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18.................................................................................. הוראות.שעה.

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 
צוין אחרת במפורש,  הכדורגל. אלא אם  מייצג בהכרח את עמדת התאחדות  ואינו  אישיות של השולח,  דעות  או  הצהרות 

התאחדות הכדורגל אינה קשורה בחוזה או בכל מחויבות שעשויה להשתמע ממכתב זה.

תוכן.העניינים
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מיום 02.12.09

הודעות התאחדות 
הוראות שעה

תיקוני.תקנון.שאושרו.
בישיבת.הנהלה.מיום.5.8.13.
ופורסמו.באתר.ההתאחדות.

ביום.7.8.2013
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תקנון.הרישום.
הוספת.סעיפים.ג1.)1א(.ו-.ג1.)1ב(.)חדש(

נוסח.חדש:

קבוצה.מקצוענית.המחדשת.את.רישומה.תגיש.מידי.שנה.תכנית.לפיתוח.מחלקות.הנוער.לתקופה.שבין .1א..
מינימליות דרישות. ומנהלה,. ארגון. המחלקות,. של. ומטרות. יעדים. השאר,. בין. תכלול,. אשר. שנים,. .3-7 ..
שימוש איסור. הכוללת. חינוכית. תכנית. לביצוע. כלכליים. משאבים. תשתיות,. פיתוח. המחלקות,. לתפעול. ..

בחומרים.אסורים.–.Anti-Doping,.תמיכה.רפואית.ותהליכי.סקירה.ומשוב.להערכת.תוצאות. .

קבוצה.מקצוענית.המחדשת.את.רישומה.תמנה.איש.קשר.בין.האוהדים.להנהלה.כאמור.בתקנון.היסוד. 1ב..

איש.הקשר.יקיים.מעת.לעת.פגישות.עם.הנהלת.המועדון.וישתף.פעולה.עם.גורמי.הביטחון.של.הקבוצה ..
בכל.הנוגע.לביטחון.ואבטחה. .
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תקנון.הרישום.
תיקון.לסעיף.3.ח..)13(.

נוסח.קיים:

קבוצת ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’, טרום ילדים א’, טרום ילדים ב’ וטרום ילדים ג’ רשאיות לשתף במסגרתן עד 4   )13(
שחקנים משנתון גיל גבוה יותר במהלך עונת משחקים ובתנאי שנתמלאו לגביהם התנאים שלהלן:

השחקנים הם ילידי נובמבר דצמבר.  .1

הקבוצה הגישה את שמות השחקנים עד לתום תקופת הרישום להתאחדות.  .2

נוסח.מוצע:

קבוצת.ילדים.א’,.ילדים.ב’,.ילדים.ג’,.טרום.ילדים.א’,.טרום.ילדים.ב’.וטרום.ילדים.ג’.רשאיות.לשתף.במסגרתן .)13(
עד.2.שחקנים.משנתון.גיל.גבוה.יותר.במהלך.עונת.משחקים.ובתנאי.שנתמלאו.לגביהם.התנאים.שלהלן: .

השחקנים.הם.ילידי.נובמבר.דצמבר. ..1

הקבוצה.הגישה.את.שמות.השחקנים.עד.לתום.תקופת.הרישום.להתאחדות. ..2

דברי.הסבר:

התיקון מקטין את מספר השחקנים שקבוצה רשאית לרשום בשנתון גיל גבוה יותר מ- 4 ל- 2. התיקון ייכנס לתוקף החל מעונת 
המשחקים 2015/16. בעונת המשחקים 2013/14 תחול הוראת שעה לפיה ניתן יהא לרשום 4 שחקנים, בעונת המשחקים 

2014/15 תחול הוראת השעה לפיה ניתן יהא לרשום 3 שחקנים.
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תקנון.הרישום.
הוספת.סעיף.)11.א(.שיתוף.שחקן.בוגר.בקבוצת.נוער.

נוסח.חדש:

קבוצת.נוער,.אשר.אינה.מסונפת.לקבוצה.בוגרת,.רשאית.לשתף.בכל.אחד.ממשחקיה.עד.4.שחקנים.על. )11א(..
אף.שאינם.נמנים.על.שנתון.נוער,.ובתנאי.שהתמלאו.לגביהם.כל.התנאים.שלהן:

עונת. לתחילת. שקדמו. החודשים. שלושת. במהלך. ידו. על. נחתמה. אשר. בקשה. הגיש. השחקן. .)1(
המשחקים,.בה.הוא.מצהיר.כי.הוא.מעוניין.להישאר.עונה.נוספת.בקבוצת.הנוער.

השחקן.היה.רשום.בקבוצת.הנוער,.בה.הוא.מבקש.לשחק,.במהלך.כל.עונת.המשחקים.הקודמת.או. .)2(
הושאל.בעונת.המשחקים.הקודמת.וחזר.לקבוצת.הנוער,.בה.שיחק.מרבית.שנותיו.

השחקן.הינו.בשנתון.גיל.אחד.בלבד.מעל.שנתון.קבוצת.הנוער. .)3(

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

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

דברי.הסבר:

התיקון קובע כי גם מועדונים ללא קבוצת בוגרים יוכלו לשתף שחקנים בגיל בוגרים בקבוצת הנוער, בהתאם לתנאי הסעיף.



