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4 5קורס שופטים

בסיסי חוקת הטניס

1. מבנה המגרש
בסוף  מצורף  תרשים  )ראו  הטניס  מגרש  הטניס:  מגרש 
הפרק( הינו מלבן שאורכו 23.77 מטר. רוחב מגרש היחידים 
ורוחב מגרש הזוגות הינו  )ללא השוליים( הינו 8.23 מטר 
10.97 מטר. המרחק המינימאלי של קו האורך מגדר הצד 
הינו  3.66 מטר. המרחק המינימאלי של קו הבסיס מהגדר 

האחורית הינו 6.4 מטר.   
רשת המגרש ומקלות יחידים: גובה הרשת במרכזה יעמוד 
יחידים על מגרש  0.914 מטר. כאשר משוחק משחק  על 
המיועד גם למשחקי זוגות יש להציב בכל צד של הרשת 
מקל רשת יחידים )תוחם רשת היחידים( אשר  גובהו 1.07 
והגבלת  לתמיכה  ישמשו  היחידים  רשת  מקלות  מטר.   
היחידים  מקל   של  מרכזו  היחידים.  מגרש  של  הרשת 
של  האורך  לקו  מחוץ  מטר   0.914 של  במרחק  ימוקם 
מגרש היחידים. מרכז קורת  רשת הזוגות ימוקם במרחק 
של 0.914 מטר מחוץ לקו אורך של מגרש הזוגות )תרשים 

מצורף בנספח א’(.
המגרש,  בתחומי  הנמצא  אביזר  כל  קבועים:  אביזרים 
לרבות כסאות שחקנים, כסא שופט, קוונים, אוספי כדורים 
)כאשר נמצאים במקומם המיועד(, גדרות צדדיות ואחוריות 
בו  ברגע  הטניס  מגרש  באזור  הנמצא  אחר  אביזר  וכל 

מתחילה הנקודה נקרא אביזר קבוע. 
המגרש הנכון )מגרש המטרה( : האזור התחום בקווים   
נקרא  הכדור  את  מכוון השחקן  אליו  היריב  מגרש  של 
לכל  מוגבל  זה  שטח  יחידים  במשחק  הנכון.  המגרש 
ולכל  היחידים  מגרש  של  האורך  קווי  שני  ע”י  רוחבו 
זה  הזוגות שטח  קווי הבסיס. במשחק  ע”י  שני  אורכו 
מוגבל לכל רוחבו ע”י שני קווי האורך של מגרש הזוגות 

)ראה נספח 1(.

2. הכדור
יש  תחרויות שונות משוחקות עם כדורים מסוגים שונים. 
לזכור מספר קריטריונים רלוונטיים לגבי כדורים במשחק 

הטניס:
לפי רמת התחרות  המארגנים צריכים לקבוע מראש את  
מספר הכדורים במשחק  ואת מדיניות החלפת הכדורים. 
מספר זה זהה בכל משחק בתחרות היחידים )עלול להיות 

שונה בתחרות הזוגות(. 
 

2.1 מספר כדורי המשחק
מספר כדורי המשחק יכול לנוע בין:

 - בין  נוער  ותחרויות  ארציות  תחרויות   - משחק  כדורי   3
לאומיות. 

4  כדורי משחק - תחרויות בוגרים בין - לאומיות ברמה נמוכה.
6 כדורי משחק - תחרויות בין לאומיות ברמה גבוהה כמו 

גביע דיוויס וגביע פדרציה.

2.2 החלפת כדורים
על המארגנים לקבוע סדר קבוע של החלפת כדורים בכל 
תהיה  שלא  לקבוע  יכולים  המארגנים  התחרות.  משחקי 
החלפת כדורים כלל או לבחור את אחד מהסדרי החלפת 
הנחוצים  המינימאליים  בתנאים  תלוי  הבאים,  הכדורים 

לקיום התחרות:
לאחר סיום המערכה השנייה )במשחק של הטוב מ-3   

מערכות(
החלפת כדורים בכל 9 משחקונים.  

החלפת כדורים בכל 11 משחקונים.  

החלפת כדורים בכל 13 משחקונים.  

נבחרה אופציית החלפת הכדורים  כי אם  לזכור  * חשוב 
הכדורים  החלפת  משחקונים,  של  קבוע  מספר  לאחר 
כיוון  יותר,  מוקדם  משחקונים   2 תתבצע  הראשונה 

שהחימום  לקראת המשחק נחשב כשני משחקונים.  

** ניתן למצוא את כל שיטות החלפות הכדורים בתחרויות 
המשוחקות בישראל תחת נספח ב’

3. המחבט
מחבט משחק חוקי יכיל דפוס יחיד  של גידים מוצלבים. 
מרכיב  כל  להכיל  חוקי  מחבט  על  איסור  חל  בנוסף, 
בלתי  בכמות  מותר  זעזועים  בבולמי  השימוש  אלקטרוני. 
מוגבלת,  כל עוד ימוקמו מחוץ לדפוס הגידים המוצלבים.

3.1 גידי המחבט 
שגידיו  מחבט  עם  נקודה  להתחיל  רשאי  אינו  שחקן 
קרועים בכל תחרות אשר מוגדרת כתחרות טניס מקצועית 

.)Professional Tennis(

4. התוצאה
4.1 תוצאה במשחקון 

 - “אפס”  כדלקמן:  הינו  הניקוד  סדר  במשחקון סטנדרטי 
 , שנייה  נקודה   -  ”30“ ראשונה,  נקודה   -  ”15“ ניקוד,  אין 
אם  רביעית.  נקודה   - “משחקון”  שלישית,  נקודה   -  ”40“
 - התוצאה  תקרא   ”40“  -  ”40“ הינה  במשחקון  התוצאה 
שיזכה  השחקן  יהיה  המשחקון  מנצח  זה  ובמצב  “שוויון” 
ב-2 נקודות רצופות. ניצחון נקודה והפסד הנקודה הבאה 

יחזיר את התוצאה ל “שוויון”. 
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זו חו )No Add( - בשיטת ניקוד  * שיטת ניקוד “ללא יתרון” 
תשוחק נקודה מכרעת במצב של 40:40 במשחקון. המקבל 
ותוצאת  או היתרון(  )כיוון השוויון  כיוון ההגשה  יבחר את  

הנקודה תקבע את הזוכה במשחקון.
לגברים  בינ”ל  זוגות  לתחרויות  רלוונטית  זו  ניקוד  שיטת 
ולנשים ולתחרויות נוער בינ”ל )מלבד תחרויות גביע דיוויס, 

גביע פדרציה ותחרויות סבב הגרנד סלאם(. 

4.2 תוצאה במערכה 
שיטת “מערכת שובר שוויון” )Tie Brake Set( - לפי שיטה 
משחקונים  ל-6  מגיע  שחקן  כאשר  מסתיימת  מערכה  זו 
2 משחקונים לפחות לעומת יריבו. במצב של  בהפרש של 

6:6 משוחק שובר שוויון עד ל-7 נקודות )יפורט בהמשך(.
שיטת “ מערכת יתרון” )Advantage Set( - לפי שיטה זו 
מערכה מסתיימת כאשר שחקן מגיע ל-6 משחקונים ומעלה 
זו  )שיטה  יריבו.  לעומת  2 משחקונים לפחות  בהפרש של 
רלוונטית רק למערכה המכרעת בתחרויות גביע דיוויס, גביע 

פדרציה ותחרויות סבב הגרנד סלאם(.

4.3 תוצאה במשחק
משחק טניס משוחק בשיטת הטוב מ-3 מערכות או הטוב 

מ-5 מערכות.
שיטה ניקוד נוספת הינה משחק הטוב מ-3 מערכות כאשר 
 - נקודות   10 עד  שוויון  שובר  הינה  המכרעת  המערכה 

SUPER TIE BRAKE.
גם שיטת ניקוד זו רלוונטית לתחרויות זוגות בינ”ל לגברים 
ולנשים ולתחרויות נוער בינ”ל )מלבד תחרויות גביע דיוויס, 

גביע פדרציה ותחרויות סבב הגרנד סלאם(. 

5. מהלך המשחק
5.1 ההגרלה

לפני תחילת המשחק תתבצע הגרלה שתקבע את  השחקן 
יתחילו  בהם  הצדדים  ואת  הראשון   במשחקון  שיגיש 

השחקנים את המשחק.
שחקן הזוכה בהגרלה רשאי לבחור את אחת מהאפשרויות 

הבאות:
לבחור להגיש או לקבל במשחקון הראשון.

לבחור את הצד שבו הוא רוצה להתחיל את המשחק.
להעביר את הבחירה בין שתי האופציות הנ”ל ליריבו.

אם לאחר שנעשתה הגרלה מתרחשת הפסקה לפני תחילת 
השחקנים  אך  בעינה  נשארת  ההגרלה  תוצאת  המשחק, 

רשאים לבחור מחדש.
5.2 החלפת צדדים

השחקנים יחליפו צדדים לאחר המשחקון הראשון, השלישי 
וכל מספר אי זוגי של משחקונים בהמשך המשחק. במהלך 

שובר שוויון השחקנים יחליפו צדדים כל 6 נקודות.

5.3 כדור “במשחק”
הכדור נמצא “במשחק” מהרגע שבו המגיש חובט בו בזמן 

ההגשה והוא נותר “במשחק” עד שהנקודה מוכרעת.

5.4 כדור נוגע באביזר קבוע
אם הכדור פוגע באביזר קבוע אחרי שפגע במגרש המטרה-  
פוגע  הכדור  בנקודה. אם  זוכה  הכדור  השחקן שהכה את 
באביזר הקבוע לפני שפגע במגרש המטרה- השחקן שהכה 

את הכדור מפסיד את הנקודה.

5.6 סדר ההגשה
למקבל  יהפוך  המגיש  סטנדרטי  משחקון  כל  אחרי 
זוגות  במשחק  למגיש.  יהפוך  והמקבל  הבא  במשחקון 
המגישה  והקבוצה  למגישה  תהפוך  המקבלת  הקבוצה 
למקבלת. בנוסף, סדר ההגשה בתוך הקבוצה ישמר לאורך 
כל המערכה - כלומר אם שחקן א’ הגיש במשחקון הראשון 
של המערכה, בן זוגו יגיש במשחקון השלישי )כך לאורך כל 
המערכה(. בתחילת כל מערכה סדר ההגשה ניתן לקביעה  
מחדש )כלומר שחקן שהגיש אחרון מבין בני הזוג במערכה 

שהסתיימה רשאי להגיש ראשון במערכה הבאה(.
 

5.7 סדר הקבלה בזוגות
הקבלה  סדר  את  קבוצה  כל  תקבע  מערכה  כל  בתחילת 
)מי מבין השחקנים יקבל את ההגשה הראשונה ומי יקבל 
המערכה.   כל  לאורך  ישמר  זה   קבלה  סדר  השנייה(.  את 
בתחילת המערכה הבאה תוכל הקבוצה לקבוע סדר קבלה 

חדש.

5.8 ההגשה
שתי  על  יציב  יעמוד  המגיש  ההגשה,  תנועת  תחילת  לפני 
רגליו מאחורי קו הבסיס של צידו ובין ההמשך הדמיוני של 
יזרוק את הכדור באוויר  וקו האורך. השחקן  סימן האמצע 
במגרש.  שיפגע  לפני  המחבט  עם  בו  ויחבוט  ידו  בעזרת 
פוגע/ המגיש  השחקן  כאשר  מסתיימת  ההגשה  תנועת 

מפספס את הכדור.
של  הימני  מהצד  תוגש  משחקון  בכל  הראשונה  ההגשה 
)הימני(  האלכסוני  ההגשה  לריבוע  ותכוון  המגיש,  השחקן 
של השחקן המקבל. בהתאמה כל הגשה זוגית תוגש מהצד 

הימני וכל הגשה אי זוגית תוגש מהצד השמאלי.
FOOT FAULT - 5.8.1 פסילת פסע

את  לעשות  רשאי  אינו  המגיש  השחקן  ההגשה  בזמן 
הפעולות הבאות:

א. לשנות את מיקומו ע”י הליכה או ריצה )תזוזה קלה של 
הרגליים מותרת(.
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לפני  הרגל  עם  אותו  לעבור  או  הבסיס  בקו  לגעת  ב. 
שהמחבט נגע בכדור.

