
 והנהגת פלייאוף בליגה ג' שינוי שיטת פלייאוף תחתון ליגה ב'הוראת שעה ל

ג ואישרה הוראת שעה לשינוי שיטת -הנהלת ההתאחדות לכדורגל קיבלה את המלצת וועדת ליגות א

 הפליאוף התחתון בליגות ב' והנהגת משחקי פלייאוף בליגה ג'. 

 : פלייאוף תחתון ליגה ב' – הוראת השעה

צפון א' תתמודדנה במסגרת בליגה ב'  13-14 שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות הקבוצות. 1

כשהמארחת תהיה הקבוצה שתדורג  יוצא( פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד משחק

ול מנצחת פלייאוף עליון מ מבחן תתמודד במשחק כאמורהקבוצה שתפסיד במשחק  .13-במקום ה

המשחק יתקיים במגרש ניטראלי  (.תחתוןגליל עליון( ומחוז צפון ב' )גליל ) מחוז צפון א'ליגה ג' 

 .)ב( לתקנון גביע המדינה6הוראות סעיף  ויוכרע בהתאם לשייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע 

בליגה  15-16 מותלאחר שני סיבובים במקו נהתדורגות שוהקבוצ כאמורהמבחן  במשחקהמפסידה 

 תרדנה לליגה ג'. ב' צפון א'

' תתמודדנה במסגרת בצפון בליגה ב'  13-14 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות. 2

כשהמארחת תהיה הקבוצה שתדורג  יוצא( פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד משחק

מול מנצחת פלייאוף עליון  מבחןתתמודד במשחק  כאמורהקבוצה שתפסיד במשחק . 13-במקום ה

 .מארחת המשחק תהיה קבוצת ליגה ב'שומרון(. ' )ד( ומחוז צפון יזרעאל) צפון ג' ליגה ג' מחוז

הוראות סעיף ויוכרע בהתאם להמשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע 

 )ב( לתקנון גביע המדינה.6

בליגה  15-16 מותלאחר שני סיבובים במקו נהתדורגות שוהקבוצ כאמורהמבחן  המפסידה במשחק

 תרדנה לליגה ג'. 'בב' צפון 

א' תתמודדנה במסגרת  בליגה ב' דרום 13-14 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות. 3

כשהמארחת תהיה הקבוצה שתדורג  יוצא( פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד משחק

מנצחת פלייאוף עליון  מול מבחןתתמודד במשחק  כאמורהקבוצה שתפסיד במשחק . 13-במקום ה

המשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע ע"י תל אביב(. ב' ) דרוםן( ומחוז שרו) ליגה ג' מחוז דרום א'

 .)ב( לתקנון גביע המדינה.6הוראות סעיף  ויוכרע בהתאם לועדת הליגה והגביע 

בליגה  15-16 מותלאחר שני סיבובים במקו נהתדורגות שוהקבוצ כאמורהמבחן  המפסידה במשחק

 תרדנה לליגה ג'. א' דרוםב' 

' תתמודדנה במסגרת בליגה ב' דרום ב 13-14 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות. 4

כשהמארחת תהיה הקבוצה שתדורג  יוצא( פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד משחק

נגד הירידה לליגה ג' מול  מבחןתתמודד במשחק  כאמורהקבוצה שתפסיד במשחק . 13-במקום ה

המשחק יתקיים במגרש דרום(. ' )דרום ד( ומחוז מרכז) מנצחת פלייאוף עליון ליגה ג' מחוז דרום ג'

 .)ב( לתקנון גביע המדינה.6הוראות סעיף  ויוכרע בהתאם לניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע 

בליגה  15-16 מותסיבובים במקו לאחר שני נהתדורגות שוהקבוצ כאמור המפסידה במשחק המבחן

 תרדנה לליגה ג'. 'דרום בב' 

 פלייאוף ליגה ג'  –הוראת שעה 

ליגה ג' צפון א' )גליל עליון( וצפון ב'  הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות (א)

