המשחקים הגבהתאם לשיטת המשחקים הנהוגה בכל לי

וקבלת כרטיס , משחקים שעות לפני תחילת כל מחזור 1/להתבצע עד  רישום שחקנית מחויב  1.1

 .דלעיל 1' וסע 6.61' ולאחר שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסע, שחקנית

במהלך עונת המשחקים  בו היא רשומה כשחקנית החינוכי ת מהמוסד7עוברבתה  7שחקנית שבנה 1.1

בתחילת העונה או לעבור לקבוצה תעמוד לפניה האפשרות להמשיך לשחק בקבוצה בה נרשמה 

בתנאי כי השחקנית נרשמה במוסד החינוכי של אותו )בתה 7ה בנה7במוסד החינוכי החדש בה נרשם

במידה והשחקנית בחרה לעבור לשחק (. ילד ולא ילד נוסף מהמשפחה שייתכן ולומד במוסד אחר

י "עפ)וע הרישום תמציא את כל האישורים והטפסים הדרושים לביצ, בקבוצה של המוסד החדש

 (.דלעיל 1' וסע 6.61' הוראות סע

 צוות ניהולי .6

 תפקידים וסמכויות, מבנה 

 הנהלת מאמאנט ישראל 1.6

כל הסניפים החתומים על אמנת  למורכבת מיושבות הראש שתהיה הנהלת מאמאנט ישראל  1.6.6           
ר ועדת "מיו, אברמוביץ העופר 'ר מאמאנט ישראל הגב"מיו, מאמאנט ישראל לשנת הפעילות

מזכירת הנהלת מאמאנט ישראל ואחראית תוכנת , מיטל ישי' תקנון ויועצת משפטית הגב
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גזברית מאמאנט ישראל , שרה אדוט' ר ועדת קהילה הגב"יו, יעל בינבניסטי' קומפיט הגב
אל רכזת ארגונית מאמאנט ישר, רוזית שרמן' ר ועדת איטרנט הגב"יו, סמדר פרידמן' הגב

ר פורום "יו, .______ר ועדת אירועים "יו_____,  ר ועדת שיווק "יו, סיגל עמיר' בהג
  .חגית שלו' ואחראית לוגיסטית הגב קפטניות ארצי

ז "לחודש בתאריכים אשר ייקבעו מראש במסגרת לוהנהלת מאמאנט ישראל תתכנס אחת  1.6.1
תחשב כינוס תיקני וההחלטות אשר משתתפות  1ישיבה אשר יהיו נוכחות בה מינימום . שנתי

 .יתקבלו יחייבו את כל סניפי מאמאנט ישראל
אירועים ופרסומים לפורום הקפטניות הארצי , הנהלת מאמאנט ישראל תפרסם את החלטות /.1.6

 .ולמנהלות הליגה בכל אחד הסניפים
 הרכז המקצועי 1.1

 .את משחקי הליגה והגביע של אמהות הכדורשת  ינהל רכז המקצועי של הליגה  /.1

 .י הרשות המקומית"י מנהלת הליגה ויאושר ע"הרכז המקצועי ייבחר ע 1.1

קבלת החלטות ארגוניות בליגה , הרכז המקצועי יופרד באופן מוחלט מכל התחום הארגוני של הליגה 1.1
 .ויטפל אך ורק בתחום המקצועי בלבד

 :המקצועיתפקידיו של הרכז  1.1

לרבות המצאת כ , מחליפי תוצאות, רשמים, שופטים: גיוס ואחריות על הצוות המקצועי 1.1.6          
 .הטפסים והמסמכים הדרושים להעסקתם

 .אחריות על דווח המשכורות ותשלומם לצוות המקצועי 1.1.1          

 .בהתאם לתקנותאו למחליף במשחקי הליגה 7לדאוג לחובש ו /.1.1          

י העדה המקצועית של "בהתאם למבנה הליגה המומלץ ע, ז משחקים שנתי"בניית לו 1.1.1          
 .מאמאנט ישראל

 .ז משחקי גביע"בניית לו 1.1.1          

חוקי המשחק ידיעת תקנון על  לעהעברת הדרכות  –הכנת הרשמים והשופטים למשחקם  1.1.1           
 .ורענונים מקצועיים בתאום עם ועדה מקצועית של מאמאנט ישראל( בוריו

