תוכן העניינים
תיקוני
תיקוני תקנון שאושרו בישיבת הנהלה מיום 3......... 25.7.10
תיקוני תקנון שאושרו בישיבת הנהלה מיום 13......... 4.8.10



תקנון

תיקוני תקנון
שאושרו בישיבת הנהלה מיום 25.7.10

מיום 02.12.09

--

הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות
תיקון לסעיף  10ב )7( .א - .תלבושות הקבוצות
נוסח קיים:

א .במשחקי ליגות מקצועניות – על הקבוצה האורחת להופיע למשחק בתלבושת אשר צבעה יהיה שונה באופן
ניכר מצבעי תלבושתה של הקבוצה הביתית.
ב .בנוסף ,חייבת הקבוצה האורחת להביא עמה שתי מערכות חלופיות נוספות של תלבושות בצבע שונה מצבע
התלבושת שעמה יופיעו שחקניה למשחק ,וזאת למקרה שתידרש על ידי שופט המשחק להחליף את צבע
התלבושת של שחקניה.

נוסח מוצע:

א .במשחקי ליגת העל ,לאומית וארצית  -על הקבוצה האורחת להופיע למשחק בתלבושת אשר צבעה
יהיה שונה באופן ניכר מצבעי תלבושתה של הקבוצה הביתית.
ב .בנוסף ,חייבת הקבוצה האורחת להביא עמה שתי מערכות חלופיות נוספות של תלבושות בצבע
שונה מצבע התלבושת שעמה יופיעו שחקניה למשחק ,וזאת למקרה שתידרש על ידי שופט המשחק
להחליף את צבע התלבושת של שחקניה.
על אף האמור לעיל ,מצא לנכון שופט המשחק כי לא ניתן לקיים את המשחק בצורה תקינה לאחר
שבדק את תלבושות הקבוצות ,רשאי הוא לדרוש מהקבוצה הביתית להחליף מכנסיים ו/או גרביים
לצורך כך שצבעי התלבושות יהיה שונה באופן ניכר בין הקבוצות.

דברי הסבר:
מאחר ולעתים קורה שבליגות המקצועניות (בשל ספונסרים ודוגמאות רבות וצבעוניות של תלבושות) לא ניתן
למצוא שילוב של תלבושות שונות באופן ניכר ,מוצע כי שופט המשחק יהא רשאי לדרוש מהקבוצה הביתית לשנות
את צבע המכנסיים ו/או הגרביים.



תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ה - 5 .שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה
לליגה ליגה א’
נוסח קיים:

.5

ליגה א’
(א) שתי הקבוצות אשר תדורגנה לאחר שני סיבובי המשחקים (“תום העונה”) במקום הראשון בכל אחד
משני מחוזות ליגה א’ (צפון ודרום) תעפלנה לליגה הלאומית.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני בכל אחד משני מחוזות ליגה א’ (צפון ודרום)
תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע ,עפ”י הוראות
סעיף 6ב .לתקנון גביע המדינה (“שיטת המשחקים”) .המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה
אשר סיימה במקום  14בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית כאמור בס”ק (2ד) 2ו 3-לעיל.

נוסח מוצע:

 .5ליגה א’
(א) שתי הקבוצות אשר תדורגנה לאחר שני סיבובי המשחקים (“תום העונה”) במקום הראשון בכל
אחד משני מחוזות ליגה א’ (צפון ודרום) תעפלנה לליגה הלאומית.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות ליגה א’ (צפון ודרום) במקומות ( 5-2בכל
אחד מהמחוזות) 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 ודרום) תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש
נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף ( 6ב) לתקנון גביע המדינה
(שיטת המשחקים).
המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום  14בתום משחקי הפלייאוף
התחתון בליגה הלאומית כאמור בס”ק (2ד) 2ו 3-לעיל.

דברי הסבר:

מוצע כי בליגה א’ (מחוז צפון ומחוז דרום) יתקיימו משחקי פליי אוף בין המקומות שדורגו בתום שני סיבובי משחקים
במקומות  .2-5המנצחות במשחקי הפליי אוף בכל מחוז (צפון ודרום) יתמודדו בניהן במשחק מבחן ,המנצחת
במשחק המבחן תתמודד מול הקבוצה שסיימה במקום ה 14 -בליגה הלאומית על הזכות לשחק בליגה הלאומית
בעונה שלאחר מכן.



תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ג – )8( .שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה
נוסח קיים:

		
()8

על אף האמור בס”ק  7-3לעיל ,במשחקי ליגה ב’ ו-ג’ ,במשחקי ליגת נשים וכן במשחקי ליגת נוער עילית,
נוער מחוזית ונערים א’ מחוזית ,תחולנה ההוראות הבאות:
אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר הנצחונות,
(א)
היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם במקום הגבוה יותר ,השניה
במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.
במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות והן בנצחונות ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת
(ב)
המשחקים ,בין לצורך קביעת האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי ,ייערך בין
קבוצות אלה משחק מכריע ,כאמור בס”ק  7לעיל.

נוסח מוצע:

		
()8

על אף האמור בס”ק  7-3לעיל ,במשחקי ליגה ג’ ,במשחקי ליגת נשים וכן במשחקי ליגת נוער
עילית ,נוער מחוזית ונערים א’ מחוזית ,תחולנה ההוראות הבאות:
אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר
(א)
הנצחונות ,היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם
במקום הגבוה יותר ,השניה במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.
במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות והן בנצחונות ויש צורך לקבוע מיקום סופי
(ב)
בטבלת המשחקים ,בין לצורך קביעת האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים
כלשהי ,ייערך בין קבוצות אלה משחק מכריע ,כאמור בס”ק  7לעיל.



תקנון האליפות
הוספת סעיף  12ג - )9( .שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה
נוסח חדש:

		
()9

על אף האמור בס”ק  7-3לעיל ,במשחקי ליגה ב’ ,תחולנה ההוראות הבאות:
אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר
(א)
הנצחונות ,היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם
במקום הגבוה יותר ,השניה במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.
במקרה שוויון בין שתי קבוצות או יותר גם בנקודות וגם במספר הנצחונות  -ייקבע הדירוג
(ב)
בטבלה בהתייחס למשחקים שהתקיימו בין שתי הקבוצות או יותר המצויות במצב של שוויון
כאמור לעיל .הקבוצה שצברה את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקים ביניהן תדורג
ראשונה בין שתי הקבוצות או יותר המצויות במצב של שוויון .במידה ומספר הנקודות
שצברו הקבוצות (שבשוויון במשחקים בניהן) במהלך העונה יהיה שווה ,יקבע הפרש
השערים במשחקים שהתקיימו בניהן .במקרה של שוויון גם בנקודות וגם בהפרש השערים
במשחקים ביניהן ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ במשחקים בין הקבוצות
המצויות בשוויון.
במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות ,הן בנצחונות והן במשחקים שהתקיימו ביניהן
(ג)
במהלך העונה (ע”פ הקריטריונים הקבועים בס”ק (ב) לעיל) ויש צורך לקבוע מיקום סופי
בטבלת המשחקים ,בין לצורך קביעת האלופה ובין לצורך השתתפות במסגרת משחקים
כלשהי ,ייערך בין קבוצות אלה משחק מכריע ,כאמור בס”ק  7לעיל.

דברי הסבר:
במסגרת שינוי שיטת מבנה הליגות נקבע כי יתקיימו משחקי מבחן בין קבוצות ליגה ב’ לליגה א’ ,הוחלט כי יתווסף
נדבך לשיטת המיקום בטבלאות ליגה ב’ בכך שבמידה ולשתי קבוצות (או יותר) יש את אותו מספר נקודות ואותו מספר
נצחונות יקבע הדירוג ע”פ מאזן הנצחונות במשחקים בין הקבוצות להן אותו מספר נקודות ואותו מספר נצחונות.
במידה ומאזן הנצחונות במשחקים בין הקבוצות במהלך העונה יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקים
בניהן .במידה וגם הפרש השערים יורה על שוויון ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ במשחקים בניהן.



תקנון האליפות – נספח ט”ו הוראות כלליות פעולות רישום
הוספת סעיף  – )4( 3סעיף חדש
נוסח חדש:

		
()4

על אף האמור בס”ק  2לעיל ,פעולת רישום המתבצעת בטרם המשחק הראשון באותה עונת
משחקים (ליגה/גביע) בליגות לא מקצועניות ,תתבצע עד ליום שני שעה  17:00שלפני מחזור
המשחקים הראשון (ליגה/גביע) שבו נפתחת עונת המשחקים של הקבוצה המבקשת לבצע את
פעולת הרישום.
בוצעה פעולת הרישום עד למועד הר”מ – יהא רשאי השחקן ליטול חלק במשחק הראשון באותה
עונת משחקים בכפוף לקבלת אישור חתום על ידי ההתאחדות.
בוצעה פעולת הרישום לאחר למועד הר”מ – יחולו הוראות ס”ק ( )3לעיל.

דברי הסבר:

הסעיף קובע כי פעולת רישום המתבצעת בטרם המחזור הראשון בעונת המשחקים (ליגה/גביע) ,תתבצע עד ליום
שני שלפני המחזור הראשון בעונת המשחקים של הקבוצה המבקשת לבצע את פעולת הרישום.



תקנון הרישום  -תיקון לסעיף  1ג - )1( 1חידוש רישום קבוצה

נוסח קיים:
קבוצה הרשומה בהתאחדות תחדש רישומה לפני כל תחילת עונת משחקים באמצעות “שאלון רישום”  -נספח א’  -במועדים
שייקבעו על ידי מזכירות ההתאחדות (“תקופת הרישום”).

נוסח מוצע:
 .1קבוצה הרשומה בהתאחדות תחדש רישומה לפני כל תחילת עונת משחקים באמצעות “שאלון רישום” -
נספח א’  -במועדים שייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע (“תקופת הרישום”).

דברי הסבר:
מועדי חידוש רישום הקבוצות ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.

10

תקנון בקרת תקציבים
הוספת סעיף  14ג - 1חדש
נוסח חדש:
ג1

קבוצה חייבת להמציא לרשות ערבויות בנקאיות להבטחת תשלום שכר הקבוע בהסכם שחקנים ,מאמנים,
בעלי תפקידים ,לתקופה שמעבר לעונת המשחקים לגביה מאושר תקציב הקבוצה וזאת ,כאשר השכר
(כולל פרמיות בגין נקודות) עולה על סך של  1.5מיליון  ₪ברוטו לעונת משחקים אחת.
במקרה של התחייבות לתשלום שכר ,כאמור ,תומצא ערבות בנקאית בגובה יתרת סכום השכר העולה על
סך של  1.5מיליון ש”ח.
הערבויות הבנקאיות חייבות להיות מנוסחות באופן שיו”ר הרשות או מי שימונה על ידו יהיה רשאי ,על
פי שיקול דעתו ,לשלם בכספי המימוש את התחייבויות הקבוצה לשחקנים ו/או למאמנים ו/או לבעלי
התפקידים ,במקרה שהקבוצה לא עמדה בתשלומים להם התחייבה עפ”י ההסכמים שהוגשו לרשות.

דברי הסבר:
מוצע כי כל הסכם שכר עם בעל תפקיד בקבוצה (שחקן ,מאמן או כל בעל תפקיד אחר) ,לתקופה של יותר מעונת משחקים
אחת ,כאשר שכר הברוטו הכולל שבו (כולל מענקים) הינו מעל  1.5מיליון  ₪יגובה בערבות בנקאית .התיקון יכנס לתוקף החל
מעונת המשחקים 2011/12

תקנון בקרת תקציבים
הוספת סעיף  - )6( 10חדש
נוסח חדש:
()6

קבוצה רשאית להגדיל את הגירעון התקציבי לצורך השקעה בתשתיות .גירעון תקציבי שנוצר לצורך
השקעה בתשתיות יכוסה בתוך תקופה של  4עונות משחקים רצופות .תשתיות לעניין סעיף זה ייחשבו:
הקמת אצטדיון ,שיפור האצטדיון ,מתקנ/י אימונים ,לרבות מגרש האימונים ועזרים הדרושים לשיפור
ואחזקת המתקן וכן הרחבת פעילות מחלקת הנוער ,לרבות פתיחה ורישום של קבוצות חדשות.

דברי הסבר:
הסעיף מאפשר לקבוצות להגדיל את הגירעון התקציבי ולפרוס את תקופת ההחזר למשך  4עונות משחקים לצורך השקעה
בתשתיות ובמחלקות נוער.

11

תיקוני תקנון
שאושרו בישיבת הנהלה מיום 4.8.10

מיום 02.12.09

- 13 -

הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות  -נספח ה’ ליגת נשים
תיקון לסעיף 4.3
נוסח קיים:
4.3

4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4

משחקי הליגה הראשונה יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים (בית וחוץ).
הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תוכרז כאלופת המדינה
לנשים.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  7ו 8-בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תרדנה לליגה
השניה.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים בליגה השניה ,תעפלנה לליגה הראשונה,
בכפוף לאמור בס”ק  4.3.4להלן.
חולקה הליגה השניה לשני מחוזות ,תעפלנה לליגה הראשונה שתי הקבוצות אשר בתום עונת המשחקים
תדורגנה ראשונות בכל מחוז.
נוסח מוצע:

4.3

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

משחקי הליגה הראשונה יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים וסיבוב משחקים שלישי
שישוחק בשיטת פלייאוף (עליון ותחתון) שני סיבובי המשחקים הראשונים ישוחקו בשיטת בית
וחוץ .סיבוב המשחקים השלישי (פלייאוף) ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע על פי מיקום הקבוצות
בטבלת הליגה בתום שני הסיבובים הראשונים.
הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תוכרז כאלופת
המדינה לנשים.
הקבוצה אשר תדורג במקום ה 8-בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תרד לליגה השניה.
הקבוצה שתדורג במקום ה 1-בתום עונת המשחקים בליגה השניה תעלה לליגה הראשונה .בנוסף
לאמור לעיל ,במידה והליגה השנייה תמנה למעלה מ 6 -קבוצות יתקיים משחק מבחן על הזכות
לשחק בליגה הראשונה בין הקבוצה שתדורג במקום ה 7-בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה
לבין הקבוצה שתדורג במקום ה 2-בתום עונת המשחקים בליגה השניה .המשחק יתקיים במגרש
נייטרלי שיקבע ע”י ועדת הליגה והגביע עפ”י הוראות סעיף  6ב .לתקנון גביע המדינה (“שיטת
המשחקים”)
חולקה הליגה השניה לשני מחוזות ,לא יתקיים משחק מבחן כאמור בס”ק  4.3.3ומהליגה הראשונה
תרדנה הקבוצות שדורגו במקומות  7-8ומהליגה השניה תעפלנה לליגה הראשונה שתי הקבוצות
אשר בתום עונת המשחקים תדורגנה ראשונות בכל מחוז.
דברי הסבר:

התיקון קובע כי:
 .הליגה הראשונה תשוחק בשיטה של שלושה סיבובים.
 .2הקבוצה שתדורג בתום עונת המשחקים במקום ה 8-בליגה הראשונה תרד לליגה השניה .הקבוצה שתדורג בתום עונת
המשחקים במקום הראשון בליגה השניה תעלה לליגה הראשונה.
 .במידה והליגה השניה תמנה למעלה מ 6-קבוצות יתקיים משחק מבחן על הזכות להשתתף בליגה הראשונה בין הקבוצה
שתדורג בתום עונת המשחקים במקום ה 7-בליגה הראשונה והקבוצה שתדורג במקום ה 2-בליגה השניה.
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