עליון  אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף בכל) 2-3ות במקומ)גליל מערבי( 

 . בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(שישוחק 

בליגה ג' צפון א'  2-כדלקמן: הקבוצה שתסיים במקום ה וייקבעוהביתיות המשחקים  סדר

(. הקבוצה עליון' )גליל בליגה ג' צפון א 3-שתסיים במקום ה)גליל עליון( תארח את הקבוצה 



 3-במקום ה שתסיים( תארח את הקבוצה תחתוןבליגה ג' צפון ב' )גליל  2-שתסיים במקום ה

 (. תחתון' )גליל בליגה ג' צפון ב

ה של הקבוצה אשר יתקיים במגרש תתמודדנה במשחק מבחן כאמורבמשחקים  המנצחות

 בעלת אחוזי ההצלחה הטובים ביותר מבין השתיים בתום העונה הסדירה. 

 לעניין זה "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן: 

הקבוצה אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  .א

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה 

הקבוצה אשר זכתה במספר הניצחונות הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות  .ב

 ת זהההמקסימלי שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונו

 המארחת ע"י הגרלה.תקבע  .ג

הפסידה במשחק הפלייאוף התחתון בליגה ב'  המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר

הוראות  ויוכרע בהתאם להמשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע  . צפון א'

 המדינה.)ב( לתקנון גביע 6סעיף 

ליגה ג' צפון ג' )יזרעאל( וצפון ד'  סיבובים בשני מחוזותהקבוצות שתדורגנה בתום שני  (ב)

עליון  אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף בכל) 2-3ות במקומ)שומרון( 

 . שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(

בליגה ג' צפון ג'  2-כדלקמן: הקבוצה שתסיים במקום ה וייקבעוהביתיות המשחקים  סדר

 (. יזרעאל' )בליגה ג' צפון ג 3-שתסיים במקום הת הקבוצה )יזרעאל( תארח א

שתסיים במקום תארח את הקבוצה  (בליגה ג' צפון ד' )שומרון 2-הקבוצה שתסיים במקום ה

 (. שומרון' )בליגה ג' צפון ד 3-ה

ה של הקבוצה אשר יתקיים במגרש תתמודדנה במשחק מבחן כאמורבמשחקים  המנצחות

 ים ביותר מבין השתיים בתום העונה הסדירה. בעלת אחוזי ההצלחה הטוב

 לעניין זה, "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן:

הקבוצה אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  .א

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה 

הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות  הקבוצה אשר זכתה במספר הניצחונות .ב

 המקסימלי שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונות זהה

 תקבע המארחת ע"י הגרלה. .ג

 

ק הפלייאוף התחתון בליגה ב' הפסידה במשח המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר

הוראות  ויוכרע בהתאם לגה והגביע המשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליצפון. 

 )ב( לתקנון גביע המדינה.6סעיף 

ליגה ג' דרום א' )שרון( ודרום ב' )תל  הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות (ג)

עליון  אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף בכל) 2-3ות במקומאביב( 

 . שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(

בליגה ג' דרום א'  2-כדלקמן: הקבוצה שתסיים במקום ה וייקבעוהביתיות משחקים ה סדר

 (. שרון' )בליגה ג' דרום א 3-שתסיים במקום ה)שרון( תארח את הקבוצה 

שתסיים בליגה ג' דרום ב' )תל אביב( תארח את הקבוצה  2-הקבוצה שתסיים במקום ה

 (. תל אביב' )בליגה ג' דרום ב 3-במקום ה

ה של הקבוצה אשר יתקיים במגרש תתמודדנה במשחק מבחן כאמורבמשחקים  המנצחות

 בעלת אחוזי ההצלחה הטובים ביותר מבין השתיים בתום העונה הסדירה. 

