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מסמך זה מכיל מידע פנימי מסווג המיועד לשימושו/ם הבלעדי של המכותב/ים .אם אינך מכותב ,אנא שים לב שכל הפצה,
שימוש או העתקה של כל חלק ממכתב זה אסורים בהחלט.
אם קיבלת מכתב זה בטעות ,אנא הודע לנו באמצעות האימייל או הטלפון ומחק אותו וכל עותק ממנו .מכתב זה עשוי לכלול
הצהרות או דעות אישיות של השולח ,ואינו מייצג בהכרח את עמדת התאחדות הכדורגל .אלא אם צוין אחרת במפורש,
התאחדות הכדורגל אינה קשורה בחוזה או בכל מחויבות שעשויה להשתמע ממכתב זה.

שאושרו
תיקוני תקנון
02.12.09
מיום

בישיבת הנהלה מיום 9.7.12
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הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות
תיקון לסעיף 2ג ( - )1-2ליגות לנערים א
נוסח קיים:
()1

ליגה לנערים א’ ארצית —  2מחוזות :צפון ודרום 14 ,קבוצות בכל מחוז.

(3א)

ליגה לנערים א’ — מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס למספר
הקבוצות שנרשמו ,אולם בכל מקרה לא יפחת מספרן של הקבוצות בכל מחוז ,בתחילת עונת המשחקים ,מ–8
קבוצות.

נוסח מוצע:
()3

ליגה לנערים א’ על — מחוז אחד 16 :קבוצות.

(3א)

ליגה לנערים א’ לאומית – שני מחוזות :צפון ודרום 14 ,קבוצות בכל מחוז.

(3ב) 	

ליגה לנערים א’ ארצית — שלושה מחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע
בהתייחס למספר הקבוצות שנרשמו ,אולם בכל מקרה לא יפחת מספרן של הקבוצות בכל מחוז ,בתחילת
עונת המשחקים ,מ– 8קבוצות.
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף 12ז -ליגות לנערים א
נוסח קיים:
()1

בעונת משחקים בה נפתחו  4ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה 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 .14,13

()2

בעונת משחקים בה נפתחו  5ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה דורגה במקום
הראשון – ומליגה ארצית (צפון ודרום) תרדנה  5קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות  13,14במחוז אחד ומקומות
 14 ,13 ,12במחוז השני.

()3

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

נוסח מוצע:
ז.1

שיטות עליות וירידות מליגה לליגה — בליגות לנערים א’

( 2 	 )1הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  16,15בליגת נערים א’ על תרדנה בתום עונת המשחקים,
לליגת נערים א’ לאומית.
( 2 )2הקבוצות אשר תדורגנה ,בתום עונת המשחקים ,במקום הראשון בכל אחד ממחוזות הליגה
הלאומית לנערים א’ לאומית צפון ודרום (סה”כ  2קבוצות) תעלינה לליגת נערים א’ על.
( 	 )3בעונת משחקים בה נפתחו  3ליגות מחוזיות ,תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה
עונה דורגה במקום הראשון – ועולה רביעית אשר תיקבע במשחקי מבחן  .ומליגה נערים
א לאומית (צפון ודרום) תרדנה  4קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות  14,13בכל אחד
מהמחוזות.

דברי הסבר:
התיקונים קובעים כי ליגת נערים א תעבור למתכונת של ליגה בכירה ,נערים א – על בעלת  16קבוצות .ליגה משנית נערים
א לאומית מחוז צפון ודרום כאשר מספר הקבוצות שישובצו בליגות הארציות לנערים א’ יהא  14בכל ליגה .וליגה שלישית
שבה יהיו שלושה מחוזות אליהם ישובצו קבוצות על פי שיקול גיאוגרפי.
התיקונים ייכנסו לתוקף החל מעונת המשחקים .2013/14
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תקנון האליפות
תיקון סעיף 3ה ( -)8לוח משחקים
נוסח קיים:
()8

ועדת הליגה והגביע רשאית לדחות או להקדים מחזורי משחקים שלמים בכל אחד ממחוזות הליגות ,פרט לליגות
לאומית וארצית ,באם הדבר יהיה דרוש כדי לאפשר את גמר עונת המשחקים בליגות מסוימות באותו מועד.
נוסח מוצע:

()8

ועדת הליגה והגביע רשאית ,בנסיבות מיוחדות שתרשמנה ,לדחות או להקדים מחזורי משחקים שלמים
בכל אחת מהליגות ,פרט לליגות מקצועניות ,באם הדבר יהיה דרוש לשם ניהול תקין וספורטיבי של משחקי
הליגות.

