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תקנון הרישום

תיקון לסעיף 3 ח. )11( - שיתוף שחקנים בוגרים בקבוצת נוער

נוסח קיים:

נוער,  שנתון  על  נמנים  שאינם  אף  על  שחקנים   � עד  ממשחקיה  אחד  בכל  לשתף  רשאית  נוער  קבוצת    )��(
ובתנאי שהתמלאו לגביהם כל התנאים שלהלן:

השחקן רשום בקבוצה הבוגרת ורשאי לשחק בה.   )�(
השחקן היה רשום בקבוצת הנוער של הקבוצה הבוגרת במהלך כל עונת המשחקים הקודמת או הושאל    )2(

בעונת המשחקים הקודמת וחזר לקבוצת האם שלו, בה שיחק מרבית שנותיו.
השחקן הינו בשנתון גיל אחד בלבד מעל שנתון קבוצת הנוער.   )�(

לתום  עד  כך,  לצורך  אושרה  ואשר  הבוגרת  בקבוצה  הרשומים  שחקנים   6 של  רשימה  על  נמנה  השחקן    )4(
תקופת הרישום, ע”י מחלקת הרישום, עפ”י פניית קבוצת הנוער.

נוסח מוצע:

קבוצת נוער רשאית לשתף בכל אחד ממשחקיה עד 4 שחקנים על אף שאינם נמנים על שנתון    )11(
נוער, ובתנאי שהתמלאו לגביהם כל התנאים שלהלן:

השחקן רשום בקבוצה הבוגרת ורשאי לשחק בה.   )1(
השחקן היה רשום בקבוצת הנוער של הקבוצה הבוגרת במהלך כל עונת המשחקים הקודמת או    )2(

הושאל בעונת המשחקים הקודמת וחזר לקבוצת האם שלו, בה שיחק מרבית שנותיו.
השחקן הינו בשנתון גיל אחד בלבד מעל שנתון קבוצת הנוער.   )3(

השחקן נמנה על רשימה של 6 שחקנים הרשומים בקבוצה הבוגרת ואשר אושרה לצורך כך, עד    )4(
לתום תקופת הרישום, ע”י מחלקת הרישום, עפ”י פניית קבוצת הנוער.

בטופס  הרשומים  הארבעה  מבין  שחקנים  משלושה  יותר  זמנית  בו  לשתף  תוכל  לא  הקבוצה    )5(
המשחק.

דברי הסבר:

ייטלו חלק  יותר משלושה שחקנים  כי לא  התיקון מאפשר לקבוצה לשתף עד 4 שחקנים בכל משחק, אך תנאי 
במשחק בעת ובעונה אחת )אחד יישב בספסל המחליפים(.
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תקנון הרישום - הוספת סעיף 3 ח. )12( - סעיף חדש

נוסח חדש:

קבוצת נערים ב’ וקבוצת נערים ג’ רשאיות לשתף במסגרתן עד 2 שחקנים בשנתון גיל גבוה יותר   )12(
במהלך עונת משחקים ובתנאי שנתמלאו לגביהם התנאים שלהלן:

השחקנים הינם ילידי נובמבר ודצמבר.  .1
הקבוצה הגישה את שמות השחקנים עד לתום תקופת הרישום להתאחדות.  .2

דברי הסבר:

התיקון קובע כי קבוצות בגיל נערים ב’ ונערים ג’ יהיו רשאיות לשתף  עד 2 שחקנים בשנתון גיל גבוה יותר 
ובתנאי כי: 

השחקנים הינם ילידי נובמבר ודצמבר.  .�
הקבוצה הגישה את שמות השחקנים להתאחדות עד לתום תקופת הרישום.  .2
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תקנון הרישום - נספח ט”ו הוראות כלליות פעולות רישום
הוספת סעיף 2 )א3( - סעיף חדש

נוסח חדש:

על אף האמור בס”ק א’ לעיל, רשאית ועדת ליגה וגביע לשנות את מועדי תקופות הרישום ע”פ    )4(
שיקול דעתה ובהתייחס להוראות פיפ”א ואופ”א ולצורך תיאום מול לוח המועדים השנתי.