 .מתן מענה לבעיות מקצועיות שעולות במהלך הליגה ומתן תשובות בהתאם לחוקת הליגה /.1.1           

 .ז הליגה"מתן מענה לבקשות לשינויים בלו 1.1.1           

עמדת , רשת הגוב, תחילת המשחקים במועד)פיקוח על הכנת האולם מראש למשחקי הליגה  1.1.1           
 (גרש לקבוצות וכדמספסלי ישיבה על ה, לוח תוצאות, יבהתכלי כ, טפסי שפוט, רשמים

רכז הארגונים או מי מטעמו באמצעות טבלאות מאמאנט ישראל שיועברו לכל דיווח לרכז  1.1.60         
 .שעות מתום השחקים 11מידי שבוע ולא יאוחר מחלוף  מקצועי על תוצאות המשחקים

י מנהלת "ז שנתי שייקבע ע"בהתאם ללו( אבאנט, קידנט)ארגון ופיקוח על טורנירים שונים  1.1.66         
 .הליגה

 .לדאוג לתפעול השוטף של הליגה 1.1.61         

 .ענונים וישיבות של ועדה מקצועית של מאמאנט ישראליר, בהדרכותהשתתפות   /1.1.6         

 .בטופס הכנת ובדיקת כרטיסי שחקנית 1.1.61         

 הרכז ארגוני 6.6
ינהל את כל המעטפת הארגונית של ליגת המאמאנט ביחד עם מנהלת ( ר הסניף"יו)הרכז הארגוני  1.1

 .הליגה
באמצעות מי מטעמו את תוצאות משחקים בטבלאות מאמאנט הרכז הארגוני יפרסם בעצמו או  1.1

 .ישראל באתר האינטרנט ובמייל ישיר לקפטניות הקבוצות

 הליגה מנהלת 6.01
 תפקידים וסמכויות , מבנה 6.00

קפטנית של )תורכב מפורום הקפטניות "( מנהלת הליגה"להלן )ליגת אמהות כדורשת   מנהלת 1.66.6
  .הסניףר "יוו( כל אחת מהקבוצות
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בפניי החלטה בה ישנו  המצוי חברה ממנהלת הליגהמצב בו כל החלטה אשר עלולה ליצור ב 1.66.1
 . אותה חברה לא תשתתף בהצבעה לגבי אותה החלטה, ניגוד עניינים 

 . ישראל הליגה  תהא כפופה להנהלת המאמאנט מנהלת /.1.66
החולצות והמתנות את , הפרסים, מודעות, פליירים, מנהלת הליגה תדאג לשים בכל הפרסומים 1.66.1

 .הלוגו העדכני של מאמאנט וכן לוגואים של החסויות הארציות
המנהלת תדאג . שלט, דגל, רולאפ, היה ונותני החסות הארצית ימסרו למנהלת הליגה באנר  1.66.1

 .לתלות את השלטים במגרש המשחקים במשחקים ואירועים חשובים של מאמאנט

 יום משחקים  .6
 .הרכז המקצועיבהתאם להחלטת , יום משחקים הוא יום שבו מתקיים משחק ליגה אחד לפחות 6./
י הרכז המקצועי  אשר  אחראי על  קיום הפעילות בכפוף לתקנונים "כל יום משחקים ינוהל ע 1./

  .באולם המשחקים של הליגה, וניםהש
על מנת שילדי השחקניות יוכלו לעודד , למגבלותבהתאם , יום המשחקים יחל בשעה סבירה /./

 .מהיציע

 מבנה הליגות .8
י "הרכז המקצועי ויאושרר עי "יקבעו ע, שיטת המשחקים ומועדי ימי המשחקים, מבנה הליגה 1.6

 .להלן 60' בהתאם לאמור בסע .מנהלת הליגה
למעט  במהלך העונה תוכנית המשחקים תפורסם לפני המחזור הראשון של הליגה ולא תשונה 1.1

 .להלן 60' במקרים המפורטים בסע

 תכנית המשחקים .9
אשר מחייבת את סניפי , הוועדה המקצועית הארצית תפרסם אחת לשנה תוכנית משחקי ליגה וגביע 1.6

 .סיבה מוצדקת לשינוי שיטת המשחקיםלמעט במקרים חריגים בהם יש , מאמאנט
ימים לפני תאריך המשחק הראשון באותה  61לפחות  המקצועיהרכז י "לוח המשחקים יפורסם ע 1.1

