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תקנון

תיקוני תקנון שאושרו על ידי הנהלת
ההתאחדות ביום 27.12.10

מיום 02.12.09
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הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון הרישום – תיקון לסעיף ג)4( 1
נוסח קיים:
.4

ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר את רישומה של קבוצת נוער ,נערים וילדים גם לאחר תום מועד הרישום
לעונת משחקים ובתנאי שקיים מקום פנוי באותה ליגה ובכפוף לתשלום אגרת רישום מיוחדת כפי שתיקבע
מעת לעת על ידי הנהלת ההתאחדות ו/או מזכירות ההתאחדות.

נוסח מוצע:
.4

ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר את רישומה של קבוצת בוגרים בליגה ג’ ,קבוצת נשים בליגה
השניה ,קבוצת נערות ,קבוצת נוער מחוזית ,נערים מחוזית ,ילדים וטרום ילדים גם לאחר תום מועד
הרישום לעונת משחקים ובתנאי שהדבר איננו פוגע בהתנהלות הספורטיבית של הליגה וקיים
מקום פנוי באותה ליגה .רישום כאמור הינו ובכפוף לתשלום אגרת רישום מיוחדת כפי שתיקבע
מעת לעת על ידי הנהלת ההתאחדות ו/או מזכירות ההתאחדות.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר את רישומן של קבוצות בוגרים בליגה ג’ ,קבוצות נשים בליגה
השניה וקבוצות נערות (בנוסף לקבוצות נוער מחוזית ,נערים מחוזית וילדים) לאחר מועד הרישום וזאת בתנאי כי
הדבר איננו פוגע בהתנהלות הספורטיבית של הליגה ,ע”ב מקום פנוי ובכפוף לתשלום אגרת רישום מיוחדת.
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תקנון הרישום – הוספת סעיף  7ט
נוסח חדש:
ט		.

על מאמן לעבור במהלך  3עונות משחקים שקדמו לרישומו בקבוצה וכתנאי לרישומו השתלמות
מקצועית בת  15שעות לפחות ,במצטבר ,במסגרת ההתאחדות או במסגרת שההתאחדות
אישרה.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי רישום מאמן כפוף לכך שהמאמן עבר מינימום של  15שעות השתלמות במהלך  3עונות משחקים.
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תקנון הרשות לבקרה תקציבית תיקון לסעיף  11ב ומחיקת סעיף  11ג
נוסח קיים:

ב		.

ג		.

הגיע יו”ר הרשות למסקנה ,כי אינו יכול לאשר תקציב קבוצה בגין אי התאמתו למציאות ,יביא את מסקנותיו
בפני מליאת הרשות.
הגיעה מליאת הרשות ,אף היא למסקנה ,כי אין לאשר את התקציב ,רשאית הרשות לדרוש מהקבוצה להגיש
לה תקציב מתוקן במסגרת שתציע הרשות בהתחשב ,בין היתר ,בנתונים שבידה ו/או בבטוחות להבטחת
ביצוע התקציב כאמור בסעיף “בטוחות” בתקנון זה ,וזאת תוך  7ימים מיום הדרישה.
לא קיימה קבוצה את הדרישות לתיקון התקציב או להמצאת בטוחות לשביעות רצון הרשות ,כאמור לעיל,
תיתן הרשות התראה בכתב עם העתק למרכז אליו משתייכת הקבוצה ,לפעול לקיום דרישותיה ולהמצאת
הבטוחות תוך  7ימים מיום ההתראה ולא תאשר את תקציב הקבוצה.
בהתראה תציין הרשות במפורש ,שאי הענות לדרישת הרשות ,משמעותה אי אישור תקציב הקבוצה ,אשר
יגרור ,אוטומטית ,ירידת הקבוצה לליגה נמוכה יותר ,כאמור בתקנון זה.

נוסח מוצע:
ב		.

ג		.