דברי הסבר:
תיקון סעיף  8מאפשר לועדת ליגה וגביע לדחות מחזורי משחקים בליגות לא מקצועניות לשם ניהול תקין של הליגה.
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  3ב 2א
נוסח קיים:
(2א)

בליגה הלאומית יתקיים ,בתום שני סיבובי המשחקים ,סיבוב משחקים שלישי.
שיטת המשחקים בסיבוב השלישי תהא בשיטת הפלייאוף (עליון ,אמצעי ותחתון) בהתאם להוראות סעיף 12ה2
לתקנון האליפות (“שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה — בליגה לבוגרים”).
תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.

נוסח מוצע:
(2א)

בליגה הלאומית יתקיים ,בתום שני סיבובי המשחקים ,סיבוב משחקים שלישי.
שיטת המשחקים בסיבוב השלישי תהא בשיטת הפלייאוף (עליון ,ותחתון) בהתאם להוראות סעיף 12ה2
לתקנון האליפות (“שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה — בליגה לבוגרים”).
תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה  והגביע.
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי בליגה הלאומית בסיבוב השלישי ישחקו בשיטת פלייאוף עליון ותחתון ללא פלייאוף אמצעי.
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ה 2
נוסח קיים:
 .2הליגה הלאומית
(א)  16קבוצות הליגה הלאומית תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן:
 .1ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.
 .2א .הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  6-1תתמודדנה במסגרת
משחקי פלייאוף עליון.
ב .הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  7-10תתמודדנה
במסגרת משחקי פלייאוף אמצעי.
ג .הקבוצות שתדורגנה בתום שני הסיבובים סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות 16-11
תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.
 .3מחצית מהנקודות שנצברו ע”י הקבוצות במהלך שני סיבובי המשחקים הראשונים ,כאמור בס”ק 1
לעיל ,תתבטלנה באופן שבפתיחת משחקי הפלייאוף (העליון ,האמצעי והתחתון) תעמודנה לזכות
הקבוצות מחצית ממספר הנקודות שנצברו לזכותן בתום הסיבוב השני (השערים — זכות וחובה —
ישארו בעיינם).אם כתוצאה מביטול מחצית הנקודות ,תעמוד לזכות של קבוצה “חצי נקודה” יושלם
מספר הנקודות שנצברו כלפי מעלה.
 .4משחקי הפלייאוף העליון ,האמצעי והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו
תדורגנה הקבוצות.
בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוגן בתום סיבוב המשחקים השני.
(ב)

שתי הקבוצות אשר תתדורגנה במקומות  1ו– 2בתום משחקי הפלייאוף העליון תעלנה לליגת העל.

(ג)

שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  16ו– 15בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,תרדנה לליגה א’.

(ד)

 .1בוטל
 .2הקבוצה אשר תתדורג במקום ה 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית תתמודד במשחקי
מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין שתי הקבוצות שתדורגנה במקום  2בליגה א’ (מחוז צפון ומחוז
דרום) כאמור בסעיף (5א) להלן .משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה
שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי המבחן ,תבטיח את השתתפותה בליגה הלאומית
בעונה שלאחר מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקי
המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים שהובקעו
במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה שוויון גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ,
יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה של שוויון במספר
השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף  6ב’  2לתקנון
גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.

 .3בוטל
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נוסח מוצע:
.2

הליגה הלאומית
(א)

 16קבוצות הליגה הלאומית תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן:
.1
.2

ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.
א.

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות   1-8
תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף עליון.

ב.

בוטל.

ג.

הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות   9-16
תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.

.3

בוטל.

.4

משחקי הפלייאוף העליון והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה הקבוצות.
בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוגן בתום סיבוב המשחקים השני.
(ב)

שתי הקבוצות אשר  תתדורגנה במקומות  1ו– 2בתום משחקי הפלייאוף העליון תעלנה לליגת
העל.

(ג)

שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  16ו– 15בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,תרדנה לליגה א’.

(ד)         .1
.2

.3

בוטל
הקבוצה אשר תדורג במקום ה 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית
תתמודד במשחקי מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין שתי הקבוצות שתדורגנה
במקום  2בליגה א’ (מחוז צפון ומחוז דרום) כאמור בסעיף (5א) להלן .משחקי המבחן
יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות
הגדול ביותר במשחקי המבחן ,תבטיח את השתתפותה בליגה הלאומית בעונה שלאחר
מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקי
המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר
השערים שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה שוויון גם
בשערים שהובקעו במשחקי החוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע
המדינה לעניין הארכה .במקרה של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ
כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף  6ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין
בעיטות  11מ’.