 לעניין זה, "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן:

הקבוצה אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  .א

 שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה 



הקבוצה אשר זכתה במספר הניצחונות הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות  .ב

 ת זהההמקסימלי שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונו

 תקבע המארחת ע"י הגרלה. .ג

 

 

הפסידה במשחק הפלייאוף התחתון בליגה ב'  המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר

הוראות ויוכרע בהתאם להמשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע . דרום א'

 )ב( לתקנון גביע המדינה.6סעיף 

ליגה ג' דרום ג' )מרכז( ודרום ד'  בים בשני מחוזותהקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבו (ד)

עליון  אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף בכל) 2-3ות במקומ)דרום( 

 . שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(

בליגה ג' דרום ג'  2-כדלקמן: הקבוצה שתסיים במקום ה וייקבעוהביתיות המשחקים  סדר

 (. מרכז' )בליגה ג' דרום ג 3-תסיים במקום הש)מרכז( תארח את הקבוצה 

בליגה ג' דרום ד' )דרום( תארח את הקבוצה שתסיים במקום  2-הקבוצה שתסיים במקום ה

 (. דרוםבליגה ג' דרום ד' ) 3-ה

ה של הקבוצה אשר יתקיים במגרש תתמודדנה במשחק מבחן כאמורבמשחקים  המנצחות

 בעלת אחוזי ההצלחה הטובים ביותר מבין השתיים בתום העונה הסדירה. 

 לעניין זה, "אחוזי ההצלחה הטובים ביותר" יחושבו כדלקמן:

הקבוצה אשר צברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימלי  .א

 ה שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה, ובמקרה של יחס נקודות זה

הקבוצה אשר זכתה במספר הניצחונות הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות  .ב

 המקסימלי שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה ובמקרה של יחס ניצחונות זהה

 תקבע המארחת ע"י הגרלה. .ג

 

 

הפסידה במשחק הפלייאוף התחתון בליגה ב'  המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר

הוראות  ויוכרע בהתאם לדרום ב'. המשחק יתקיים במגרש ניטראלי שייקבע ע"י ועדת הליגה והגביע 

 )ב( לתקנון גביע המדינה.6סעיף 

 

 2018/19במידה והתפנה מקום בליגה ב' בעונת  –הוראת שעה 

לקבוצה אשר הפסידה במשחק הפלייאוף  במידה והתפנה מקום בליגה ב' עדיפות ראשונה תינתן

 במחוז בו התפנה המקום. 

 פירוט: 

בין מפסידת המבחן התפנה מקום בליגה ב' צפון א' עדיפות ראשונה תינתן למפסידה במשחק 

בליגה ב' צפון א' לבין מנצחת משחק מבחן ליגה ג' צפון א' )גליל  13-14מקומות משחק מבחן בין 

 )גליל תחתון(עליון( וליגה ג' צפון ב' 

למפסידה במשחק המבחן בין מפסידת התפנה מקום בליגה ב' צפון ב' עדיפות ראשונה תינתן 

בליגה ב' צפון ב' לבין מנצחת משחק מבחן ליגה ג' צפון ג'  13-14מקומות משחק מבחן בין 

 )יזרעאל( וליגה ג' צפון ד' )שומרון(



למפסידה במשחק המבחן בין מפסידת התפנה מקום בליגה ב' דרום א' עדיפות ראשונה תינתן 

בליגה ב' דרום א' לבין מנצחת משחק מבחן ליגה ג' דרום א'  13-14מקומות משחק מבחן בין 

 )שרון( וליגה ג' דרום ב' )תל אביב

למפסידה במשחק המבחן בין מפסידת התפנה מקום בליגה ב' דרום ב' עדיפות ראשונה תינתן 

ב' דרום ב' לבין מנצחת משחק מבחן ליגה ג' דרום ג'  בליגה 13-14מקומות משחק מבחן בין 

 )מרכז( וליגה ג' דרום ד' )דרום(

וע"פ המפתח המצוין  2, ס"ק )ב( 8ע"פ המצוין בתקנון האליפות סעיף ה',  תינתן עדיפות שנייה 

 לתקנון האליפות 7ה' . 12בסעיף 

 