הגיע יו”ר הרשות למסקנה ,כי אינו יכול לאשר תקציב קבוצה בגין אי התאמתו למציאות ,יביא את
מסקנותיו בפני מליאת הרשות.
הגיעה מליאת הרשות ,אף היא למסקנה ,כי אין לאשר את התקציב ,רשאית הרשות לדרוש
מהקבוצה להגיש לה תקציב מתוקן במסגרת שתציע הרשות בהתחשב ,בין היתר ,בנתונים שבידה
ו/או בבטוחות להבטחת ביצוע התקציב כאמור בסעיף “בטוחות” בתקנון זה ,וזאת תוך  7ימים מיום
הדרישה.
בדרישתה תציין מליאת הרשות במפורש ,שאי הענות לדרישתה ,משמעותה אי אישור תקציב
הקבוצה ,אשר יגרור ,אוטומטית ,ירידת הקבוצה לליגה נמוכה יותר ,כאמור בתקנון זה.
הסעיף יימחק

דברי הסבר:
מטרת הסעיף לצמצם את הארכות שרשאית הרשות לתת בכדי לא להגיע למצב בו קבוצה טרם אושרה ברשות
בצמידות לעונת המשחקים.
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תיקוני תקנון – רישוי מועדונים
שם התקנון:
שם התקנון ייקרא מעתה – “תקנון רישוי מועדונים ,פיקוח ובקרה פינאנסית של אופ”א”
סעיף הגדרות:
“תקנון רישוי מועדונים ,פיקוח ובקרה פינאנסית של אופ”א – UEFA Club Licensing and Finacial
 – ”.Fair Play Regulationsתקנון אופ”א כאמור המפורסם על ידי אופ”א מעת לעת.
הוספת סעיף 2א

נוסח חדש:
ג		.

בנוסף להוראות תקנון זה ,יחולו הוראות סעיפים  53-74בתקנון UEFA Club Licensing and
 )Finacial Fair Play Regulations (Aditional 2010החלות על כל מחזיק רישיון ומועמד לרישיון
ומהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומהדרישות האמורות בו .על כל מועמד לרישיון ומחזיק ברישיון
לעמוד בתנאי התקנון זה ובתנאי התקנון המפורסם על ידי אופ”א לרבות ההוראות בעניין פיקוח
ובקרה פינאנסית (.)Finacial Fair Play

תיקון לסעיף  8ג 3
נוסח קיים:
		.3

		

המועמד לרשיון יגיש תוכנית לפיתוח מחלקות הנוער לתקופה שבין  7-3שנים ,אשר תכלול ,בין השאר,
יעדים ומטרות של המחלקות ,ארגון ומינהלה ,דרישות מינימליות לתפעול המחלקות ,פיתוח תשתיות,
משאבים כלכליים ,תוכנית חינוכית ,תמיכה רפואית ותהליכי סקירה ומשוב להערכת תוצאות.
הוראות התוכנית לפיתוח מחלקות הנוער של המועמד לרשיון לא תיפגענה בדרישות חוק חינוך חובה.
נוסח מוצע:

		.3

		

המועמד לרשיון יגיש תוכנית לפיתוח מחלקות הנוער לתקופה שבין  7-3שנים ,אשר תכלול ,בין
השאר ,יעדים ומטרות של המחלקות ,ארגון ומינהלה ,דרישות מינימליות לתפעול המחלקות,
פיתוח תשתיות ,משאבים כלכליים ,תוכנית חינוכית הכוללת איסור שימוש בחומרים אסורים -
 ,anti dopingתמיכה רפואית ,ותהליכי סקירה ומשוב להערכת תוצאות.
הוראות התוכנית לפיתוח מחלקות הנוער של המועמד לרשיון לא תיפגענה בדרישות חוק חינוך
חובה.
דברי הסבר:

התיקון מוסיף את החובה להגיש תוכנית חינוכית בנושא איסור שימוש בחומרים אסורים  anti doping -במסגרת
תכנית לפיתוח מחלקות הנוער.
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הוספת סעיף  8ה 9א
נוסח חדש:
9א איש קשר בין האוהדים להנהלה
		.1
		.2
		.3

המועמד לרישוי ימנה איש קשר שיפעל לטיפוח הקשר בין אוהדי הקבוצה של המועמד לרישיון
לבין הנהלתה.
איש הקשר יקיים מעת לעת פגישות עם הנהלת המועדון וישתף פעולה עם קצין הביטחון של
המועמד לרישיון בכל הנוגע לענייני ביטחון ואבטחה.
הקריטריונים לבחירת איש הקשר לאוהדים יקבע על ידי אופ”א.
דברי הסבר:

התיקון מוסיף את החובה למנות איש קשר בין האוהדים להנהלה ומפרט את תפקידיו .התיקון ייכנס לתוקף החל
מעונת המשחקים .2011/12

תיקון לסעיף  8ה 11
נוסח קיים:
		
.11
		
		
		
		
		

עוזר מאמן ראשי
מועמד לרשיון ימנה עוזר מאמן ראשי ,ויגדיר את סמכויותיו וחובותיו בכתב.
עוזר מאמן ראשי יכול שיהיה מי שממלא אחד ,או יותר ,מהתנאים המפורטים להלן:
בעל תעודת  Bמטעם אופ”א.
א.
בעל תעודה ארצית ברמה מקבילה שהוענקה על ידי בית ספר למאמנים המוכר על ידי מעניק הרשיון.
ב.
בעל תעודת מאמן זר בתוקף ,ברמה מקבילה לתעודת  Bמטעם אופ”א ומוכרת ע”י אופ”א ככזו.
ג.
מחזיק במסמך “הכרה ביכולת” המונפק ע”י איגוד המאמנים למאמן אשר יש לו/לה מינימום חמש
ד.
שנות ניסיון מעשי כעוזר מאמן בליגה הראשונה או השנייה בהתאחדות החברה באופ”א( .הוראה זו
תתבטל החל מעונת .)2009/10

נוסח מוצע:
		
.11
		
		
		

עוזר מאמן ראשי
מועמד לרשיון ימנה עוזר מאמן ראשי ,ויגדיר את סמכויותיו וחובותיו בכתב.
עוזר מאמן ראשי יכול שיהיה מי שממלא אחד ,או יותר ,מהתנאים המפורטים להלן:
בעל תעודת  Aמטעם אופ”א.
א.
בעל תעודה ארצית ברמה מקבילה שהוענקה על ידי בית ספר למאמנים המוכר על ידי
ב.
מעניק הרשיון.
בעל תעודת מאמן זר בתוקף ,ברמה מקבילה לתעודת  Aמטעם אופ”א ומוכרת ע”י אופ”א ככזו.
ג.
דברי הסבר:

התיקון קובע כי על עוזר מאמן ראשי להיות בעל תעודה מסוג  Aמטעם אופ”א .ס”ק ד נמחק מאחר ושימש כהוראת
מעבר עד לעונת .2009/10
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תיקון לסעיף 8ה 13

נוסח קיים:
		 במקרה בו לאחר הגשת מסמכי הבקשה מתפנה אחת המשרות המפורטות בקטגוריה זו ,מכל סיבה שאינה
.13
בשליטת מחזיק הרישיון ,מחזיק הרישיון יוודא כי המשרה תאויש כמפורט להלן:
המשרה תינתן לאדם בכל הכישורים הנחוצים ,שעמד בכל הדרישות הקבועות בתקנון זה .המחליף
()1
יכול להחזיק במשרה האמורה למשך תקופה בלתי ידועה.
המשרה תינתן לאדם שאינו בעל הכישורים הנחוצים ושאינו עומד בכל הדרישות הקבועות בתקנון
()2
זה .המחליף יכול להחזיק במשרה למשך תקופה בלתי ידועה ,שלא תימשך מעבר לסוף העונה.
בכל המקרים המוזכרים לעיל ,מחזיק הרישיון יודיע למעניק הרישיון בכתב על זהות האדם החדש המאייש את
המשרה ,תוך  7ימים ממועד ההחלפה.
מבלי להפחית בערך הנאמר בסעיף לעיל ,במקרה של שינוי משמעותי במידע הקשור למשרות המפורטות
בקטגוריה זו ,בעקבות הגשת מסמכי הבקשה ,מחזיק הרישיון יודיע למעניק הרישיון בכתב על השינוי ,תוך  7ימים
ממועד ביצועו או גילויו.
אי הגעתה של ההודעה המוזכרת לעיל תיחשב להפרת סעיף האגודה ,על כל סעיפיו.