7

תקנון.הרישום.
תיקון.לסעיף.12.ג’.1.א.)חדש(

נוסח.קיים:

“הגיש שחקן קטין, שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה, הודעה על רצונו לעבור לקבוצה אחרת, בהתאם לקבוע בחוק 
הספורט וכאמור בסעיף 1 לעיל, יוכל השחקן לעבור לקבוצה בסיומה של אותה עונת משחקים, בכפוף לפיצוי לקבוצה בה הוא 
רשום, כפי שיוסכם בין הקבוצה המעבירה לבין הקבוצה הקולטת או השחקן באמצעות אפוטרופסיו ובהיעדר הסכמה לגבי 
גובה הסכום, כפי שייקבע ע”י המוסד למעמד השחקן ע”פ פניית קבוצה או השחקן, אולם בכל מקרה לא פחות מהסכומים 

הקבועים בטבלה )“טבלת העברות-קטין”-נספח_יז’(

במקרה בו שחקן שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל  17 שנה ששיחק פחות מ-3 עונות משחקים רצופות בקבוצה או שותף 
בפחות מ-30 המשחקים הרשמיים של הקבוצה שקדמו ליום מתן ההודעה עפ”י חוק הספורט, לא יהא על הקבוצה הקולטת 

לשלם לקבוצה המעבירה פיצוי כלשהו בגין אימונו וקידומו.

נוסח.מוצע:

1א.)1(..“הגיש.שחקן.קטין,.שגילו.15.שנה.ומעלה.אך.לא.מעל.17.שנה,.הודעה.על.רצונו.לעבור.לקבוצה.אחרת,.
בהתאם.לקבוע.בחוק.הספורט.וכאמור.בסעיף.1.לעיל,.יוכל.השחקן.לעבור.לקבוצה.בסיומה.של.אותה.עונת.
משחקים...הקבוצה.המעבירה.תהיה.זכאית.לקבל.מהקבוצה.הקולטת.פיצוי.בגין.אימונו.וקידומו.של.השחקן,.

כפי.שיוסכם.ביניהן.
)2(..בהיעדר.הסכמה.לגבי.גובה.סכום.הפיצוי,.ייקבע.הסכום.ע”י.המוסד.למעמד.השחקן.עפ”י.פניית.מי
)“טבלת.העברות- יפחת.מהסכומים.הנקובים.בטבלה. מהקבוצות,.אולם,.בכל.מקרה.הסכום.שייקבע.לא.

קטין”-.נספח.יז’(.ובהתאם.לאמור.להלן:

נוער.של.קבוצה.אשר.קבוצת.הבוגרים.או.קבוצת.הנוער.שלה,.או.לפחות. עבר.השחקן.למחלקת. )א(.
אחת.מהן,.משחקות.בליגה.הבכירה.-.100%.מהסכומים.הנקובים.בטבלה.

עבר.השחקן.למחלקת.נוער.של.קבוצה.אשר.קבוצת.הבוגרים.שלה.או.קבוצת.הנוער.שלה,.או.לפחות )ב(.
אחת.מהן,.נמנות.על.הליגה.השנייה..-.70%.מהסכומים.הנקובים.בטבלה.

עבר.השחקן.למחלקת.נוער.של.קבוצה.הנמנית.על.ליגה.לא.מקצוענית.-.30%.מהסכומים.הנקובים )ג(.
בטבלה.

עבר.השחקן,.פעם.נוספת,.במהלך.תקופה.של.10.חודשים.מאז.העברתו.כאמור.בסעיף.זה.לעיל,.לקבוצה.

הנמנית.על.ליגה.גבוהה.יותר.מזו.אליה.עבר.בפעם.הראשונה,.יהא.על.הקבוצה.הקולטת.לשלם.לקבוצה.
ממנה.עבר.לראשונה,.את.הפרש.הסכום.הנובע.מפער.האחוזים.הנקובים.לעיל.

)3(..על.אף.האמור.לעיל,.בהתקיים.אחד.או.יותר.מהמקרים.המנויים.להלן,.לא.תהיה.הקבוצה.המעבירה.זכאית
לפיצוי.כלשהו.בגין.אימונו.וקידומו.של.השחקן:

בקבוצה. רצופות. משחקים. עונות. מ-2. פחות. השאלה(. של. בדרך. )לרבות. רשום. היה. השחקן. )א(.
שקדמו.למועד.מתן.ההודעה..עפ”י.חוק.הספורט.

השחקן.שותף.בפחות.מ-25%.מתוך.30.המשחקים.הרשמיים.של.הקבוצה.שקדמו.ליום.מתן.ההודעה )ב(.
עפ”י.חוק.הספורט.

.
מתן. לאחר. התקיימו. אשר. הקבוצה. של. הרשמיים. מהמשחקים. מ-25%. בפחות. שותף. השחקן. )ג(.