מגרש  של  האורך  קו  של  הדמיוני  בהמשך  לגעת  ג. 
היחידים/זוגות )בהתאמה למשחק(.

ד. לגעת בהמשך הדמיוני של סימן האמצע.
עבירה על חוק זה תיקרא פסילת פסע.

 SERVICE FAULT - 5.8.2 פסילת הגשה
א. עבירה על חוק 5.8 או 5.8.1 .

המגיש מפספס את הכדור במהלך תנועת ההגשה. ב. 
דבר  בכל  או  זוגו  בבן  או  במגיש  פוגע  המוגש  הכדור  ג. 

שהוא\הם לובש\ים.
ד. הכדור המוגש פוגע  באביזר קבוע או מקל יחידים* לפני 

פגיעתו במגרש.
* מקל יחידים בזמן ההגשה דינו כדין אביזר קבוע.

SECOND SERVE - 5.8.3 הגשה שנייה
ונקבעה פסילת הגשה בהגשה הראשונה, המגיש  במידה 
המגרש  של  הצד  מאותו  דיחוי  ללא  שנייה  הגשה  יגיש 
)זאת במקרה שלא חלה טעות  החלפת צד בזמן ההגשה 
הראשונה(. פסילת הגשה בהגשה השנייה תזכה את היריב 
)אלא  ראשונה מהצד השני  הגשה  יגיש  והמגיש  בנקודה 

אם הוכרע המשחקון(.

5.8.4 קצב ההגשה והקבלה
המגיש יגיש רק כשהמקבל מוכן. עם זאת, המקבל יתאים 
עצמו לקצב של המגיש ויהיה מוכן לקבל בזמן הסביר בו 

המגיש מוכן להגיש.

LET  DURING A SERVICE - 5.8.5 הגשה חוזרת
הגשה חוזרת תשוחק אך ורק במקרים הבאים :

א. הכדור המוגש פוגע ברשת, או ברצועת הרשת ולאחר מכן 
באזור המטרה, או אם לאחר פגיעה ברשת או ברצועת 
הרשת הכדור פוגע במקבל או בבן זוגו )במשחק זוגות(.

הכדור מוגש כשהמקבל אינו מוכן.. ב. 

LET THE - 5.9 נקודה חוזרת
בכל המקרים בהם נקבעת נקודה חוזרת, מלבד החלטת 
הגשה חוזרת )חוק 5.8.5( עבור הגשה שנייה, הנקודה כולה 

תשוחק מחדש.
5.10 שחקן מפסיד את הנקודה

בכל המקרים הבאים השחקן המבצע מפסיד את הנקודה:
א. השחקן הגיש שתי הגשות פסולות רצופות )חוק 5.8.2(.

פגע פעמיים  לפני שזה  הכדור  החזיר את  לא  השחקן  ב. 
ברצפה.

הכדור  שנחבט ע”י השחקן פגע באביזר קבוע או בכל  ג. 

אביזר מחוץ למגרש לפני שפגע במגרש המטרה.
המקבל מחזיר את ההגשה לפני שהכדור פוגע במגרש  ד. 

)מקבל את ההגשה מהאוויר(.
ה. השחקן “מושך” בצורה מכוונת את הכדור או פוגע בכדור 

פעמיים בצורה מכוונת.
בו על המגרש  ציוד שהשחקן משתמש  השחקן או כל  ו. 
)כולל המחבט( נוגעים ברשת, ברצועת הרשת או במקל 

היחידים בזמן שהכדור נמצא במשחק.
השחקן נוגע בכדור לפני שזה עבר את הרשת. ז. 

ח. כדור הנמצא במשחק נוגע בשחקן או בן זוגו או כל דבר 
שהשחקן/בן זוגו לובשים )מלבד המחבט(.

כשאינו  השחקן  במחבט  נוגע  במשחק  הנמצא  ט. כדור 
נמצא בידו של השחקן.

בזוגות, שני השחקנים נוגעים בכדור בזמן ההחזרה. י. 

5.11 החזרה חוקית
בכל המקרים הבאים הכדור הנחבט נחשב לחוקי:

יחידים  רשת/מקל  ברשת/רצועת  פוגע  הנחבט  א. הכדור 
ונכנס לתוך מגרש המטרה.

כדור הנחבט בצורה חוקית )לא הופר חוק 5.10( למגרש  ב. 
המטרה מסתובב  מעל הרשת וחוזר למגרש של השחקן 

החובט.
או  )מעל  עובר מצידה של הרשת  בזווית  כדור הנחבט  ג. 

מתחת לגובה הרשת( ונוחת במגרש המטרה.
למקל  הרשת  קורת  שבין  בפער  עובר  הנחבט  הכדור  ד. 

היחידים ונוחת באזור המטרה
את  סיים  החובט  חוקית,  בצורה  בכדור  שחבט  ה. לאחר 

תנועת המחבט מעבר לרשת )לא הפר את חוק 5.10(.
הכדור הנחבט פוגע בכדור אחר הנמצא באזור המטרה  ו. 

מרגע תחילת הנקודה.

HINDRANCE - 5.12 הפרעה
יוצר  ושחקן  במידה  הפרעה מכוונת של שחקן ליריבו:   
את  יפסיד  הוא  ליריב במהלך הנקודה  מכוונת  הפרעה 

הנקודה.
הפרעה בלתי מכוונת של שחקן ליריבו: במידה  ושחקן   
הנקודה  במהלך  ליריב  מכוונת  בלתי  הפרעה  יוצר 
תשוחק נקודה חוזרת )LET - חוק 5.9(.  אם המקרה יחזור 
על עצמו פעם שנייה במשחק, המעשה ייחשב כהפרעה 

מכוונת והשחקן יפסיד את הנקודה.
במידה  השחקנים:  בהשפעת  שלא  למשחק  הפרעה   
ומתרחשת הפרעה למשחק שלא בהשפעת השחקנים 
יתרחש  שהדבר  פעם  בכל   )LET( חוזרת  נקודה  תקבע 

במשחק.  
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6. תיקון טעויותחו
ככלל מנחה,  אם מתגלה טעות כדוגמת הטעויות המצוינות 
בהמשך, כל הנקודות ששוחקו לפני גילוי הטעות יישארו 

תקפות.

6.1 - במהלך משחקון רגיל או שובר שוויון, במידה והשחקן 
)לדוגמא: מצד היתרון במקום צד  נכון  מגיש מהצד הלא 
ישוב  והשחקן  שתתגלה  ברגע  תתוקן  הטעות  השיוויון( 
להגיש מהצד שממנו הוא אמור להגיש בהתאם לתוצאה. 
פסילת הגשה שנעשתה לפני גילוי הטעות תישאר תקפה.

6.2 - במהלך משחקון רגיל או שובר שוויון, במידה והשחקן 
במקום  הצפוני  החצי  )לדוגמא  נכון  הלא  מהחצי  מגיש 
והשחקן  שתתגלה  ברגע  תתוקן  הטעות  הדרומי(,  החצי 
בהתאם  להגיש  אמור  הוא  שממנו  מהצד  להגיש  ישוב 
הטעות  גילוי  לפני  שנעשתה  הגשה  פסילת  לתוצאה. 

תישאר תקפה.

במידה והשחקן מגיש שלא בתורו במהלך משחקון   - 6.3
ברגע  להגיש  יתחיל  להגיש  היה  שאמור  השחקן  רגיל, 
שהטעות תתגלה. תיקון הטעות בין יריבים מבטל פסילת 
הגשה שנעשתה ע”י היריב\ים כולל במשחק זוגות.  תיקון 
טעות בין בני אותו זוג )במשחק זוגות( לא מבטל פסילת 

הגשה. 
עם  הושלם  הגשה  ומשחקון  במידה  גיסא,  מאידך  חשוב: 
מכן,  לאחר  רק  מתגלה  והטעות  המוטעה  ההגשות  סדר 
יוחזר לסדר המקורי.  יוותר כפי שהוא ולא  סדר ההגשות 

ראה סעיף 6.9 בקשר לשינוי תיזמון החלפת כדורים. 

שובר  במהלך  בתורו  שלא  מגיש  והשחקן  במידה   -  6.4
שוויון, אם הטעות מתגלה לאחר ששוחקו מספר זוגי של 
נקודות הטעות תתוקן ברגע שתתגלה. אם הטעות מתגלה 
נקודות סדר ההגשות  זוגי של  אי  לאחר ששוחקו מספר 
בשובר השוויון יוותר כפי שהוא ולא ישונה לסדר המקורי. 
פסילת הגשה של היריב לא תישאר תקפה. החוק תקף גם 
לשובר שיוויון במשחק זוגות כאשר טעות ההגשה נפלה 

בין בני הזוג.

6.5 -  במהלך משחקון רגיל או שובר שוויון, במשחק זוגות, 
במידה ומתגלה טעות בסדר הקבלה של בני  הזוג המקבל, 
השוויון  שובר  המשחקון/  לסיום  עד  ישמר  החדש  הסדר 

ובמשחקון הקבלה הבא ישוב לסדר המקורי.
6.6 - אם בשגגה במצב של 6:6 במשחקונים התחיל שובר 
שוויון כאשר הוסכם מראש כי המערכה תשוחק בשיטת 
אחת,  נקודה  לאחר  מתגלה  והטעות  יתרון”,   “מערכת 
 15:0 של  לתוצאה  תומר  והנקודה  מיד  תתוקן  הטעות 

במשחקון ה-13. במידה  והטעות מתגלה לאחר ששוחקו 
מספר נקודות העולה על אחת, המערכה תמשיך בשיטת 
את  ינצח  השוויון  בשובר  והמנצח  שוויון”  שובר  “מערכת 

המערכה.

התחיל  במשחקונים   6:6 של  במצב  בשגגה  אם   -  6.7
כי המערכה תשוחק  רגיל כאשר הוסכם מראש  משחקון 
לאחר  מתגלה  והטעות  שוויון”,  שובר  “מערכת  בשיטת 
ששוחקה נקודה אחת הטעות תתוקן מיד והנקודה תומר 
1:0 בשובר השוויון. במידה והטעות תתגלה  לתוצאה של 
לאחר ששוחקו מספר נקודות העולה על אחת, המערכה 
 ,8:8 של  לתוצאה  עד  יתרון”  “מערכת  בשיטת  תמשיך 
כאשר  הטעות(  גילוי  במועד  תלוי  יותר,  גבוה  מספר  )או 

בתוצאה זו ישוחק שובר שוויון. 

6.8 - אם בשגגה במצב בו אמור היה להתחיל שובר שוויון 
מתחילה   -  SUPER TIE BRAKE  - נקודות   10 עד  מכריע  
“מערכת יתרון” או “מערכת שובר שוויון”, והטעות מתגלה 
והנקודה  מיד  תתוקן  היא  אחת  נקודה  ששוחקה  לאחר 
במידה  המכריע.  השוויון  בשובר   1:0 של  לתוצאה  תומר 
והטעות תתגלה לאחר ששוחקו מספר נקודות העולה על 
)במשחק  שחקנים  או  ששחקן  עד  יימשך  המשחק  אחד, 
זוגות( ישיגו שלושה משחקונים. אם התוצאה תגיע ל-2:2, 
הטעות  אם  זה.  במצב  ישוחק  המכריע  השוויון  שובר 
תתגלה לאחר שהצדדים שיחקו מספר נקודות העולה על 
אחת לאחר התוצאה 2:2, המערכה תמשיך כ”מערכת שובר 

שוויון” .

