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הצעת החוק למניעת 

אלימות בספורט אושרה 

בכנסת

הצעת החוק למניעת אלימות בספורט אותה כתבה ויזמה ההתאחדות 
לכדורגל, עברה בקריאה שניה ושלישית בכנסת. 

הצעת החוק מבוססת על המודל האנגלי, שקבע באמצעות חקיקה 
מטרת  כדורגל.  במגרשי  אלימות  למניעת  ברורים  הסדרים  ראשית 
הצעת החוק הינה להקנות לגורמי אכיפת החוק והמערכת המשפטית 
סמכויות רחבות לצד עונשים מרתיעים על מנת למגר את תופעות 

האלימות במגרשים על צורותיהן השונות.

 - אסור  חפץ  למגרש  שיכניס  למי  מאסר  עונש  קובע  החדש  החוק 
מחזיזים, דרך אבוקות ועד סכינים ואולרים. עונש מאסר ייגזר על מי 

שיתבטא באופן גזעני. 

מי שיעסוק בספסרות של כרטיסים, במחיר העולה על הנקוב בהם, או 
מי שימכור כרטיסים שלא נועדו למכירה, ייקנס, ומי שיפרוץ למגרש 
יסתכן בעונש מאסר. החוק קובע עוד כי בית המשפט יוכל להוציא 
צו הרחקה ממגרשי כדורגל לאוהד אלים, או כזה שיש חשש שינהג 

באלימות בעתיד.

שהצלחנו  וגאה  שמח  “אני  לכדורגל:  ההתאחדות  יו”ר  לוזון,  אבי 
רוצה  אני  וגזענות.  אלימות  נגד  החוק  את  וחצי  שנה  תוך  להעביר 
להודות לצוות המשפטנים שעזר לנו בהשגת המטרה - עו”ד משה 
אביבי, עו”ד דנה פוגץ’, מנכ”ל ההתאחדות, עו”ד אורי שילה, וסמנכ”ל 
המהלך.  מאחורי  החיה  הרוח  שהיה  קמר,  רתם  עו”ד  ההתאחדות, 
בנוסף אני שולח תודה מיוחדת לחברי הכנסת וילן, מלכיאור ותירוש 
שדחפו את החוק קדימה. הצלחנו להעביר חוק היסטורי לביעור נגע 

הגזענות והאלימות במגרשים”.  

עו”ד אורי שילה, מנכ”ל ההתאחדות: “זהו יום חג לספורט ולכדורגל 
לקידום  רבות  שפעלו  הכנסת  לחברי  להודות  רוצה  אני  הישראלי. 

החוק, ולצוות המשפטי”. 

בהיבט  במהפכה  “מדובר  ההתאחדות:  סמנכ”ל  קמר,  רתם  עו”ד 
המשפטי והתרבותי בכל הקשור במלחמה בגזענות ובאלימות בספורט. 

אנו שמחים שההתאחדות לכדורגל שותפה ליוזמה המבורכת הזו”.

מבקר המדינה:
“אנו מרוצים מכך 

שההתאחדות מקיימת 
את הנחיותינו”

וצוות  לינדנשטראוס,  מיכה  בדימוס  השופט  המדינה,  מבקר 
ושמעו  לכדורגל,  ההתאחדות  במשרדי  ביקרו  ממשרדו  בכיר 
והגזענות,  האלימות  כנגד  ההתאחדות  פעילויות  אודות  סקירה 
החוק  העברת  ההתאחדות,  בתקנוני  הענישה  החמרת  בהם 
ושלישית  שנייה  בקריאה  הספורט  במגרשי  אלימות  לאיסור 
בכנסת, פעילויות החינוך וההסברה והתרומה לקהילה שמבצעת 

ההתאחדות במחלקות הנוער ברחבי הארץ. 

את  ועודד  בפניו  שהוצגו  מהפעילויות  סיפוק  הביע  המבקר 
ההתאחדות להמשיך בביעור האלימות מהמגרשים.

בתחום  הנוער  פעילות  שבעידוד  החשיבות  את  ציין  המבקר 
הכדורגל: “יש בי הערכה גדולה לתחום הספורט בכלל ולכדורגל 
בהתאחדות  מהנעשה  להתרשם  רצינו  כי  לכאן  הגענו  בפרט, 

לכדורגל ומההתפתחות שחלה בה”.

יו”ר ההתאחדות אבי לוזון: “ההתאחדות קבעה לעצמה מטרות 
של שקיפות, מקצוענות, מקצועיות ורצינות, אני שמח שמבקר 
העשייה.  את  מקרוב  לראות  מנת  על  אלינו  הגיע  המדינה 
המלחמה באלימות היא בראש סדר העדיפויות שלנו, כמו גם 

טיפוח הנוער והתרומה לקהילה בה אנו עוסקים רבות”.

בהמשך סייר המבקר במתקני ההתאחדות וקיבל סקירה אודות 
הליך ה- ISO 9001  שעברה ההתאחדות, על הביקורות השונות 

שנערכות באגפי ההתאחדות השונים ואודות התכניות לעתיד.

ואמר:  חיובית  בצורה  בהתאחדות  הביקור  את  סיכם  המבקר 
ההנחיות  את  מקיימת  שההתאחדות  מכך  מרוצים  מאוד  “אנו 

והפסיקות של דוחו”ת מבקר המדינה”.
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מסע אופניים למציאת 
מרפא לסוכרת בשיתוף 

ההתאחדות לכדורגל

אופ”א האריכה את תוקף 
הרשיון של ההתאחדות לכדורגל 

לרישוי מועדונים 

לכדורגל,  ההתאחדות  בשיתוף  נעורים  לסוכרת  האגודה 
יקיימו ביום שישי חוהמ”ס, 17.10.08, מסע אופניים מיוחד 

למציאת מרפא לסוכרת נעורים. 
 2 ויכלול  אביב  בתל  הירקון  בפארק  יתקיים  המסע 

מסלולים:
קושי  ברמת  מסלול   - אתגרי  מסלול 

בינונית ומעלה באורך 35 ק”מ.
המתאים  מסלול   - משפחתי  מסלול 

לכל המשפחה באורך 10 ק”מ.
אמנים  מופעי  עם  ענק  הפנינג  יתקיים  המסע  בסיום 

ופעילויות לכל המשפחה.
ההתאחדות לכדורגל מאמצת העונה את האגודה לסוכרת 

נעורים במסגרת תרומתה לקהילה. 
בת”א  מיוחד  התרמה  ערב  ההתאחדות  קיימה  העונה 
עולים  האגודה  ילדי  ש”ח.  אלף  כ-170  נאספו  במהלכו 
למגרש במשחקי נבחרת ישראל יחד עם שחקני הנבחרת. 