בוטל.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי שיטת המשחקים בליגה הלאומית תשוחק בסיבוב משחקים שלישי של פלייאוף עליון ותחתון (ללא פליי
אוף אמצעי) .קיזוז הנקודות מבוטל.
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ג ( )7וביטול סעיף  12ג (7א) שיטת קביעת המיקום
בטבלאות הליגה
סעיף  12ג ()7
נוסח קיים:
()7

במקרה של שוויון בין שתי הקבוצות ,גם בנקודות ,גם בהפרשי שערים ,גם במספר הניצחונות ,גם במספר שערי הזכות
וגם ביחס כל אלה המצוינים לעיל במשחקים שבין שתי הקבוצות המצויות במצב שוויון כאמור לעיל  -ויש צורך
לקבוע את הקבוצה האלופה או הקבוצה המיועדת לעלות או לרדת לליגה אחרת (מלבד העולה מהליגה הלאומית)
או לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי  -יערך בין קבוצות אלה
משחק אחד על מגרש שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת משחקי הגביע (הארכה ובעיטות  11מטר במקרה
של חוסר הכרעה).
נוסח מוצע:

()7

במקרה של שוויון בין שתי הקבוצות ,גם בנקודות ,גם בהפרשי שערים ,גם במספר הניצחונות ,גם במספר
שערי הזכות וגם ביחס כל אלה המצוינים לעיל במשחקים שבין שתי הקבוצות המצויות במצב שוויון כאמור
לעיל  -ויש צורך לקבוע את הקבוצה האלופה או הקבוצה המיועדת לעלות או לרדת לליגה אחרת או
לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי  -יערך בין קבוצות
אלה משחק אחד על מגרש שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת משחקי הגביע (הארכה ובעיטות
 11מטר במקרה של חוסר הכרעה).

סעיף  12ג (7א)
נוסח קיים:
(7א)

על אף האמור בס”ק ( )7לעיל ,במקרה של שוויון בין שתי קבוצות במספר הנקודות ויש צורך לקבוע את הקבוצה
העולה מהליגה הלאומית ,יערך בין קבוצות אלה משחק אחד בשיטת משחקי הגביע (הארכה ובעיטות  11מטר
במקרה של חוסר הכרעה) .במקרה של שוויון במספר הנקודות בין יותר משתי קבוצות ,יקבעו שתי הקבוצות אשר
יתמודדו במשחק הקובע לאליפות על פי אמות המידה הקבועות בס”ק ( )7לעיל (יחס שערים ,מספר ניצחונות ,מספר
שערי זכות) .המשחק המכריע יתקיים במגרש ניטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע .ההתאחדות תישא בהוצאות
ותהיה זכאית להכנסות בקשר לארגון וקיום המשחק.
נוסח מוצע:

()7

הסעיף יבוטל

דברי הסבר:

לאור החלטת שינוי מבנה הליגות וביטול שיטת הקיזוז בליגה הלאומית ,יש לבטל גם את משחק ההכרעה מליגה זו.
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ג ( -)8שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה
נוסח קיים:
()8

על אף האמור בס”ק  3-7לעיל ,במשחקי ליגה ג’ ,במשחקי ליגת נשים וכן במשחקי ליגת על לנוער ,נוער מחוזית
ונערים א’ מחוזית ,תחולנה ההוראות הבאות:
(א)

אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר הנצחונות,
היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם במקום הגבוה יותר,
השנייה במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.

(ב)

במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות והן בנצחונות 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.
נוסח מוצע:

(	 )8

על אף האמור בס”ק  3-7לעיל ,במשחקי ליגה ג’ ,במשחקי ליגת נשים וכן במשחקי ליגת נוער ארצית ,נוער
מחוזית ,נערים א’ מחוזית ונערים ב’ מחוזית  ,תחולנה ההוראות הבאות:
(א) 	

אם מספר הנקודות של שתי קבוצות או יותר יורה על שוויון ,יקבע מיקומן עפ”י מספר
הנצחונות ,היינו הקבוצה אשר לה מספר נצחונות גדול יותר מאשר לאחרות ,תמוקם
במקום הגבוה יותר ,השנייה במספר הנצחונות תמוקם במקום שלאחריה וכך הלאה.

(ב) 	

במקרה של שוויון בין קבוצות ,הן בנקודות והן בנצחונות 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:

התיקון קובע כי במשחקי ליגת נערים ב’ מחוזית (בנוסף למשחקי ליגה ג’ ,ליגת נשים ,ליגת נוער מחוזית וליגת נערים א’
מחוזית) – שיטת הדירוג תקבע לפי מספר נקודות ולאחר מכן לפי מספר ניצחונות (ללא פרמטרים של הפרש שערים ומספר
שערים).
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תקנון האליפות
תיקון לסעיפים  5.16ו 5.17-לנספח ה’– ליגת נשים
נוסח קיים:
5.16

קבוצה רשאית לרשום בשורותיה עד שתי "שחקניות זרות" ,בו זמנית ,בכפיפות לכל האמור להלן:
5.16.1
5.16.2
5.16.3

5.17

משחק הכדורגל אינו עיסוקה העיקרי של השחקנית הזרה בישראל.
שהותה של השחקנית הזרה בישראל הינה מכוח אשרה שהוצאה כדין לצורך עיסוקה בישראל.
השחקנית הזרה שהתה בישראל ,טרם מועד רישומה בקבוצה ,לפחות  12חודשים.