מספר  לאחר  הכדורים  החלפת  התבצעה  לא  אם   -  6.9
המשחקונים שנקבע מראש, הטעות תתוקן כך שהשחקן/
בכדורים  הישן  בסדר  להגיש  אמורים  שהיו  שחקנים 
החדשים יקבלו אותם להגשה גם בסדר החדש, זאת לאחר 
מספר משחקונים קטן ככל האפשר. לאחר הטעות ותיקונה 
כל שאר ההחלפות תשארנה צמודות למספר המשחקונים 
משחקון  הכדורים  הוחלפו  בשגגה  אם  המקורי.  המוסכם 
אחד לפני מועד ההחלפה המתוכנן, יוחלפו הכדורים שוב 

בתחילת המשחקון הבא.

7. משחק רציף
כעקרון מנחה, משחק הטניס יהיה רציף מן הרגע שהוא 
שהמשחק  ועד  מוגשת(  הראשונה  )כשההגשה  מתחיל 

מסתיים ומוכרז מנצח.

7.1 - בין נקודה לנקודה בתוך משחקון מותרת לכל היותר 
הפוגה של 20 שניות . חוק זה חל על המגיש שכן המקבל 
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צריך לשחק לפי הקצב הסביר של המגיש )חוק 5.8.4(.
 

בכל  הראשון  למשחקון  פרט  צדדים,  בהחלפת   -  7.2
מערכה או בשובר שוויון, תתקיים הפסקה של לכל היותר 
שלפני  במשחקון  האחרונה  הנקודה  סיום  בין  שניות   90
ההחלפה, לבין ההגשה הראשונה במשחקון הראשון לאחר 

ההחלפה )השחקנים יתבקשו לקום לאחר 60 שניות(.

7.3 - בסיום מערכה תתקיים הפסקה של לכל היותר 120 
במערכה שהסתיימה,  האחרונה  הנקודה  סיום  בין  שניות 
)השחקנים  הבאה  במערכה  הראשונה  ההגשה  לבין 

יתבקשו לקום לאחר 90 שניות(.

תנאי  בהם  במקרים  בלבד:  ונוער  נשים  בתחרויות   -  7.4
ולחות  חום  של  בשילוב  קיצוניים  בתחרות  האוויר  מזג 
)בהחלטת השופט  “תנאי מזג אוויר קיצוניים”  חוק  יחול 
10 דקות בין סיום  הראשי בלבד( המאפשר הפסקה של 
השלישית.  המערכה  של  לתחילתה  השנייה  המערכה 
במהלך הפסקה זו רשאיות השחקניות לצאת מן המגרש 
אך אסור עליהן לקבל טיפול רפואי ו/או עצות אימון. חוק 
זה אינו חל על משחקים שבה המערכה השלישית הינה 

שובר שיוויון עד 10 נקודות.

7.5 ציוד שיצא מכלל שימוש
השחקן  ציוד  לשחקן,  קשורה  שאיננה  שמסיבה  במידה 
יש  תיקון  דורש  או  שימוש  מכלל  יצא  המחבט(  )מלבד 

לאפשר לשחקן זמן סביר לטיפול בבעיה.  

7.6 פסק זמן רפואי
לא יינתן זמן מעבר להגבלות המופיעות בחוקים 7.1 - 7.3 

לצורך התאוששות.
לטיפול  הניתנת  רפואית  מבעיה  הסובל  שחקן  זאת,  עם 
רשאי לקבל “פסק זמן רפואי” אחד באורך של לכל היותר 
180 שניות לטיפול בבעיה זו. שחקן רשאי לקבל פסק זמן 
לטיפול*  שניתנת  רפואית  בעיה  לכל  בלבד  אחד  רפואי 
שהתגברה  )או  המשחק  תחילת  לפני  התקיימה  שלא 
הטיפול  אפשרות  לגבי  ההחלטה  את  המשחק(.  במהלך 
פיזיותרפיסט  יקבל  התפתחותה  ומועד  הרפואית  בבעיה 
הספורט שנמצא במקום התחרות, הוא זה שגם יבצע את 
הטיפול הרפואי. בנוסף, רשאי השחקן לקבל שני טיפולים 
רפואיים בבעיה זו, כאשר הטיפולים יעשו בזמן ההפסקות 
שבין מעברי הצדדים או בהפסקה שבין המערכות ויוגבלו 

לזמן החוקי של ההפסקה.  
*לא ניתן לטפל בבעיות רפואיות שטיפול בהן לא ישפר 
את מצב הפציעה, בנוסף לא ניתן לטפל בבעיות רפואיות 
שלשם הטיפול בהן יש צורך בשימוש בחמצן, עירוי או זריקות.

חשוב: לא ניתן לקבל פסק זמן רפואי עבור התכווצויות. 
שחקם הסובל מהתכווצויות במהלך משחק יוכל לקבל 2 

טיפולי חילוף צדדים/הפסקת מערכה במהלך המשחק.

7.7 הפסקת שירותים/החלפת לבוש
לצורך  המגרש  מן  לצאת  אישור  לבקש  רשאי  שחקן 
הפסקת שירותים או החלפת לבוש )נשים בלבד(. הפסקת 
השירותים איננה מוגבלת בזמן מוגדר וצריכה להימשך זמן 

סביר.
שבין  בהפסקה  תילקח  השירותים  הפסקת  כי  רצוי 
תילקח  הלבוש  החלפת  הפסקת  כי  חובה  המערכות. 

בהפסקה שבין המערכות.
 2 לקחת  רשאית  שחקנית  כל  יחידות  נשים  במשחק 

הפסקות )שירותים או החלפת לבוש(.
במשחק גברים יחידים כל אחד מהשחקנים רשאי לקבל 
מ-3 מערכות  הטוב  הפסקת שירותים אחת במשחק של 
ושתי הפסקות שירותים המשחק של הטוב מ-5 מערכות. 

בכל משחקי הזוגות כל אחת מן הקבוצות רשאית לקבל 2 
הפסקות.  אם שני בני הזוג יוצאים להפסקה ביחד הדבר 
נחשב כהפסקה אחת. בכל פעם ששחקן עוזב את המגרש 
לצורך הפסקה, הדבר נחשב לאחת מההפסקות המותרות, 

ללא קשר להתנהלות בן זוגו. 
החימום  תחילת  לאחר  שנלקחת  שירותים  הפסקת  כל 
נחשבת לאחת מן ההפסקות המותרות. כל הפסקה נוספת 
תטופל  במקביל  אך  תאושר,  המותרות  להפסקות  מעבר 
)עיכוב  המשמעת  קוד  של  הענישה  סדר  תחת  בענישה 

משחק מכוון(.

7.8 השהייה ודחיית המשך המשחק
אם  המשחק  המשך  את  זמנית  להשהות  רשאי  שופט 
שכזו  השהייה  זאת.  המצריכים  סביבתיים  תנאים  קיימים 
ומועד  אופן  לגבי  ישירות לשופט הראשי שיחליט  תדווח 
המשך המשחק. בעת השהייה שכזו על השופט לאסוף את 
כדורי המשחק, לרשום את התוצאה במערכות, משחקונים 
השחקנים  מיקום  את  המגיש,  מי  לרשום  וכן  ונקודות 
במגרש ואת הזמן שבו הושהה המשחק. דחייה בשל חושך 
מספר  לאחר  או  המערכה  סיום  לאחר  להיעשות  צריכה 
זוגי של משחקונים ששוחקו בתוך המערכה ובתיאום עם 

השופט הראשי בלבד. 
זכאותם של השחקנים לחימום מחדש תחושב באופן הבא:
השהייה של 15-0 דקות במשחק לא תזכה את השחקנים 

בחימום מחדש. 
השהייה של 30-15 דקות תזכה את השחקנים ב-3 דקות 

של חימום מחדש.
ב-5  את השחקנים  תזכה  דקות  מ-30  יותר  של  השהייה 

דקות של חימום מחדש.
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7.9 זמני מנוחה בין משחקיםחו
שחקנים המשחקים יותר ממשחק אחד ביום יזכו למנוחה 

בין משחקיהם ע”פ הסולם הבא:
שחקן שמשחקו ארך פחות משעה יזכה למנוחה של עד 

חצי שעה.
שחקן שמשחקו ארך בין שעה לשעה וחצי יזכה למנוחה 

של עד שעה.
שחקן שמשחקו  ארך יותר משעה וחצי יזכה למנוחה של 

עד שעה וחצי.

8. עבירות שחקן במקום התחרות
TIME VIOLATION - 8.1 עיכוב משחק שלא בכוונה תחילה

כלא  שתיתפס   )7 )חוק  הרציף  המשחק  חוק  על  עבירה 
נעשית בכוונה תחילה תחשב כעיכוב משחק שלא בכוונה 

תחילה. 
באזהרה  השחקן  את  תחייב  במשחק  ראשונה  עבירה 

 )WARNING(
 PENALTY( כל עבירה נוספת תביא להוספת נקודה ליריב

 .)POINT

8.2 עבירות על קוד המשמעת של חוקי הטניס -
CODE VIOLATIONS

שחקן העובר על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ייענש 
בהתאם לסולם הבא:

תגרור  המשמעתי  הקוד  על  במשחק  ראשונה  עבירה   
העובר/ הזוג  השחקן/בני  של   )WARNING( אזהרה 

עוברים את העבירה.
עבירה שנייה על הקוד המשמעתי תגרור הוספת נקודה   

)PENALTY POINT( לשחקן/בני הזוג היריבים.
הוספת  תגרור  המשמעתי  הקוד  על  שלישית  עבירה   
המשחקון  )הוספת  ליריב   )GAME PENALTY( משחקון 

מעגלת את המשחקון הקיים כלפי מעלה(. 
ברגע שהשחקן מבצע עבירה הגוררת הוספת משחקון,   
רשאי  אשר  לשופט  מייד  להודיע  האחראי  השופט  על 

לפסול את השחקן עם כל עבירה נוספת. 
בתחרות  הבלעדית  הסמכות  בעל  הינו  הראשי  השופט 

לפסול שחקן מן המשחק.

DELAY OF GAME - 8.2.1 עיכוב משחק בכוונה תחילה
על  כעבירה  ייחשב  שחקן  ע”י  המשחק  של  מכוון  עיכוב 
ויגרור ענישה בהתאם  הקוד המשמעתי של חוקי הטניס 
לכך. במקרים מסוימים עיכוב משחק ייחשב תמיד כמכוון - 
למשל אם השחקן לא עומד בזמנים לאחר פסק זמן רפואי 
או לא חזר בזמן מהפסקת שירותים. במקרה ששחקן קיבל 
במידה  תחילה”,  בכוונה  שלא  משחק  “עיכוב  על  הזהרה 

ואינו מוכן לשחק בתוך 20 שניות - יקבל אזהרה על “עיכוב 
משחק מכוון”.  

חשוב: ככלל אצבע, עבירת עיכוב משחק מכוון מתבצעת 
כאשר השחקן אינו יכול להמשיך לשחק )לדוגמא שחקן 
קרע את כל מחבטיו ולא יכול להתחיל את הנקודה הבאה(

AUDIBLE OBSCENITY - 8.2.2 שפה בוטה
שימוש במילים גסות או מילים היכולות להיתפס כפוגעות 
ייחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ויגרור 
ענישה בהתאם לכך. תחת קטגוריה זו נופלות כל הגסויות 
אשר לא מכוונות לישות ספציפית אך מכילות אופי פוגע.