 להרשמה, פרטים נוספים ותרומות:
www.jdrf.org.il 

ההתאחדות לכדורגל עברה בהצלחה ביקורת 
של אופ”א בנושא רישוי מועדונים להשתתפות 

במפעלים האירופיים

אופ”א  של  ביקורת  בהצלחה  עברה  לכדורגל  התאחדות 
אופ”א  האריכה  הביקורת  בעקבות  מועדונים.  רישוי  בנושא 
את תוקף הרשיון של ההתאחדות להעניק רשיונות לקבוצות 

הישראליות להשתתף במפעלים האירופיים.

הרישוי המתקדמת  כי התרשמו ממערכת  אופ”א מסרו  נציגי 
המתנהלת באופן מקצועי ומקצועני ע”י ההתאחדות לכדורגל. 

הנציגים אף חלקו שבחים למגמת השיפור אצל 

הקבוצות   12 מתוך  ש-11  ולכך  הישראלית,  הליגה  קבוצות 
בליגה הבכירה זכו לקבל 

את הרשיון לשחק במפעלי אופ”א בעונת המשחקים הנוכחית.

רתם  ההתאחדות,  סמנכ”ל  בביקורת  ייצגו  ההתאחדות  את 

קמר, ומנהל אגף הליגות המקצועניות, ניר ינקלביץ, המשמשים 
קמר  הישראלית.  ההתאחדות  מטעם  וסגנו  הרישוי  כמנהל 
ועל  הרישוי  מערכת  ניהול  אופן  על  לשבחים  זכו  וינקלביץ 

השיפור המתמשך בביצועיה.

וקיבלו  הרישוי,  בתנאי  קבוצות   11 עמדו  כאמור,  השנה, 
כל  הנוכחית.  בעונה  אופ”א  בתחרויות  להשתתף  רישיון 
כאשר  הרישיון,  לקבלת  בקשה  הגישו  העל  ליגת  קבוצות 
תמיכה  לכדורגל  ההתאחדות  העניקה  התהליך  במהלך 

והכוונה לקבוצות.

עו”ד רתם קמר, סמנכ”ל ההתאחדות: “אנו שמחים שאופ”א 
החליטה על הארכת תוקף הרישיון של ההתאחדות לכדורגל, 
דבר  הרשיון,  לקבלת  בקשה  העונה  הגישו  הקבוצות  ושכל 

שהפך לאחד מתווי התקן לאיכות בניהול קבוצות”.
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אגף ההדרכה

בהתאחדות לכדורגל נותנים שימת לב על העשרת הידע המקצועי על מנת להעלות את רמת הכדורגל.
הקורסים למאמנים ומדריכים נפתחו בחודש אוגוסט ונוטלים בהם חלק כ- 80 חניכים.

הקורסים נערכים באגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל באצטדיון ר„ג.
הקורסים במסגרת ההתאחדות לכדורגל מזכים את המסיימים  בתעודה המוערכת ע„י אופ„א.

על מועד חדש לקורסים למאמנים ומדריכים נידע את האגודות.

ולהלן הקורסים שאמורים להיפתח בקרוב:
) קורס פרו )נובמבר 2008	 

) קורס מאמני שוערים )נובמבר 2008	 
) קורס מאמני כושר גופני )נובמבר 2008	 

) קורס לפיזיוטרפיסטים, פציעות ספורט וכדורגל )ינואר 2009	 

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל

טלפונים ומידע כללי

התאחדות לכדורגל: 03-6171500
אגף הדרכה: 03-6171512  

         03-6171534 - רכזי הקורסים.
פקס:  03-6194460 - אגף ההדרכה
פקס:  03-6165879 - חדר ההדרכה

pinik@football.org.il :דוא”ל

, רמת גן, אצטדיון ר”ג. כל הקורסים ייערכו באגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל רחוב אבא הלל 299	 
	 תנאי תשלום לקורסים:

לכל הקורסים האמורים ניתן לפרוס את התשלום ל-5	  תשלומים שווים.
	 מחירי הקורסים כוללים הרשמה, ציוד וכיבוד.

	 לידיעתכם הקורסים במסגרת ההתאחדות לכדורגל מזכים את המסיימים בתעודת מוכרת ע”י אופ”א.
	 בסגל ההוראה וההדרכה בקורסים מיטב אנשי המקצוע מהארץ ומחו”ל, מאמני נבחרות ומאמנים 

בכירים מליגת העל.

לידיעתכם

 המוסד היחיד שאושר ע”י אופ”א 
UEFA A להענקת תעודות מאמנים

ופרו )PRO( ,הינו ההתאחדות לכדורגל



8

PRO קורס
)240 שעות(

יפתח בחודש נובמבר 2008 ויתקיים בימי שני.

נושאי הקורס:
נושאים תאורטיים: 
1. ידע בכדורגל

	 ניתוח משחק כדורגל )ליגת על או נבחרת(
	 סגנונות משחק שונים
	 מעקב אחרי כשרונות

	 תפקודים בקבוצה
	 מגמות טכניות וטקטיות

	 שיטת משחק )ניתוח אליפות עולם/ אירופה(
2. מנהיגות

	 סגנונות ניהול
	 שיחות קבוצתיות

	 ניהול בזמן משבר ואי הצלחות
	 תכנון בקבוצה מקצוענית

	 דינאמיקה קבוצתית
	 משמעת

	 לחץ נפשי
	 פרופיל אישי

	 הכנה מנטאלית
	 תקשורת 

	 שימוש בעזרים
3. מדעי האימון

	 תזונה
	 התאוששות ובניה
	 הכנה למקצוענים

	 פציעות, שיקום
	 בדיקות סמים, תמריצים

	 מבחני כושר גופני
4. לימוד

	 פתרון בעיות
	 הכנה למשחק ברמה המקצועית

	 ארגון
5. גישה לענף

	 שיתוף פעולה עם עמיתים למקצוע- 
מאמנים, שופטים, שחקנים

	 שאיפה לקידום הכדורגל
	 שמירה על חוקים ורוח המשחק

	 ניתוח הצעות ורעיונות חדשים
	 חברות באיגוד המאמנים, השתתפות 

בכנסים
6. ניהול עסקי

	 מבנה ההתאחדות, מבנה המועדון

	 תיעוד
	 חוזים, תקנונים, בקרה תקציבית

	 ארגון משרדי
	 כלכלה

נושאים מעשיים:
1. טכניקה/טקטיקה )לימוד ותרגול(

	 חימום
	 אימון הקבוצה )תרגילים, משחקונים(

	 משחק מסודר
	 נושאים טכניים טקטיים: מתפרצות, לחץ, 

הגנה מתוגברת
	 אימון מומחה
	 אימון שוערים

	 אימון מאמן נבחרת
	 אימון מאמן צמרת

2. כושר גופני
	 אימון כושר גופני למקצוענים

	 שילוב בין קבוצה לנבחרת
	 מבחני כושר גופני למקצוענים

	 התאוששות ובניה
	 הכנה לעונה, שמירה על כושר, תקופת 

מנוחה
3. לימוד מעשי

	 יחידות אימון מלאות
	 פתרון בעיות טקטיות

	 הכנה קבוצתית למשחק הקרוב
	 הדרכה והכוונה תוך כדי משחק

	 שנוי שיטה תוך כדי משחק
4. הערכות החניך

	 משימות אימון אישי: אימון, שיחה קבוצתית, 
הדרכה בזמן משחק

	 מבחן בתורת הענף/ המדעי
	 ידע בכדורגל

	 פיזיולוגיה
	 פסיכולוגיה

	 שיטות לימוד
	 ניתוח משחק/ אימון ברמה המקצוענית

	 עבודת גמר- במועדון אירופאי )מחלקת 
ההדרכה תעזור בתאום הנושא(

	 דו”ח רקע של החניך: ניסיון באימון 
השתלמויות

 	Log Book -  יומן פעילויות אימון
	 )שנת התנסות(

מחיר הקורס 10,000 ₪.
לקורס יתקבלו מאמנים שעובדים בפועל באחת 

משתי הליגות הבכירות ובנוסף מאמנים בעלי 
פוטנציאל, ולאחר שעמדו בדרישות ועדת הקבלה.
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קורס מאמני שוערים
)80 שעות(

יפתח בחודש נובמבר 2008 ויתקיים בימי שני 
בשעות אחה”צ.

נושאי הקורס:

נושאים תאורטיים: 
	 תפקוד השוער

	 פסיכולוגיה
	 תזונה

	 מנהיגות השוער והקבוצה

נושאים מעשיים:
	 יסודות השוער

	 אימונים לפי נושאים
	 אימון השוער הצעיר
	 אימון שוער בוגרים

מתקבלים בוגרי קורס מדריכים או מאמנים/או שוערי 
עבר בקבוצות ליגה

מחיר הקורס 1,800 ₪.

קורס מאמני כושר גופני 
בכדורגל )140 שעות(

יפתח בחודש נובמבר 2008 ויתקיים בימי רביעי.

תנאי קבלה:
	 מאמנים ומדריכים בכדורגל

	 בעלי רקע בחינוך גופני ובספורט

תוכנית הלימודים:
	 מרכיבי יכולת הישגית בכדורגל

	 מרכיבי יכולת גופנית קואורדינטיבית 
בכדורגל 

	 שיטות ואמצעי אימונים בכושר גופני 
וקואורדינציה בכדורגל

	 מרכיבים ועקרונות של העמסה והתאוששות 
בכדורגל

	 שילוב תוכנית אימוני הכושר בקבוצה, 
עקרונות שלבים ומחזורי אימון

	 יחסי גומלין בין מאמן הכושר הגופני והמאמן 
הראשי בקבוצה

	 מעקב ובקרה בתהליך אימונים ומשחקים
	 היבטים מדעיים באימון כדורגל, פסיכולוגיה, 

פיזיולוגיה, ביומכניקה
	 אורח חיים נכון של שחקני כדורגל, היבטים 

רפואיים, בריאותיים ופיזיולוגיים
	 סדנאות צפייה וניתוח

כללי:
	 הלימודים יהיו עיוניים ומעשיים.

מחיר הקורס 3,400 ₪.
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קורס לפיזיותרפיסטים פציעות 
ספורט וכדורגל )140 שעות(

יפתח בחודש ינואר 2009 בימי שני אחה”צ. ימי 
תרגול מעשי מרוכזים יתקיימו בימי שישי.

כללי:
	 הקורס הינו רב תחומי וירצו בו מגוון מרצים 

מתחומים שונים של רפואה, פיזיותרפיה 
ושיקום.

	 הקורס יכלול תכנים עיוניים וכן תרגול מעשי 
נרחב.

	 בקורס ישולב לפחות מרצה אחד מחו”ל מתחום 
הפיזיותרפיה.

	 הקורס יערך בחסות ובשיתוף ”מאוחדת 
ספורט“ החברה לרפואת הספורט ישראל 

והעמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל.

נושאי הקורס: 

)תוכנית מפורטת של הקורס תפורסם בהמשך(.
	 פציעות ספורט נפוצות.

	 קרסול וכף רגל, שוק, ברך, ירך ומפשעה, גב 
תחתון, צוואר, כתף, מרפק ושורש כף היד.

	 בכל אזור יינתנו הרצאות ע”י רופא 
ופיזיותרפיסט המומחים בתחום ולאחר מכן 

הצגת מקרים ו/או דיון.
	 מניעת פציעות ספורט המהווה את החזית 

החמה של רפואת הספורט בעולם.

	 גורמי סיכון בפציעות ספורט ומגנוני פעולה.
	 פגיעות משימוש יתר - אבחנה, טיפול 

ומניעה.
 )  	Taping( יישומים קליניים של טאפינג

לאזורי גוף שונים.
	 אימון הכושר הגופני תהליך השיקום תוך 

שימת דגש על הפאזה האחרונה של 
השיקום.

	 גישות עדכניות בנושא גמישות, סבולת, 
פיתוח כוח וקואורדינציה.

	 הגדרת תפקיד הפיזיותרפיסט בקבוצת 
הספורט ויחסי הגומלין בין תפקידים אחרים 

קבוצה.
	 סדנאות מעשיות בנושא: פיתוח כוח 

וקואורדינציה, טיפול מנואלי, טייפינג, 
בדיקות פיזיקאליות ועוד.

	 היבטים ייחודיים בכדורגל ובספורט נשים.
	 תוספי מזון - מיתוסים, אמיתות וסיכונים

	 רפואת חירום, עזרה ראשונה.
	 הקורס יוגש להכרה כגמול השתלמות 

לועדה במשרד הבריאות.
	 לקורס יתקבלו פיזיותרפיסטים מוסמכים 

בעלי תואר ראשון בפיזיותרפיה.

