
 
 

 

 2020 ספטמבר 21 

 

 אמות מידה לשימוש במגרשי כדורגל באשדוד

 

ך יצירת מערכת הישגית בין הקבוצות לצור ולחלוקתםמדיניות העירייה לאיגום משאבים . 1

 משופרת מובאת בזה אמת מידה למגרשי הכדורגל.    אחת 

פעילות לצורך החלוקת שעות  , קבוצות בוגרים ובנוסף קבוצות ילדים ונוער 8באשדוד . 2

בהתאמה לצרכים בתאום עם האגודות, חלוקת המגרשים קיום יחידות האימון ומתן מענה 

 בשעות המוקדמות לילדים ואחריהם לנוער ובוגרים.

המותאם מאפשר חלוקת מגרשים לתאי אימון מרובים לקבוצות חלוקת המגרשים בסדר . 3

 הילדים ובהתאמה גם בקבוצות הנערים.

מתאימות את האימונים לחלוקת המגרשים מאפשרת חלוקה זו לקיים את  ככל שהקבוצות. 4

   ההערכות גם למשחקי הליגות השונות

 מותאם לצרכים המקצועיים המרביים שניתן להעמיד במצב הנוכחי.  החלוקה הר"מ 

 הקמת מגרשים חדשים.

  שלישי בצמוד לשניים הקיימים סינטטי  הקמת מגרש אימונים – 2021בתכנון בשנת 

 .במתחם רובע ב'

  תאפשר 2021במהלך קרית הספורט  למתחםבמכללה העתקת מגרשי האימון ,

 הגדלת שעות האימון והתאמתם לשעות בוגרים ונוער.

 



 

 

 

 קריטריון שעות אימון במגרשים

 

 .ותאום מראש בוגרים ליגת על וליגה לאומית על פי בחירה .1

 

 מכללה )עד החשיכה ללא תאורה(ב, מגרשים סינטטי, קטן,  15:00 – 20:00 –מחלקת נוער  .2

 

בתום שעות פעילות  20:00-23:00ליגות א', ב', ג' וקבוצות ותיקים )חובבני(  –בוגרים  .3

 נוער במגרשים.המחלקות 

 

 ניםלאימו יםהמגרש יקריטריון הקצאת שטח

 

 מגרש שלם. –בוגרים ליגת על ולאומית  .1

 

 פעמים חצי מגרש. 2פעמים מגרש שלם +  3א' בוגרים נוער ליגת העל + ליגה  .2

 

 חצי מגרש. 1אימונים +  2מגרש שלם   -בוגרים ליגות ב', ג'  .3

 

 חצי מגרש. –נוער לאומית, ארצית, מחוזית  .4

 

 חצי מגרש.  -נערים כללי   .5

 

 חצי מגרש.  -ילדים כללי   .6

 

 חצי מגרש.  -ם כללי  יטרומי .7

 

 חצי מגרש. 1מלא + מגרש  1אימונים  2ליגת ותיקים  .8

 

 הערות:

משחקים באמצע השבוע, אירועים, טיפול  –בתקופות שעון חורף, שזרועים, ימי גשם  .1

יתכנו שינויים בהקצאת המגרש לאימונים עקב עומס פעילות ויתכנו ביטולי  –במגרשים 

 אימונים.

ס' הקמה או צמצום מס' הקבוצות בעתיד ו/או הקמת מגרשים נוספים יביא לשינויים במ .2

 יחידות האימון.

 משחקים בהסדר צוו פיוס ע"ח אימוני הקבוצות וכפי שיתאפשר בלבד. .3



 

 

 

 

 

 

 פירמידה לחלוקת המגרשים

 מקרא:

 6על ולאומית בוגרים  -. ליגות 1
 יחידות אימון מגרש מלא ומשחק.

 3א בוגרים, על נוער,  –. ליגות 2
 יח' אימון חצאי מגרשים ומשחק

לאומית נוער, על  –. ליגות 3
 4נערים, נערים ג, ילדים: א, ב, ג, 
 יח' אימון חצאי מגרשים ומשחק

יח'  3ב'+ג' בוגרים  –. ליגות 4
 ,מגרשים וחצי מגרש 2אימון 

 נוסף משחקוב

ארצית נוער, ליגה  –. ליגות 5
ארצית נערים, ילדים טרום א'+ב' 

 יח' אימון חצי מגרש ומשחק 3

יחידות אימון חצי  2. ליגות נשים 6
 מגרש + משחק

ותיקים, וקבוצות אחר,  –. ליגות 7
 יחידת אימון חצי מגרש ומשחק

 50-100. בתי ספר לכדורגל 8
יח' אימון פעמיים בשבוע.  1ילדים 

 2ילדים  100-200בי"ס לכדורגל 
 יח' אימון פעמיים בשבוע.

ילדים ומעלה  200בי"ס לכדורגל 
 יח' אימון פעמיים בשבוע 3
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 יורם אסרף מנכ"ל

 רשות הספורט העירונית
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