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תיקוני תקנון 
 שאושרו ע"י הנהלת ההתאחדות 
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תקנון האליפות

סעיף 7 ד – חובות הקבוצה הביתית )חדש(

נוסח חדש

שילוט וכרטיסים  

קבוצה חייבת להציב בתחומי המגרש, בכל יציעיו ומחוצה לו, במקום בולט )1(ד.7.
לעין, שילוט אשר על גביו מפורטים “כללי התנהגות במגרש” בנוסח המופיע 

בנספח ח’ לתקנון זה.

היא )2( אותם  המנוי  הכניסה/תעודות  כרטיסי  גב  על  להדפיס,  חייבת  קבוצה 
הכרטיס/תעודת  מחזיק  של  ידיעתו  דבר  את  הביתיים,  למשחקיה  מוכרת 
המופיע  בנוסח  וזאת  לקיימם  חובתו  ועל  ההתנהגות  כללי  קיום  על  המנוי 

בנספח ח’ )1( לתקנון זה.

כל קבוצה חייבת לפרסם באתר האינטרנט שלה את כללי ההתנהגות במגרש )3(
בנוסח המופיע בנספח ח’ לתקנון זה.

דברי הסבר

מטרת הסעיף הינה להבטיח כי כללי ההתנהגות יובאו לידיעת האוהדים באמצעים המפורטים בסעיף.
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תקנון האליפות

סעיף 10 ב )5(

נוסח קיים

כל קבוצה תודיע להתאחדות בעת חידוש רישומה, על צבע התלבושת בה תופיע במשחקיה   )5(
וכן תודיע על צבע חליפי נוסף.

נוסח מוצע

כל קבוצה תודיע להתאחדות בעת חידוש רישומה ולשם קבלת אישור מההתאחדות,   )5(
נוסף. קבוצה  וכן תודיע על צבע חליפי  על צבע התלבושת בה תופיע במשחקיה 
בליגה מקצוענית תודיע בעת חידוש רישומה ולשם קבלת אישור ההתאחדות, על 
צבע התלבושת בה תופיע במשחקיה ועל שני צבעים חילופיים נוספים כשתלבושת 
ולאישור  ואופ”א  פיפ”א  להנחיות  בכפוף  הכל  לבן,  בצבע  תהיה  לפחות  אחת 

ההתאחדות.

תקנון האליפות 

סעיף 10 ב )7(ב

נוסח קיים

בנוסף, חייבת הקבוצה האורחת להביא עמה מערכת חליפית נוספת של תלבושות בצבע  ב. 
שונה מצבע התלבושת שעמה יופיעו שחקניה למשחק, וזאת למקרה שתידרש על ידי שופט 

המשחק להחליף את צבע התלבושות של שחקניה.

נוסח מוצע

של  נוספות  חילופיות  מערכות  שתי  עמה  להביא  האורחת  הקבוצה  חייבת  בנוסף,  ב. 
תלבושות בצבע שונה מצבע התלבושת שעמה יופיעו שחקניה למשחק, וזאת למקרה 

שתידרש על ידי שופט המשחק להחליף את צבע התלבושות של שחקניה.

דברי הסבר

בגלל מצבים שנוצרו בהם קבוצה אורחת הגיעה עם שתי תלבושות שונות ששתיהן בצבעים דומים לאלה של הקבוצה 
הביתית, הוחלט על תיקון לתקנון שיקבע שכל קבוצה שיוצאת למשחק חוץ- חייבת להביא שלושה סטים, כאשר אחד 

הסטים צריך להיות לבן חלק. תיקון זה יחול על קבוצות ליגות מקצועניות.
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תקנון האליפות

 סעיף 11 ה. )חדש(

נוסח חדש

משקיף המשחק – ליגות מקצועניות ה. 

על משקיף במסגרת ליגות מקצועניות יחולו הוראות נספח ט’ לתקנון זה.  

דברי הסבר

הסעיף מפנה לנספח ט’ לתקנון האליפות בעניין משקיפים בליגות מקצועניות.

תקנון האליפות

הוספת סע' 12 ה 8 )ד 2( )חדש(

נוסח חדש:

על אף כל האמור בס"ק א – ד שלעיל, התפנה מקום בליגה אשר ההעפלה אליה הייתה, בין היתר,  ד2 
באמצעות משחקי מבחן ]פלייאוף[, תינתן עדיפות לקבוצה/ות אשר השתתפו במשחקי המבחן, 

בהתאם להישגיהן באותם משחקים, ואין זה משנה באיזה ליגה שיחקו קודם למשחקי המבחן.

דברי הסבר

בעקבות שינוי מבנה הליגות ושינוי תקנון האליפות, אשר יצר משחקי מבחן לעליה/ירידה בין רוב הליגות, ישנו צורך 
להוסיף תקנה אשר תסדיר את הסוגיה למי תינתן עדיפות כאשר התפנה מקום בליגה אשר מתקיים בה פלייאוף. 
התקנה קובעה כי העדיפות תינתן באותם מקרים לקבוצה/ות שהתחרו במסגרת הפלייאוף ]ולא העפילו[, כשבמקרה 
בין אותן  ב'[, העדיפות  א' לליגות  ליגות  בין  ]לדוגמה, במשחקי הפלייאוף  יותר משתי קבוצות שיחקו בפליי אוף  בו 

קבוצות תהיה לזו שהישגיה בפלייאוף היו טובים יותר ולא הליגה בה השתתפו קודם למשחקי הפלייאוף.
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תקנון האליפות- סעיף 12 ה 5 )ד( 

שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה – ליגה א’

נוסח קיים

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ דרום )דרום א’ ודרום ב’( בתום העונה במקום השני תתמודדנה  1 .
במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון 

גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ דרום במשחק מבחן אשר 
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת 

המשחקים(.

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ צפון )צפון א’ וצפון ב’( בתום העונה במקום השני תתמודדנה  2 .
במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון 

גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ צפון במשחק מבחן אשר 
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת 

המשחקים(.

נוסח מוצע

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות ליגה ב’ דרום )דרום א’ ודרום ב’( במקומות 5-2. 1 )בכל 
אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף עליון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, סדר 
המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי הקבוצות שתסיימנה ראשונות במשחקי הפלייאוף 
של כל ליגה )דרום א’ ודרום ב’( תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי 

ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ דרום במשחק מבחן 
אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע 

המדינה )שיטת המשחקים(.

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות ליגה ב’ צפון )צפון א’ וצפון ב’( במקומות 5-2. 2 )בכל 
אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף עליון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, סדר 
המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי הקבוצות שתסיימנה ראשונות במשחקי הפלייאוף 
של כל ליגה )צפון א’ וצפון ב’( תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי 

ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ צפון במשחק מבחן 
אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע 

המדינה )שיטת המשחקים(.
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תקנון האליפות סעיף 12 ה’ 6

שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה – ליגה ב’

נוסח קיים

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ צפון )סה”כ 2 קבוצות(,  א. 
תעפלנה לליגה א’ מחוז צפון. 

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ דרום )סה”כ 2 קבוצות(, 
תעפלנה לליגה א’ מחוז דרום.

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ דרום )דרום א’ ודרום ב’( בתום העונה במקום השני תתמודדנה  ב. 
במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סע’ 6 )ב( לתקנון גביע 

המדינה )שיטת המשחקים(. 

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ דרום במשחק מבחן אשר 
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת 

המשחקים(.

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ צפון )צפון א’ וצפון ב’( בתום העונה במקום השני תתמודדנה  ג. 
במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סע’ 6 )ב( לתקנון גביע 

המדינה )שיטת המשחקים(. 

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ צפון במשחק מבחן אשר 
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת 

המשחקים(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו- 16 בליגה ב’ צפון א’ )סה”כ 2 קבוצות(- תרדנה לליגה ג’  ד. 
מחוז צפון א’ )גליל עליון( ומחוז צפון ב’ )גליל מערבי(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו- 16 בליגה ב’ צפון ב’, )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’ מחוז  ה. 
צפון ג’ )יזרעאל( ומחוז צפון ד’ )שומרון(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו- 16 בליגה ב’ דרום א’, )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’  ו. 
מחוז דרום א’ )שרון(, ודרום ב’ )תל אביב(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגה ב’ דרום ב’ )סה”כ שתי קבוצות( תרדנה לליגה ג’  ז. 
מחוז דרום ג’ )מרכז( ודרום ד’ )דרום(.

נוסח מוצע

 2 )סה”כ  ב’ צפון  הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה  א. 
קבוצות(, תעפלנה לליגה א’ מחוז צפון.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ דרום )סה”כ 2   
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קבוצות(, תעפלנה לליגה א’ מחוז דרום.

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות ליגה ב’ דרום )דרום א’ ודרום ב’( במקומות 5-2 )בכל  ב. 
אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף עליון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, סדר 
המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי הקבוצות שתסיימנה ראשונות במשחקי הפלייאוף 
של כל ליגה )דרום א’ ודרום ב’( תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי 

ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ דרום במשחק מבחן   
אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע 

המדינה )שיטת המשחקים(.

הקבוצות שתדורגנה תום שני סיבובים בשני מחוזות ליגה ב’ צפון )צפון א’ וצפון ב’( במקומות 5-2 )בכל  ג. 
אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף עליון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, סדר 
המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי הקבוצות שתסיימנה ראשונות במשחקי הפלייאוף 
של כל ליגה )צפון א’ וצפון ב’( תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי 

ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(.