מחיר הקורס 4500 ₪.
הנחה בסך 400 ₪ תינתן לחברי החברה לרפואת 

הספורט בישראל, לחברי העמותה לקידום 
הפיזיותרפיה בישראל ולפיזיוטרפיסטים שעובדים 

בקופת חולים מאוחדת.

החל מחודש נובמבר 2008 

תחל הרשמה לקורסים נוספים 

בהדרכה ובאימון 

)מדריכים A אופ״א, מדריכים B אופ״א(.
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תיקוני תקנון שאושרו ע“י
הנהלת ההתאחדות 16.09.08
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לכל הקבוצות המסונפות

שלום רב,

הנדון: מכשיר דפיברילטור

לאחרונה התקבל חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס“ח - 2008 המחייב להחזיק מכשיר דפיברילטור 
באצטדיונים של 500 מושבים, לפחות.

עקב כך, אישרה מזכירות ההתאחדות ביום 05.08.2008 תיקון לתקנון הרפואי המחייב את הקבוצות לפעול בהתאם 
לאמור בחוק ולדאוג להימצאות כוח אדם מתאים לצורך הפעלת המכשיר.

גם  גופים מסחריים העוסקים בשיווק מכשירי דפיברילטור למגזרים שונים. כמובן שניתן  להלן פרטיהם של מספר 
לפנות לגופים מסחריים נוספים העוסקים בהפצת המכשיר. הרשימה שלהלן ניתנת לנוחיותכם בלבד.

. 1 חברת ש.א.ג. שירותי רפואה בע”מ
טל’: 02-9709666 פקס: 02-9709944

. 2 דקר ציוד רפואי
טל’: 1-700-700-889 פקס: 08-9257737

. 3 בפקס ציוד רפואי ומדעי, שירותים טכניים
טל’: 09-9727600 פקס: 09-9547244

. 4 הדר הדרכה ושירותים רפואיים בע„מ
טל’: 03-9345474 פקס: 03-9310247

. 5 ארדון ציוד רפואי בע„מ
טל’: 03-5333236 פקס: 03-5334801

מבלי להתייחס לאיכות המכשיר ולתמורה המתקבלת בגין רכישתו, עלות מכשיר בודד הינה 7,000 - 6,000 ₪.

ולאחר בדיקה מתאימה  כוח האדם הרפואי של הקבוצה  רכישת המכשיר תעשה בהתייעצות עם  כי  אנו ממליצים 
ומעמיקה על ידכם.

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל



13

תחרות “הקבוצה ההוגנת” לקבוצות בליגות מקצועניות

תחולה

בתחרות הקבוצה ההוגנת ישתתפו כל הקבוצות הנמנות על ליגת העל, ליגה לאומית, הליגה הארצית וליגה א’.  1 .

התחרות ושיטת הדירוג תעשה לגבי כל ליגה וליגה בנפרד.

התחרות תחול על המשחקים הרשמיים המאורגנים במסגרת ההתאחדות בהם נוטלות חלק הקבוצות בכל ליגה  2 .
וליגה )משחקי ליגה, גביע המדינה וגביע הטוטו, גביע הליגה הארצית( ע”פ הפירוט להלן:

לכל קבוצה יהא מספר משחקים שווה לצורך ההתמודדות, לפיכך המשחקים בהם תיחשב התחרות הינם כדלקמן:

כל משחקי הליגה )על, לאומית, ארצית( למעט משחקי מבחן.  2.1

המשחק הראשון של קבוצה במסגרת גביע המדינה.  2.2

משחקי שלבי הבתים בגביע הטוטו )על, לאומית( ובגביע הליגה הארצית.  2.3

בשל  העליון  ו/או  המשמעתי  בביה”ד  תורשע  וקבוצה  במידה  לעיל,   2.1-  2.4 בסעיפים  האמור  אף  על   2.4
עבירה מעבירות המשמעת בתקנון המשמעתי במשחק שאיננו נחשב על המשחקים בס’ 2.4 -2.1 לעיל, 

ייחשב העונש בספירת הנקודות המצטברת.

במידה ומסיבה כלשהי, משחק הנמנה על משחקים במסגרת ס’ 2.4 2.1- לעיל לא הגיע לסיומו ונקבע כי   2.5
יתקיים משחק חוזר, נקודות התחרות יצטברו רק על פי המשחק החוזר. במידה ובגין המשחק שהופסק, 
קבוצה תורשע בביה”ד המשמעתי ו/או העליון בשל עבירה מתקנון המשמעת, ייחשב העונש בספירת 

הנקודות המצטברת.

קטגוריות ושיטת דירוג

לתנאים  וביחס  הנקודות  לצבירת  בהתאם  וליגה  ליגה  כל  של  הקבוצות  בין  דירוג  ייערך  משחקים  מחזור  מידי  3 .
הקבועים בקטגוריות המפורטות להלן. קבוצה תצבור 30 נקודות מידי משחק במידה ותעמוד בתנאים הבאים:

עבור אי צבירת כרטיסים צהובים ו/או אדומים במשחק – 10 נקודות.   3.1

עבור קיום משחק ללא הרשעה בגין עבירות פרט )סעיף 19  לתקנון המשמעת( – 10 נקודות.  3.2

עבור קיום משחק ללא הרשעה בגין עבירות קבוצה )סעיף 20 לתקנון המשמעת( – 10 נקודות.  3.3

קבוצה יכולה לצבור במשחק בודד מקסימום של 10 נקודות בכל קטגוריה ובסה”כ 30 נקודות )X 3 10 נקודות(.  

צבירת כרטיסים צהובים ו/או אדומים  4.1        .4

קבוצה אשר שחקניה סיימו את משחק החל בתחרות מבלי שנשלפו כלפיהם כרטיסים   4.1.1
צהובים ו/או אדומים תצבור מקסימום של 10 נקודות בקטגוריה.

הקבוצה  של  ממאזנה  אחת  נקודה  תופחת  שחקן  כלפי  צהוב  כרטיס  שליפת  בגין   4.1.2
בקטגוריה.

הקבוצה  של  ממאזנה  נקודות  שלוש  יופחתו  שחקן  כלפי  אדום  כרטיס  שליפת  בגין   4.1.3
בקטגוריה.