הודעה.עפ”י.חוק.הספורט.
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דברי.הסבר:

הנוסח המוצע קובע את אופן חישוב סכומי הפיצוי בגין אימונו וקידומו של שחקן קטין אשר גילו בין 15 ל-17 שנים, להם 
זכאית הקבוצה ממנה עבר, לאחר מתן הודעה עפ”י חוק הספורט. כמו כן, קובע הנוסח המוצע מהם המקרים בהם תהיה 

הקבוצה הקולטת פטורה מתשלום פיצוי.
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תקנון.הרישום.
נספח.טו.-.הוראות.כלליות.-.פעולות.רישום

תיקון.לסעיף.3.)סעיף.חדש.-.3ׁ)א()5(1(

נוסח.מוצע:

3)א()5(..1..על.אף.האמור.בסעיף.זה.לעיל,.בקבוצות.נשים./.נערות./.ילדות,.יהיו.מועדי.הרישום.בהתאם...
..................לאמור.להלן:

עד.ליום..ראשון.שעה.17:00.ובלבד.שעד.למועד.זה.הומצאו.למשרדי.ההתאחדות.כל.המסמכים,.. )א(.
האישורים.והחתימות.המתחייבים.עפ”י.תקנוני.ההתאחדות..בוצעה.פעולת.רישום.עד.למועד.הר”מ. .

-.יימסר.כרטיס.השחקנית.לקבוצה.בתוך.24.שעות.ממועד.ביצוע.הרישום.
.

בוצעה.פעולת.הרישום.לאחר.המועד.הנקוב.לעיל,.יימסר.כרטיסה.של.השחקנית.לקבוצה.רק.ביום. )ב(.
ראשון.של.השבוע.שלאחר.המצאת.הטפסים.למשרדי.ההתאחדות..

.
עונת. באותה. הראשון. בטרם.המשחק. המתבצעת. רישום. פעולת. לעיל,. )א(. בס”ק. האמור. אף. על. )ג(.
משחקים.)ליגה./.גביע(.תיעשה.לפחות.7.ימים.לפני.מחזור.המשחקים.הראשון.)ליגה./.גביע(.שבו.

נפתחת.עונת.המשחקים.של.הקבוצה.המבקשת.לבצע.את.פעולת.הרישום.

עונת. באותה. הראשון. במשחק. חלק. ליטול. רשאית. השחקנית. תהא. הר”מ,. למועד. עד. הרישום. פעולת. בוצעה.
משחקים.בכפוף.לקבלת.אישור.חתום.ע”י.ההתאחדות..

בוצעה.פעולת.הרישום.לאחר.המועד.הר”מ,.יימסר.כרטיס.השחקנית.רק.לאחר.קיום.מחזור.המשחקים.הראשון.

דברי.הסבר:

התיקון המוצע קובע מועדים לרישום בקבוצות נשים / נערות / ילדות, בשונה מקבוצות גברים, בשל ימי המשחק של קבוצות 
הנשים.
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תקנון.האליפות.
תיקון.לסעיף.12ג.)7(.והוספת.סעיף.7א
שיטת.קביעת.המיקום.בטבלאות.ליגה

נוסח.קיים:

גם במספר שערי  הניצחונות,  גם במספר  גם בהפרשי שערים,  בנקודות,  גם  בין שתי הקבוצות,  שוויון  במקרה של   )7(
הזכות וגם ביחס כל אלה המצוינים לעיל במשחקים שבין שתי הקבוצות המצויות במצב שוויון כאמור לעיל- ויש צורך 
לקבוע את הקבוצה האלופה או את הקבוצה המיועדת לעלות או לרדת לליגה אחרת או לקבוע מיקום סופי בטבלת 
המשחקים לצורך השתתפות במסגרת משחקים כלשהי – ייערך בין קבוצות אלה משחק אחד על מגרש שייקבע על 

ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת משחקי הגביע )הארכה ובעיטות 11 מטר במקרה של חוסר הכרעה(.

בטל )7א( 

נוסח.מוצע:

במקרה.של.שוויון.בין.שתי.קבוצות,.גם.בנקודות,.גם.בהפרשי.שערים,..גם.במספר.הניצחונות,.גם.במספר. .)7(

שוויון. במצב. המצוינות. הקבוצות. שתי. שבין. במשחקים. לעיל. המצוינים. אלה. כל. ביחס. וגם. הזכות. שערי.

כאמור.לעיל-.ויש.צורך.לקבוע.את.הקבוצה.האלופה.או.הקבוצה.המיועדת.לעלות.או.לרדת.לליגה.אחרת.

)מלבד.העולה.מהמקום.הראשון.בליגה.א’(.או.לקבוע.מיקום.סופי.בטבלת.המשחקים.לצורך.השתתפות.

הליגה. ועדת. ידי. על. שייקבע. מגרש. על. אלו.משחק.אחד. קבוצות. בין. ייערך. כלשהי-. במסגרת.משחקים.
והגביע.בשיטת.משחקי.הגביע.)הארכה.ובעיטות.11.מטר.במקרה.של.היעדר.הכרעה(.

על.אף.האמור.בס”ק.)7(.לעיל,.במקרה.של.שוויון.בין.שתי.קבוצות.במספר.הנקודות.ויש.צורך.לקבוע.את. )7א(.

ייערך.בין.קבוצות.אלה.משחק.אחד.בשיטת.משחקי.הגביע. הקבוצה.העולה.מהמקום.הראשון.בליגה.א’,.

)הארכה.ובעיטות.11.מטר.במקרה.של.היעדר.הכרעה(..במקרה.של.שוויון.במספר.הנקודות.בין.יותר.משתי.

.)7( בס”ק. הקבועות. מידה. אמות. פי. על. המכריע. במשחק. יתמודדו. אשר. הקבוצות. שתי. ייקבעו. קבוצות,.

לעיל,.לפי.הסדר.הבא:.הפרש.שערים,.מספר.ניצחונות,.מספר.שערי.זכות..המשחק.יתקיים.במגרש.ניטרלי.

שייקבע.ע”י.ועדת.הליגה.והגביע..ההתאחדות.תישא.בהוצאות.ותהיה.זכאית.להכנסות.בקשר.לארגון.וקיום.
המשחק.

דברי.הסבר:

הסעיף קובע כי השיטה הקיימת לקביעת המיקום בטבלאות הליגה לא תחול לגבי קביעת הקבוצה העולה מהמקום הראשון 
בליגה א’ לליגה הלאומית.
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תקנון.האליפות..
נספח.ה’.-.ליגת.נשים

תיקון.לסעיף.1.2.לנוהל.תקציב.ובקרה

נוסח.קיים:

קבוצה תעביר לרואה החשבון מטעם ההתאחדות את כל ההסכמים שחתמה עם השחקניות והצוות המקצועי, וכן  1.2
מועד  לפני  ימים   14 עד  כאמור,  יועברו,  ההסכמים  המקצועי.  הצוות  עם  נמנים  שאינם  תפקידים  בעלי  עם  הסכמים 

פתיחת עונת המשחקים. הסכמים שנחתמו לאחר מועד זה יועברו תוך 7 ימים ממועד חתימתם. 

נוסח.מוצע:

..א....שחקנית.מעל.גיל.18.חייבת.להתקשר.בהסכם.בכתב.עם.קבוצתה.. .1.2
ב....מאמן.חייב.להיות.קשור.בהסכם.בכתב.עם.קבוצתו.

ג....כל.קבוצה.חייבת.להפקיד.בידי.רואה.חשבון.מטעם.ההתאחדות,.לא.יאוחר.מ-14.ימים.לפני.מועד.
......תחילת.עונת.המשחקים,.את.ההסכמים.עליהם.חתמה.עם.השחקניות.שלה,.המאמן,.הצוות.המקצועי..

......ובעלי.תפקידים.אחרים.וככל.שנחתמו.לאחר.מועד.זה,.יועברו.תוך.7.ימים.מיום.חתימתם..
..לא.אושר.הסכם.בחתימת.רואה.החשבון,.לא.תרשם.השחקנית.למשחקי.העונה.ולא.תאושר.העסקת. ד..

המאמן.בקבוצה.

דברי.הסבר:

הסעיף המוצע קובע חובת חתימת הסכמים והפקדתם בידי רואה החשבון האחראי על התקציב והבקרה ומטיל סנקציה של 
אי אישור העסקה במקרה בו לא אושר חוזה ע”י רואה חשבון.
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תקנון.האליפות
נספח.ה’.-.ליגת.נשים.תיקון.לסעיפים.5.13.ו-5.14

נוסח.קיים:

גילה של שחקנית בליגת נשים, לא יפחת מ- 16 שנים.  5.13

על אף האמור בסעיף 5.13 לעיל, רשאית קבוצה לרשום בשירותיה עד 5 שחקניות אשר גילן בן 15 ל-16 שנים  5.14
וזאת בכפוף להצגת אישור רפואי מיוחד על כשירותן הגופנית להשתלב בליגה בוגרות, אשר יומצא בצמוד לטופסי הרישום 

של שחקניות אלה.

נוסח.מוצע:

גילה.של.שחקנית.בליגת.נשים,.לא.יפחת.מ-.16.5.שנים. .5.13

על.אף.האמור.בסעיף.5.13.לעיל,.רשאית.קבוצה.לרשום.בשירותיה.עד.2.שחקניות.אשר.גילן.בן.16.ל-16.5 .5.14
יומצא. בוגרות,.אשר. בליגה. הגופנית.להשתלב. מיוחד.על.כשירותן. רפואי. אישור. בכפוף.להצגת. וזאת. שנים.

בצמוד.לטפסי.הרישום.של.שחקניות.אלה.

דברי.הסבר:

התיקון המוצע קובע כי שחקנית שגילה פחות מ-16.5 שנים לא תשחק בליגת בוגרות, למעט חריג של 2 שחקניות.



13

תקנון.האליפות..
נספח.ה’.-.ליגת.נשים.נספח.ה’.1.-.אקדמיית.כדורגל..לבנות.

נוסח.מוצע.)חדש(:

תוקם.אקדמיית.כדורגל.לבנות.אשר.תהווה.חלק.מהאקדמיה.למצוינות.במכון.וינגיט. ..1..

במהלך.שהותן.באקדמיה,.יתגוררו.השחקניות.במכון.וינגיט,.בתנאי.פנימייה,..וילמדו.בבתי.ספר.באזור.אשר............... ..2

............ימצאו.מתאימים.לשילובן.של.השחקניות.

מטרת.האקדמיה.הינה.קידומן.של.שחקניות.צעירות.תוך.שימת.דגש.על.הפן.המקצועי./.ספורטיבי.יחד.עם......... ..3

............חינוך.להקניית.ערכים,.טיפוח.מנהיגות.ושאיפה.למצוינות.ולהשגיות.

תקופת.שהייתה.של.שחקנית.באקדמיה.הינה.מעת.שהתקבלה.לאקדמיה.ועד.סיום.לימודי.כיתה.יב’,.אלא. ..4

............אם.שוחררה.מהאקדמיה.קודם.לכן.מסיבות.שונות.

במסגרת.האקדמיה.תוקם.קבוצת.כדורגל.בנות.אשר.תכונה.“קבוצת.האקדמיה”..ההתאחדות.תהיה.אחראית... ..5

............לניהולה.ולתפעולה.של.הקבוצה,.לרבות.מינוי.צוות.מקצועי.ומנהלי.

על.האקדמיה.תימנה.שחקנית.אשר.תענה.על.כל.התנאים.המפורטים.להלן: ..6

היא.זומנה.לאקדמיה,.על.ידי.הצוות.המקצועי-.המנהל.המקצועי.של.האקדמיה.ומאמן.קבוצת. .6.1 .
האקדמיה.

השחקנית.נתנה.את.הסכמתה.להשתלב.באקדמיה.על.בסיס.התנאים.והכללים.על.פיהם.מתנהלת .6.2 .
האקדמיה.ובתנאי.תקנון.זה.

הורי.השחקנית./.האפוטרופסים.של.השחקנית.נתנו.את.הסכמתם,.בכתב,.לשילובה.של.השחקנית .6.3 .
באקדמיה.על.בסיס.התנאים.והכללים.על.פיהם.מתנהלת.האקדמיה.ובתנאי.תקנון.זה.

השחקנית.והוריה/.אפוטרופסיה.נתנו.את.הסכמתם.והתחייבותם.,.בכתב,.לכך.שהשחקנית.ו/או.מי .6.4 .
מטעמה.לא.יתנו.“הודעת.קטין”.כמשמעותה.בחוק.הספורט,.תשמ”ח.-.1988.)להלן:.“חוק.הספורט”(.

במהלך.כל.שהותה.של.השחקנית.באקדמיה.

לא.יחול.שינוי.במעמדה.הרישומי.של.שחקנית.אשר.התקבלה.לאקדמיה.והיא.תמשיך.להיות.רשומה ..7
בקבוצת.האם.בה.היתה.רשומה.בעת.זימונה.לאקדמיה.

עם.קבלתה.של.שחקנית.לאקדמיה,.תופסק.לאלתר.פעילותה.במסגרת.קבוצת.האם.ובמקביל.תחל ..8
של. שחרורה. עם. האם.. קבוצת. של. הסכמתה. בקבלת. צורך. ללא. וזאת. האקדמיה,. במסגרת. פעילותה.

השחקנית.מהאקדמיה,.מכל.סיבה.שהיא,.תחזור.השחקנית.לפעילות.בקבוצת.האם.

אין.באמור.לעיל.כדי.לגרוע.מזכותה.של.קבוצת.האם.מלשתף.שחקניות.שזומנו.לאקדמיה.במשחקי .
הקבוצה.במסגרת.מפעלים.אירופאים.בהם.היא.נוטלת.חלק,.ובהם.בלבד.

שחקנית.אשר.סיימה.פעילותה./.שוחררה.מהאקדמיה,.תהא.חייבת.להמשיך.ולהשתייך.לקבוצת.האם ..9
למשך.תקופה.הזהה.לתקופה.בה.שהתה.באקדמיה,.אלא.אם,.הגיעה.להסכמה.אחרת.עם.קבוצת.האם.
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שחקנית.אשר.שוחררה.מהאקדמיה.במהלך.עונת.משחקים,.תוכל.לשוב.ולהשתלב.בפעילותה.הסדירה ..10
ובמשחקיה.של.קבוצת.האם.ללא.קשר.למועדי.רישום.והעברות.

השנים.בהן.השתייכה.השחקנית.לאקדמיה.יבואו.במניין.השנים.בהן.היתה.השחקנית.רשומה.בקבוצת.האם, ..11
לכל.דבר.ועניין.

ההתאחדות.תיקבע.לוח.משחקים.לפיו.במהלך.כל.עונת.משחקים.תשחק.קבוצת.האקדמיה.אל א.. ..12
מול.קבוצות.ליגת.הנשים.הראשונה,.אולם.מבלי.שתימנה,.כקבוצה.מן.המניין,.על.ליגת.הנשים.

האמור.בס”ק.א’.לעיל.יחול,.בהתאמה,.גם.על.משחקי.קבוצת.האקדמיה.עם.קבוצות.ליגת.ילדים.א’ ב.. .
)בנים(.

אין.בזימונה.של.שחקנית.לאקדמיה.משום.התחייבות.ההתאחדות.לשהותה.ופעילותה.בה.לפרק.זמן.מסוים.. ..13

לקראת.תחילת.כל.עונת.משחקים,.יהא.הצוות.המקצועי.רשאי.לזמן.לאקדמיה.בנות.חדשות,.וכן.להחליט.
על.שחרורן.מהאקדמיה.של.בנות.אשר.לדעתו.אינן.מתאימות.למסגרת.האקדמיה.

ההתאחדות.תדאג.ותוודא.כי.הוראות.תקנוני.ההתאחדות.וחוק.הספורט,.בכל.הקשור.לביטוחים.ולבדיקות ..14
רפואיות,.ימולאו.ויבוצעו.לגבי.כל.שחקניות.האקדמיה.במהלך.כל.שהותן.באקדמיה.

ההתאחדות.תדאג.לקיום.מגרש.בייתי.לכל.משחקי.הבית.של.קבוצת.האקדמיה. ..15

הקמתה.ותפעולה.של.האקדמיה.יתוקצבו.על.ידי.ההתאחדות. ..16

הוראות.תקנוני.ההתאחדות.יחולו.בהתאמה.על.קבוצת.האקדמיה,.שחקניותיה.וממלאי.תפקידים.בה. ..17
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תקנון.האליפות
נספח.ח)1(.

כרטיס.כניסה./.מנוי.למשחקים:

מידע.בחזית.הכרטיס./.המנוי:

על.חזית.הכרטיס./.המנוי.יופיע,.לפחות,.המידע.הבא:

שמות.הקבוצות.המשתתפות

מספר.המחזור

פרטי.מקום.הישיבה.)שער/גוש/כניסה/שורה/כסא(.

מלל.בגב.הכרטיס./.מנוי:

על.גב.הכרטיס.יופיע.המלל.הבא:

מחזיק.כרטיס.זה.נותן.את.הסכמתו.לתנאים.המפורטים.להלן:

גבי. על. למיקום.המצוין. האיצטדיון,.בהתאם. לתחום. הכניסה. זכות. את. ורק. אך. בו. למחזיק. זה.מקנה. כרטיס.
הכרטיס.ובכפוף.לאמור.להלן:

ההתאחדות.לכדורגל.בישראל.ו/או.הקבוצות.המשחקות.לא.תהיינה.אחראיות.כלפי.המחזיק.בכרטיס,.אשר.לא.

יוכל.להיכנס.לתחומי.האיצטדיון.ו/או.להיכנס.בתחומו.באיחור,.מחמת.אי.הגעתו.למשחק.במועד,.מכל.סיבה.

שהיא.ו/או.מחמת.סגירת.השערים.עפ”י.הוראות.כוחות.הביטחון..הקבוצה.ו/או.ההתאחדות.אינן.מבטיחות.כי.

משחק.מסוים.ייערך.במועד.או.במקום.מסוים.ושומרות.לעצמן.את.הזכות.לשנות.את.מועד.המשחק.ומיקומו..

או. רכוש.באצטדיון. ו/או. לנפש. נזק. או. פגיעה. אובדן,. לכל. תהיינה.אחראיות. לא. ו/או.הקבוצות. ההתאחדות.
בסביבתו.עפ”י.הקבוע.בדין.

חל.איסור.על.הכנסת.שתייה.בפחיות,.בקבוקי.פלסטיק.וזכוכית..חל.איסור.על.השלכת.חפצים.מכל.מין.וסוג.

חל.איסור.על.הכנסת.מצלמות.וידאו,.ניתן.להכניס.מצלמות.סטילס.וטלפונים.סלולאריים.לשימוש.אישי.ופרטי.
בלבד.

כל.אדם.המזיק.או.פוגע.ברכוש.האיצטדיון.ו/או.הקבוצות.ו/או.ההתאחדות.יועמד.לדין..חל.איסור.על.כניסה.
לשטח.המסומן.בו.מתקיים.המשחק.ו/או.לכר.הדשא.

התנהגות.אלימה.ושימוש.בשפה.מאיימת.או.פוגענית.הינם.אסורים.בהחלט..כל.התבטאות.בדיבור.ו/או.בכתב.
בעלת.אופי.גזעני,.אסורה.

מחזיק.הכרטיס.מאשר.כי.ידועים.לו.כללי.ההתנהגות.במגרש.הכדורגל,.כי.כללים.אלה.מחייבים.אותו,.כי.הוא.

מתחייב.לכבדם.ולקיימם,.כי.אי.ציות.לכללים.ולהוראות.כללי.ההתנהגות.באיצטדיון.ובמתקן.ספורט.זה,.עלול.

לגרום.להרחקתו,.לאלתר,.מהאצטדיון.ולנקיטת.צעדים.נוספים.נגדו.בהתאם.להוראות.החוק.לאיסור.אלימות.
בספורט.התשס”ח.-.2008.

על.גב.תעודת.מנוי.למשחק.כדורגל.תתווסף.גם.הפסקה.שלהלן:

ו/או.על.עבירה.מהעבירות. ידוע.למחזיק.מנוי.זה.כי.עבירה.של.קהל.אוהדים.על.כלל.מכללי.ההתנהגות. בנוסף,.

להיכנס. הזכות. זה,.עלולה.לשלול.ממנו.את. מנוי. ידי.מחזיק. על. גם.אם.לא.נעשתה. המנויות.בתקנון.המשמעת,.
לאצטדיון.ולצפות.במשחק.ו/או.במשחקים.המופיעים.במנוי.זה.
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תקנון.הרשות.לבקרת.תקציבים
.סעיפים.15ז..ו-.15ח.

נוסח.חדש:

תאגיד,.כהגדרתו.בתקנון.העברת.זכויות,.יפרסם.בכל.שנה,.במועד.שייקבע.ע”י.הנהלת.ההתאחדות,.דו”ח. ז..
רווח.והפסד.ותזרים.מזומנים,.כדי.להביאם.לידיעת.הציבור.

התאגיד.יפרסם.דין.וחשבון.על.פעילותו..דו”ח.זה.יכלול.את.כל.האירועים.החשובים.בפעילותו.שהתרחשו. ח..

בשנה.שקדמה.לפרסום.הדו”ח,.לרבות.תיאור.ההחלטות.שהשפיעו.על.פעילות.התאגיד.וקבוצת.הכדורגל,.
דרך.קבלתן.ואישורן.

הערה:

סעיף.זה.ייכנס.לתוקף.החל.מעונת.המשחקים.2014/2015
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מיום 02.12.09

הודעות התאחדות 
הוראות שעה
הוראות.שעה
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הוראת.שעה.לעונות.המשחקים.2013/14.ו-.2014/15.בדבר.רישום.שחקנים.
חריגים.בשנתון.גיל.גבוה.יותר

תקנון.הרישום,.סעיף.3.ח..)13(.קובע.כי:

)13( קבוצת ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’, טרום ילדים א’, טרום ילדים ב’ וטרום ילדים ג’ רשאיות לשתף במסגרתן עד 4
שחקנים בשנתון גיל גבוה יותר במהלך עונת משחקים ובתנאי שנתמלאו לגביהם התנאים שלהלן:

השחקנים הם ילידי נובמבר דצמבר.  .1

הקבוצה הגישה את שמות השחקנים עד לתום תקופת הרישום להתאחדות.  .2

ביום.5.8.13.אישרה.הנהלת.ההתאחדות.תיקון.לסעיף.לפיו:

)13( קבוצת ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’, טרום ילדים א’, טרום ילדים ב’ וטרום ילדים ג’ רשאיות לשתף במסגרתן עד 2
שחקנים בשנתון גיל גבוה יותר במהלך עונת משחקים ובתנאי שנתמלאו לגביהם התנאים שלהלן:

השחקנים הם ילידי נובמבר דצמבר.  .1

הקבוצה הגישה את שמות השחקנים עד לתום תקופת הרישום להתאחדות.  .2

הסעיף.ייכנס.לתוקף.החל.מעונת.המשחקים.2015/16.ועל.מנת.להטמיעו.בהדרגה:

בעונת המשחקים 2013/14 מספר השחקנים החריגים שניתן יהא לרשום בשנתון גיל גבוה יותר יהא 4. 

בעונת המשחקים 2014/15 מספר השחקנים החריגים שניתן יהא לרשום בשנתון גיל גבוה יותר יהא 3. 

החל מעונת המשחקים 2015/16 ייכנס הסעיף לתוקף ומספר השחקנים החריגים שניתן יהא לרשום בשנתון גיל גבוה יותר 
הינו 2. 
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תקנון האליפות קובע כי בתום עונת המשחקים אמורות לרדת משתי הליגות הארציות לנוער 6 קבוצות )3 ממחוז צפון ו- 3 ממחוז 
דרום( ובמקומן תעלנה 6 קבוצות מהליגות המחוזיות )הראשונה מכל אחד מ- 6 המחוזות(. לאחר תום מועד הרישום בליגות נוער 
)מחוזית( התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות המספיק לפתיחה של 5 ליגות מחוזיות: מחוז צפון, מחוז צפון 1, ומחוז 

שרון )הממוקמת גיאוגרפית באיזור הצפון( וכן  מחוז מרכז ומחוז שפלה )הממוקמת גיאוגרפית באיזור דרום(.

נוכח האמור לעיל, יש לקבוע סדרי העליות והירידות בליגות נוער ארצית )מחוז צפון ומחוז דרום( וליגות נוער מחוזית בהתייחס 
למס’ המחוזות כאמור לעיל ולמיקומן הגיאוגרפי ולכן ההנהלה מתבקשת לקבוע כהוראת שעה לעונת המשחקים 2013/14, כי:

א.   הקבוצות אשר תסיימנה בשלושת המקומות האחרונים בליגת נוער ארצית מחוז צפון )מקומות 12, 13 ו- 14( תרדנה      
      לליגת נוער מחוזית.

ב.   הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער ארצית מחוז דרום )מקומות 13 ו- 14( תרדנה לליגת 
       נוער מחוזית.

ג.   הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2013/14 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז צפון( תעלה לליגת 
      נוער ארצית.

ד.   הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2013/14 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז שרון( תעלה לליגת 
       נוער ארצית.

ה.   הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2013/14   במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז מרכז( תעלה לליגת 
      נוער ארצית.

ו.   הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2013/14 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז צפון 1( תעלה לליגת 
     נוער ארצית.

ז.   הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2013/14 במקום הראשון בליגת נוער מחוזית )מחוז שפלה( תעלה לליגת 
     נוער ארצית.