דברי הסבר:

הסעיף קובע כי ועדת ליגה וגביע תהא רשאית לשנות את מועדי תקופות הרישום האמורות בנספח וזאת לצורך 
תיאום מול הוראות פיפ”א ואופ”א בעניין וצורך תיאום מול לוח המועדים השנתי. 
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תקנון המשמעת - תיקון לסעיף 20 יג

נוסח קיים:

קריאות גזעניות יג  
ביטויים )בע”פ או בכתב(, קריאות גנאי לרבות נהמות של קהל אוהדים על רקע גזעני ואשר קיבלו ביטוי 

בדו”ח שופט המשחק.

נוסח מוצע:

קריאות גזעניות יג  
ביטויים )בע”פ או בכתב(, קריאות גנאי לרבות נהמות של קהל אוהדים על רקע גזעני ואשר קיבלו 

ביטוי בדו”ח שופט המשחק ו/או בדו”ח משקיף המשחק.

דברי הסבר:

התיקון קובע כי קריאות גזעניות יכולות לקבל ביטוי בדו”ח השופט ו/או בדו”ח המשקיף
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תקנון המשמעת - תיקון לסעיף 22 ז

נוסח קיים:

הפחתת נקודות ליגה ז.  
הדין,  בית  ידי  על  שייקבע  במספר  הנקודות  יופחתו  ליגה,  נקודות  הפחתת  של  עונש  הקבוצה  על  הוטל 

ממאזנה של הקבוצה בטבלת הליגה, בין שהושגו באותה עונת משחקים ובין שטרם הושגו.
המשחקים  בעונת  יחול  חלקו,  או  כולו  העונש,  כי  לקבוע  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  מוסמך,  הדין  בית 

הבאה.

נוסח מוצע:

הפחתת נקודות ליגה ז.  
הוטל על הקבוצה עונש של הפחתת נקודות ליגה, יופחתו הנקודות במספר שייקבע על ידי בית 

הדין, ממאזנה של הקבוצה בטבלת הליגה, בין שהושגו באותה עונת משחקים ובין שטרם הושגו.
של  ממאזנה  תקוזז  לא  זה  בתקנון  אחר  סעיף  כל  ע”פ  או  זה  סעיף  ע”פ  ליגה  נקודות  הפחתת 

הקבוצה כאמור בתקנון האליפות בסעיפים 12 ה 1 3. ו- 12 ה 2 3.
בעונת  יחול  חלקו,  או  כולו  העונש,  כי  לקבוע  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  מוסמך,  הדין  בית 

המשחקים הבאה.

דברי הסבר:

התיקון קובע כי כל הפחתת נקודות ליגה כאמור בתקנון המשמעת לא תקוזז ממאזנה של קבוצה כאמור 
בתקנון האליפות. כשמטרת התיקון הינה לשמור על הנקודות שהופחתו בענישה כהפחתה מלאה גם לאחר 

הקיזוז.
לדוגמא: קבוצה בליגת העל או בליגה הלאומית צברה �0 נקודות ליגה עד למשחקי הפלייאוף )לפני הקיזוז(, 
לקבוצה זו הופחתו 4 נקודות בגין עבירות משמעת )כלומר בטרם הקיזוז עומדים לזכותה 26 נקודות(. בכדי 
לשמור על פער הנקודות שהופחתו מחלקים את מלוא �0 הנקודות ל- 2 )��( ומהתוצאה מפחיתים את 
הנקודות שהופחתו בשל העונש )��(. כלומר סך הנקודות לקבוצה לפני תחילת הסיבוב ולאחר הקיזוז יעמוד 

על �� נקודות.
התיקון ייכנס לתוקף בעונת ��/20�0 ויחול לגבי עונשים של הפחתת נקודות החל מעונת 20��/�2.
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הודעות התאחדות 
הוראות שעה

הודעות ההתאחדות/הוראות שעה
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לכבוד:

הנהלת ההתאחדות לכדורגל

הנדון: הוראת שעה לעונת המשחקים 2009/10 בעניין ליגה ג’ 

בהתאם לתקנון האליפות, בתום עונת המשחקים אמורות לעלות � קבוצות מליגה ג’ לליגה ב’.
לאחר תום מועד הרישום לליגה ג’ התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות המאפשר פתיחה של 6 מחוזות ליגה ג’. 