 .ליגה
 .או תפורסם באתר האינטרנט7או בפקס ו7תכנית המשחקים תשלח לקבוצות בדואר אלקטרוני ו /.1
 .תפרסם יחד עם תכנית המשחקים את רשימת אתרי המגרשים מנהלת הליגה 1.1

 שינויים בתכנית המשחקים .01
שינויים בתכנית . כל משחק חייב להתקיים בהתאם לתכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה 60.6

הליגה אך ורק באחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה או במקרים  מנהלתי "המשחקים ייעשו ע
 .המוזכרים ומפורטים בתקנון זה

 .נהלתמי בקשה מנומקת של ה"עפ 60.6.6
 .בימי אבל לאומי 60.6.1
 .הוראות מוסדות ממלכתייםלפי  /.60.6
 .בשעת הכרזת מצב חרום במדינה 60.6.1
 .מזג אויר בלתי מתאים למשחק 60.6.1
 .עקב כוח עליון 60.6.1
הליגה עד לתחילת הליגה את  למנהלתמובהר כי באחריות הקבוצות להעביר , ערב בית ספרי שכבתי /.60.6

 .תאריכי הערבים השכבתיים של בית ספרם
הליגה באחת הדרכים  מנהלתתודיע על כך  61.6ק "נידחה משחק מאחת הסיבות הנזכרות לעיל בס 60.1

 .הליגהופרסום באתר האינטרנט של , הפקסימילי, טלפון, מכתב, דואר אלקטרוני : הבאות
 ל "הליגה  לא תקבע משחקים במהלך חופשות בית הספר כפי שנקבעו בחוזר רשמי של מנכ מנהלת /.60

 .נוךמשרד החי
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 השיפוט בליגה .66
לשופט תהיה המלה האחרונה בכל הנוגע . בהתאם לתקנונים, השיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה 66.6

 .לקבלת החלטות במהלך המשחק

 שיטת הניקוד בליגה .03
בכל אחת  (טבלאות מאמאנט ישראל) נהל את טבלאות הדירוג של הקבוצותי הרכז המקצועי 61.6

מהליגות בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים רשמיים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן בקשר 
 .לחלוקת נקודות ליגה

 .קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות בטבלת הדירוג 61.1
 .קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת בטבלת הדירוג /.61
 .המשחק לא תזכה באף נקודה בטבלת הדירוגקבוצה אשר הפסידה טכני  61.1
קבוצה אשר הפסידה במשחק הפסד טכני בעקבות החלטת הרכז המקצועי לא תזכה בכל נקודה  61.1

 .תוצאת המשחק תיקבע על ידי שיטת הניקוד הנהוגה באותה עונה. בטבלת הדירוג
בשתי נקודות בטבלת הדירוג נפסק הפסד טכני תזכה  1./6ק "קבוצה אשר נגד יריבתה כאמור בס 61.1

 .תוצאת המשחק תקבע בהתאם לשיטת הניקוד הנהוגה באותה עונה
במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת מהקבוצות  /.61

 .בנקודות הקטנות ובמערכות 0:0ל בכל נקודה בטבלת הדירוג ותוצאות המשחק יהיו "הנ

 הדירוגקביעת  ./6
מספר , או יותר, אם יתברר אחרי המחזור האחרון של משחקי הליגה או הגמר שלשתי קבוצות 6./6

אם יהיה שוויון גם ביחס , פי יחס המערכות הכללי-נקודות זהה יקבע הדירוג בטבלת הליגה על
" נותנקודות הקט"במקרה של שוויון גם ב". נקודות הקטנות"פי יחס ה-ייקבע הדירוג על, המערכות

יערך , אם עדיין יישמר השוויון. ייקבע הדירוג על  פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר
 . ל"מהקבוצות הנ 1משחק הכרעה  אחד בין כל 

 הענקת תואר אלופת המאמאנט .61
או הקבוצה אשר תדורג במקום ראשון בסיום 7הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג ו 61.6

שלגביה הדירוג  ותחזיק בתואר זה עד , לשנה השוטפת, משחקי הגמר תוכרז כאלופת המאמאנט
 .הכרזת אלופה אחרת

 נוהל ונוהג בשעת יום משחקים ומשחק .61
 :השופטים והקבוצות יקפידו על נוהל ונוהג כמפורט להלן 61.6
יום המשחקים את כרטיסי ות עם הגעת קבוצה ליום משחקים יציג ראש הקבוצה בידי מזכיר 61.1