ח.   חמש העולות מהליגה המחוזית תשובצנה על ידי ועדת ליגה וגביע בליגת נוער עלית על פי שיקול דעתה ובהתחשב 
      שיקול הגיאוגרפי.
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הוראות סעיפים 12)ז( לתקנון האליפות  )שיטת עליות וירידות מליגה לליגה בליגות לנערים א( קובעת כי:

)1(  2 הקבוצות אשר תגורדנה במקומות 15,16 בליגת נערים א’ על תרדנה בתום עונת המשחקים, לליגת נערים א’ 
לאומית.

)2(  2 הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום הראשון בכל אחת ממחוזות הליגה הלאומית לנערים א’ 
לאומית צפון ודרום )סה”כ 2 קבוצות( תעלינה לליגת נערים א’ על.

בעונת משחקים בה נפתחו 3 ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת, אשר בתום אותה עונה דורגה במקום   )3(
הראשון – והעולה רביעית אשר תקבע במשחק מבחן. מליגת נערים א’ לאומית )צפון ודרום( תרדנה 4 קבוצות אשר 

בתום עונה דורגו במקומות 13, 14 בכל אחד מהמחוזות. 

בשל העובדה כי לעונת 2013-14 נרשמו קבוצות במספר המחייב הקמת ארבעה מחוזות לליגת נערים א )בעוד שהתקנון מתייחס 
לשלושה מחוזות בלבד( נדרש תיקון בהוראת השעה הנ”ל, בנוסח שלהלן :

4 הקבוצות שידורגו במקום ראשון בתום עונת המשחקים 2013/14 בליגות נערים א’ מחוזית דן, נערים א מחוזית . 1
צפון, נערים א מחוזית צפון 1 ונערים א מחוזית שפלה  תעפלנה לליגת נערים א’ לאומית בעונת 2014/15.

הקבוצות תשובצנה בליגה הלאומית לנערים א’ )ליגה שניה( על פי שיוכן הגיאוגרפי ולפי שיקולה של ועדת ליגה . 2
וגביע.
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הוראות סעיפים 12)ז1( )שיטת עליות וירידות מליגה לליגה בליגות לנערים ב( קובע כי:

בעונת משחקים בה נפתחו 6 ליגות מחוזיות, תעלנה מכל ליגה קבוצה אחת בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון   )1(
– שלוש קבוצות תעלנה לליגה הארצית מחוז צפון ושלוש קבוצות יעלו לליגה הארצית מחוז דרום. מכל מחוז בליגה 

הארצית תרדנה לליגה המחוזית שלוש קבוצות, אשר בתום אותה עונה דורגו במקומות 12, 13, 14.

בעונת משחקים בה נפתחו 5 ליגות מחוזיות, תעלנה מכל ליגה קבוצה אחת, אשר בתום אותה עונה דורגה במקום   )2(
הראשון ומליגה ארצית )צפון ודרום תרדנה 5 קבוצות אשר בתום העונה 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(

בשל העובדה כי לעונת 2013-14 נרשמו קבוצות במספר המחייב הקמת שבעה  מחוזות לליגת נערים ב מחוזית )בעוד שהתקנון 
מתייחס לשישה מחוזות בלבד( נדרש לקבוע באמצעות הוראת שעה, כי:

הקבוצות שידורגו במקום הראשון בליגת נערים ב מחוזית דן, ליגת נערים ב מחוזית יזרעאל, ליגת נערים ב מחוזית . 1
מפרץ, ליגת נערים ב מחוזית מרכז, ליגת נערים ב מחוזית צפון, ליגת נערים ב מחוזית שפלה, ליגת נערים ב מחוזית 
שרון , תעפלנה לליגת נערים ב ארצית בעונת המשחקים 2014/15. ארבע קבוצות תעלנה לליגה ארצית מחוז צפון 
ושלוש קבוצות תעלנה לליגה ארצית מחוז דרום. ממחוז צפון בליגה ארצית תרדנה לליגה המחוזית ארבע קבוצות, 

וממחוז דרום בליגה הארצית תרדנה לליגה המחוזית שלוש קבוצות.

הקבוצות תשובצנה בליגה הארצית לנערים ב’ )ליגה ראשונה( על פי שיוכן הגיאוגרפי ולפי שיקולה של ועדת ליגה . 2
וגביע.
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תקנון האליפות נספח ה1 )אקדמיית כדורגל בנות( ס”ק 4 קובע כי:

שוחררה  אם  אלא  י”ב,  כיתה  לימודי  סיום  ועד  לאקדמיה  שהתקבלה  מעת  הינה  באקדמיה  שחקנית  של  שהייתה  “תקופת 
מהאקדמיה קודם לכן מסיבות שונות”.

נוצר   ,)2013/2014( ה1 לתקנון האליפות, מתחילה לפעול החל מעונת המשחקים הקרובה  והאקדמיה כאמור בנספח  מאחר 
יורו 2015 לנערות שיתקיים בישראל בתום עונת, 2014/15  מצב לפיו שחקניות ילידות 1996 רשאיות לשחק במסגרת טורניר 

)“הטורניר”(, אך אמורות לסיים את לימודי כיתה י”ב בטרם הטורניר.

לפיכך, בכדי לא לפגוע בהכנה של השחקניות לקרת הטורניר, הוחלט כי שחקניות האקדמיה שהינן ילידות 1996 תחזורנה לקבוצת 
האם שלהן בתום טורניר ולא לאחר שיסיימו לימודי כיתה י”ב.




