תוכן הענינים

חדשות

2

הודעות ההתאחדות

5

תיקוני תקנון מיום 26.09.2006

25

תיקוני תקנון מיום 09.12.2008

29
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ההתאחדות לכדורגל
למען ילדי הדרום
ההתאחדות לכדורגל ארגנה קייטנה מיוחדת לילדי קבוצות
הכדורגל באזור העימות .בנוסף :ההתאחדות סייעה במימון
הסעות ושיבוצי שופטים למועדונים שארחו קבוצות מהדרום,
והעמידה את מתקני האימונים של הנבחרת לרשות הקבוצות
ההתאחדות לכדורגל ארגנה
במהלך מבצע “עופרת יצוקה” קייטנה
בת  3ימים לכ 100-ילדים בני 13-15
המשחקים בקבוצות הילדים והנערים
של אשדוד ,אשקלון ,נתיבות ושער
הנגב ,כשאליהם הצטרפו גם קבוצות
הנערות של הפועל ומכבי ב”ש.
הקייטנה יצאה לדרך בטורניר
כדורגל במכון וינגייט בהשתתפות
משה סיני ,עוזר מאמן הנבחרת
הלאומית ,מוטי איוניר ,מאמן הנבחרת
הצעירה ,וטל בנין ,מאמן נבחרת
הנערים .המאמנים שנרתמו לקייטנה,
שפטו והדריכו את הילדים בטורניר

קט-רגל ,שהמצטיינים בו קיבלו
כדורי רגל חתומים מיו”ר ההתאחדות,
אבי לוזון.
הילדים השתתפו גם בטורניר
פלייסטיישן חגיגי”-פיפ”א ,”2009
יחד עם שחקני הנבחרת הלאומית
והצעירה ,אייל קיציס ,כוכב “ארץ
נהדרת” ,ושלישיית “מה קשור”.
לירן שטראובר ,איתי שכטר
ויואב זיו מהנבחרת הלאומית ,יחד
עם אלמוג כהן ,שניר גואטה ,דלה
ימפולסקי ,אוראל דגני ודודו ביטון,
שחקני הנבחרת הצעירה ,הצטלמו
עם הילדים ,שיחקו עימם במשחקי
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הפלייסטיישן וחילקו להם חתימות .כל
הילדים שהגיעו קיבלו גם אלבומים
ומדבקות של “סופרגול” ,משחקי
מחשב וחולצות.
יו”ר ההתאחדות לכדורגל ,אבי
לוזון“ :מטרתנו היא לעזור ,לשרת
ולתת ,וכולנו יחד נושאים תפילה
שלא נזדקק לימי כיף כאלה .אנו
מתפללים שהשקט ישוב לדרום
ושהחיילים יחזרו הביתה בריאים
ושלמים .זו זכות גדולה עבורנו לארח
את הילדים כאן”.
אורי שילה ,מנכ”ל ההתאחדות
לכדורגל“ :אנחנו עוברים הרבה
דברים בכדורגל ,אבל דברים מסוג
אלה שעשינו פה ,מעניקים הכי הרבה
הנאה .אנחנו שמחים מאוד ליזום את
הפעילות הזו ולראות את האושר
שהיא מעניקה לילדים”.
הלינה במלון שפיים ,הארוחות
וההסעות מומנו במלואם על ידי
ההתאחדות לכדורגל.
במהלך הלחימה התאמנו
קבוצות מהדרום ,ביניהן הפועל
אשקלון והפועל ב”ש ,במתחמי
האימונים של ההתאחדות באצטדיון
ר”ג ,וכמו כן הועמדו לרשות הקבוצות
חדרי ההלבשה החדשים של נבחרת
ישראל.
ההתאחדות לכדורגל אף פנתה
למועדונים במטרה לסייע בארוח
קבוצות הדרום .מועדונים רבים נרתמו
לארח ילדים וקבוצות מאזור העימות
למשחקים ואימונים .ההתאחדות סייעה
בתיאום ,מימון הסעות ושיבוץ שופטים.