 . ביום המשחקים  ותהמשתתפ השחקניות
 .תקני ת הרשומות בטופס הציגו כרטיס שחקניתשופט המשחק יבדוק כי השחקניו /.61
כפי שנקבעו על ידי  (ללא קרעים וגזירות)ותקינים  קבוצות הליגה חייבות לשחק במדים אחידים 61.1

 .ועדת הליגה
 קבוצה שתעלה למשחק במדים שאינם אחידים  תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק בהתאם 

  10 עיף לס
עשר  דקות לפני שעת התחלת משחק יפסיק השופט את אימוני שתי הקבוצות ויערוך את ההגרלה על  61.1

 .או בחלקה תפיסת כדור, זכות הבחירה בכדור
אלה את אלה בלחיצת יד  ותלאחר מכן יברכו השחקני. בחלקתהכל אחת , הקבוצות תעלינה למגרש 61.1

 .מתחת לרשת
 .לפני תחילת כל מערכה ירשמו בגיליון השיפוט סדר הפתיחה של שתי הקבוצות במערכה /.61
ראשי הקבוצות , ות ויילחצו ידיים ליריבותיהןעם שריקת השופט לסיום המשחק יריעו השחקני 61.1
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 .להם בלחיצת יד על ניהול המשחק ומודותים 7ות אל השופטניגש
בנוכחות  המזכירותשולחן קבוצות מתפזרות רק לאחר שהשופט אישר  את תוצאת המשחק בה 61.1

 .הקפטניות

 וטפסים חוקת המשחקים .61
ואשר  מאמאנט ישראלי הנהלת "חוקת המשחקים הינה החוקה העדכנית שנקבעה ואושרה ע 61.6

 www.mamanet.org.il: ארצי ישראל העתקה נמצא באתר מאמאנט 

המופיעים  ישראל השימוש בטפסים לשם הפעלת הליגה ייעשה רק בטפסים הרשמיים של מאמאנט 61.1

 .לסניפים כפי שיימסרו או  www.mamanet.org.il : ארצי ישראל באתר מאמאנט

 אחריות כלפי שופט המשחק ./6
רשאי הרכז , תוך כדי מהלכו או לאחר סיומו, של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחקבמקרה  6./6

 .או קבוצה מתחרות במסגרת הליגה קניתבעקבות תלונת שופט להשעות שח, המקצועי

 שדה המשחק .61
השופטים וחברי , המאמנים ,בפועל ותהמתחר משחק רשאים להימצא אך ורק השחקניותבשדה ה 61.6

 .במקום המיועד לו , לרבות משקיף או נציגים מטעם הרכז המקצועי, המזכירות
 .בשטח המשחק ן מתחרותקבוצה שאינ חברות, עסקנים, אוהדים, ורה נוכחותאס 61.1

 אי הופעה למשחק .61
או , או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתכנית המשחקים 61.6

 .תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק, בכל פרסום רשמי אחר
 .איחור של קבוצה למועד פתיחת משחק יחשב כאי הופעה למשחק 61.1
קבוצה שבשעת המשחק הנקוב בלוח המשחקים לא הציגה ורשמה במזכירות סגל של שש שחקניות  /.61

 .לפחות על המגרש תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק
  0:0לא הופיעו שתי קבוצות למשחק תקבע התוצאה ביניהן  61.1

 הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה .10
תוצא הקבוצה  ממסגרת , ( לאו דווקא רצופים) במסגרת הליגה  משחקים לא הופיעה קבוצה לשני  10.6

 .משחקי הליגה
הוצאה ממסגרת שקבוצת לאו בדואר אלקטרוני 7או דואר  ו7הליגה תשלח מכתב בפקס  ו מנהלת 10.1

 .משחקי הליגה וזאת עד שבוע לאחר סיום יום המשחקים האחרון ממנו נעדרה הקבוצה
בהם נטלה הקבוצה חלק   הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה יבוטלו כל תוצאות המשחקים /.10

 . באותה העונה עד להוצאתה ממסגרת המשחקים
 .                                                                                                                         העתידיים כפי שרשומים בתכנית המשחקיםכמו כן יבוטלו כל תוצאות משחקיה  10.1

 אי סיום משחק באשמת קבוצה .16
או קהל אוהדיה  קבע כי אחת הקבוצות והרכז המקצועי משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי  16.6