VISIBLE OBSCENITY - 8.2.3 תנועה גסה
ביצוע תנועות גסות או תנועות העלולות להתפרש כגסות 
של  הקוד המשמעתי  על  כעבירה  ייחשב  במהלך משחק 
יכולה  התנועה  לכך.  בהתאם  ענישה  ויגרור  הטניס  חוקי 
להיעשות ע”י השחקן תוך כדי שימוש בידיו, המחבט שלו 

או כל דבר אחר הנמצא בהישג ידו במהלך המשחק.

VERBAL ABUSE - 8.2.4 פוגענות מילולית
כפוגע  להיתפס  העלול  בביטוי  או  גסות  במילים  שימוש 
המשחק  במהלך  ספציפית  לישות  כנגד  מכוונת  בצורה 
הטניס  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  ייחשב 
ויגרור ענישה בהתאם.  כשמדובר בישות ספציפית הכוונה 
היא לשופט, שחקן, צופה, מאמן, ספונסר או כל איש אחר.

 
PHYSICAL ABUSE - 8.2.5 פגיעה פיזית

פגיעה פיזית בשחקן, מאמן, צופה, שופט או כל איש אחר 
במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של 
החוק  לצורך  לכך.  בהתאם  ענישה  ותגרור  הטניס  חוקי 
ניתן לדייק ולומר כי תחת הגדרתו נכללת כל “נגיעה לא 

מאושרת” בישות כלשהי במהלך המשחק.

 ABUSE OF BALLS - 8.2.6 פגיעה בכדור
התייחסות לכדור בצורה אלימה, פזיזה או מסוכנת במהלך 
חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  תחשב  המשחק 
כולל  לא  זה  חוק  לכך.  בהתאם  ענישה  ותגרור  הטניס 
כתוצאה  אגרסיבית  בצורה  נחבט  הכדור  בהם  מקרים 

מניסיון לגיטימי של שחקן לזכות בנקודה.
8.2.7 פגיעה במחבט או ציוד -  

 ABUSE OF RACQUET OR EQUIPMENT
פגיעה אלימה במחבט או בציוד ע”י שחקן במהלך המשחק 
הטניס  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  תחשב 
ניתן  שכזאת  לעבירה  כדוגמא  בהתאם.  ענישה  ותגרור  
לראות שבירה של המחבט או ציוד אחר בכעס או פגיעה 

מכוונת ואלימה ברשת או באביזר קבוע הנמצא במגרש. 
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 COACHING AND COACHES - 8.2.8 אימון ומאמנים
המשחק  במהלך  השחקן  ע”י  המאמן  מן  תדרוך  קבלת 
הטניס  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  תחשב 
תקשורת,  כל  זה,  חוק  לצורך  בהתאם.  ענישה  ותגרור 
במהלך  לשחקן  המאמן/מלווה  בין  ויזואלית,  או  מילולית 
זה  חוק  הגדרת  תחת  כן,  כמו  כתדרוך.  ייחשבו  המשחק 
נכלל האיסור של המאמן או המלווה של השחקן לעבור 
מן העבירות האחרות על הקוד המשמעתי של  על אחת 
של  לעבירה  כן  גם  תחשב  שכזו  עבירה  הטניס.  חוקי 

השחקן על הקוד המשמעתי ותגרור ענישה בהתאם.

8.2.9 התנהגות בלתי ספורטיבית - 
 UNSPORTSMANLIKE CONDUCT

המשחק  במהלך  שחקן  של  ספורטיבית  בלתי  התנהגות 
הטניס  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  לעבירה  תחשב 
ותגרור ענישה בהתאם. לצורך החוק תוגדר התנהגות בלתי 
ספורטיבית כהתנהגות בעלת אופי פוגע או גס אשר לא 
מוצאת את הגדרתה באף אחת מן העבירות האחרות על 

הקוד המשמעתי.

 BEST EFFORT - 8.2.10 ניסיון לנצח
ברור  לספק  מעבר  תעיד  המגרש  על  שהתנהגותו  שחקן 
כי אינו מנסה לנצח את המשחק ייחשב כעובר על הקוד 

המשמעתי של חוקי הטניס יוענש בהתאם.
לכלל  ולהביאו  זה  בחוק  מושכל  שימוש  לעשות  יש 
שימוש אך ורק כאשר התנהגות השחקן על המגרש אינה 
משאירה מקום לספק באשר להתייחסותו למשחק. כמו כן, 

יש לדווח לשופט הראשי לפני השימוש בחוק זה.

 LEAVING THE COURT - 8.3 עזיבת המגרש
הקוד  על  עבירה  אינה  אישור  ללא  המגרש  עזיבת 
המשמעתי בפני עצמה אך פעולה זו עשויה יכולה להביא 
לענישה בהתאם לקוד המשמעתי, במידה ושיקול הדעת 
קיצוניים  במקרים  שכזאת.  ענישה  מצדיק  השופט  של 
על השופט האחראי על המשחק לקרוא לשופט הראשי 

שעשוי להחליט לפסול את השחקן העובר את העבירה.

IMMEDIATE DEFAULT - 8.4 פסילה מיידית
השופט הראשי בלבד רשאי לפסול שחקן לאחר עבירה 
יחידה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס, במידה והוא 
שופט  על  הפסילה.  את  כמצדיקה  העבירה  את  מוצא 
שהתבצעה  לאחר  מיד  המשחק  את  להפסיק  המשחק 
העבירה שעלולה להביא לפסילה מיידית ולהודיע על כך 

לשופט הראשי כדי שיקבל את ההחלטה המתאימה. 

5 סוגי עבירות אשר עלולות לגרום פסילה מיידית:
פוגענות מילולית חמורה.  .1

התנהגות בלתי ספורטיבית חמורה.  .2
פגיעה של כדור/מחבט/ציוד באדם הגורמת לנזק, שלא   .3

בכוונה תחילה.
כוונה לפגוע באדם אחר )ללא קשר לתוצאה(.  .4

פגיעה פיזית.  .5

9. קוד אתי עבור שופטי טניס -
CODE FOR OFFICIALS

9.1 - שופט טניס חייב להימצא בכושר פיזי טוב.

9.2 - שופט טניס מתחייב לראייה טבעית או מתוקנת של 
 .6:6

שופט טניס חייב להגיע בזמן המיועד לכל תחרות   -  9.3
ששובץ אליה.

9.4 - שופט טניס מוסמך חייב להיות בקיא בחוקי הטניס 
השופט  יבקש  שכזה  בידע  מחסור  קיים  באם  ולהבינם. 

עזרה מן הממונים עליו.

9.5 - שופט טניס חייב לשמור על היגיינה אישית ולשמור 
על חזות מקצועית בזמן שיפוט.

9.6 - אסור על שופט טניס לשתות משקאות אלכוהוליים 
פחות מ-12 שעות לפני שיפוט. כמו כן חל איסור על שופט 
לשתות אלכוהול במקום התחרות או בעת שהוא לובש את 

בגדי התחרות הרשמיים.

לכל  ביחס  פניות  חוסר  על  לשמור  חייב  שופט   -  9.7
השחקנים בכל עת. במידה וקיים ניגוד אינטרסים שעלול 
בכך  לעדכן  השופט  על  זה,  פניות  בחוסר  ספק  להטיל 
את הממונים עליו ואת השופט הראשי בתחרות בה ניגוד 
אסור  מנחה  כקו  רלוונטי.  להיות  עלול  זה  אינטרסים 
צורה  בכל  מלווים  או  שחקנים  עם  להסתודד  לשופט 
שיכולה להראות או להיתפס כלא מקצועית או כמטילה 

דופי ביושרם המקצועי כשופטים.

או  ביקורת  להעביר  לערער,  טניס  שופט  על  אסור   -  9.8
לדון בהחלטות מקצועיות של שופטים אחרים בפני איש 

מלבד השופט המדובר עצמו, או השופט הראשי.

9.9 - אסור על שופט טניס להיות בקשר כלשהו לתעשיית 
הימורים או לקבל כסף או טובות הנאה מגורם לא מוסמך 
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מהיותו חו בעקיפין  או  ישירות  הנובע  תפקוד  לכל  בתמורה 
שופט טניס.  

9.10 - שופט  לא ישוחח עם צופים אלא אם כן נדרש לכך 
כחלק מתפקידו המקצועי.

9.11 - שופט לא יתראיין בכל הקשור לתפקודו או תפקודם 
המקצועי של שופטים אחרים.

9.12 - שופט לא יערער או יעביר ביקורת על אי בחירתו 
לשפוט בתחרות או על כל החלטת שיבוץ שנעשתה ע”י 

הגורמים האחראים לכך. 

איתו  העובדים  השופטים  לצוות  יתייחס  שופט   -  9.13
יפריעו  לא  אשר  עבודה  יחסי  עימם  וינהל  וביושר  בכבוד 

לתפקוד המקצועי. 
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ציוד
שונים  מסוגים  משומשים  כדורים  מטבע,  סטופר,  מטר, 

וקופסת כדורים חדשה אם יש צורך, דף ועט.
מומלץ: כובע, בקבוק מים, קרם הגנה מפני השמש.  

לפני המשחק
השופט  ע”י  לכך  המיועד  בזמן  התחרות  למקום  הגעה 
מן  אחרת  הודעה  או  מייל  התקבל  לא  באם  הראשי. 
למשבץ  לפנות  יש  התחרות  לפני  הראשי  השופט 
הרלוונטי. יש להגיע בתלבושת השיפוט הרשמית אלא 

אם כן נמסר מידע אחר ע”י השופט הראשי
השופט הראשי יערוך פגישה לפני תחילת היום בה הוא 
יחלק  וכן  יסביר על נהלי התחרות בקטגוריות השונות 
יש  שאלות  ויש  במידה  המשקיפים.  בין  המגרשים  את 

לשאול אותן בפורום זה.
בדיקת  אחראי.  המשקיף  שעליהם  למגרשים  הגעה 
יחידים, כסאות  גובה הרשת, מקלות   - תקינות המגרש 

לשחקנים, לכלוך ושאר דברים מיותרים על המגרש.
קצר  תדרוך  ובנוסף  הגרלה,  לביצוע  השחקנים  כינוס 
על תנאי המשחק )מס' כדורים, החלפת כדורים, מיקום 
המשקיף במידה ומתעוררת בעיה, הפסקות שירותים וכו'(.

בזמן המשחק
המגרשים  על  לתצפית  ביותר  הנוחה  העמדה  בחירת 

שבאחריות המשקיף.
לפחות  משחקונים   4 בכל  במשחקים  תוצאות  בדיקת 

)בערך כל רבע שעה(.
והעברה  מיוחדים  ואירועים  משמעת  עבירות  רישום 

למשקיף מחליף.
גשם/טפטופים,  להפסקות  בנוגע  ראשונית  קביעה 
של  במקרה  המגיש  צד  כולל  ותוצאה  כדורים  ואיסוף 

ירידה מהמגרש.
תזמון פסקי זמן לפציעות והפסקות גשם )חשוב לזכור 
את  לשאול  יש  החימום  בזמן  מופסק  משחק  שאם 
הזוכה בהגרלה באם הוא מעוניין לשנות את בחירתו עם 

החזרה למגרש מההפסקה(.
הפעולות  סדר  את  לזכור  חשוב  רפואי  זמן  פסק  לגבי 
איגוד  מוסמך של  פיזיותרפיסט  אין  כאשר  לבצע  שיש 

הטניס בתחרות:
הטיפול . 1 לביצוע  ניטראלית  מקצועית  סמכות  חיפוש 

הרפואי
את . 2 לבצע  ניטראלית  לא  רפואית  לסמכות  לאפשר 

הטיפול
לאפשר למאמן או להורה של השחקן לטפל בפציעה . 3

)עם בקרה על הנעשה(
לאפשר לשחקן עצמו לטפל בעצמו במשך פסק זמן . 4

רפואי חוקי.