פורום מנכ”לי ליגת טוטו
התכנס בהתאחדות לכדורגל
פורום מנכ”לי ליגת טוטו ,יחד
עם מנכ”ל ההתאחדות עו”ד אורי
שילה ,סמנכ”ל ההתאחדות עו”ד
רתם קמר ,מנהל אצטדיון ר”ג אילן
יבלוקובסקי ,מנכ”ל איגוד השופטים
עו”ד יריב טפר ,ומנהל אגף הליגות
המקצועניות ניר ינקלביץ ,התכנס
בהתאחדות לכדורגל.
בפני המנכ”לים ,הוצגה סקירה
לגבי פרויקט המשקיפים שתתחיל
ההתאחדות להריץ כפיילוט בסיבוב
השני של הליגה ,במטרה להכניס
את תפקיד המשקיף בדומה
למשקיפים בפיפ”א ובאופ”א גם
בליגת טוטו.
תפקיד המשקיף יהיה בדומה
לאירופה :בדיקת נהלים ,עזרה
בהפיכת המשחק לאירוע ,קביעת
קריטריונים אחידים לעבודה מול

כלי התקשורת והגופים המשדרים
ושיפור השירות לקבוצות ולאוהדים.
בחלק זה השתתפו גם המשנה
למנכ”ל ערוץ הספורט שכי פרנץ,
והעורך הראשי של צ’רלטון אודי
טרלו.
בחלק השני הוצגו בפני המנכ”לים
מספר יוזמות של ההתאחדות
לפעילויות של הקבוצות
וההתאחדות עם אוהדי הכדורגל
בארץ.
אורי שילה סקר בפני הנוכחים את
הפעילויות שערכה ההתאחדות
למען ילדי הדרום וקבוצות הדרום
הנמצאות תחת אש ,ופנה אליהן
להירתם למען קבוצות הכדורגל
הזקוקות למתקני אימונים ואירוח
שחקנים .יש לציין כי מספר קבוצות

כבר ביצעו פעילויות למען ילדי
הדרום בצורה עצמאית וההתאחדות
מברכת על כך.
מנכ”ל איגוד השופטים יריב טפר
סקר בפני הנוכחים את השינויים
שנערכו באיגוד השופטים בעת
האחרונה ,ואת ההשקפה של האיגוד
שרואה את הקבוצות כלקוחות.
טפר העביר לנוכחים סקר לקוחות
שעורך איגוד השופטים בקרב
הקבוצות .בסקר מתבקשות
הקבוצות למלא את שביעות רצונן
מהשירות אותו הן מקבלות באיגוד
השופטים ,בהחלטות המקצועיות
המתקבלות באיגוד ,בבקיאות
השופטים בחוקה ובהתנהלותם מול
השחקנים ובעלי התפקידים .מטרת
הסקר היא לקבל משוב מהקבוצות
אודות איגוד השופטים והתנהלותו.

למעלה מ 100-מאמנים הגיעו
להשתלמות בצפון
ולקחיו משהותו באפריקה ,וטיפוח הכדורגלנים
הצעירים ביבשת .בנוסף ,החלה ההרשמה להכשרת
מדריכים ומאמנים שייערכו במתקני ההדרכה של
ההתאחדות לכדורגל באצטדיון ר”ג.

אגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל ואיגוד
המאמנים קיימו השתלמות פתוחה למאמנים
באזור הצפון.
להשתלמות שהתקיימה במגרש הכדורגל בשפרעם,
הגיעו למעלה מ 100-מאמנים.

הקורסים אליהם החלה ההרשמה:
קורס מדריכים דרוג ( UEFA Bפתיחה במאי
 ,)2009קורס מאמנים דרוג ( UEFA Aמאי ,)2009
וקורס מנהלים מקצועיים במחלקות נוער (אוקטובר
 .)2009בסגל ההוראה וההדרכה בקורסים מיטב
אנשי המקצוע מהארץ ומחו”ל.

אמנון רז העביר אימון ,ומאמן בני סכנין ,אייל לחמן,
העביר גם הוא אימון והרצאה בנושא “מהצעירים עד
למקצוענות באפריקה”.
בהרצאה העביר לחמן למאמנים את התרשמותו
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לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות
שלום רב,

הנדון :עדכוני תקנון
הרינו להודיעכם כי יצא קובץ עדכוני תקנון חדש ומעודכן לחודש אוגוסט  .2008עלות קובץ עדכוני התקנון הינו 300
 .₪הנכם מוזמנים לרכוש את הקובץ במשרדי הגזברות בהתאחדות לכדורגל.
בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל

לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות
שלום רב,

הנדון :רענון נהלים עונת 2008/9
1 .1הרינו להזכירכם כי החל מעונת המשחקים  2008/09לא יתקבלו הזמנות שופטים לאחר יום ג’ שלפני המשחק
בשעה .17:00
כמו כן ,במקרה וקיימת בעיה ספציפית להזמנת שופט יש לפנות בכתב לאיגוד השופטים וזאת לא יאוחר מהמועד
והשעה הנ”ל.
כל שינוי לאחר המועד יבוצע אך ורק אם ילווה באישור בכתב של הקבוצה הנגדית.
אי הזמנת שופט על ידי הקבוצה הביתית כאמור לעיל תחשב כאי הופעה למשחק ,על כל התוצאות הכרוכות בכך.
2 .2בקשות לשינוי ביתיות יש להגיש בכתב לועדת ליגה וגביע לא יאוחר מיום א’ בשבוע שלפני המשחק בשעה
.15:00
3 .3משחקי גביע יתקיימו במגרשים על פי הגרלת המשחקים .הוגרלה קבוצה מליגה נמוכה כקבוצה ביתית ,תקיים את
משחקה על מגרשה הביתי כנגד קבוצה מליגה גבוהה יותר ,גם אם מגרש זה לא אושר למשחקי הליגה הגבוהה
יותר ,ובלבד שאושר למשחקי ליגה וגביע של הקבוצה הביתית באותה עונה.
בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
6

לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות
שלום רב,

הנדון :רשימת חומרים אסורים WADA 2008
הנני מתכבד להביא בפניכם את רשימת החומרים האסורים כפי שאושרה ע”י אופ”א בחוזר מס’  082מיום
.22.11.2007
רשימת החומרים האסורים בתוספת החוזר מס’  082מתאריך  22.11.2007מצ”ב.
כמו כן ,מצ”ב תקנות בנושא בדיקות חומרים אסורים בחוזר אופ”א מס’  020מתאריך .23.04.2007
במידה והנכם זקוקים להבהרות בנושא אשמח לענות.

בכבוד רב,
ד”ר מרק רוסנובסקי
מנהל אגף רפואי
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TO UEFA MEMBER ASSOCIATIONS
TO CLUBS PARTICIPATING IN UEFA COMPETITIONS
For the attention of
the President and the General Secretary
Your reference

Your correspondence of

Our reference

Date

CDAD/Mac/vou

22.11.2007

2008 List of Prohibited Substances
Dear Sir or Madam,
In compliance with paragraph 4.01 of the UEFA Anti-Doping Regulations (version 2007), the 2008 WADA Prohibited List will apply for all UEFA competitions with effect from 1 January 2008.
For this purpose, we are enclosing the new list of prohibited substances, a WADA summary of the changes
compared with the 2007 list, as well as Circular 20 dated 23 April 2007. This information is also available on
the WADA website (www.wada-ama.org).
Therapeutic Use Exemption
The Therapeutic Use Exemption (TUE) procedure remains unchanged. Players participating in UEFA competitions who have to use banned substances for therapeutic purposes must request authorisation from UEFA
by means of a UEFA TUE form. Forms must be sent to UEFA only and not to the National Anti-Doping
Organisations (NADO) TUE forms must be completed by the player and his/her doctor and sent to the UEFA
Anti-Doping Unit (confidential fax +41 2299031 31).
Should a player already have a TUE from his/her NADO, he/she must submit it to UEFA for recognition
before the start of the competition. The initial TUE request must be attached to the TUE granted by the
NADO.
Summary of amendments on 2008 Prohibited List (see further comments in appendix)
•

S1. Anabolic androgenic steroids
The new concept of “atypical” results will be reported instead of “adverse analytical findings” if the initial
result for an endogenous anabolic steroid requires additional investigations in order to determine the endogenous or exogenous origin of the substance

•

Other anabolic agents
Selective androgen receptor modulators (SARMs) have been included in this section. Therapeutic SARMs
are currently being developed for the treatment of muscle-wasting diseases and androgen replacement
therapies, but they can also be misused as doping substances.

•

S4. Hormone antagonists and modulators
The title of this section, formally “Agents with anti-estrogenic activity”, has been changed in order to broaden the spectrum of new substances that antagonise and/or modulate hormone receptors. The medications
that are being developed using such substances (for instance myostatin) would help people suffering from
atrophies and muscular dystrophies of genetic origin (for instance Duchenne myopathy).

•

Prohibited method: M2. Chemical and physical manipulation
The wording as been changed to introduce greater clarity: this method can be used only in an acute medical situation. The intervention has to be justified by obtaining a retroactive TUE.
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Reminder
Team doctors and players should be aware that:
•

Glucocorticosteroids in particular remain detectable in the body for a long time. Consequently, every
time a non-systemic injection of corticosteroids has to be administered, an abbreviated TUE form must be
sent to UEFA before treatment in order to avoid a positive doping test (and possible sanctions). In contrast,
a systemic injection (oral, rectal, intravenous or intramuscular) requires a standard TUE. However, topical
preparations, when used for dermatological (including iontophoresis/phonophoresis), auricular, nasal,
ophthalmic, buccal, gingival and perianal disorders, are not prohibited and do NOT require any form of
TUE.

•

Formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline, when administered by inhalation to treat asthma,
require an abbreviated TUE. All other Beta-2 agonists, including their D-and L-isomers, are prohibited.