הרשעה בגין עבירות פרט  4.2  
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ידי בית הדין  יורשע על  ו/או בעל תפקיד מטעמה לא  ו/או מאמן  קבוצה אשר שחקן   4.2.1
תצבור  חלק,  נטלה  בו  במשחק  פרט  עבירות  בגין  העליון  הדין  בית  ו/או  המשמעתי 

מקסימום של 10 נקודות בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת פרט בקבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות   4.2.2
)“התנהגות בלתי  19ג’  יריב”(,  )“פגיעה בשחקן  19ב’  )“משחק מסוכן”(,  19א’  לסעיפים 
ספורטיבית”( ו- 19י”ב2 )“אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי”( לתקנון המשמעת תופחת 

נקודה אחת ממאזנה של הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת פרט בקבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות   4.2.3
לסעיפים 19ד’ )“העלבת שופט המשחק”(, 19ד1’ )“איום”(, 19ו’ )“אי ציות להוראות שופט 
)התנהגות  19י’  ו-  המשחק”(  שופט  להוראות  הקבוצה  ראש  ציות  )אי  19ז’  המשחק”(, 
בלתי הולמת”( ו-  19י”ד )“רישום שחקן שלא כדין”( לתקנון המשמעת יופחתו 3 )שלוש( 

נקודות ממאזנה של הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת פרט בקבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירה   4.2.4
19י”ג )“השתתפות שחקן שלא כדין”( לתקנון המשמעת יופחתו 7 )שבע( נקודות ממאזנה 

של הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת פרט בקבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות   4.2.5
לפי סעיפים לסעיפים 19ח’ )“השתתפות בקטטה”(, 19ט’ )“הפרת סדר”( 19י”א )“מעשה 
ובתכשירים  בסמים  )שימוש  19כ’  ספורטיבי”(,  בלתי  )“עידוד  19י”ב  ספורטיבי”(,  בלתי 
ממריצים”( לתקנון המשמעת יופחתו 10 )עשר( נקודות ממאזנה של הקבוצה בקטגוריה, 

בגין כל הרשעה.

ו/או בית הדין העליון בעבירות  ידי בית הדין המשמעתי  בגין הרשעת פרט בקבוצה על   4.2.6
לסעיפים 19ה’ )“פגיעה גופנית בשופט המשחק”(, 19י’1 )“התבטאות גזענית”( ו- 19כ”ח 
)“פגיעה פיזית במערכת השיפוטית ונושאי תפקידם מטעם ההתאחדות”( לתקנון המשמעת 

יופחתו 20 )עשרים( נקודות ממאזנה של הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

הרשעה בגין עבירות קבוצה  4.3  

קבוצה אשר לא תורשע על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בגין עבירות קבוצה   4.3.1
במשחק בה נטלה חלק, תצבור מקסימום של 10 נקודות בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות לסעיפים   4.3.2
20ב’ )“הופעה למשחק בניגוד להוראות”(, 20ה’ )“אי קיום חובות קבוצה ביתית”(  לתקנון 

המשמעת תופחת נקודה אחת ממאזנה של הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות לסעיפים   4.3.3
20ח’ )“התנהגות בלתי ספורטיבית”( ו- 20ט’ )“התנהגות בלתי הולמת”(, 20י”ז1’ )“רישום 
שחקן שלא כדין”(  לתקנון המשמעת יופחתו 3 )שלוש( נקודות ממאזנה של הקבוצה 

בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות לסעיף   4.3.4
20י”ז )“שיתוף שחקן שלא כדין”( לתקנון המשמעת יופחתו 7 )שבע( נקודות ממאזנה של 

הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות לסעיפים   4.3.5
20ד’  או להמשיך במשחק”(,  לקיים משחק  )“סירוב  20ג’  הופעה למשחק”(,  )“אי  20א’ 
)“התפרצות לשדה  )“התפרעות, תגרה ותקיפה”(, 20י”א  )“עזיבת שדה המשחק”(, 20י’ 
המשחק”(, 20י”ב )התנהגות בלתי ספורטיבית או בלתי הולמת של אוהדים”(,   20 כ”ג 
)“סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים”( 20ל”א )“מעשה בלתי ספורטיבי”( ו- 20ל”ב 
)“עידוד בלתי ספורטיבי של צד ג’”( לתקנון המשמעת יופחתו 10 )עשר( נקודות ממאזנה 
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של הקבוצה בקטגוריה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות לסעיפים   4.3.6
20 ט”ו )“התפרעות אוהדים”(, 20 ל’ )“פגיעה פיזית במערכת השיפוטית ונושאי תפקידים 
מטעם ההתאחדות”( לתקנון המשמעת יופחתו 20 )עשרים( נקודות ממאזנה של הקבוצה 

בקטגוריה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירות לסעיף   4.3.7
20י”ג )“קריאות גזעניות”( לתקנון המשמעת יופחתו 30 )שלושים( נקודות ממאזנה של 

הקבוצה בקטגוריה, בגין כל הרשעה.

בגין הרשעת קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי ו/או בית הדין העליון בעבירה לסעיף   4.3.7
20 י”א 1 )“התפרצות קהל רב של אוהדים לשדה המשחק”( לתקנון המשמעת יופחתו 

כל הנקודות שצברה הקבוצה עד כה והיא תורחק מהתחרות.

ניתן להפחית יותר מ- 30 נקודות בכל משחק באופן שיחושב מאזן שלילי בסך המצטבר של הנקודות.  4.4

הגשת תוכנית פעולה

קבוצה אשר תגיש למנהל אגף הליגות המקצועניות תוכנית פעולה המפרטת את הצעדים אשר בכוונת הקבוצה  5 .
לנקוט למניעת אלימות במגרשי הכדורגל עד  ליום 1 לספטמבר של כל שנה קלנדרית, יתווספו למאזנה הכולל  

150 נקודות.

ההתאחדות תהיה רשאית לפרסם את תוכנית הקבוצה.

הזוכה

הזוכה בתחרות תהא הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל ליגה בתום עונת משחקים לאחר שצברה את מספר. 6 
הנקודות הרב ביותר.

פרסים

הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בכל ליגה וליגה בתום עונת המשחקים תזכנה בפרס כספי אשר ייקבע על. 7 
ידי מזכירות ההתאחדות בתחילת כל עונת משחקים.

8 .

בכפוף לקבלת רישיון להשתתפות בתחרויות המאורגנות ע”י אופ”א כמפורט בתקנון רישוי   8.1  
זכאית להשתתף  ליגת העל  , תהא הקבוצה הזוכה בתחרות הנערכת במסגרת  מועדונים 
בתחרות הקבוצה ההוגנת המאורגנת ע”י אופ”א אשר מקנה להתאחדות מקום להשתתפות 

בתחרות גביע אופ”א.