 .הקבוצה בהפסד טכני של המשחקתיענש , אשמים באי סיומו
 :להלן רשימת המקרים  המהווים אי סיום המשחק באשמת קבוצה 16.1

 .עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק 16.1.6
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 .גרמה להפסקת המשחקהתפרצות קהל אוהדים של הקבוצה לשדה המשחק או לשוליו אשר  16.1.1
 .פגיעה גופנית או מילולית  בשופט המשחק אשר גרמה להפסקת המשחק /.16.1
במהלך המשחק או לאחריו ,במהלך ההכנות למשחק ההיריב פגיעה גופנית או מילולית בשחקנית .6.6 16.1.1

 .ובטרם אושרה תוצאה סופית בלוח התוצאות
 .אוהדים של הקבוצה אשר גרמה להפסקת המשחקי אוהד או קהל "זריקת חפצים למגרש ע 16.1.1
 .או מאמנים אשר גרמה להפסקת המשחק שחקניות , עסקנים, פרעות קהל אוהדיםהת 16.1.1
 ,שחקניות,או ניבולי פה של קהל האוהדים7או התנהגות בלתי ספורטיבית ו7אלימות מילולית ו /.16.1

 . עסקנים ,מאמנים
 .סקן לציית להוראות השופט אשר בעקבותיו נגרמה הפסקת המשחקמאמן או ע, סירוב שחקנית 16.1.1
 .שחקנית בהריון אשר עולה לשחק עם הקבוצה 16.1.1

שתיהן תספוגנה הפסד , באשמת שתי הקבוצות הרכז המקצועיבמקרה שמשחק לא יאושר על ידי  .6.1 /.16
 .טכני

יגרום  הרכז המקצועישינוי מועד המשחק על ידי הקבוצות בתאום בינן לבין עצמן ללא אישור מאת  ./.6 16.1
 .ללא נקודות 0:0להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד בתוצאות 

 אי סיום משחק שלא באשמת קבוצה .11
יקבע הרכז , חשכה או כל כוח עליון, הופסק משחק על ידי השופט כתוצאה ממזג אויר בלתי מתאים 11.6

 .מועד חדש לקיום המשחק המקצועי
 .יושלם במועד האפשרי הקרוב ביותר 6./1ק "משחק שהופסק לפי ס 11.1

באם יושלם המשחק באותו יום בו הופסק אזי ימשיך המשחק בדיוק מאותו מצב בו הופסק תוך  11.1.6
 .הפסקת המשחק שמירה על ההרכבים ועל הניקוד שנצבר עד לנקודת

במידה ויושלם המשחק באותו יום אך באולם אחר אזי המערכות שנצברו לזכות כל קבוצה ייזקפו  11.1.1
לטובתן אך המערכה שהופסקה באמצע תחל מהתחלה כאשר ההרכבים יעלו כפי שנרשמו במערכה 

 .שהופסקה
מושפע מהמשחק הקודם משחק שמושלם במועד אחר מהיום הנקוב ייחשב כמשחק חדש שאינו  /.11.1

תאם את ל אחראי הרכז המקצועי .שהופסק והנקודות שנצטברו בו לא ייזקפו לטובת אף קבוצה
 .המשחק

הופסק משחק בשל פציעה של שחקנית שאינה יכולה להמשיך לשחק ולקבוצה אין מחליף זמין  11.1.1
הנקודות שצברה ייזקף לחילוף תחשב הקבוצה כקבוצה שהפסידה במשחק הפסד רגיל כאשר מניין 

 .לזכותה

 זכויות פרסום וקניין רוחני, זכויות שידור ממשחקי הליגה ./1
באינטרנט או בכל מדיום אחר וכן זכויות , בטלוויזיה, זכויות השידור ממשחקי הליגה בישראל ברדיו 6./1

 .למאמאנט ישראלהפרסום והקניין הרוחני מוקנות באופן בלעדי 
לגבי זכויות השידור ממשחקי , ל"רשאית להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ ובחו ישראלמאמאנט  1./1

אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם גורם שידור  קבוצה. זכויות הפרסום והקניין הרוחני, הליגה
לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה  מהתחרויות ולגבי זכויות הפרסום , כלשהו או גורם אחר

 .ר מאמאנט ישראל"מבלי שהתקבל לכך אישור מיו,  והקניין הרוחני
לקבוע שעת משחק שונה מהפרסום הרשמי בתכנית , על פי בקשת הטלוויזיה, הליגה  מנהלתרשאית  /./1

 .ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש, המשחקים
ביצוע פעילויות , שילוט, אך לא רק, לרבות, חלוקת שטחי הפרסום במגרשים ובאזורי התחרויות 1./1

 .מאמאנט ישראלי "תקבע ע', דוכנים וכד, קדם
יתבצעו אך ורק על ידי מי שהוסמכו לכך על ,פ בשם הליגה לאדם או גוף חיצוני "כל פניה בכתב או בע 1./1

 .הליגה מנהלתידי 

 הפרה .11
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או קפטן 7או מאמן ו7י שחקנית ו"תיערך פניה מסודרת ע, בכל מקרה של הפרת סעיף מסעיפי התקנון 11.6
 .או רשם למנהלת הליגה 7או שופט ו7או רכז מקצועי ו7ו

 .ימים ממועד הפניה /ההחלטה בתוך  ,המנהלת תידון בפניה ותפרסם לפורום הקפטניות
, או בשל אי החלטה של מנהלת7היה ומנהלת הליגה לא תוכל לדון בפניה בשל חשש לניגוד עניינים ו 11.1

 . י מנהלת  הליגה למאמאנט ישראל ותדון בפני צוות מקצועי מצומצם"תועבר הפניה ע
 .נן סופיות ולא ניתנות לערעוריה מאמאנט ישראלהחלטות  /.11

 אחריות שילוחית .11
 מהרשו י ספורטיבי אשר נעשה על ידי  שחקניתאחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתקבוצה  11.6

 .בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה
או אוהדי 7קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד  ו 11.1

 . הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה
, כאשר אוהדי קבוצה שורקים בוזאו לתת ניקוד לקבוצה הנגדית 7ושופט יהיה רשאי להפסיק משחק  /.11

, החלטה על הפסד טכני, במקרה כזה .או הקבוצה הנגדית7או צועקים צעקות פוגעניות כלפי השופט ו
 .תקבע לאחר התייעצות עם הרכז המקצועי

, ותשלם את משכורתו באמצעות הרשות, רשותקבוצה תעסיק את המאמן שלה באמצעות חוזה של ה 11.1
הנהלת מאמאנט מבהירה מפורשות כי לא תהיה לה כל אחריות בגין , קבוצה שלא תפעל כאמור

 .האחריות בגין ההתקשרות תהיה של הקבוצה ושלה בלבד, ההתקשרות עם המאמן כאמור

 סמכות שיורית .11
סמכות שיורית לקבוע לגבי כל עניין שאינו מצוי בתקנון זו או בכל חוזר  ישראל מאמאנטלהנהלת  11.6

 .רשמי

 תוקף תחולה ושינויים ./1
והוא  מבטל כל תקנון קודם ויישאר  /617/76  בתאריך מאמאנטתקנון זה אושר על ידי הנהלת  6./1

 .או ישונה7ו בתוקפו כל עוד לא יבוטל
בקבוצות  המאמנים ובעלי התפקידים הרשמיים, השחקנים, הקבוצותתקנון זה מחייב את כל  1./1

 .בכל אחד הסניפים הפועלים ובמסגרת המאמאנט
כל שינוי או תוספת יכנסו . רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה מאמאנטהנהלת  /./1

 .ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי /לתוקפם 

 דגם מועצות אזוריות . 11
 . ליגת מאמאנט אשר תוקם במועצות אזוריות תפעל על פי דגם ישובי ולא בית ספרי 11.6
המתגוררות ( ללא הגבלת גיל הילדים)כל ישוב בתחומי המועצה יקים קבוצה המורכבת מאימהות  11.1

 .באותו ישוב
 .כל קבוצה תקרא על שם הישוב אותו היא מייצגת /.11
תותר התאגדות לקבוצה , י המועצה"אשכולות ישובים אשר הוגדרו עהיה ובמועצה האזורית קיימים  11.1

 . שם הקבוצה בהתאם לשם הגוש. ם ישל אימהות המתגוררות באותם ישוב
רישום הקבוצה יבוצע על גבי טופס רשום רגיל ובמקום חתימת מנהל בית הספר יחתום רכז הישוב  11.1

 .או הגוש
על הדגם הבית ספרי יחולו ויהיו תקפים ביחס לדגם המועצה כל סעפי התקנון אשר אינם מדברים  11.1

 .האיזורית
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