לפיכך הוחלט כי בעונת המשחקים ��/20�0 ישובצו הקבוצות שנרשמו לעונת ��/20�0 לליגה ג’ לשישה מחוזות כדלקמן:

מחוז גליל עליון  .�
מחוז יזרעאל  .2
מחוז שומרון  .�

מחוז שרון  .4
מחוז תל אביב  .�

מחוז מרכז   .6

בהתייחס לאמור לעיל, סדר העליות לליגה ב’ יהיה כדלקמן:

הקבוצות שידורגו במקום הראשון בכל מחוז בתום עונת המשחקים ��/20�0, יעלו לליגה ב’  סה”כ 6 עולות כלהלן:  .�

� עולות לליגה ב דרום א ודרום ב. ממחוזות שרון, ת”א, ומרכז. ועוד � עולות  לליגה ב צפון א וצפון ב ממחוזות גליל עליון, 
שומרון, יזרעאל. 

עולה נוספת  לאזור צפון תעלה ממחוזות גליל עליון,יזרעאל,שומרון במתכונת כדלקמן:  .2

מבין הקבוצות שידורגו במקום השני באחד ממחוזות גליל עליון, יזרעאל ושומרון, יתקיים משחק מכריע במגרש נייטרלי, 
שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע ע”פ הוראות ס’ 6)ב( לתקנון גביע המדינה, בין שתי הקבוצות )מתוך 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 הנקודות 
לצבור  היו  שיכולות  המקסימאלי  הניצחונות  במספר  וגם  העונה  במהלך  לצבור  הקבוצה  הייתה  שיכולה  המקסימאלי 
במהלך העונה, יתקיימו משחקי מבחן במגרש נייטרלי שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע כאמור בסעיף �2ה)�(ד)2( לתקנון 

האליפות.

סה”כ: עולה אחת

עולה נוספת  לאזור דרום תעלה ממחוזות שרון, תל אביב ,מרכז במתכונת כדלקמן:  .�

נייטרלי,  במגרש  מכריע  משחק  יתקיים  ,מרכז,  אביב  תל  שרון,  ממחוזות  באחד  השני  במקום  שידורגו  הקבוצות  מבין 
שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע ע”פ הוראות ס’ 6)ב( לתקנון גביע המדינה, בין שתי הקבוצות )מתוך 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 
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שיכולה הייתה לצבור במהלך העונה.

במידה ויחול שוויון בין שלושת הקבוצות שסיימו במקום השני גם במספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות 
לצבור  היו  שיכולות  המקסימאלי  הניצחונות  במספר  וגם  העונה  במהלך  לצבור  הקבוצה  הייתה  שיכולה  המקסימאלי 
במהלך העונה, יתקיימו משחקי מבחן במגרש נייטרלי שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע כאמור בסעיף �2ה)�(ד)2( לתקנון 

האליפות.

סה”כ: עולה אחת

שיבוץ הקבוצות העולות במחוזות ליגה ב  ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע כאמור בתקנון האליפות. 

הנהלת ההתאחדות מתבקשת לקבוע  הוראת שעה לעונת ��-20�0., כאמור לעיל. 
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לכבוד
הקבוצות המסונפות

הנדון: קיום משחקים במגרשכם הביתי

האישורים  נושא  להסדרת  מקומיות  רשויות  ו/או  ישראל  משטרת  ע”י  הכדורגל  מקבוצות  לחלק  פניה  נעשתה  לאחרונה 
הנדרשים לצורך קיום משחקי ילדים ונוער במגרשי כדורגל.

אשר על כן אנו מוצאים לנכון לקראת פתיחת עונת המשחקים לשוב ולהזכיר כי האחריות הבלעדית בכל הקשור להכנת 
ישראל חלה באופן בלעדי על  רק, משטרת  הגורמים המוסמכים לרבות, אך לא  כל  ע”י  וקבלת האישורים  המגרש הביתי 

הקבוצה הביתית.

הנוער  אגף  באמצעות  ו/או  משחק  שופטי  שליחת  לצורך  השופטים  באיגוד  המשחק  בהזמנת  אין  כי  יובהר  ספק  להסרת 
כדי להוות אישור כלשהוא של ההתאחדות לגבי האישורים הנדרשים מהרשויות ו/או משטרת ישראל בקשר למגרש הביתי 

וכאמור האחריות לכך חלה על הקבוצה הביתית.