במקרה ולקבוצה הזוכה לא יוענק רישיון כאמור בסעיף 8.1 לעיל, תהיה זכאית להשתתף   8.2  
בתחרות גביע אופ”א, כאמור, הקבוצה שתדורג במקום ה-2 עפ”י נוהל זה וכן הלאה.

פרסים לקבוצה ההוגנת עונת 2008/09

₪ • ליגת העל: 5 פעמים ח”י אלפי ₪ כלומר 90,0000	
₪ • ליגה לאומית: 3 פעמים ח”י אלפי ₪ כלומר 54,000	

₪ • ליגה ארצית: ח”י אלפי ₪ כלומר 18,000	
•השתתפות בטורניר קבוצות חובבניות מטעם אופ“א. 	



- 16 -



17

Revised FIFA Players’ Agents Regulations 

Dear Sir or Madam, 

On 29 October 2007, the FIFA Executive Committee adopted the revised FIFA Players’ Agents Regulations at 
its meeting held in Zurich, Switzerland, on 29 October 2007, and they came into force on 1 January 2008. 

As you are no doubt aware, the revised FIFA Players’ Agents Regulations )hereinafter: the Regulations( 
introduced the application of a limitation on the validity of the licences issued to players’ agents and a 
procedure for re-examination has been established. 

In the meantime, certain doubts have arisen with regard to the interpretation of art. 17 )”Re-examination“( 
of the Regulations and in particular about the impact of the obligation to re-sit the examination every 
five years on those agents who were already holding a licence prior to the coming into force of the 
Regulations. 

In this respect, we would like to clarify that, as provided for in art. 17 par. 1 of the Regulations, newly, the 
licence expires five years after its date of issue. 

Furthermore, art. 39 par. 2 of the Regulations states that all applications for a players’ agent licence shall 
be dealt with in accordance with the revised Regulations. Finally, par. 3 of the same provision stipulates 
that agents who hold a licence when the revised Regulations come into force are equally subject to the 
revised Regulations. 

Taking into account the above, we would like to inform you that an interpretation that follows the aim and 
spirit of the aforementioned provisions leads to the conclusion that all existing licences, i.e. those issued 
prior to 1 January 2008, will be valid for five years as of the coming into force of the revised Regulations, 
i.e. as of 1 January 2008.

In fact, the transitional provisions aim, in the first instance, at applications for new players’ agent 
licences )cf. art. 39 par. 2 of the Regulations(. Moreover, newly, all existing licences shall also be valid 
for a predetermined period of time in order to avoid any form of discrimination. Yet, with the revised 
Regulations, no actual retroactivity should be grounded. 

We kindly ask the member associations of FIFA to issue a copy of this circular to all players’ agents licensed 
by their association for their perusal. 

We thank you for your attention to the foregoing and remain at your entire disposal for any further 
information that you may require. 

Yours faithfully, 

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Markus Kattner 
Deputy Secretary General
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הוראת שעה לעונת המשחקים 2008/09 בעניין ליגות נוער

בהתאם לתקנון האליפות, בתום עונת המשחקים אמורות לרדת משתי הליגות הארציות )ליגת נוער עילית( 6 קבוצות 
)3 ממחוז צפון ו- 3 ממחוז דרום( וצריכות היו לעלות 6 קבוצות מליגת המחוזות )הראשונה מכל אחד מ- 6 המחוזות(.

לאחר תום מועד הרישום בליגת נוער )מחוזית( התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות ולכן אוחדו מחוזות באופן 
שבו שובצו הקבוצות שנרשמו ב- 4 ליגות מחוזיות נפרדות. מחוז צפון )16 קבוצות(, מחוז השרון )10 קבוצות( ומחוז 

הדרום )9 קבוצות( ומחוז מרכז )10 קבוצות(.

והירידות מליגת נוער עילית )מחוז צפון ומחוז דרום( לליגת נוער מחוזית  נוכח האמור לעיל, יש לקבוע סדרי העליות 
בהתייחס למס’ המחוזות כאמור לעיל. לפיכך, ההנהלה מתבקשת לקבוע כהוראת שעה לעונת המשחקים 2008/09, כי:

הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער עלית מחוז צפון )מקומות 13 ו- 14( תרדנה לליגה  א. 
מחוזית לנוער.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/9 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז צפון( תעלה לליגת  ב. 
נוער עלית מחוז צפון.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/9 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז שרון( תעלה לליגת  ג. 
נוער עלית מחוז צפון.

הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער עלית מחוז דרום )מקומות 13 ו- 14( תרדנה לליגה  ד. 
מחוזית לנוער.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/9 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז דרום( תעלה לליגת  ה. 
נוער עלית מחוז דרום.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/9 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז מרכז( תעלה לליגת  ו. 
נוער עלית מחוז דרום.
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הנדון: הוראת שעה לעונת המשחקים 2008/09 בעניין ליגה ב’ 

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

המדינה )שיטת המשחקים(. 

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 12 בליגה א’ דרום. במשחק מבחן אשר יתקיים 
)שיטת המשחקים(.  גביע המדינה  )ב( לתקנון   6 הוראות סע’  והגביע ע„פ  ועדת הליגה  ע„י  נייטרלי שייקבע  במגרש 

המנצחת במשחק המבחן תשחק בעונת המשחקים 2009/10 בליגה א’.

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

המדינה )שיטת המשחקים(. 

המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה- 12 בליגה א’ צפון. במשחק מבחן אשר יתקיים 
)שיטת המשחקים(.  גביע המדינה  )ב( לתקנון   6 הוראות סע’  והגביע ע„פ  ועדת הליגה  ע„י  נייטרלי שייקבע  במגרש 

המנצחת במשחק המבחן תשחק בעונת המשחקים 2009/10 בליגה א’.

דברי הסבר: מטרת הוראת השעה באה להסדיר את השינוי בסעיף 2 לתקנון האליפות בעניין מבנה הליגות אשר ייכנס 
לתוקף החל מעונת המשחקים 2009/10.
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הנדון: הוראת שעה לעונת המשחקים 2008/09 בעניין ליגה ג’ 

 )16  ,15 בהתאם לתקנון האליפות, בתום עונת משחקים אמורות לרדת מליגה ב’ דרום ב’ שתי קבוצות )מקומות 
וצריכות לעלות 2 קבוצות מליגה ג’ מחוז דרום ג’ )מרכז( ומחוז דרום ד’ )דרום( קבוצה המדורגת ראשונה בכל אחד 

מהמחוזות.