נוסח מוצע:
		 במקרה בו לאחר הגשת מסמכי הבקשה מתפנה אחת המשרות המפורטות בקטגוריה זו ,מכל
.13
סיבה שאינה בשליטת מחזיק הרישיון ,מחזיק הרישיון יוודא כי המשרה תאויש כמפורט להלן:
המשרה תינתן לאדם בכל הכישורים הנחוצים ,שעמד בכל הדרישות הקבועות בתקנון זה.
()1
המחליף יכול להחזיק במשרה האמורה למשך תקופה בלתי ידועה.
המשרה תינתן לאדם שאינו בעל הכישורים הנחוצים ושאינו עומד בכל הדרישות הקבועות
()2
בתקנון זה .המחליף יכול להחזיק במשרה למשך תקופה בלתי ידועה ,שלא תימשך מעבר
לסוף העונה.
בכל המקרים המוזכרים לעיל ,מחזיק הרישיון יודיע למעניק הרישיון בכתב על זהות האדם החדש המאייש
את המשרה ,תוך  60ימים ממועד ההחלפה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של שינוי משמעותי במידע הקשור למשרות המפורטות בקטגוריה
זו ,בעקבות הגשת מסמכי הבקשה ,מחזיק הרישיון יודיע למעניק הרישיון בכתב על השינוי ,תוך  60ימים
ממועד ביצועו או גילויו.
אי הגעתה של ההודעה המוזכרת לעיל תיחשב להפרת סעיף האגודה ,על כל סעיפיו.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי המועמד לרישיון מתחייב להודיע בכתב בתוך  60ימים על כל שינוי פרסונלאלי בין בעלי התפקידים
המוגדרים.
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הוספת סעיף  8ה 14

נוסח חדש:
		
.14

בעל תעודת  UEFAלאימון הנדרשת כאמור בס”ק  8 ,5ו( 11-מאמן ראשי ,עוזר מאמן ,ראש פיתוח
מחלקת הנוער ,ומאמני נוער) נחשב למאמן ,שבהתאם לסעיפי היישום של  UEFAתחת מוסכמות
 UEFAלאימון עומד באחד משני התנאים הבאים:

		.1
		.2

קיבל תעודת אימון.
לכל הפחות התחיל את הקורס הנדרש לתעודת  UEFAלאימון .למען הסר ספק ,רישום בלבד
לקורס התעודה הנדרשת אינו מספיק כדי לענות על קריטריון זה.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי בעל תעודת אימון ייחשב ככזה במידה וקיבל את תעודת האימון או לחלופין התחיל את הקורס
הנדרש.

נספח ו’ – הוספת סעיפים חדשים
נוסח חדש:
ג.