תיקון טעויות
הבהרת כלל "כל שחקן קובע בצד שלו - כאשר ספק 
הרוחות  את  להרגיע  ניסיון  תוך  היריב",  לטובת  הינו 

במקרה ומשחק "מתחמם"
תיקון קריאת חוץ מחוץ למגרש - יוסבר בהמשך.

הנוהל   ועפ"י  למקרה  בהתאם  תוצאה  טעויות  תיקון 
המקובל בחוקת הטניס - תזכורת מובאת בהמשך.

במידה והבחנתם או מפנים את תשומת לבכם לעבירת 
ניתן  ממשיך,  הוא  ואם  לשחקן  להעיר  יש   ,Foot-fault

להיכנס למגרש ולקרוא קריאה זו נגדו. בשום אופן אין 
לקרוא Foot-fault מחוץ למגרש כמשקיף.

השחקן  באחריות  או  השחקנים   2 שבאחריות  קריאות 
לקרוא נגד עצמו, במידה ויש אי הסכמה ולא ראיתם את 
 Foul Shot, “Not-up” :חוזרת נקודה  לפסוק  יש  המקרה 

Net

נוהל טיפול בקריאות חוץ 
של השחקנים

חוץ  קריאת  על  וויכוח  בשל  למגרש  ונקראתם  במידה   .1
את  לשמוע  עליכם  המדוברת  בנקודה  נכחתם  ולא 
בצידו  נעשתה  שהקריאה  הצד  אך  הצדדים  טיעוני 
לדובב  לנסות  ניתן  נחת.  הכדור  היכן  שיכריע  זה  הוא 
את שחקנים ולבחון עד כמה הם בטוחים בקריאה אך 
כל  כי  להסביר  יש  בגרסותיהם  דובקים  והם  במידה 
שחקן קורא את הכדורים שבצד שלו ולהבטיח כי את/ה 

תשקיף בתשומת לב על המשך המשחק .
וויכוח על קריאת  חוץ  ונקראתם למגרש בשל  במידה   .2
ונכחתם בנקודה עליכם להחליט בין האופציות הבאות:

והשחקן שקרא את קריאת החוץ, . 1 היה בחוץ  הכדור 
צדק.

סבירות . 2 יש  ולכן  מאוד  קרוב  אך  בפנים  היה  הכדור 
גבוהה שהשחקן שגא בקריאתו ללא כוונה תחילה

השחקן . 3 כי  וסביר  ס"מ   5-10 בין  בפנים  היה  הכדור 
שקרא קריאת חוץ שיקר בקיראתו

הכדור היה בפנים יותר מ-30 ס"מ וברור לחלוטין כי . 4
השחקן שקרא קריאת חוץ שיקר במצח נחושה בכדי 

לזכות בנקודה.

הפעולה של המשקיף תיגזר מהחלטתו באשר לאופציה 
המתאימה.
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אופציה  א - להיכנס למגרש ולהצדיק את קריאת החוץ. ע
לשחקן  סימון  ע"י  מבחוץ  הקריאה  את  לאשר  גם  ניתן 

המפקפק בקריאה.
אופציה ב - במידה ואין וויכוח לא להיכנס למגרש ולאפשר 
למשחק להמשיך, במידה ויש וויכוח להסביר שהכדור נחת 
הבאה  שבפעם  להסביר  אך  חוזרת,  נקודה  ולתת  בפנים 
שהמקרה יחזור על עצמו השחקן שקרא חוץ יפסיד את 

הנקודה )הפרעה בלתי מכוונת(
לשחקן  הנקודה  את  ולתת  למגרש  להיכנס   - ג  אופציה 
ספורטיבית  בלתי  התנהגות  על  הזהרה  לתת  וכן  היריב 

לשחקן שקרא את הקריאה השקרית.
אופציה ד -  יש להיזהר עם אופציה זו ולהשתמש במהלך 
להיכנס  יש  לכך.  המתאימים  הקיצוניים  במקרים  זה 
ולשאול את השחקן שקרא את הכדור היכן הכדור נחת. 
ג. אם  יש לפעול לפי אופציה  אם השחקן מודה ששיקר 
לקרוא  יש  בחוץ  נחת  שהכדור  לטעון  ממשיך  השחקן 
לשופט הראשי ,  להסביר לו את מה שקרה ולבקש פסילה 

ע"ב התנהגות בלתי ספורטיבית חמורה.

שתי  לשחקן  לתת  שלא  להקפיד  חשוב  כללי  באופן 
לא  והשחקן  במידה  מסויימת.  נקודה  לנצח  אפשרויות 
קורא את קריאת החוץ באופן אוטומטי לאחר המגע של 
הכדור במגרש הוא מאבד את האפשרות לטעון שהכדור 
נחת בחוץ בהמשך הנקודה או לאחר הכרעתה. יש לזכור 
כניסיון  נחשבת  לא  אינסטיקטיבית  החזרה  חבטת  כי 

לנצח נקודה.

נוהל טיפול בוויכוח לגבי תוצאה
 - העובדות  כל  את  לבדוק  יש  למגרש  הכניסה  בעת   .1
כיוון ההגשה, סדר העמידה על המגרש  מקבל, מגיש,  

וכד' - עובדות אלו עשויות לעזור בפתרון.
לשאול את כל אחד מהצדדים מה טענתו לגבי התוצאה   .2

ולבקש לשחזר את הנקודות בכדי לבסס את טענותיו.
במידה וניתן להיעזר בעובדות בכדי לקבוע עם מי הצדק   .3

יש לעשות זאת.
במידה והעובדות אינן מספיקות ניתן לנסות ולהשתמש   .4

בשחזור של השחקנים בכדי לקבל את ההחלטה.
איתן  בסיס  מספקים  לא  השחזורים  וגם  במידה   .5
מחיקת  ע"י   בתוצאה  את  לקבוע  יש  להחלטתנו  
הגרסאות  )לדוגמא: אם  במחלוקת  הנקודות שנמצאות 
כאשר   15:15 תהיה  התוצאה   15:30 מול   30:15 הן 

הנקודה שבמחלוקת תימחק(. 
כאשר מדובר בגרסאות שונות לגבי תוצאה המשחקונים   .6
התוצאה  רישומי  עם  הסכסוך  את  ליישב  לנסות  ניתן 

שנעשו במהלך המשחק.
אחד  ממשחקון  יותר  של  בפערים  שמדובר  במקרה   .7
לערב  יש    )1:3  ,3:1 )לדוגמא  בגרסאות של השחקנים 

את השופט הראשי.
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תיאור כללי
הגדרת התפקיד המכרזית של קוון הטניס היא להיות עזר 
לשופט הכסא בניהול המשחק. לכל אורך המשחק החל 
מההכנות ועד לסיומו לאיסוף הציוד בסיומו,  תפקידו של 
הקוון הוא לסייע לשופט הכסא לנהל את המשחק בצורה 

המיטבית.

לפני המשחק 
כובע,  סטופר,  מטר,  רשמי,  שופטים  ביגוד  חובה:  ציוד 

בקבוק מים.
למרכיבי  להחלפה  עדשות  הגנה,  קרם  מומלץ:  ציוד 

עדשות, משקפי שמש.
בפתיחת כל יום יקבל הקוון הדרכה בסיסית מן השופט   
הראשי. ההדרכה תכלול את המגרשים בהם יעבוד, אופן 
ההחלפות ומועדיהן, וכל מידע מנהלתי רלוונטי לתחרות 

המדוברת.
על  ארוכות  שעות  לעבוד  עשוי  שהקון  לזכור  חשוב   
רבה  משמעות  יש  כן  ועל  עבודה  יום  במהלך  המגרש 
בכל  מים  ושתיית  כובע  חבישת  הגנה,  מקדם  למריחת 
הפסקה. את פרק הזמן שבו הקוון נמצא מחוץ למגרש 

חשוב לנצל למנוחה ורגיעה באזור מוצל.
יעזור  פתיחת המשחקים  עם  לעבוד  קוון אשר מתחיל   
המגרש  את  להכין  עימו  עובד  אשר  הכסא  לשופט 
יחידים  מקלות  הצבת  לרבות:  זאת  המשחק.  לתחילת 
קיום  בדיקת  במרכז,  הרשת  מדידת  יחידים,  במשחק 
בחינת  לשחקנים,  שמשיות  לשחקנים,  ישיבה  כסאות 

ניקיון המגרש וכד’.

במהלך המשחק
ויעמוד  השחקנים  עם  הקוון  יקום  המשחק  בפתיחת   
הראשון.  ההגשה  לכדור  בהמתנה  הייעודית  בעמדתו 
לאורך המשחק הקוון ינוח בזמני המנוחה הייעודיים של 
בכל  ראשון  משחקון  לאחר  בהחלפות  )לא  השחקנים 

מערכה ולא בהחלפת הצדדים במהלך שובר שיוויון(.
עם  נקודה  כל  פתיחת  לפני  מוצא  לעמדת  יירד  הקוון   

הגעת המגיש לעמדת ההגשה.
שופט  עם  עין  קשר  ייזום  הקוון  המשחק  כל  לאורך   

הכסא בנקודות הזמן הבאות:
לאחר קריאות חוץ קרובות של הקוון.  .1  

בסיום נקודות בהן הכדור נחת בתוך המגרש קרוב לקו   .2  
עליו אחראי הקוון.

)חשוב  השחקנים  ומנוחת  צדדים  החלפות  במהלך   .3  
להסיר את משקפי השמש במהלך המנוחה בכדי ליצור 

קשר עין עם שופט הכסא(.

במידה ומדובר על משחק עם צוות קוונים המתחלף   .4  
יחד הקוון ישמור על קשר עין עם ראש הצוות במהלך 

החלפות צדדים ומנוחת השחקנים.

מן  משהו  לבקש  או  מידע  לחלוק  צריך  וקוון  במידה   
השופט הראשי, הקוון ירים את ידו במהלך זמן המנוחה 
בכדי  הראשי  השופט  לאישור  ויחכה  הצדיים  בחילוף 
דרך  בכל  להימנע  יש  כי  להדגיש  חשוב  אליו.  לגשת 

מניהול שיחה שכזו באופן שאינו דיסקרטי.
אחד  ידי  על  ברורה  משמעת  עבירת  ונעברה  במידה   
לדעתו  אך  אליה  נחשף  הקוון  עבירה אשר  השחקנים, 
שופט הכסא לא מודע אליה, על הקוון להרים ידו באופן 
מיידי עם ביצוע העבירה ולחכות לאישור שופט הכסא 

להגיע אליו ולתאר לו את מה שהתרחש.
למגרש  מחוץ  רפואי  שירותים/טיפול  הפסקת  בעת   
שופט הכסא עשוי לבקש מן הקוון ללוות את השחקן 
אחראי  הקוון  מגרש.  לגבולות  מחוץ  הימצעותו  בעת 
לבחון את קיום הקוד המשמעתי על ידי השחקן. במידה 
עליו  למגרש  מחוץ  הקוד  על  בעבירה  מבחין  והקוון 
ליידע את השחקן כי הוא ביצע/מבצע עבירה ולדווח על 

העבירה לשופט הראשי מיד עם החזרה למגרש. 
יגיע  בהחלפת הצדדים שלפני החלפת הכדורים הקוון   
לעמדת השופט, יפתח קוספת כדורים חדשה ויכין את 
כדורים  החלפת  בעת  להחלפה.  המיועדים  הכדורים 
לכסא  ויביעם  המשומים  הכדורים  את  יאסוף  הקוון 
המגיש.  לשחקן  החדשים  הכדורים  את  וייתן  השופט 
)במידה ויש על המגרש קוון על קו ההגשה זהו תפקידו 

לטפל בהחלפות הכדורים(.
בהפסקת שבין המשחקונים הקוון יעזור לשופט הכסא   

לעדכן את לוח התוצאות שעל המגרש.
לגבולות  מעבר  שנמצא  משחק  כדור  כל  יביא  קוון   

המגרש במהלך חילוף צדדים ומנוחת השחקנים.
במידה ומדובר על משחק עם אוספי כדורים הקוון יעזור   
לשופט הכסא לתקשר עם אוספי הכדורים בכל הקשור 

להעברת הכדורים לשחקנים ובין צידי המגרש.
בסיום המשחק הקוון ימתין במקומו עד ללחיצת הידיים   
יאסוף  הקוון  מכן  לאחר  הכסא.  לשופט  בין השחקנים 
את כדורי המשחק ויביאם לעמדת השופט. הקוון יעזור 

לשופט הכסא בהחזרת הציוד למשרד התחרות.

כלל אצבע: בעת החלפת קוון במהלך רוטציה יש להגיע 
למגרש עד 7 דקות לפני מועד ההחלפה המיועד. חשוב 
לזכור- עדיף להיכנס למגרש 7 דקות לפני הזמן המיועד 

להחלפה מאשר דקה אחת אחריו.
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קריאות וסימונים של הקווןת
במהלך המשחק

בתוך  נוחת  והכדור  במידה  בפנים(:  )כדור  טוב  סימון   
הקו  מן  ס”מ  מ-20  פחות  של  במרחק  המגרש  תחומי 
הנמצא תחת אחריותו של הקוון, יש להצמיד ולהושיט 
ידיים צמודות הפונות כלפי הקרקע בצורה  שתי כפות 

אנכית.
כדור בחוץ: במידה והכדור נוחת מחוץ לקו עליו אחראי   
מחוץ  קבוע  באביזר  נוגע  והכדור  במידה  או  הקוון, 
 OUT לגבולות הקו עליו אחראי הקוון יש לקרוא קריאת
)במידה    FAULT או  הנקודה(  במהלך  ומדובר  )במידה 
ומדובר בהגשה(. כ-2 שניות לאחר הקריאה יש להושיט 
את היד הקרובה יותר לכוון החוץ הצידה באופן שייצור 
90 מעלות בין היד לבין הגוף. בעת קריאות קרובות  יש  
לקרוא בצורה חזקה והחלטית יותר וכן להשאיר את היד 
יותר. במידה ושופט הכסא  בחוץ מספר שניות ממושך 
מתקן את הקריאה אשר נעשתה ע”י הקוון עליו לחזור 

באופן מיידי לעמדת המוצא!
תיקון )CORRECTION(: במידה וקוון סבור שקרא קריאת   
ללא  מיידי  האופן  הקריאה  את  לתקן  עליו  שגויה  חוץ 
כל עיקוב על ידי קריאת CORRECTION  והושטת היד 
באופן  פנים  בשום  מעלה.  כלפי  החוץ  לכוון  הקרובה 
אסור על קוון לתקן את קריאתו לאחר ערעור או תגובה 

כלשהי של השחקן אשר הפסיד את הנקודה.
פסע  פסילת  בעת   :)FOOT FAULT( פסע  פסילת   
 FOOT המתרחשת על הקו עליו אחראי הקוון, יש לקרוא
FAULT ולהושיט את היד הקרובה יותר לקוון החוץ כלפי 

מעלה. יש לזכור כי הקוון על קו הבסיס אחראי לקריאות 
האורך  קו  על  הבסיס, הקוונים  קו  של  הפסע  פסילת 
אחראי לקריאות פסילות הפסע שעל ההמשך הדימיוני 

של קו האורך וכך גם לגבי הקוון על קו האמצע.
נחסם  הקוון  של  הראיה  ושדה  במידה   :UNSIGHTED  
באופן שבו הוא לא יכול לראות היכן נוחת הכדור בסמוך 
לכוון  ידיו  את  להרים  הקוון  על  אחראי,  הוא  עליו  לקו 
פניו ולהחזיקם במרחק של כ30 ס”מ מן הפנים לאורך 2 

שניות תוך כדי הפניית המבט לכוון שופט הכסא.

הקו  על  ורק  אך  אחראי  קוון  כל   - לזכור  מאוד  חשוב 
שלו! אין לקרוא קריאות חוץ או לסמן סימון טוב לגבי 
קווים אחרים. במידה ואין קוון על קו מסוים זוהי אחריותו 
החוץ  קריאות  את  לקרוא  הכסא  שופט  של  הבלעדית 

הרלוונטיות לגביו.

טכניקות בסיסיות 
לעבודה על הקווים

הנקודה  במהלך  הכדור  אחרי  לעקוב  יש  אורך:  קן   
הקו  לכיוון  מתקדם  הכדור  שבו  ברגע  בקו  ולהתמקד 
הכדור  זריקת  לאחר  ההגשה,  בעת  הקוון.  אחראי  עליו 
הוא  עליו  האורך  בקו  להתמקד  הקוון  על  המגיש  ע”י 
הקוון  על  המקבל  ע”י  הסתרה  וקיימת  במידה  אחראי. 
לנוע הצידה בכדי להימנע מן ההסתרה תוך כדי יצירת 

זווית מינימאלית בין הקוון לבין הקו.
לעקוב  הנקודה,  לכוון  הכסא  את  ליישר  יש  בסיס:  קו   
הבסיס  בקו  ולהתמקד  הנקודה  במהלך  הכדור  אחר 

הרלוונטי ברגע שהכדור מתקדם לכוון הקו. 
שהמגיש  ברגע  ההגשה  בקו  להתמקד  יש  הגשה:  קו   
זורק את הכדור לצורך ההגשה. ניתן לשנות את התנוחה 
על הכסא של הקוון פנימה או החוצה בכדי לייצר זווית 

ראיה טובה יותר. 
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עקרונות   2 מנחים  הטניס  במגרש  הקוונים  שיבוץ  את 
מרכזיים:

אשר  קוונים  כמות  שיבוץ  בעת   - הרחוק”  “הקו  עקרון 
אינה מספקת לכיסוי כל קווי המגרש )פחות מ-5 קוונים( 
הכסא  משופט  ביותר  הרחוק  שהקו  כך  ישובצו  הקוונים 

בכל נקודה ונקודה יהיה מכוסה.
עקרון “ההסתרה” - בעת שיבוץ של יותר מקוון אחד על 
קווי האורך, בכל סידור קוונים ימנע המצב בו קוון יאלץ 
לקרוא קו אורך בזמן ההגשה בעודו עומד מאחורי המקבל 
)קו זה יכוסה ע”י הקוון בצידו השני של המגרש(. עקרון זה 

נכון עד ל-7 קוונים.

שיבוצים לפי כמות קוונים: 

משופט  ביותר  הרחוק  האורך  קו  את  יקרא   - אחד  קוון 
הכסא. הקוון יקרא את הקו לכל אורכו - דרך הרשת. בעת 
קו  את  יקרא  הקוון  הכסא  לשופט  הקרוב  לריבוע  הגשה 
האורך  קו  לעבר  ינוע  מכן  ולאחר  ההגשה  בזמן  האמצע 
לנכון  יראה  הכסא  ושפוט  הכסא. במידה  משופט  הרחוק 

למקם את הקוון בצורה שונה הוא רשאי לעשות כן. 

האורך  קווי  שני  את  יקראו  הקוונים  שני   - קוונים  שני 
את  יקרא  המקבל  בצד  הקוון   . הרשת  דרך  אורכם,  לכל 
האורך  קו  את  יקרא  המגיש  של  בצדו  והקוון  האמצע  קו 
ההסתרה(. לאחר  עיקרון  מגישים )בשל  אליו  הריבוע  של 
האורך  לקו  ינוע  האמצע  קו  את  שקרא  הקוון  ההגשה 
שאינו מכוסה. במידה ושופט הכסא יראה לנכון למקם את 

הקוונים בצורה שונה הוא רשאי לעשות כן. 

כפי  האורך  קווי  את  יקראו  קוונים  שני   - שלושה קוונים 
שתואר בסעיף “שני קוונים”. הקוונים יקראו את הקו לכל 
ההגשה.  קו  את  יקרא  הנוסף  הקוון  הרשת.  דרך  אורכו, 
הקוונים  את  למקם  לנכון  יראה  הכסא  ושופט  במידה 

בצורה שונה הוא רשאי לעשות כן. 

האורך.  קווי  את  יקראו  קוונים  - שלושה  קוונים  ארבעה 
בעת ההגשה קוון בצדו של המקבל יקרא את קו האמצע. 
קוון בצידו של המגיש יקרא את קו האורך של הריבוע אליו 
מגישים )בשל עקרון ההסתרה(. קוון האורך הנוסף יקרא 
קוונים  תנועת  תהיה  לא  מכוסה.  שאיננו  האורך  קו  את 
הקודמים(.  השיבוצים  לשלושת  )בניגוד  הנקודה  במהלך 
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דרך הרשת.  אורכו,  יקראו את הקו לכל  קווני האורך  כל 
הקוון הרביעי יקרא את קו ההגשה.  במידה ושופט הכסא 
רשאי  הוא  שונה  בצורה  הקוונים  את  למקם  לנכון  יראה 

לעשות כן. 

ששני  כך  משובצים  קוונים  חמישה   - קוונים  חמישה 
קוונים יקראו את קווי האורך )כפי שתואר לעיל במצב של 
שני קוונים ושלושה קוונים(. יש לזכור כי קריאת הקווים 
הקוונים  שלושת  הרשת.  ,דרך  הקו  כל  לאורך  נעשית 
הנותרים יקראו את קווי הרוחב כך שקוון אחד יקרא את קו 
ההגשה ושני הקוונים הנוספים יקראו את שני קווי הבסיס.  

ששלושה  כך  משובצים  קוונים  שישה   - קוונים  שישה 
קוונים יקראו את קווי האורך )כפי שתואר לעיל בשיבוץ 
כי קריאת הקווים נעשית  לזכור  יש  קוונים(.  של ארבעה 
לאורך כל הקו, דרך הרשת, ואין תזוזה של קוונים במהלך 
הנקודה. שלושת הקוונים הנותרים יקראו את קווי הרוחב 
כך שקוון אחד יקרא את קו ההגשה ושני הקוונים הנוספים 

יקראו את קווי הרוחב.

שארבעה  כך  משובצים  קוונים  שבעה   - קוונים  שבעה 
עד  האורך  קווי  ארבעת  כך  האורך  קווי  את  יקראו  קוונים 
ריבוע  את  יכסו  המקבל  בצד  מכוסים. קוונים  יהיו  הרשת 
ריבוע  של  האורך  קו  את  יקרא  אחד  שקוון  כך  ההגשה 
ההגשה והקוון השני יקרא את קו האמצע. לאחר ההגשה 
יש  הפנוי.  האורך  לקו  ינוע  האמצע  קו  את  שקרא  הקוון 
שבה  המינימאלית  הקוונים  כמות  זוהי  כי  לב  לשים 
הקוונים  שלושת  הרשת.  עד  האורך  קווי  את  קוראים 

הנותרים יקראו את קווי הרוחב כפי שתואר לעיל. 

קווי  שכל  כך  משובצים  קוונים  תשעה   - קוונים  תשעה 
המגרש מכוסים ע”י קוונים. שישה קוונים על קווי האורך 
האמצע( עד  וקווי  הצד  )קווי  האורך  קווי  כל  את  קוראים 
הרשת. אין תנועת קוונים במהלך הנקודה. שלושת הקוונים 
הנותרים יקראו את קווי הרוחב כפי שתואר לעיל. הרכב זה 
של תשעה קוונים נפוץ אך ורק בתחרויות הגדולות ביותר 
וניתן לראותו בארץ במשחקי גביע דיוויס וגביע הפדרציה.

חמישה קוונים
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שבעה קוונים
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CU
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כן  אם  אלא  חדשים  כדורים   3 עם  משוחק  משחק  כל 
נאמר אחרת בסעיף הרלוונטי

תחרויות פנים ארציות:

תחרויות אזוריות - יחידים - הטוב מ-3 מערכות, שובר 
שיוויון עד 10 במערכה השלישית, אין החלפות כדורים. 
זוגות - הטוב מ-3 מערכות, NO ADD, שובר שיוויון עד 

10 נקודות במערכה השלישית, אין החלפות כדורים.
תחרויות ארציות - יחידים - הטוב מ-3 מערכות מלאות, 
מ-3  הטוב   - זוגות  שלישית.  מערכה  כדורים  החלפת 
במערכה   10 עד  שיוויון  שובר   ,NO ADD מערכות, 

שלישית, אין החלפת כדורים.
החלפת  אין   ,NO ADD משחקונים,   8 עד   - נייק  סבב 
שובר   ,NO ADD מערכות,   מ-3  הטוב   - גמר  כדורים. 

שיוון עד 10 במכרעה השלישית, אין החלפות כדורים.
מערכות  מ-3  הטוב   - יחידים    - לאומיות  תחרויות 

מלאות, החלפת כדורים במערכה השלישית.
אליפות ישראל לבוגרים - יחידים - הטוב מ-3 מערכות 
4 כדורי משחק.  מלאות, החלפת כדורים בשיטת 9/11, 
זוגות - הטוב מ-3 מערכות, NO ADD, שובר שיוויון עד 
10 נקודות במערכה השלישית, החלפת כדורים בשיטת 

9/11, 4 כדורי משחק. 

ליגה:

ונערות  נערים  לנוער,  לאומית  ליגה   - צעירות  ליגות 
כדורים  החלפת  מלאות,  מערכות  מ-3  הטוב  יחידים 
 NO מערכות,  מ-3  הטוב   - זוגות  השלישית.  במערכה 
אין  השלישית,  במערכה   10 עד  שיוויון  שובר   ,ADD

החלפות כדורים.
מ-3  הטוב  יחידים   - מחוזיות  ליגות   - צעירות  ליגות 
 ,10 עד  שיוויון  שובר  שלישית  מערכה  מ-2:2,  מערכות 
אין החלפת כדורים. זוגות - הטוב מ-3 מערכות מ-2:2, 
NO ADD, שובר שיוויון עד 10 במערכה השלישית, אין 

החלפות כדורים.
 - יחידים   - וארצית   לאומית  ליגה   - בוגרות  ליגות 
במערכה  כדורים  החלפת  מלאות,  מערכות  מ-3  הטוב 
השלישית. זוגות - הטוב מ-3 מערכות, NO ADD, שובר 
שיוויון עד 10 במערכה השלישית, אין החלפות כדורים. 
פיינל 4 ליגה לאומית - שיטת משחקים זהה, החלפת 

כדורים בשיטת 11/13, 4 כדורי משחק.
מ-3  הטוב   - יחידים   - וג’  א’,ב’  ליגות   - בוגרות  ליגות 
מערכות, שובר שיוויון עד 10 נקודות במערכה השלישית, 
 NO מערכות,  מ-3  הטוב   - זוגות  כדורים.  החלפת  אין 

אין  השלישית,  במערכה   10 עד  שיוויון  שובר   ,ADD

החלפות כדורים.

תחרויות בינ"ל:

יחידים   -  )TE(  14/16 גיל  עד  לנוער  בינ”ל  תחרויות 
)מוקדמות( - הטוב מ-3 מערכות מלאות, החלפת כדורים 
מ-3  הטוב   - גמר(  )בית  יחדים  השלישית.  במערכה 
השלישית.  במערכה  כדורים  החלפת  מלאות,  מערכות 
שובר   ,NO ADD מלאות,  מערכות  מ-3  הטוב   - זוגות 
שיוויון עד 10 נקודות במערכה השלישית, אין החלפות 

כדורים. 
תחרויות בינ” לנוער עד גיל ITF JUNIORS( 18( - יחידים 
)מוקדמות( - הטוב מ-3 מערכות מלאות, החלפת כדורים 
מ-3  הטוב   - גמר(  )בית  יחדים  השלישית.  במערכה 
השלישית.  במערכה  כדורים  החלפת  מלאות,  מערכות 
שובר   ,NO ADD מלאות,  מערכות  מ-3  הטוב   - זוגות 
שיוויון עד 10 נקודות במערכה השלישית, אין החלפות 

כדורים.
יחידים   -  )ITF PRO CIRCUIT( לבוגרים  בינ”ל  תחרויות 
)מוקדמות( - הטוב מ-3 מערכות מלאות, החלפת כדורים 
במערכה השלישית, 4 כדורי משחק. יחידים )בית גמר( 
בשיטת  כדורים  מלאות, החלפת  מערכות  מ-3  הטוב   -
 NO ,11/13, 4 כדורי משחק. זוגות  - הטוב מ-3 מערכות
נקודות במערכה השלישית,   10 עד  שיוויון  ADD, שובר 

החלפת כדורים בשיטת 11/13, 4 כדורי משחק.
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ić



20 21קורס שופטים

חוקי המשחק:

לחוקת  חופף  גלגלים  כיסאות  טניס  של  המשחק  חוקי 
ה-ITF הרגילה למעט מספר מקרים יוצאי דופן:

א( חוק שתי הקפיצות
של  קפיצות  לשני  רשאי  גלגלים  כסאות  טניס  שחקן 
היריב  של  לצד  הכדור  את  להחזיר  חייב  השחקן  הכדור. 

לפני שהכדור קופץ על הקרקע בפעם השלישית.
הקפיצה השנייה של הכדור יכולה להיות בתוך או מחוץ 

לתחומי המגרש הנכון.

ב( הכיסא
החוקים  כל  ולכן  מגופו  לחלק  נחשב  השחקן  כיסא 

שמתקשרים לגוף השחקן חלים גם על הכיסא.

ג( ההגשה
ההגשה צריכה להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

1( מיד לפני ההגשה, המגיש צריך להיות במצב סטטי עם 
הכיסא  של  אחת  דחיפה  לבצע  רשאי  המגיש  הכיסא. 
מהמצב  במעבר  ההגשה  ביצוע  לפני  תנופה  לצורך 

בסטטי.
בכל  הכיסא,  גלגלי  עם  לגעת  איסור  חל  השחקן  2( על 
מהלך ביצוע ההגשה באחד מהקווים אשר תוחמים את 
אזור ההגשה )המשך דמיוני של קווי האורך וקו הבסיס(.
אפשרית  בלתי  הקונבנציונלית  ההגשה  ושיטת  3( במידה 
קוואד(,  )נפוץ בקטגוריית  פיזית עבור השחקן  מבחינה 
יכול השחקן להיעזר באדם נוסף אשר יזרוק את כדור 
חייבת  זו  שיטה  זאת  אם  ההגשה.  בזמן  השחקן  עבור 

להיעשות על בסיס קבוע.

ד( שחקן מפסיד את הנקודה
השחקן יפסיד את הנקודה אם:

בקרקע  נוגע  שזה  לפני  הכדור  בהחזרת  נכשל  1( הוא 
בפעם השלישית.

הוא  כאשר  מייצב   / בולם  בתור  ברגלו  נעזר  2( השחקן 
מבצע את פעולת ההגשה או בזמן החזרה רגילה במהלך 

הנקודה.
ישיר עם  3( הוא נכשל מלשמור חלק אחד מעכוזו במגע 

הכיסא כאשר הוא חובט בכדור.

ה( הנעת הכיסא עם הרגל
1( במידה והשחקן עקב אי יכולת פיזית אינו מסוגל להניע 
את הכיסא עם גפיו העליונות, יהיה רשאי לעשות זאת 

ע”י אחת מרגליו.
הנעת  לצורך  ברגלו  להשתמש  רשאי  והשחקן  2( במידה 
הכיסא, השחקן יוכל לעשות פעולה זו רק במידה ורגלו 

לא תיגע בשום שלב בקרקע.

ו( הפסקת שירותים
יהיה רשאי לקבל שתי הפסקות שירותים במהלך  שחקן 
בסוף  בשאיפה  יילקחו  ההפסקות  יחידים/זוגות,  משחק 
מערכה. אורכה של כל הפסקת שירותים תוגבל לזמן סביר 
את  לקבל  להפסקה  יציאתו  לפני  מחויב  השחקן  כאשר 
אישור שופט הכיסא או במידה ואין אחד כזה אז מיריבו. 
הפסקות שירותים נוספות יכולות להיות מאושרות במידת 

הצורך ע”י שופט הכיסא/ משקיף/שופט ראשי.

ז( הכנת ציוד
כל שחקן אחראי לדאוג לכך שכל ציודו כולל הכיסא יהיו 
מוכנים בזמן לקראת המשחק. שופט הראשי רשאי לפסול 
שחקן אשר לא יהיה מוכן לעלות למגרש תוך רבע שעה 

מרגע שמשחקו נקרא למגרש.

ח( מחבטי קוואד
ארוכים  טניס  מחבטי  עם  לשחק  רשאים  קוואד  שחקני 
מהרגיל במידה ויש להם תחושה חלקית בגפיים העליונות 
אשר מאלצת לחזק את אחיזתם ע”י קשירת המחבט עם 

טייפ ליד.

ט( זמן טיפול ותיקון ציוד / ציוד שבור / 
החלפת הטייפ המקבע )לשחקני קוואד(

את  יש  הראשי  השופט  או  משקיף   / הכיסא  לשופט 
הסמכות להשהות את המשחק מהסיבות הנ”ל. סה”כ זמן 
השהיית המשחק במצטבר לסיבות בנ”ל לא יעלה על 20 

דקות למשחק.

החלפת  במהלך  נוסף  זמן  לקבל  זכאים  קוואד  שחקני 
צדדים לצורף שינוי מיקום או סידור הקשירה של המחבט 
מראש  כך  על  והודיעו  במידה  זאת  ענישה,  ללא  לידם, 
תחילתו  )לפני  כיסא  השופט  היריב/  הסכמת  את  וקיבלו 

של המשחק(   

ם
לי

לג
 ג

ת
או

ס
כי

ס 
ני

ט
ט 

פו
שי

י 
ל

ה
 נ

:'
 ג

ח
פ

ס
נ

ם
ל

עו
ה

 ו
ל

א
ר

ש
 י

-
ס 

ני
ט

ה
י 

ט
פ

שו
ל 

ש
ם 

גי
ת

ת 
ני

כ
תו

 :
ד'

ח 
פ

ס
נ

מערך שופטי הטניס בישראל:

שופטים  כ-100  כולל  בישראל  הטניס  שופטי  מערך 
פעילים. שופטים אלו מחולקים לדרגות ע”פ רמת הניסיון 

וההכשרה שלהם בענפי שיפוט הטניס השונים.

תגי שיפוט לאומיים

הבסיסית  ברמה  לאומיים  שופטים   - לאומי  ירוק  תג   
ביותר. מוכשרים לעבור כקוונים ו/או משקיפים בתחרויות 
ובוגרים  לנוער  ובינ”ל  לאומיות  ארציות,  אזוריות,  טניס 
מספר  של  קורס  כוללת  ההכשרה  בארץ.  המתקיימות 
ימים בהנחיית שופט טניס בינ”ל, ומעבר המבחן התיאורטי 

והמעשי שבסיום הקורס.

לעבוד  המוכשרים  לאומיים  שופטים   - לאומי  כחול  תג   
כשופטי כסא בתחרויות אזוריות, ארציות, לאומיות ובינ”ל 
לנוער ולבוגרים המתקיימות בארץ. לאחר ששופט בעל תג 
ירוק רוכש מספיק ניסיון הוא מוזמן להשתתף בקורס לתג 
בהנחיית  ימים  מספר  של  קורס  כוללת  ההכשרה  כחול, 
שבסיום  התיאורטי  המבחן  ומעבר  בינ”ל  טניס  שופט 

הקורס.

שופטים לאומיים המוכשרים לעבוד   - תג אדום לאומי   
ולאומיות  ארציות  אזוריות,  בתחרויות  ראשיים  כשופטים 
רוכש  ירוק  תג  בעל  ששופט  לאחר  בארץ.  המתקיימות 
אדום.  לתג  בקורס  להשתתף  מוזמן  הוא  ניסיון  מספיק 
שופט  בהנחיית  ימים  מספר  של  קורס  כוללת  ההכשרה 

טניס בינ”ל ומעבר המבחן התיאורטי שבסיום הקורס.

תגי שיפוט בין לאומיים

המוכשר  לאומי  בין  כסא/ראשי  שופט   - בינ”ל  לבן  תג   
לשפוט כשופט כסא/ראשי בתחרויות בינ”ל בארץ ובחו”ל. 
לאחר ששופט בעל תג כחול רוכש מספיק ניסיון כשופט 
כסא איגוד הטניס הישראלי בוחר לשלוח שופט זה לקורס 
בינ”ל בהנחיית שופטי טניס בכירים מהעולם. קבלת התג 

מותנית במעבר המבחן התיאורתי שבסיום הקורס

וההכשרה  הניסיון  ברמת  התפתחות   - בינ”ל  ארד  תג   
בינ”ל  ניסיון  לבן הצובר  תג  בתחום שיפוט הכסא. שופט 
רב וציוני הערכה טובים מן השופטים הבכירים בתחרויות 
בהן הוא עובד מוזמן להשתתף בקורס יוקרתי לקבלת תג 
הארד בהנחיית שופטי הטניס הבכירים בעולם. קבלת התג 

מותנית במעבר מבחני האמצע והמבחן המבחן התיאורתי 
המסכם שבסיום הקורס.

תג כסף בינ”ל כשופט כסא - התפתחות ברמת הניסיון   
ארד  תג  בעל  שופט  הכסא.  שיפוט  בתחום  וההכשרה 
תג  לדרגת  מקודם  טובות  והערכות  מספק  ניסיון  הצובר 
כסף  תג  בעל  טניס  הבינ”ל.שופט  איגוד הטניס  ע”י  כסף 
מכריעים  ובשלבים  גדולות  בתחרויות  לשפוט  יכול  בינ”ל 

יותר של תחרויות אלו מאשר שופט בעל תג ארד.

התפתחות ברמת הניסיון   - תג זהב בינ”ל כשופט כסא   
כסף  תג  בעל  שופט  הכסא.  שיפוט  בתחום  וההכשרה 
)כשופט כסא( הצובר ניסיון מספק והערכות טובות מקודם 
לדרגת תג זהב ע”י איגוד הטניס הבינ”ל.שופט טניס בעל 
ביותר  הגדולות  בתחרויות  לשפוט  יכול  בינ”ל  זהב  תג 

בעולם ובשלבים המכריעים ביותר של תחרויות אלו.

בענף  התפתחות   - שופטים  כאחראי  בינ”ל  כסף  תג   
אחראי השפטים. שופט בעל תג לבן בינ”ל הצובר ניסיון 
מספק כאחראי שופטים וציוני הערכה טובים מן הממונים 
הכסף  תג  לקבלת  בינ”ל  בקורס  להשתתף  מוזמן  עליו 
כאחראי שופטים בהנחיית שופטי הטניס הבכירים בעולם. 
קבלת התג מותנית במעבר מבחני האמצע והמבחן המבחן 

התיאורתי המסכם שבסיום הקורס.

ברמת  התפתחות  שופטים -  כאחראי  בינ”ל  זהב  תג   
בעל  שופט  השופטים.  אחראי  בתחום  וההכשרה  הניסיון 
תג כסף )כאחראי שופטים( הצובר ניסיון מספק והערכות 
הבינ”ל. הטניס  איגוד  ע”י  זהב  תג  לדרגת  מקודם  טובות 
כאחראי  לשמש  יכול  בינ”ל  זהב  תג  בעל  טניס  שופט 

שופטים בתחרויות הגדולות ביותר בעולם.

תג כסף בינ”ל כשופט ראשי - התפתחות בענף השופט   
מספק  ניסיון  הצובר  בינ”ל  לבן  תג  בעל  שופט  הראשי. 
עליו  הממונים  מן  טובים  הערכה  וציוני  ראשי  כשופט 
מוזמן להשתתף בקורס בינ”ל לקבלת תג הכסף כשופט 
ראשי בהנחיית שופטי הטניס הבכירים בעולם. קבלת התג 
מותנית במעבר מבחני האמצע והמבחן המבחן התיאורתי 

המסכם שבסיום הקורס.

תג זהב בינ”ל כשופט ראשי - התפתחות ברמת הניסיון   
וההכשרה בתחום אחראי השופטים. שופט בעל תג כסף 
ע”י  זהב  ניסיון מקודם לדרגת תג  )כשופט ראשי( הצובר 
איגוד הטניס הבינ”ל.שופט טניס בעל תג זהב בינ”ל יכול 

לשמש כשופט ראשי בתחרויות הגדולות ביותר בעולם.
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מאגר  ניהול  על  האמון  הגוף  הינה  הטניס  שיפוט  ועדת 
גוף  הינה  השיפוט  ועדת  בנוסף  בישראל.  הטניס  שופטי 
המייעץ לשאר ועדות המשנה של איגוד הטניס בנושאים 

הנוגעים לתקנון ושיפוט.
לרווחתם של שופטי  לדאוג  בכדי  הוקמה  ועדת השיפוט 
קידום  ונהלי  עבודה  נהלי  לייצר  בכדי  בישראל,  הטניס 
קשר  לקיום  להביא  בכדי  וכן  לאכיפתם  ולדאוג  שקופים 

ישיר בין איגוד הטניס לכלל שופטי הטניס הישראלים.

למאגר  ומצטרף  את הכשרתו  מסיים  טניס  כאשר שופט 
העבודה  נהלי  את  עצמו  על  מקבל  הוא  הטניס  שופטי 

הבאים:
של  הטניס  שופטי  ועדת  ע”י  שהוכשרו  טניס,  שופטי   .1
טניס  בתחרויות  ורק  אך  יעבדו  בישראל  הטניס  איגוד 
על  יקבל  לא  טניס  ועדת השיפוט. שופט  ע”י  שאושרו 
עצמו עבודה כשופט טניס או הדורשת הפגנת ידע של 
שיפוט טניס ללא אישור ועדת שיפוט הטניס בישראל. 
דרך  ורק  אך  יעבוד  השיפוט  עבודת  חלוקת  תהליך 

מנגנוני השיבוץ של ועדת השיפוט.
בעת  או  כשופט  עבודתו  במהלך  טניס  שופט  כל  על   .2
עיסוקיו הקשורים בכל דרך שהיא להיותו שופט טניס 
לראות עצמו כנציג של ועדת השיפוט ושל איגוד הטניס 
וחוסר משוא  בישראל. עליו להפגין מקצועיות, אמינות 
באינטרס  להתחשב  ותמיד  תפקידו  ביצוע  בעת  פנים 

איגוד הטניס בהחלטותיו.
על כל שופט טניס להיות בקיא בחוקת הטניס ברמה   .3
.שופט המודע  לו לתפקד מקצועית כשופט  שתאפשר 
לחוסר בקיאותו בחוקה יבקש מכל גורם מוסמך בוועדה 
תנאי  את  לקיים  בידו  שיעזור  עזר  חומר  לו  לספק 
המקצועיות של התפקיד. במצב שבו עולה שאלת חוק 
למשבץ  יפנה  הוא  מיידי  למענה  השופט  זקוק  עליה 
אחד  חבר  לכל  או  שופט  הוא  בה  לתחרות  הרלוונטי 

בועדת השיפוט.
כל הפניות הרשמיות בענייני שכר, תנאים ו/או בקשות   .4
ייעשו במייל פורמאלי למשבץ הרלוונטי בועדת השיפוט.
כל הפניות הרשמיות בשאלות של קידום ייעשו במייל   .5

פורמאלי עם העתק לכלל חברי ועדת השיפוט.
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ברכות לעוברים!

בקורס  התיאורטי  המבחן  את  העובר  משתתף  כל 
 80 הינו  למעבר  המינימאלי  )ציון  והקוונים  המשקיפים 
נקודות( נכנס באופן אוטומטי למאגר השופטים המחכים 

להתנסות.

לצורך קבלת ההסמכה הרשמית כל משתתף חייב לעבור 
התנסות כקוון וכמשקיף בתחרות רשמית של האיגוד.

בסיום כל קורס יציג המרצה את התחרויות הקרובות בהן 
יוכלו המשתתפים לעבור את ההתנסות המעשית שלהם.

שופט מן המניין

למאגר  ייכנס  השופט  ההתנסויות  חובת  מילוי  לאחר 
מיילים  לקבל  ויחל  הטניס  איגוד  של  הרשמי  השופטים 
המאפשרים לו להגיש מועמדות לעבוד בתחרויות השונות.

ופרטים  מיקומן,  התחרויות,  תאריכי  את  יכיל  מייל  כל 
מנהלתיים נוספים. את הגשת המועמדות יש לשלוח לפני 
המועד האחרון להרשמה אשר יפורסם בגוף טופס הגשת 

המועמדות.

חייב  בתחרות  לעבוד  מועמדותו  את  מגיש  אשר  שופט 
לוודא כי קיבל את מייל השיבוצים לאותה התחרות. במידה 
לתחרות  השיבוצים  את  המציג  מייל  קיבל  לא  ושופט 
ימים לפני תחילת התחרות עליו ליצור   3 הרלוונטית עד 

קשר עם המשבץ הרלוונטי.

קבלת תשלום

לאחר יום העבודה הראשון על השופט לגשת למס הכנסה 
בכדי לקבל אישור ניכוי מס במקור.

יש לבקש לבצע ניכוי מס לספורטאים

מספר תיק הניכויים של איגוד הטניס הוא: 930387634

מספר הפקס שאליו יש לשלוח את האישור: 03-6499144 
)כדאי לרשום על הטופס “לידי הנהלת חשבונות”(

חשוב להתקשר לאיגוד הטניס ולקבל אישור על קבלת 
הפקס: 03-6499440

יש לבקש ניכוי מס על הסכום הכולל שאותו את מעריכים 
שתרוויחו משיפוט בשנה הקאלנדרית הנוכחית. נא לא 
להוציא אישור על ניכוי מס המיועד למשכורת חודשית 

-  אישור זה לא מתאים לדרישות איגוד הטניס.

המשכורת עבור כל תחרות תגיע לכתובת המגורים של 
ממועד   +60 שוטף  של  תשלום  במתקונת  בצ’ק  השופט 

סיום התחרות.

יש  נוספות  נושא לגבי חוסרים בתשלום או בעיות  בכל 
ליצור קשר עם המשבץ הרלוונטי או חבר אחר בוועדת 
השיפוט. נא לא להתקשר להנהלת חשבונות של איגוד 

הטניס בכדי לבדוק את מצב התשלום!

בכבוד רב,
ועדת השיפוט
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