כמו כן, אמורות לרדת מליגה ב’ צפון א’ שתי קבוצות )מקומות 15, 16( וצריכות לעלות 2 קבוצות מליגה ג’ צפון א’ 
)גליל עליון( ומחוז צפון ב’ )גליל מערבי( קבוצה המדורגת ראשונה בכל אחד מהמחוזות.

לאחר תום מועד הרישום לליגה ג’ התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות במחוזות ליגה ג’ שאינו מספיק 
ליישם את האמור בתקנון. 

לפיכך הוחלט כי בעונת המשחקים 2008/09 ישובצו הקבוצות שנרשמו לעונת 2008/09 לליגה ג’ לששה מחוזות:
מחוז גליל עליון  .1

מחוז יזרעאל  .2
מחוז שומרון  .3

מחוז שרון  .4
מחוז תל אביב  .5

מחוז מרכז דרום  .6

בהתחשב בעובדה כי ע„פ האמור בתקנון 8 קבוצות אמורות לעלות בתום העונה לליגה ב,  סדר העליות לליגה ב’ 
יהיה כדלקמן:

 6 סה„כ   – ב’  לליגה  יעלו   ,2008/09 המשחקים  עונת  בתום  מחוז  בכל  הראשון  במקום  שידורגו  הקבוצות   .1
קבוצות.

מבין הקבוצות שידורגו במקום השני באחד ממחוזות גליל עליון, יזרעאל ושומרון יתקיים משחק מכריע במגרש   .2
)מתוך  הקבוצות  שתי  בין  המדינה,  גביע  לתקנון  6)ב(  ס’  הוראות  ע„פ  וגביע  ליגה  ועדת  ע„י  שיקבע  נייטרלי, 
השלוש( אשר צברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימאלי שיכולות היו לצבור 
במהלך העונה. במקרה של יחס נקודות זהה תעלה למשחק המכריע הקבוצה בעלת מספר הניצחונות הגבוה 

ביותר ביחס למספר הניצחונות המקסימאלי שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה.

במידה ויחול שוויון בין שלושת הקבוצות שסיימו במקום השני גם במספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר 
המקסימאלי  הניצחונות  במספר  וגם  העונה  במהלך  לצבור  הקבוצה  הייתה  שיכולה  המקסימאלי  הנקודות 
שיכולות היו לצבור במהלך העונה, יתקיימו משחקי מבחן במגרש נייטרלי שיקבע ע„י ועדת ליגה וגביע כאמור 

בסעיף 12ה)5(ד)2( לתקנון האליפות.

סה„כ: עולה אחת

מבין הקבוצות שידורגו במקום השני באחד ממחוזות תל אביב, שרון ומרכז דרום יתקיים משחק מכריע במגרש   .3
)מתוך  הקבוצות  שתי  בין  המדינה,  גביע  לתקנון  6)ב(  ס’  הוראות  ע„פ  וגביע  ליגה  ועדת  ע„י  שיקבע  נייטרלי, 
השלוש( אשר צברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימאלי שיכולות היו לצבור 
במהלך העונה. במקרה של יחס נקודות זהה תעלה למשחק המכריע הקבוצה בעלת מספר הניצחונות הגבוה 

ביותר ביחס למספר הניצחונות המקסימאלי שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה.
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במידה ויחול שוויון בין שלושת הקבוצות שסיימו במקום השני גם במספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר 
המקסימאלי  הניצחונות  במספר  וגם  העונה  במהלך  לצבור  הקבוצה  הייתה  שיכולה  המקסימאלי  הנקודות 
שיכולות היו לצבור במהלך העונה, יתקיימו משחקי מבחן במגרש נייטרלי שיקבע ע„י ועדת ליגה וגביע כאמור 

בסעיף 12ה)5(ד)2( לתקנון האליפות.

סה„כ: עולה אחת
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תקנון רפואי – סעיף 3 י”א 1 חדש

נוסח חדש:

)י”א 1( קבוצה המקיימת פעילות ספורט באצטדיון, אשר בו 500 מושבים לפחות, חייבת להחזיק במקום מרכזי ונגיש 
 2008  – ציבוריים התשס”ח  החייאה במקומות  בחוק הצבת מכשירי  החייאה אחד לפחות כהגדרתו  מכשיר 

ולהבטיח כי בעת קיום פעילות הספורט ימצא באצטדיון אדם, אשר הוכשר להפעיל את מכשיר ההחייאה.

קבוצה תהיה פטורה מהחזקת מכשיר החייאה, כאמור, אם בעת קיום פעילות הספורט נמצא במקום אמבולנס 
ובו מכשיר החייאה כאמור.

דברי הסבר:

התשס”ח  ציבוריים  במקומות  החייאה  מכשירי  הצבת  בחוק  האמור  עם  הרפואי  התקנון  את  מתאים  התיקון 
.)2008(
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תקנון האליפות – סע’ 12 ה. 8 )ז( שיטות עליות וירידות מליגה לליגה – 
בליגות לנערים א’ 

נוסח קיים:

הסדר  פי  על  לנערים  המחוזית  לליגה  המשחקים,  עונת  בתום  תרדנה,  הארציות  הליגות  משתי  קבוצות   5  )1(
כדלקמן:

ממחוז הצפון תרדנה 3 קבוצות אשר תדורגנה במקומות 12, 13, 14. )א( 

ממחוז הדרום תרדנה 2 הקבוצות אשר תדורגנה במקומות 13, 14. )ב( 

הקבוצות אשר תדורגנה במקום הראשון בכל אחד ממחוזות ליגה לנערים מחוזית )סה”כ 5 קבוצות( תעלינה,   )2(
בתום עונת המשחקים, לליגות הארציות לנערים.

נוסח מוצע:

ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה   4 בעונת משחקים בה נפתחו   )1(
במקום הראשון – שתי קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז צפון ושתי קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז דרום. מכל 

מחוז בליגה ארצית תרדנה לליגות המחוזיות שתי קבוצות, אשר בתום אותה עונה דורגו במקומות 13, 14.

ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה   5 בעונת משחקים בה נפתחו   )2(
במקום הראשון – ומליגה ארצית )צפון ודרום( תרדנה 5 קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות 13, 14 במחוז 

אחד ומקומות 12, 13, 14 במחוז השני.