בנוסף לאמור בסעיף  5.16לעיל ,קבוצה המשתתפת בתחרויות המאורגנות על ידי אופ”א תהא רשאית לרשום
בשורותיה עד שתי “שחקניות זרות” כהגדרת “שחקן זר” ב”תקנון הרישום”.
שחקניות אלה תהיינה רשאיות אך ורק להשתתף במשחקים בינלאומיים המאורגנים על ידי אופ”א.
נוסח מוצע:

קבוצה רשאית לרשום בשורותיה עד שתי “שחקניות זרות” ,בו זמנית ,בהתאם  לאמור להלן:
5.16.1

שחקנית זרה אחת העונה על כל שלושת התנאים המפורטים להלן:
	   5.16.1.1
5.16.1.2
5.16.1.3

משחק הכדורגל אינו עיסוקה העיקרי של השחקנית הזרה בישראל
שהותה של השחקנית הזרה בישראל הינה מכוח אשרה שהוצאה כדין לצורך   
עיסוקה בישראל.
השחקנית הזרה שהתה בישראל ,טרם מועד רישומה בקבוצה ,לפחות 12
חודשים.

5.16.2

"שחקנית זרה אחת" כהגדרת "שחקן זר" ב"תקנון הרישום" ,כפוף להפקדת בטוחה
ספציפית להבטחת תשלום מלוא השכר ,התשלומים וההוצאות להם  התחייבה קבוצה
כלפי השחקנית כפי שידרשו ע"י רוא"ח כאמור בנספח ליגת נשים לתקנון האליפות.

5.17

בנוסף לאמור בסעיף  5.16לעיל ,קבוצה המשתתפת בתחרויות המאורגנות על ידי אופ”א תהא רשאית
לרשום בשורותיה עד שתי “שחקניות זרות” כהגדרת “שחקן זר” ב”תקנון הרישום”.
שחקניות אלה תהיינה רשאיות להשתתף אך ורק במשחקים בינלאומיים המאורגנים על ידי אופ”א.
דברי הסבר:

התיקון מאפשר רישום שתי שחקניות זרות בליגת נשים  ,האחת בהתקיים התנאים שהיו קבועים בתקנון עד התיקון והשנייה
העונה על הגדרת שחקן זר בתקנון הרישום.
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תקנון האליפות  
תיקון לסעיף  2בנספח ד’ – תנאים בסיסיים לאישור איצטדיון למשחקי
קבוצה בליגת העל ובליגה הלאומית
נוסח קיים:
.2

תאורת זרקורים לא תהיה פחות מ 1,000 -לוקס.

.2

תאורת זרקורים לא תהיה פחות מ 1,200 -לוקס.

נוסח מוצע:

דברי הסבר:

מטרת התיקון – להגדיל את כמות התאורה במשחקים בליגת העל ובליגה הלאומית .התיקון ייכנס לתוקף בעונת המשחקים
.2013/14
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תקנון גביע המדינה  
תיקון לסעיפים  2-5לנספח ב’ תקנון גביע הטוטו ליגת העל
נוסח קיים:
.2

הקבוצות תשובצנה לארבעה בתים  -ארבע קבוצות בכל בית .השיבוץ ייעשה על ידי ועדת הליגה והגביע תוך
התחשבות במיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.

.3

המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה בת שני סיבובים (בית וחוץ) בכל בית.
הוראות סעיף 12א ,ב ו-ג לתקנון האליפות ,יחולו ,בהתאמה ,על משחקים אלה.

.4

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום שני הסיבובים במקומות  1ו ,2-בכל אחד מהבתים ,תעפלנה למשחקי רבע הגמר.

.5

שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר ישוחקו בשיטת המפסיד יוצא
(“נוק אאוט”) .המנצחות בשלב רבע הגמר יעפילו לשלב חצי הגמר.

נוסח מוצע:
.2

הקבוצות תשובצנה לשלושה בתים -שני בתים של  5קבוצות ובית אחד של  4קבוצות .השיבוץ ייעשה על
ידי ועדת הליגה והגביע תוך התחשבות במיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.

.3

המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד בכל בית.
הוראות סעיף 12א ,ב ו-ג לתקנון האליפות ,יחולו ,בהתאמה ,על משחקים אלה.

.4

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום סיבוב המשחקים במקומות  1ו ,2-בבית שמונה  4קבוצות ושלוש
הקבוצות אשר תדורגנה בתום סיבוב המשחקים במקומות  1,2,3בבתים שמנו  5קבוצות ,תעפלנה למשחקי
רבע הגמר.

.5

שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר יעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר יתקיימו בשיטת בית
וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי רבע הגמר ,תבטיח
את השתתפותה בחצי הגמר .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים
במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים
שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי רבע הגמר .במקרה של שוויון גם בשערים שהובקעו
במשחקי החוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה של
שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף 6
ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.
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תיקון לסעיפים  3ו4-א לנספח ב’
תקנון גביע הטוטו ליגה לאומית
נוסח קיים:
.3

המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה בת שני סיבובים (בית וחוץ) בכל בית.
הוראות סעיף 12א12 ,ב ו12-ג לתקנון האליפות ,יחולו ,בהתאמה ,על משחקים אלה.

4א*.

שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר ייעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר ישוחקו בשיטת המפסיד יוצא
(“נוק אאוט”) .המנצחות בשלב רבע הגמר יעפילו לשלב חצי הגמר.

נוסח מוצע:
.3

המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד (נוק אאוט) בכל בית.
הוראות סעיף 12א’12 ,ב ו12ג לתקנון האליפות ,יחולו ,בהתאמה ,על משחקים אלה.

4א*.

שיבוץ הקבוצות למשחקי רבע הגמר יעשה באמצעות הגרלה .משחקי רבע הגמר יתקיימו בשיטת בית
וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי רבע הגמר ,תבטיח
את השתתפותה בחצי הגמר .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים
במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים
שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי רבע הגמר .במקרה של שוויון גם בשערים שהובקעו
במשחקי החוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה של
שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף 6
ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.

דברי הסבר:
התיקונים המוצעים משנים את מתכונת המשחקים בהתאם לשינוי מבנה הליגה ולהסכם עם המועצה להסדר הימורים
בספורט (“טוטו”)
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תקנון גביע המדינה  
תיקון לסעיף  5ב ו 5 -ג – שלבי המשחקים
נוסח קיים:
ב.

שלב ההצטרפות של קבוצות הליגה הלאומית למשחקי הגביע
 16קבוצות הליגה הלאומית יצטרפו בשלב זה אל  16הקבוצות אשר זכו ב”מוקדמות משחקי הגביע” (כמפורט לעיל)
ויקיימו ,יחד עמן ,סיבוב אחד נוסף של משחקי גביע.
המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת של כל  32המשתתפות בשלב זה של משחקי הגביע
 16הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.

ג.

שלב ההצטרפות של קבוצות ליגת העל

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

שלב ההצטרפות של קבוצות הליגה הלאומית למשחקי הגביע
 4מתוך  16קבוצות הליגה הלאומית יעפילו לשלב ההצטרפות של קבוצות ליגת העל (כאמור בס”ק ג),
וזאת באמצעות הגרלה שתיערך בין כל  16קבוצות הליגה הלאומית.
 12קבוצות הליגה הלאומית שנותרו לאחר ההגרלה כאמור ,יצטרפו בשלב זה אל  16הקבוצות אשר זכו
ב”מוקדמות משחקי הגביע” (כמפורט לעיל) ויקיימו ,יחד עמן ,סיבוב אחד נוסף של משחקי גביע.
המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת של כל  28המשתתפות בשלב זה של משחקי הגביע
 14הקבוצות המנצחות ו 4 -קבוצות הליגה הלאומית ,שהעפילו באמצעות הגרלה ,יעברו לשלב המשחקים
הבא.

ג.

שלב ההצטרפות של קבוצות ליגת העל
 14קבוצות ליגת העל יצטרפו בשלב זה אל  18הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם (כמפורט
לעיל) ויקיימו יחד עמן סיבוב אחד נוסף של משחקי הגביע .המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת
של כל  32הקבוצות המשתתפות בשלב זה של משחקי הגביע.
דברי הסבר:

לאור שינוי מבנה הליגות ,המצמצם את מספר הקבוצות בליגת העל ל( 14 -במקום  ,)16קיים צורך לשנות את שלבי המשחקים,
כך שהוחלט כי  4קבוצות הליגה הלאומית יצטרפו למשחקים בשלב ההצטרפות של קבוצות ליגת העל וזאת לאחר שיעפילו
באמצעות הגרלה שתיערך בין כל קבוצות הליגה הלאומית.
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תקנון הרישום  
תיקון לסעיף  3יא – .חידוש רישום שחקן
נוסח קיים:
יא.

שחקן ,אשר בתחילת עונת המשחקים נרשם לקבוצה בשנתונים נערים א’ ונוער ובמהלך אותה עונה מלאו לו 17
שנים ,תהא קבוצתו רשאית ,לאחר שמלאו לו  17שנים לשנות את מעמדו הרישומי – לשחקן בליגות נוער בוגרים.
שונה מעמדו הרישומי של השחקן כאמור לעיל ,לא יוכל השחקן לחזור למעמדו כשחקן נערים א’/נוער.

נוסח מוצע:
יא	 .

שחקן ,אשר בתחילת עונת המשחקים נרשם לקבוצה בשנתונים נערים א’ ונוער ובמהלך אותה עונה מלאו
לו  16.5שנים ,תהא קבוצתו רשאית ,לאחר שמלאו לו  16.5שנים לשנות את מעמדו הרישומי – לשחקן
בליגות נוער בוגרים .שונה מעמדו הרישומי של השחקן כאמור לעיל ,לא יוכל השחקן לחזור למעמדו
הרישומי כשחקן נערים א’/נוער.

דברי הסבר:
התיקון מאפשר שינוי מעמד רישומי של שחקן כאמור בסעיף מגיל  17לגיל .16.5

17

תקנון רישום
תיקון לסעיף  6ח ( –)1זכויות כלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של
שחקן
נוסח קיים:
“ח.

זכויות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן
()1

כל הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן תהינה רק בידי קבוצות ו/או בידי השחקן
עצמו ,לרבות הזכות להחליט לגבי רישום ,העברה והשאלה של שחקן וכן ההתקשרות של שחקן עם קבוצה
(.)””Federative Rights

נוסח מוצע:
“ח.

זכויות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן

()1

כל הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן תהינה רק בידי הקבוצה בה רשום
השחקן ,לאמור קבוצה ממנה עובר השחקן ו/או קבוצה אליה עובר השחקן ו/או בידי השחקן
עצמו .הזכות להחליט לגבי רישום ,העברה והשאלה של שחקן וכן לגבי הסכם ההתקשרות שלו
עם הקבוצה ,הינה אך ורק של הקבוצה אליה עבר/מועבר השחקן בעת פעולת הרישום ו/או של
השחקן ,עפ”י הקבוע בתקנון זה.

דברי הסבר:
עפ”י התיקון המוצע ,רק קבוצה בה רשום השחקן ,לרבות קבוצה ממנה עבר ו/או אליה עבר רשאיות להחזיק בזכויות כלכליות
הנובעות מהעברתו/השאלתו של השחקן .משמעות התיקון הינה שקבוצה “שלישית” שאין לה “זיקה רישומית” לשחקן אינה
יכולה לרכוש זכויות כאמור.
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תקנון רישום
תיקון לסעיף 12ב  – )5( 2העברת שחקן לקבוצה מקצוענית
נוסח קיים:
“( )5לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקן ,תחולנה ההוראות הבאות”:

נוסח מוצע:
“( )5לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקן והשחקן לא פעל ע”פ הוראת ס”ק ( )6להלן
בדבר הגשת טופס הסגר ,תחולנה ההוראות הבאות”:
בכל מקום בו מופיע בס”ק ב’ 18“ -שנים” ,יבוא  17”-שנים”.

דברי הסבר:
בעקבות תיקון מס’  8לחוק הספורט בדבר כניסה להסגר של שחקן מעל גיל  17והתנאים להעברתו בתום תקופת ההסגר,
נדרש התיקון הנ”ל המבהיר את קיומם של  2המסלולים ,האחד העברה לאחר כניסה להסגר ע”פ ס”ק ( )6והשני העברה ע”פ
התנאים המפורטים בס”ק (.)5
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תקנון רישום
תיקון לסעיף  12ב’ ( – )6העברת שחקן לקבוצה מקצוענית
נוסח קיים:
“( )6הוראות מעבר
ההוראה בטלה -תוקפה פג בתום עונת ”2005/2006

נוסח מוצע:
“ העברה באמצעות הסגר
( )6ביקש שחקן שגילו מעל  17שנה לעבור מהקבוצה בה הוא רשום לקבוצה מקצוענית או לקבוצת נוער /נערים א’,
בהתאם להוראת סעיף  11א (ב)( ,ב )1לחוק הספורט” -הגשת טופס הסגר“ ,רשאים השחקן וכן הקבוצה המעבירה
לפנות למוסד למעמד השחקן ע”מ שיקבע את סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המעבירה עבור קידומו ואימונו של
השחקן ע”פ הקבוע בתקנון זה ובהתאמה למפורט בס”ק ( )5לעיל.
בתום שנת הסגר אחת ובכפוף לתשלום הסכום לקבוצה המעבירה ,כפי שיקבע המוסד למעמד השחקן ,יוכל
השחקן לעבור לקבוצה אחרת”.

דברי הסבר:
בעקבות תיקון מס’  8לחוק הספורט ובהתאם לקבוע בסעיף (ב )1לתיקון ,יש לקבוע בתקנון את התנאים למעבר של שחקנים
מעל גיל  17אשר נכנסו להסגר.
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תקנון רישום
תיקון לסעיף  12ג’  1א (חדש) והוספת נספח יז
נוסח מוצע:
“הגיש שחקן קטין ,שגילו  15שנה ומעלה אך לא מעל  17שנה ,הודעה על רצונו לעבור לקבוצה אחרת ,בהתאם
לקבוע בחוק הספורט וכאמור בסעיף  1לעיל ,יוכל השחקן לעבור לקבוצה בסיומה של אותה עונת משחקים.
במקרה כאמור ,יהא על הקבוצה הקולטת לשלם לקבוצה המעבירה פיצוי בגין אימונו וקידומו של השחקן ,כפי
שיוסכם בין הקבוצות ובהיעדר הסכמה לגבי גובה הסכום ,כפי שייקבע ע”י המוסד למעמד השחקן ע”פ פניית מי
מהקבוצות ,אולם בכל מקרה לא פחות מהסכומים הקבועים בטבלה (“טבלת העברות קטין” -נספח יז)  .
במקרה בו שחקן שגילו  15שנה ומעלה אך לא מעל  ,17ששיחק פחות משלוש עונות משחקים רצופות בקבוצה
או שותף בפחות ממחצית מ 30-המשחקים הרשמיים האחרונים של הקבוצה שקדמו ליום מתן ההודעה עפ”י חוק
הספורט ,לא יהא על הקבוצה הקולטת לשלם לקבוצה המעבירה פיצוי כלשהו בגין אימונו וקידומו.

נספח יז
טבלת העברות  -קטין
.1

השימוש בטבלה זו ייעשה לצורך חישוב סכום פיצוי מינימלי המגיע לקבוצה המעבירה בגין קידומו ואימונו
של שחקן אשר גילו בין  15ל 17-שנים.

.2

חישוב סכום הפיצוי ייעשה לתקופה של עד  5שנים ,החל מגיל  12שנים ועד לגיל  17שנים ,בהתאם למפורט
בטבלה.

.3

סכום הפיצוי המינימלי יהיה הסכום המצטבר של הסכומים הנקובים בכל אחת מהשנים בהן שיחק השחקן
בקבוצה המעבירה ,בהתאם למפורט בטבלה:

גיל השחקן

סכום הפיצוי המינימלי בגין אימונו וקידומו של השחקן עבור אותה שנה

 13 – 12שנים
 14 – 13שנים
 15 – 14שנים
 16 – 15שנים
 17 – 16שנים

₪ 10,000
₪ 20,000
₪ 30,000
₪ 50,000
₪ 70,000

דברי הסבר:
בעקבות תיקון מס’  8לחוק הספורט בדבר מעבר קטינים ,קובע הסעיף טבלת פיצוי בגין העברות
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תקנון רישום
תיקון לסעיף  12ז’ ( -)3הגבלת העברות (חדש)
נוסח מוצע:

(“        )3קבוצה לא תוכל לקלוט בדרך של העברה ,באותה עונת משחקים ,יותר משחקן אחד  העובר מקבוצתו
מכוח הוראת סעיף ( 11א )1לחוק הספורט.

דברי הסבר:

התיקון מגביל את מספר השחקנים הקטינים ( )15-17שקבוצה רשאית לקלוט ,אשר עוברים בדרך של “הודעת קטין” ע”פ
חוק הספורט.
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תקנון הרישום
תיקון לסעיף  14א  – 1המוסד למעמד השחקן
נוסח קיים:
א.

מינוי והחלטות
()1

חברי המוסד למעמד השחקן יכונו “פוסקים” והם ימונו על ידי גוף אשר חבריו ,להלן “הגוף הממנה”,
הנם:

		

.1שופט בדימוס.

		

.2מי שימונה על ידי יו”ר ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת.

		

 .3מי שימונה על ידי מנהל רשות הספורט במשרד החינוך.

נוסח מוצע:
א.

מינוי והחלטות
()1

חברי המוסד למעמד השחקן יכונו “פוסקים” והם ימונו על ידי גוף אשר חבריו ,להלן “הגוף
הממנה” ,הנם:

		

.1נשיא בית הדין העליון.

		

.2שופט בדימוס שימונה ע”י נשיאות בית הדין העליון ,ואשר אינו ממלא    

                            תפקיד כלשהו במוסדות ההתאחדות.
		

 .3נציג ציבור שימונה ע”י נשיאות ביה”ד העליון.

דברי הסבר:
בעקבות התיקון לחוק הספורט  ,התיקון משנה את הרכב הגוף הממנה את חברי המוסד למעמד השחקן.
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תקנון בקרת תקציבים
תיקון סעיף  12ו’ (חדש)
נוסח חדש:
קבוצה ,בהסכמת שחקן ,מאמן או בעל תפקיד ,תהיה רשאית להעביר חלק מהשכר האמור להשתלם עפ”י ההסכם
לעונת המשחקים הנוכחית ,המופקד ברשות לבקרת תקציבים ,לעונת המשחקים הבאה (“העונה הבאה”) ,ואליה
בלבד ,בכפוף לקיום כל התנאים שלהלן  :

א .לשחקן ,למאמן או לבעל התפקיד יש הסכם עם הקבוצה גם לעונת המשחקים הבאה.
ב .חלק השכר אשר יועבר לעונת המשחקים הבאה לא יעלה על  30%מכל אחד ממרכיבי השכר המועבר
(“השכר המועבר”).
ג .השחקן ,המאמן ובעל התפקיד יפקידו ברשות לבקרת תקציבים אישור חתום מטעמם ולפיו ידוע להם
והם מסכימים לכך שקבלת השכר המועבר לעונה הבאה ,מותנה באישור תקציב הקבוצה לעונה הבאה
ע”י הרשות לבקרת תקציבים.

דברי הסבר:
התיקון המוצע מסדיר העברת שכר מעונת משחקים אחת לעונת משחקים שלאחריה בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף.
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תקנון איגוד השופטים
סעיף יג’  - 1מנכ”ל האיגוד
נוסח מוצע:
במסגרת תפקידו ,יהא מנכ”ל האיגוד אחראי על:

 .1יישום מדיניות הנהלת האיגוד והחלטותיו.
 .2גיבוש התכנון האסטרטגי באיגוד והכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתית.
 .3גיבוש והכנה של תקציב שנתי וקביעת סדרי עדיפויות וקדימויות בהתאם למדיניות ההנהלה ויו”ר
ההנהלה  ואישורם ופיקוח ומעקב על יישומו של התקציב ע”י הגורמים השונים באיגוד.
 .4קיום קשרי החוץ של האיגוד ,לרבות אל מול גורמי השיפוט בגופים הבינלאומיים  -פיפ”א ואופ”א.
 .5קביעת אמות מידה ,ביחד עם הגורמים המקצועיים באיגוד ,לבחירתם של שופטים לשיפוט בחו”ל.
 .6טיפול בהתקשרויות החוזיות של האיגוד עם גורמי חוץ.
 .7ניהול האדמיניסטרטיבי של האיגוד על כל אזוריו.
 .8קביעת נוהלי עבודה לכל בעלי התפקידים והפעילים באיגוד.
 .9פיקוח על הפעילויות באזורים שבאיגוד ,לרבות גיוס ושיבוץ כח אדם ,גיבוש תוכניות עבודה והטמעתן
באזורים באמצעות קורסים מקצועיים וגיוס שופטים חדשים.
 .10תחום הכושר הגופני באיגוד ובכלל זה קיום מבחני כושר לשופטי הכדורגל.
 .11תחום ההדרכה של כל הגורמים המקצועיים באיגוד ובכלל זה קיום ופיתוח קורסי הדרכה ,הכשרת סגלי
הדרכה ואישור תוכניות הכשרה והסמכה.
“ .12פרויקט המצויינות” לקידום שופטים צעירים ,על כלל היבטיו ובכלל זה תקציב ,כח אדם ותוכניות
עבודה והדרכה.
 .13התכנסותן ופעילותן של ועדות האיגוד והשתתפות בישיבות הועדות עפ”י שיקול דעתו.
 .14תחום ההסברה והדוברות של האיגוד.

דברי הסבר:
הסעיף מגדיר את סמכויותיו של מנכ”ל איגוד השופטים בתחומים שונים של פעילות איגוד השופטים ובכלל זה אחריות
כוללת על יישום מדיניות האיגוד כפי הבא לידי ביטוי בתקנוני האיגוד ובהחלטות ההנהלה.
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מיום 02.12.09

התאחדות
הודעות
הוראות שעה
הוראות שעה

- 27 -

הוראת שעה לעונת המשחקים  2012/13בעניין שינוי מבנה ליגות לנערים א’
הוראות סעיפים (12ז)“ 1שיטת המשחקים ושיטת העליות והירידות מליגה לליגה בליגות לנערים א’ לא יחולו בעונת
המשחקים  2012/13ובמקומן יבואו ההוראות המפורטות להלן:

 .1הקבוצות שידורגו במקומות  1-8בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ ארצית צפון ישובצו לליגת
נערים א’ על בעונת .2013/14
 .2הקבוצות שידורגו במקומות  1-8בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ ארצית דרום ישובצו לליגת
נערים א’ על בעונת .2013/14
 .3הקבוצות שידורגו במקומות  9-14בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ ארצית צפון ישובצו לליגת
נערים א’ לאומית צפון בעונת .2013/14
 .4הקבוצות שידורגו במקומות  9-14בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ ארצית דרום ישובצו לליגת
נערים א’ לאומית דרום בעונת . 2013/14
 .5הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ מרכז ישובצו לליגת נערים א’
לאומית דרום בעונת .2013/14
 .6הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ דרום ישובצו לליגת נערים א’
לאומית דרום בעונת .2013/14
 .7הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ שרון ישובצו לליגת נערים א’
לאומית צפון בעונת .2013/14
 .8הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/2013בליגת נערים א’ צפון ישובצו לליגת נערים א’
לאומית צפון בעונת .2013/14
 .9יתר הקבוצות ישובצו בליגה ארצית לנערים א’ (ליגה שלישית) על פי שיוכן הגיאוגרפי ולפי שיקולה של ועדת ליגה
וגביע.
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