דוח רווח והפסד

הוצאות
 .13עמלות סוכנים
ד .ביאורים לדוחות
(ה) אירועים לאחר יום הגשת המאזן
דברי הסבר:
ע”פ הנחיות אופ”א יש לפרט בסעיף ההוצאות של דוח רווח והפסד של המועמד לרישיון את עמלות הסוכנים וכן
בביאורים לדוחות של המועמד לרישיון יש לפרט אירועים שלאחר יום הגשת המאזן.
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תיקון לסעיף  8ב)6( .
נוסח קיים:
		
()6

.על המועמד לרשיון להוכיח ליו”ר הרשות ,ולשביעות רצונו ,כי נכון ל– 31בדצמבר של השנה הקודמת
לעונה אליה מבוקש הרשיון ,אין לו התחייבויות כספיות לתשלום שזמן פרעונן עבר (חובות לתשלום) לגבי
דמי העברת/השאלת שחקנים למועדון כדורגל אחר.
על המועמד לרשיון להוכיח ליו”ר הרשות ,ולשביעות רצונו ,כי נכון ל– 31בדצמבר של השנה הקודמת לעונה
אליה מבוקש הרשיון ,אין לו התחייבויות כספיות לתשלום שזמן פירעונן עבר לשחקנים ו/או מאמנים ו/או
בעלי תפקידים המפורטים בסעיף 8ה’ לתקנון זה ו/או ביטוח לאומי ו/או למס הכנסה בישראל.

		

על אף האמור בס”ק זה לעיל ,יהא רשאי מעניק הרשיון להעניק רשיון למועמד לרשיון אשר הוכיח לשביעות
רצון יו”ר הרשות עד ל– 31למרץ כי ההתחייבויות הכספיות שזמן פירעונן עבר ,כאמור לעיל הוסדרו באופן
מלא או עוכבו בהסכם הדדי עם הנושה.

		

נוסח מוצע:
		
()6

על המועמד לרשיון להוכיח ליו”ר הרשות ,ולשביעות רצונו ,כי נכון ל– 31בדצמבר של השנה
הקודמת לעונה אליה מבוקש הרשיון ,אין לו התחייבויות כספיות לתשלום שזמן פרעונן עבר
(חובות לתשלום) לגבי דמי העברת/השאלת שחקנים למועדון כדורגל אחר.
על המועמד לרשיון להוכיח ליו”ר הרשות ,ולשביעות רצונו ,כי נכון ל– 31בדצמבר של השנה
הקודמת לעונה אליה מבוקש הרשיון ,אין לו התחייבויות כספיות לתשלום שזמן פירעונן עבר
לשחקנים ו/או מאמנים ו/או בעלי תפקידים המפורטים בסעיף 8ה’ לתקנון זה ו/או ביטוח לאומי
ו/או למס הכנסה בישראל.

		

על אף האמור בס”ק זה לעיל ,יהא רשאי מעניק הרשיון להעניק רשיון למועמד לרשיון אשר הוכיח
לשביעות רצון יו”ר הרשות עד ל– 31למרץ כי ההתחייבויות הכספיות שזמן פירעונן עבר ,כאמור
לעיל הוסדרו באופן מלא או עוכבו בהסכם הדדי עם הנושה.

		

על המועמד לרישיון להוכיח ליו”ר הרשות לשביעות רצונו ,כי נכון ל 31 -למרץ של השנה הקודמת
לעונה אליה מבוקש הרישיון ,אין לו התחייבויות נוספות לתשלום ,אשר זמן פרעונן עבר ואשר
מקורן בתקופה שקדמה ל 31 -לדצמבר (חובות לתשלום) לגבי דמי העברה/השאלה של שחקנים
למועדון כדורגל אחר ו/או התחייבויות מותנות אחרות.

		

דברי הסבר:
התיקון מוסיף כי על המועמד לרישיון לפרט ולשלם לגבי כל בר פרעון בגין דמי השאלה ו/או העברה עד 31-למרץ
(שהועבר מ 31 -לדצמבר) ,את המועד המדויק לפירעון ,והסיבה לפירעון המאוחר כמו כן על המועמד לרישיון לפרט
ולשלם התחייבויות מותנות שלא קיבלו ביטוי במאזן נכון ל 31 -לדצמבר ,עד  31במרץ של השנה הקלנדרית שאחרי.
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