בעונות משחקים כאמור בסעיף )2( לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות לגבי מספר היורדות )2 או 3(.   )3(

דברי הסבר:

התיקון המוצע מסדיר את שיטת העליות והירידות בליגות לנערים א’, הן בעונת משחקים בה נפתחו 4 ליגות מחוזיות 
והן בעונת משחקים בה נפתחו 5 ליגות מחוזיות. ע”פ התיקון, בעונת משחקים בה נפתחו 4 ליגות מחוזיות, מכל ליגה 
מחוז בליגה הארצית תרדנה 2 קבוצות ומ- 4 הליגות המחוזיות יעלו בסה”כ 4 קבוצות. בעונת משחקים בה נפתחו 5 
ליגות מחוזיות, מהליגה הארצית תרדנה בסה”כ 5 קבוצות ומהליגות המחוזיות יעלו 5 קבוצות, כאשר בין שני המחוזות 
בליגה הארצית )צפון ודרום(, תיערך רוטציה, כך שאם בעונת משחקים מסוימת בה נפתחו 5 ליגות מחוזיות ירדו ממחוז 
צפון 3 קבוצות וממחוז דרום 2 קבוצות, הרי שבעונת המשחקים הבאה, בה נפתחו 5 ליגות מחוזיות, תרדנה 3 קבוצות 

ממחוז דרום ושתי קבוצות ממחוז צפון.
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חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס”ח–2008*

בחוק זה –1. הגדרות
“מכשיר החייאה” – דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב 

באמצעות העברת זרם חשמלי ללב, במצבים של הפרעה בתפקוד הלב כתוצאה משיבוש 

פעילותו, העומד בדרישות שקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, ואושר על ידי היחידה לאביזרים 

ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות; 
“מקום ציבורי” – מקום ציבורי המנוי בתוספת;

“מחזיק מקום ציבורי” – מי שמחזיק או מפעיל את המקום הציבורי; 
“השר” – שר התעשייה המסחר והתעסוקה.  

הצבת מכשירי 

החייאה

אחד 2.  החייאה  מכשיר  ונגיש,  מרכזי  במקום  הציבורי,  במקום  יציב  ציבורי  מקום  מחזיק  )א( 

לפחות, וידאג לתקינותו, והכל בהתאם להוראות שקבע השר.
המפנה  הציבורי  במקום  ושילוט  ההחייאה  מכשיר  מיקום  לעניין  הוראות  יקבע  השר  )ב( 

למכשיר ההחייאה, והוא רשאי לקבוע לעניין זה הוראות שונות למקומות ציבוריים שונים; 

כמו כן רשאי השר לקבוע מקומות ציבוריים שלגביהם תהיה חובה להציב יותר ממכשיר 

החייאה אחד.
מחזיק מקום ציבורי שלא הציב מכשיר החייאה או שלא דאג לתקינותו, בניגוד להוראות לפי 3. עונשין 

סעיף 2, דינו – קנס כאמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, התשל”ז–1977 1.
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, למעט על כוחות הביטחון כמפורט להלן, ואולם הוראות 4.דין המדינה

לפי חוק זה ייקבעו בשינויים המחויבים, לעניין – 
הצבאי,  השיפוט  בחוק  כהגדרתן  הצבא,  בפקודות   – לישראל  הגנה  צבא   )1(

התשט”ו–19552;
משטרת ישראל – בפקודות משטרת ישראל, כהגדרתן בפקודת המשטרה ]נוסח   )2(

חדש[, התשל”א–31971;
]נוסח  הסוהר  בתי  בפקודת  כהגדרתן  השירות,  בפקודות   – הסוהר  בתי  שירות   )3(

חדש[, התשל”ב–41971;
שעיקר  הביטחון,  משרד  או  הממשלה  ראש  משרד  של  סמך  ויחידות  יחידות   )4(

פעילותן בתחום ביטחון המדינה – בהוראות פנימיות;
מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק   )5(

להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ”ח–51998 – בהוראות פנימיות. 
השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.5.שינוי התוספת
של 6.ביצוע ותקנות והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  באישור  רשאי,  והוא  זה,  חוק  ביצוע  על  ממונה  השר 

הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו וכן רשאי הוא למנות מפקחים שיפקחו על 

ביצועו של חוק זה.
תחילה ותקנות 

ראשונות

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום תחילתן של התקנות שיותקנו לפי סעיפים 1 ו-7.2.  )א( 

תקנות ראשונות לפי סעיפים 1 ו-2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של  )ב( 

הכנסת בתוך שישים ימים מיום פרסומו.
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תוספת 
)סעיף 1(

ההגדרה “מקום ציבורי”

קניונים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח–61968.   .1

משרדי ממשלה ורשויות מקומיות שביום שבו מתקיימת בהם קבלת קהל, מבקרים בהם, כרגיל, 500 איש לפחות.  .2

שדות תעופה ונמלים.  .3

אוניות המיועדות להשטת 100 נוסעים לפחות ומטוסים שיש בהם 100 מושבים לפחות.  .4

תחנות מרכזיות כהגדרתן בפקודת התעבורה7.  .5

תחנות רכבת שמבקרים בהן, כרגיל, 500 איש לפחות ביום.  .6

מקומות עבודה שמועסקים בהם, כרגיל, 500 עובדים לפחות.  .7

אצטדיוני ספורט שיש בהם 500 מושבים לפחות.  .8

מכון כושר כהגדרתו בחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ”ד–81994 שאליו התקבלו 500 מתאמנים קבועים לפחות.  .9

בתי אבות.  .10

בתי סוהר ובתי מעצר.  .11

בתי מלון שיש בהם 250 חדרי אירוח לפחות.  .12

מקומות רחצה מוכרזים כמשמעותם בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ”ד–91964, ובריכות שחייה ציבוריות.  .13

מוסדות להשכלה על-תיכונית שלומדים בהם 500 איש לפחות.  .14

אולמות שמחה, גני אירועים ומרכזי כנסים, המיועדים לאירוח של 500 איש לפחות.  .15

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

אליהו ישי

שר התעשיה המסחר 

והתעסוקה
שמעון פרס

נשיא המדינה

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

________________________________________
* התקבל בכנסת ביום י”ח בתמוז התשס”ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 209 מיום, י”ט באדר א’ 

התשס”ח )25 בפברואר 2008(, עמ’ 200.
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2  ס”ח התשט”ו, עמ’ 171.

3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ’ 390.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ’ 459.

5  ס”ח התשנ”ח, עמ’ 348.

6  ס”ח התשכ”ח, עמ’ 204.

7  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ’ 173.

8  ס”ח התשנ”ד, עמ’ 110.

9  ס”ח התשכ”ד, עמ’ 172.