ככל שיוזמן משחק באיגוד השופטים ו/או אגף הנוער ע”י קבוצה ביתית ולאחר מכן יתברר שלא ניתן יהיה לקיים את אותו 
משחק בשל אי קבלת האישורים הנדרשים ו/או הוצאת צו סגירה ע”י משטרת ישראל, תישא הקבוצה הביתית בכל ההוצאות 

והתוצאות הנובעות מכך.

בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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הוראת שעה לעונת המשחקים 2010/11 בעניין ליגות נוער

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

לאחר תום מועד הרישום בליגות נוער )מחוזית( התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות ולכן אוחדו מחוזות באופן שבו 
שובצו הקבוצות שנרשמו ל- 4 ליגות מחוזיות במקום 6. מחוז צפון )�6 קבוצות(, מחוז השרון )�0 קבוצות(, מחוז מרכז )�0 

קבוצות( ומחוז דרום )�0 קבוצות(.

נוכח האמור לעיל, יש לקבוע סדרי העליות והירידות מליגת נוער עילית )מחוז צפון ומחוז דרום( לליגת נוער מחוזית בהתייחס 
למס’ המחוזות כאמור לעיל. לפיכך, ההנהלה מתבקשת לקבוע כהוראת שעה לעונת המשחקים ��/20�0, כי:

הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער עלית מחוז צפון )מקומות �� ו- �4( תרדנה לליגת נוער  א. 
מחוזית.

הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער עלית מחוז דרום )מקומות �� ו- �4( תרדנה לליגת נוער  ב. 
מחוזית.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים ��/20�0 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז צפון( תעלה לליגת נוער  ג. 
עלית.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים ��/20�0 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז שרון( תעלה לליגת נוער  ד. 
עלית.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים ��/20�0   במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז מרכז( תעלה לליגת  ה. 
נוער עלית.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים ��/20�0 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז דרום( תעלה לליגת נוער  ו. 
עלית.

ארבעת העולות מהליגה המחוזית ישובצו על ידי ועדת ליגה וגביע בליגת נוער עלית על פי שיקול דעתה תוך מתן דגש   
למיקומן הגיאוגרפי.

הנהלת ההתאחדות מתבקשת לקבוע הוראת שעה, כאמור לעיל.



�6

לכבוד
הקבוצות המסונפות

הנידון: ליגת נערים א’

להזכירכם, סע’ �2 ז לתקנון האליפות קובע כי:

שיטות עליות וירידות מליגה לליגה - בליגות לנערים א’

)2( בעונת משחקים בה נפתחו � ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון  
- ומליגה ארצית )צפון ודרום( תרדנה � קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות ��, �4 במחוז אחד ומקומות �2, ��, �4 

במחוז השני.

)�( בעונת משחקים כאמור בסעיף )2( לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות לגבי מספר היורדות )2 או �(.
בשל העובדה כי לקראת עונת המשחקים ��/20�0 נרשמו מספר קבוצות בגיל נערים א’ המספיק לשיבוץ � ליגות מחוזיות, 
יתקיים האמור בתקנון לפיו בתום עונת  המשחקים תרדנה 2 הקבוצות שתסיימנה במקום ��, �4 מליגת נערים א’ ארצית 

דרום ו- � קבוצות שתסיימנה במקומות �2, ��, �4 בליגת נערים א’ ארצית צפון.

בתום עונת המשחקים ��/20�0 תעלנה הקבוצות שתדורגנה ראשונות בליגות נערים א’ צפון, צפון � ושרון לליגת נערים א’ 
ארצית צפון. קבוצות שתדורגנה ראשונות בליגות מרכז ושפלה יעלו לליגת נערים א’ ארצית דרום. 

בהמשך לסעיף )�( כאמור לעיל יובהר, כי בעונת המשחקים האחרונה שבה היו חמישה מחוזות, עונת �/�200, מספר היורדות 
מליגת נערים א ארצית דרום היו שלוש ומליגת נערים א ארצית צפון היו שתיים.

בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל