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 14 בליגה א’ צפון במשחק מבחן   
אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף 6 )ב( לתקנון גביע 

המדינה )שיטת המשחקים(.

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות 12-15 בליגה ב’ צפון א’ תתמודדנה במסגרת משחקי  ד. 
הליגה  ועדת  ידי  על  ייקבע  המשחקים  סדר  יוצא(,  )המפסיד  הגביע  בשיטת  שישוחק  תחתון  פלייאוף 
והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון והקבוצה שתדורג לאחר שני סיבובים במקום 
ה- 16 בליגה ב’ צפון א’ )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’ מחוז צפון א’ )גליל עליון( ומחוז צפון ב’ )גליל 

מערבי(. 

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות 12-15 בליגה ב’ צפון ב’ תתמודדנה במסגרת משחקי  ה. 
הליגה  ועדת  ידי  על  ייקבע  המשחקים  סדר  יוצא(,  )המפסיד  הגביע  בשיטת  שישוחק  תחתון  פלייאוף 
והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון והקבוצה שתדורג לאחר שני סיבובים במקום ה- 

16 בליגה ב’ צפון ב’ )סה”כ 2 קבוצות(  תרדנה לליגה ג’ מחוז צפון ג’ )יזרעאל( ומחוז צפון ב’ )שומרון(.

ו.  הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות 12-15 בליגה ב’ דרום א’ תתמודדנה במסגרת משחקי 
הליגה  ועדת  ידי  על  ייקבע  המשחקים  סדר  יוצא(,  )המפסיד  הגביע  בשיטת  שישוחק  תחתון  פלייאוף 
והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון והקבוצה שתדורג לאחר שני סיבובים במקום ה- 

16 בליגה ב’ דרום א’ )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’ מחוז דרום א’ )שרון( ומחוז דרום ב’ )תל אביב(.

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות 12-15 בליגה ב’ דרום ב’ תתמודדנה במסגרת משחקי  ז. 
הליגה  ועדת  ידי  על  ייקבע  המשחקים  סדר  יוצא(,  )המפסיד  הגביע  בשיטת  שישוחק  תחתון  פלייאוף 
והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון והקבוצה שתדורג לאחר שני סיבובים במקום 

ה- 16 בליגה ב’ דרום ב’ )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’ מחוז דרום ג’ )מרכז( ומחוז דרום ד’ )דרום(.

דברי הסבר

התיקונים מוסיפים בהתאמה משחקי פלייאוף במסגרת מחוזות ליגה ב’: משחקי פלייאוף עליון בין הקבוצות שידורגו 
בתום שני סיבובי משחקים במקומות 2-5 שיתקיימו בשיטת גביע )המפסיד יוצא(, הקבוצות שיסיימו ראשונות בתום 
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משחקי הפלייאוף העליון בכל אחד ממחוזות ליגה ב’ צפון )צפון א’ וצפון ב’( יתמודדו במשחק מבחן, הקבוצה המנצחת 
תתמודד במשחק מבחן מול הקבוצה שסיימה במקום ה- 14 בליגה א’ צפון על המקום בליגה א’ צפון. הקבוצות שיסיימו 
ראשונות בתום משחקי הפלייאוף העליון בכל אחד ממחוזות ליגה ב’ דרום )דרום א’ ודרום ב’( יתמודדו במשחק מבחן, 
הקבוצה המנצחת תתמודד במשחק מבחן מול הקבוצה שסיימה במקום ה- 14 בליגה א’ דרום על המקום בליגה א’ 
דרום. משחקי פלייאוף תחתון בין הקבוצות שידורגו בתום שני סיבובי משחקים במקומות 12-15 שיתקיימו בשיטת 
גביע )המפסיד יוצא(. הקבוצה שתסיים במקום האחרון במשחקי הפלייאוף )בכל אחת ממחוזות ליגה ב’( תרד לליגה 

ג’. סדר המשחקים במסגרת משחקי הפלייאוף ייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע.
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נספח ג’ לתקנון האליפות

סעיפים 1 ו. ו- 1 ז. )סעיפים חדשים(

נוסח חדש

העזר  ובמתקני  ההלבשה  בחדרי  לרבות  המגרש  בתחומי  לעשן  מוחלט  איסור  חל  ו. 
באצטדיון.

בעל תפקיד, לרבות מאמן וכן שחקן אשר נענש בעונש של הרחקה ממשחק/ים, בין  ז. 
ע”י ביה”ד ובין באמצעות ענישה אוטומטית כאמור בתקנון המשמעת, רשאי להמצא 
במהלך המשחק, לרבות במחצית, אך ורק בתחומי היציע המיועד לקהל הרחב ולא 

במקום אחר בתחומי האצטדיון.
חל איסור על מאמן שהורחק להיות מעורב, באופן כלשהו, בניהול המשחק.  

דברי הסבר

התיקון המוצע מעגן את כוונת עונש ההרחקה, לפיה ההרחקה תיושם הלכה למעשה הן בתחומי המגרש והן במתקני 
העזר וחדרי ההלבשה וזאת לפני המשחק, במהלכו ועד לסיומו. התקנה “מיישרת קו” עם אופ”א לגבי אכיפת עונשים. 

התיקון הראשון אוסר על עישון בתחומי המגרש, לרבות בספסלי הקבוצות.
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תקנון האליפות – נספח ז’ תקנון משחקי ילדים ב’, ילדים ג’, ילדים 

טרום א’ וילדים טרום ב’ תיקון לסעיף 14.

נוסח קיים

המינימום לרישום שחקנים בקבוצה: 10 שחקנים. מינימום הופעה למשחק עם 8 שחקנים בליגות ילדים ב’   .14
וילדים ג’ ו- 7 שחקנים בליגות טרום א’ וטרום ב’.

נוסח מוצע

המינימום לרישום שחקנים בכל קבוצה: 10. מינימום הופעה למשחק עם 7 שחקנים בכל קבוצה   .14
בליגות ילדים ב’ וילדים ג’ ו- 6 שחקנים בכל קבוצה בליגות טרום א’ וטרום ב’.

דברי הסבר

התיקון מאפשר לכל קבוצה במסגרת משחקי ילדים ב’, ילדים ג’, טרום ילדים א’ וטרום ילדים ב’ להופיע לכל היותר 
עם שחקן אחד פחות על מנת לפתוח את המשחק. התיקון יחול החל מעונת המשחקים 2009/10. 
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תקנון האליפות

נספח ח’ - כללי התנהגות במגרשי כדורגל

נוסח חדש

אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים, הצופים והמשתתפים.  

קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו 
לאוהדים נוספים, וביניהם בני נוער ונשים, להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן יש לשמור על כללים אלה:

חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו.1.

חל איסור מוחלט לנקוט במעשי אלימות, או לאיים, פיזית או מילולית, בתחומי האצטדיון 2.
ובסביבתו.

אסור לאוהד להיכנס לתחומי המגרש )מעבר לגדר החוצצת בין המגרש לבין היציע( לפני 3.
המשחק, במהלכו ולאחריו.

חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.4.

אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, 5.
שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, 

ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.

יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות סדרנים, שוטרים, “אחראי בטיחות” ו”מנהל 6.
האירוע” ולציית להוראותיהם.

חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו/או לעשות שימוש באצטדיון ובסביבתו, 7.
לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של “חפץ אסור” כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, 

התשס”ח-2008 ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר 
הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.

במידה ומקום הישיבה באיצטדיון מסומן, יש לשבת במקום המסומן.8.

אוהד זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה. שמירה על 
כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית.

אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.
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תקנון האליפות

נספח ח)1(

נוסח חדש

על גב כרטיס כניסה/ תעודת מנוי למשחק כדורגל תופיע הפסקה שלהלן:

מחזיק הכרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש הכדורגל, כי כללים אלה מחייבים אותו, 
כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם וכי אי ציות לכללים ולהוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן 
בהתאם  נגדו  נוספים  צעדים  ולנקיטת  מהאצטדיון  לאלתר,  להרחקתו,  לגרום  עלול  זה,  ספורט 

להוראות החוק לאיסור אלימות בספורט התשס”ח-2008.
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תקנון האליפות

 נספח ט’ - נספח משקיפים בליגת העל

נוסח חדש

על יסוד תקנה 11]ה[ לתקנון האליפות, מותקן בזאת נספח משקיפים למשחקי ליגת העל.

הגדרה, סמכות ומטרות 1 .

ההתאחדות תשבץ לכל משחק בליגת העל משקיף מטעמה. 1.1 .

משקיף משחק הוא נציגה של ההתאחדות במשחקי ליגת העל. 1.2 .

ההתאחדות  והוראות  הנהלים  התקנונים  הוראות  כל  של  קיומן  לבדוק  המשקיף  של  תפקידו  1.3 .
אשר עניינם אופן קיום וניהול משחקים בליגת העל, מן ההיבט הניהולי-ארגוני, בהתאם לחוברת 

“התנהלות וניהול משחקי כדורגל” שתפורסם ע”י ההתאחדות מפעם לפעם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבוצות לדאוג לקיום אותן הוראות ו/או להטיל על המשקיף 
ו/או על ההתאחדות אחריות כל שהיא כלפי הקבוצות, השחקנים או כל צד ג’ אחר, לרבות קהל 

האוהדים לקיומן של אותן הוראות או לתוצאות הנובעות מאי קיומן. 

במילוי תפקידו, יהא המשקיף כפוף לתקנוני ההתאחדות ולמוסדותיה המוסמכים וישתף עימם  1.4 .
פעולה באופן מלא, לרבות עם מוסדות השיפוט הפנימיים וגורמי החקירה מטעמם.

מינוי ושיבוץ. 2

המשקיפים ימונו לתפקידם ע”י ועדת הליגה והגביע. 2.1 .

כל משקיף יחתום על טופס הצהרה ועל כפיפות לקוד האתי, בנוסח שייקבע ע”י ההתאחדות.

לא ימונה אדם כמשקיף, אלא אם עבר הכשרה מתאימה לכך ע”י ההתאחדות או מי מטעמה. 2.2 .

לא ימונה אדם למשקיף, אם במהלך 12. 2.3 חודשים קודם למינוי, שימש כבעל תפקיד כל שהוא 
בקבוצת כדורגל הנמנית על ליגת העל במועד המינוי.

שיבוץ המשקיפים ייעשה על ידי מנכ”ל ההתאחדות או מי שהוסמך לכך על ידו, לפני כל מחזור  2.4 .
משחקים.

חובות הקבוצות. 3

הקבוצות תשתפנה פעולה באופן מלא עם המשקיף, תמסורנה לו כל מידע ותאפשרנה לו גישה  3.1 .
חופשית לכל מקום או מסמך הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

הקבוצה הביתית תשריין עבור המשקיף מושב ביציע הכבוד באצטדיון בו היא מארחת ותעניק  3.2 .
לו את כל האמצעים הדרושים לו לשם הכנת הדו”ח ושליחתו להתאחדות.

הקבוצה הביתית תדאג לחבירה בין המשקיף למנהל האירוע ולכל בעל תפקיד אחר מטעמה  3.3 .
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אשר עניינו ניהול ו/או תפעול המשחק.  

המשקיף ושופט המשחק. 4

דו”ח המשקיף אינו בא להחליף את דו”ח שופט המשחק והוא יתייחס לעניינים הנוגעים לתחום  4.1 .
סמכותו בלבד.

השופט  של  ליבו  תשומת  את  להפנות  רשאי  יהא  המשקיף  שלעיל,   4.2 .1 בס”ק  האמור  אף  על 
לאירועים חריגים שהתרחשו בתחומי האצטדיון, ואף אם אינם מצויים בתחום סמכותו הישיר.

המשקיף לא יתערב בניהול המשחק ובכל החלטה אחרת של שופט המשחק, על כר הדשא. 4.3 .

אולם  חידושו,  ו/או  הפסקתו  משחק,  לקיום  הנוגעות  בסוגיות  המשקיף  עם  יתייעץ  השופט  4.4 .
ההחלטה הסופית בעניין היא של שופט המשחק.

ליקויים שנתגלו ע”י המשקיף וברירת קנס. 5

היה ובמסגרת בדיקותיו יתגלו ליקויים ו/או פגמים ו/או אי עמידה של מי מהקבוצות בהוראות  5.1 .
המחייבות, יפנה המשקיף את תשומת ליבם של הגורמים הרלבנטיים.

אין באי הפניית תשומת לב הקבוצה ע”י המשקיף כאמור, כדי לגרוע מאחריותה של הקבוצה 
לאותם ליקויים.

לא תוקן/נו הליקוי/ים לאלתר או עד סמוך לפתיחת המשחק, לפי העניין, יציין המשקיף את  5.2 .
הדבר בדו”ח ויפרט את הנסיבות הרלבנטיות.

יוטל על הקבוצה הרלבנטית קנס כספי בסכומים כפי  בגין ליקויים שיפורטו בדו”ח המשקיף,  5.3 .
שייקבעו על ידי מזכירות ההתאחדות מעת לעת.

קבוצה תהא רשאית, תחת תשלום הקנס, לבקש כי העניין ידון בפני בית הדין המשמעתי. 5.4 .

במקרים כאמור, יחולו על ההליכים הוראות תקנון המשמעת, בשינויים המחויבים ובית הדין לא 
יהיה כבול בסכומים האמורים בס”ק 5.3 לעיל.

על קנס כספי תהא קבוצה רשאית להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין העליון. 5.5 .

בשינויים  המשמעת,  ותקנון  העליון  הדין  בית  תקנון  הוראות  יחולו  אלו  ערעור  בקשות  על 
המחויבים.

הוראות משלימות. 6

ההתאחדות רשאית לשגר משקיפים אף למשחקים שאינם במסגרת ליגת העל, והוראות נספח  6.1 .
זה יחולו על אותם משחקים, בשינויים המחויבים.

אי התייצבות משקיף למשחק אינה מהווה עילה לביטול המשחק. 6.2 .

תחולה. 7

נספח זה ייכנס לתוקפו החל מעונת המשחקים 2009/10.
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תקנון גביע המדינה

תיקון לסעיף 5 

נוסח קיים

מוקדמות משחקי הגביע א.   .5
כל אחד ממחוזות ליגות ב’ ו-ג’ יקיימו משחקים בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, על פי שיבוצם   .1

במחוז משחקי האליפות. 
המשחקים יתקיימו ב-4 שלבים: 1/8 גמר, 1/4 גמר, 1/2 גמר וגמר.  

משחקים אלה ייקראו: “מוקדמות גביע המדינה”.    
הקבוצה המנצחת בסיבוב הגמר של “מוקדמות גביע המדינה”, בכל אחד ממחוזות ליגה ג’,   .2

תעלה לשלב הבא של משחקי הגביע )סה”כ 8 קבוצות(.
יגיעו לשלב הגמר של “מוקדמות גביע המדינה” בכל אחד ממחוזות  שתי הקבוצות אשר   .3

ליגה ב’ יעלו לשלב הבא של משחקי הגביע )סה”כ 8 קבוצות(.
קבוצות ליגה א’ יקיימו סיבוב ביניים אחד בשיטת גביע )המפסיד יוצא(, ומתוך 28 קבוצות   .4

ליגה א’ יעלו לשלב הבא של משחקי הגביע 16 קבוצות.
16 קבוצות מליגה א’ + 8 קבוצות מליגה ב’ + 8 קבוצות מליגות ג’, ישחקו בשלב הבא של   .5

משחקי הגביע ביניהן.
16 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב ההצטרפות של קבוצות הליגה הארצית למשחקי הגביע ב. 
12 קבוצות הליגה הארצית יצטרפו בשלב זה אל 16 הקבוצות אשר זכו ב”מוקדמות משחקי   

הגביע” )כמפורט לעיל( ויקיימו, יחד עמן, סיבוב אחד נוסף של משחקי גביע.
המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת של כל 32 המשתתפות בשלב זה של משחקי   

הגביע )28 קבוצות ועוד 4 חופשיות(.
16 הקבוצות המנצחות ישחקו סיבוב משחקים נוסף.     
8 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב ההצטרפות של קבוצות ליגת העל והליגה הלאומית למשחקי הגביע  ג. 
12 קבוצות ליגת העל ועוד 12 קבוצות הליגה הלאומית )בסה”כ 24 קבוצות( יצטרפו בשלב   
ויקיימו יחד עמן  זה אל 8 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם )כמפורט לעיל( 

סיבוב אחד נוסף של משחקי הגביע. המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת. 
16 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב 1/8 הגמר ד. 
16 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, יקיימו סיבוב משחקים נוסף, )להלן 1/8   

הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן.
8 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב 1/4 הגמר ה. 
8 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, יקיימו סיבוב משחקים      

נוסף, )להלן 1 הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן.
4 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב 1/2 הגמר ו. 
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 1 )להלן  נוסף,  משחקים  סיבוב  יקיימו  הקודם,  המשחקים  משלב  נותרו  אשר  הקבוצות   4  
הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן.

2 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב הגמר ז. 
2 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, ישחקו בשלב הגמר של משחקי הגביע   

)להלן “משחק הגמר”(.

נוסח מוצע

מוקדמות משחקי הגביע א.   .5
כל אחד ממחוזות ליגות ב’ ו-ג’ יקיימו משחקים בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, על   .1

פי שיבוצם במחוז משחקי האליפות. 
המשחקים יתקיימו ב-4 שלבים: 1/8 גמר, 1/4 גמר, 1/2 גמר וגמר.    

משחקים אלה ייקראו: “מוקדמות גביע המדינה”.    
הקבוצה המנצחת בסיבוב הגמר של “מוקדמות גביע המדינה”, בכל אחד ממחוזות   .2

ליגה ג’, תעלה לשלב הבא של משחקי הגביע )סה”כ 8 קבוצות(.
אחד  בכל  המדינה”  גביע  “מוקדמות  של  הגמר  לשלב  יגיעו  אשר  הקבוצות  שתי   .3

ממחוזות ליגה ב’ יעלו לשלב הבא של משחקי הגביע )סה”כ 8 קבוצות(.
קבוצות ליגה א’ יקיימו סיבוב ביניים אחד בשיטת גביע )המפסיד יוצא(, ומתוך 32   .4

קבוצות ליגה א’ יעלו לשלב הבא של משחקי הגביע 16 קבוצות.
16 קבוצות מליגה א’ + 8 קבוצות מליגה ב’ + 8 קבוצות מליגות ג’ )סה”כ 32 קבוצות(,   .5

ישחקו בשלב הבא של משחקי הגביע ביניהן.
16 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב ההצטרפות של קבוצות הליגה הלאומית למשחקי הגביע ב. 
  16 קבוצות הליגה הלאומית יצטרפו בשלב זה אל 16 הקבוצות אשר זכו ב”מוקדמות 
משחקי  של  נוסף  אחד  סיבוב  עמן,  יחד  ויקיימו,  לעיל(  )כמפורט  הגביע”  משחקי 

גביע.
המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת של כל 32 הקבוצות המשתתפות בשלב   

זה של משחקי הגביע.
16 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב ההצטרפות של קבוצות ליגת העל ג. 
משלב  נותרו  אשר  הקבוצות   16 אל  זה  בשלב  יצטרפו  העל  ליגת  קבוצות   16  
משחקי  של  נוסף  אחד  סיבוב  עמן  יחד  ויקיימו  לעיל(  )כמפורט  הקודם  המשחקים 
הגביע. המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת של כל 32 הקבוצות המשתתפות 

בשלב זה של משחקי הגביע.
16 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב 1/8 הגמר ד. 
נוסף,  משחקים  סיבוב  יקיימו  הקודם,  המשחקים  משלב  נותרו  אשר  הקבוצות   16  

)להלן 1/8 הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן.
8 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב 1/4 הגמר ה. 
8 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, יקיימו סיבוב משחקים נוסף, )להלן   
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1/4 הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן.
4 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב 1/2 הגמר ו. 
4 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, יקיימו סיבוב משחקים נוסף, )להלן   

1/2 הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן.
2 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.    

שלב הגמר ז. 

2 הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, ישחקו בשלב הגמר של משחקי   
הגביע )להלן “משחק הגמר”(.

דברי הסבר

עקב שינוי מבנה הליגות שיחול החל מעונת המשחקים 2009/10, קיים צורך לשנות את סדר המשחקים במסגרת 
גביע המדינה.
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תקנון המשמעת

תיקון לסעיף 16 ב. )3(

נוסח קיים:

הרחקה אוטומטית עקב צבירות התראות ב. 

...  .1  

...  .2  
ההתאחדות תודיע לקבוצה על צבירת התראות המחייבות בהרחקה אוטומטית של שחקניה   .3
לאחר  שיתקיים  הראשון  הרשמי  במשחק  תופעל  האוטומטית  ההרחקה  זה.  פרק  פי  על 
שחלפו 9 ימים מהיום בו קיבל השחקן את ההתראה המחייבת הרחקה אוטומטית )כולל יום 

המשחק(.
חלפו 9 ימים ולא הודיע ההתאחדות לקבוצה על דבר צבירת ההרחקות המחייבות הרחקה   
ידי  על  לקבוצה  ההודעה  מסירת  לאחר  מיד  ההרחקה  תופעל  לעיל,  כאמור  אוטומטית 

ההתאחדות.

נוסח מוצע:

הרחקה אוטומטית עקב צבירות התראות ב. 

...  .1  

...  .2  
ההתאחדות תודיע לקבוצה על צבירת התראות המחייבות בהרחקה אוטומטית של   .3
שחקניה על פי פרק זה. ההרחקה האוטומטית תופעל במשחק הרשמי השני אשר 
בו תשתתף קבוצתו לאחר המשחק בו צבר השחקן את ההתראה המחייבת הרחקה 

אוטומטית.
הרחקה  המחייבות  ההרחקות  צבירת  דבר  על  לקבוצה  ההתאחדות  הודיעה  לא   
אוטומטית כאמור לעיל, תופעל ההרחקה מיד לאחר מסירת ההודעה לקבוצה על 

ידי ההתאחדות.

דברי הסבר

מכיוון  הרחקה  המחייבת  ההתראה  את  השחקן  צבר  שבו  מהמשחק  ימים   9 לאחר  מופעלת  האוטומטית  ההרחקה 
שבעבר נשלחו דוחות השיפוט באמצעות הדואר. כמו כן, בעבר מרבית המשחקים התקיימו בסוף השבוע. כיום, כאשר 
דוחות השיפוט נשלחים באמצעות מחשב, אין הצדקה לחכות 9 ימים וההודעה יוצאת לקבוצה באמצעות פקס, כמו 
כן בשל הסכמים מסחריים מתקיימים משחקי הליגות המקצועניות גם בימי אמצע השבוע – הדבר יוצר עיוות מכיוון 
ששחקן, שקבוצתו שיחקה בשבת ולאחר מכן ביום שני )9 ימים( מרצה את עונש ההרחקה במשחק הקרוב. לעומתו 
שחקן שקבוצתו שיחקה בשבת ולאחר מכן בשבת )7 ימים( ירצה את עונש ההרחקה שלא במחזור המשחקים הקרוב. 
בשל האמור, ישנה הצדקה כי תהיה אחידות ועונש ההרחקה האוטומטית בגין צבירת כרטיסים צהובים יתקיים במשחק 

הרשמי השני לאחר הודעת ההתאחדות. 
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תקנון המשמעת

הוספת סע' 20 ט 1 - עבירות קבוצה

נוסח חדש

התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ט 1’ 

התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים בכל מקום ובכל מועד והנובעת, במישרין או בעקיפין מאירוע 
הקשור לכדורגל ולרבות הפרה של ‘כללי ההתנהגות במגרש’, כמפורט בנספח ח’ לתקנון האליפות.

דברי הסבר

סעיף זה נועד להטיל אחריות על קבוצה בגין מעשי אוהדיה באותם מקרים בהם הוראות התקנון הקיים לא נתנו כיסוי 
משפטי נאות, אם בכלל, לתופעות מכוערות שמקומן לא יכירן במגרשי הכדורגל.
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תקנון המשמעת 

תיקון לסעיף 20 יג.

נוסח קיים

קריאות גזעניות יג. 

ביטויים )בעל פה או בכתב(, קריאות גנאי לרבות נהמות של קהל אוהדים על רקע גזעני ואשר קיבלו ביטוי 
בדו”ח שופט המשחק או המשקיף.

נוסח מוצע

קריאות גזעניות יג. 

ביטויים )בעל פה או בכתב(, קריאות גנאי לרבות נהמות של קהל אוהדים על רקע גזעני ואשר קיבלו 
ביטוי בדו”ח שופט המשחק.

דברי הסבר

נוכח העובדה כי נספח ט’ לתקנון האליפות מגדיר את סמכויות משקיף המשחק שעניינן סמכויות אדמיניסטרטיביות, 
קריאות גזעניות יקבלו ביטוי בדו”ח השופט ולא בדו”ח המשקיף. 
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תקנון המשמעת

הוספת סעיף 21 ו' )6( – ריצוי עונש הרחקה

נוסח חדש

עונש  יחול  הרחקה,  של  עונש  בקבוצות  או  בקבוצה  אחד  מתפקיד  יותר  הממלא  פרט  על  הוטל  ו. 6. 
הדין  בית  קבע  אם  אלא  ממלא,  הוא  אותם  מהתפקידים  אחד  כל  על  ובנפרד,  במלואו  ההרחקה, 

המשמעתי אחרת.

דברי הסבר

לעיתים ממלא פרט יותר מתפקיד אחד באותה קבוצה או במספר קבוצות – שחקן/מאמן וכד’. הסעיף קובע הוראה 
לפיה ריצוי עונש ההרחקה יבוצע במלואו בכ”א מהתפקידים, אלא אם ביה”ד יחליט אחרת.



22

תקנון המשמעת

תיקון לסעיף 22 י”א 3

נוסח קיים

על אף האמור בס”ק 2 לעיל, יהא זה טעם להקלה בעונש, לרבות הטלת עונשים על תנאי, אם תוכיח הקבוצה   .3
הנאשמת כי פעלה ועשתה כמיטב יכולתה על מנת למנוע ו/או לצמצם את התנהגות האוהדים אשר בגינה 

הורשעה.

נוסח מוצע

על אף האמור בס”ק 2 לעיל, במקרה של הרשעה לפי סעיף 20 ט”ו 2 )ג( ו/או )ד(, רשאי בית הדין   .3
סבר,  אם  קנס,  לרבות  אחר  עונש  הנאשמת  הקבוצה  על  ולהטיל  שנקבעו  החובה  מעונשי  לחרוג 

מנימוקים שיירשמו, כי הנסיבות אינן מצדיקות הפעלת ענישה כאמור בסעיף 22 )י”א( 1)1(.

דברי הסבר

התיקון הנ”ל נועד לתת לדייני בית הדין שיקול דעת להטלת עונש קנס במקום משחק ללא  קהל- במקרים בהם לדעת 
בית הדין נסיבות העבירה הן קלות ומצדיקות חריגה מענישה בפועל והטלת עונש קנס במקומה.
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תקנון רישוי מועדונים

הוספת סעיפים 3 ב)4( ו- 3 ג )4(

נוסח חדש

ועדת רישוי ב. 

...  .1  

...  .2  

...  .3  

מבלי לגרוע מסמכותה, ועדת הרישוי תהא רשאית להטיל קנסות כספיים על  קבוצה   .4
שלא תמלא אחר הוראות הועדה ו/או הוראות תקנון זה. גובה הקנס יהיה בהתאם 

לקבוע בתקנון המשמעת בסעיף “עונשים קבוצה”.

נוסח חדש

ועדת ערעורים ב. 

...  .1  

...  .2  

...  .3  

על   ועדת הערעורים תהא רשאית להטיל קנסות כספיים  לגרוע מסמכותה,  מבלי   .4
יהיה  גובה הקנס  זה.  ו/או הוראות תקנון  קבוצה שלא תמלא אחר הוראות הועדה 

בהתאם לקבוע בתקנון המשמעת בסעיף “עונשים קבוצה”.

דברי הסבר

התיקון מאפשר לועדת הרישוי ולועדת הערעורים להטיל על קבוצה שלא עמדה בהחלטתה או בהוראה אחרת 
מהוראות התקנון קנס כספי