Responsibility
In accordance with paragraph 2.01 of the UEFA Anti-Doping Regulations (2007 edition), and given the disciplinary consequences that a player may face in the event of an anti-doping rule violation, we ask that all players be fully informed of the risks involved in taking any form of medication or food supplement. If the player is
in any doubt, he/she should contact his/her doctor or national anti-doping organisation for clarification.
Players should also be aware that anti-doping controls can be carried out at all times, both in and out of competition.
Anti-doping leaflet for players
We refer to our Circular 20 of 23 April with which leaflets were enclosed. Should you require more leaflets or in
different languages (the leaflet is available in seven languages), please send an email request to anti-dopinq@
uefa.ch.
Please forward this circular and the 2008 Prohibited List to your team doctors, who must in turn inform the players. This list, the current TUE process and forms, as well as the 2007 UEFA Anti-Doping
Regulations, are also available in seven languages on the dedicated anti-doping section of the UEFA
website at www.uefa.com or directly at http://www.uefa.com/uefa/KeyTopics/Kind=1/index.html.
If you have questions or require further information, please feel free to contact Caroline Thom (Caroline.
Thom@uefa.ch), Roxane Hirschi (Roxane.Hirschi@uefa.ch) or Patricia Moscatelli (patricia.moscatelli@uefa.
ch) in UEFA’s Anti-Doping Unit.

Yours faithfully,

UEFA

David Taylor
General Secretary
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TO UEFA MEMBER ASSOCIATIONS
For the attention of the President and .the General Secretary
CLUBS PARTICIPATING IN UEFA COMPETITIONS
Your reference

Your correspondence of

Our reference

Date

CDAD/Mac/vou

23.04.2007

2007 UEFA ANTI-DOPING REGULATIONS
Dear Sir or Madam,
Please find enclosed the 2007 edition of the UEFA Anti-Doping Regulations, which include minor amendments.
The anti-doping folder contains important information for your association or club to take the necessary steps
in the fight against doping.

Responsibility
Given the disciplinary consequences that a player may face in the event of an anti-doping rule violation, we
would strongly recommend that your head team doctor organises an information session for the club staff, his
medical staff and, last but not least, the players themselves, since this is particularly vital for them.
Players’ leaflet
To facilitate the organisation of this information session for your players, UEFA has produced a leaflet warning
players about the risks and dangers of doping.
All players must be fully informed of the risks involved in taking any form of medication or food supplement.
Players should also be aware that doping controls can be carried out at any time, both in and out of the competition.
The leaflet deals with the most important anti-doping issues that players should know about. It is written in a
straightforward and comprehensible style. Seven languages are available: English, French, German, Spanish,
Italian, Portuguese and Russian.
If you need additional players’ leaflets, please do not hesitate to contact us.

UEFA Anti-Doping Regulations, version 2007
These regulations apply for in- and out-of-competition controls and come into force on 1 June 2007.
The main amendments are as follows
- Art. 7.10, 8.07: .
Article 7 Draw procedure for in-competition controls
7.10: (... ) If the player in question has taken or been administered any medication in the three months preceding the match doping control, this medication must be declared on the form by the team doctor, (...)
Article 8 Draw procedure for out-of-competition controls
8.07: (...) If the player in question has taken or been administered any medication in the three months preceding the match doping control, this medication must be declared on the form by the team doctor, (...)
-

Appendices C and 0: information updated and wording improved.
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TUE applications
A player may only submit a TUE request to one body at a time. The same TUE request may not be submitted
to several different bodies.
Consequently, according to article 4.4 of the WADA Code and in agreement with FIFA, TUE requests for footballers should be made as follows:

For

TUE application to be
sent to

Period

Request made by

National players participating in domestic
competitions only. NB:
this includes friendly
matches abroad

Your national anti- doping organisation (NADO)
or competent public
authority, or to your association if applicable.

Entire domestic season.

Player and club doctor

International players called up by your
association to participate in UEFA national
team competitions and
international friendly
matches.

UEFA

Period they are on duty
with your national team
(from arrival for prematch training to departure after the match).

Player and national
team doctor

International players
participating in UEFA
club competitions.

UEFA

Duration of their team’s
involvement in UEFA
club competitions. NB:
when the club is no
longer involved in
UEFA competitions,
any new applications
must be addressed to
your NADO.

Player and club doctor

International players
called up by your association to participate in
FIFA competitions (e.g.
2006 World Cup finals).

FIFA

Period they are on duty
with your national team
(from arrival for prematch training to departure after the match).

Player and national
team doctor

Issue of TUE certificates and notifications
In accordance with Article 15.4 of the WADA Code regarding mutual recognition, UEFA will in principle recognise TUE certificates granted by the NADO of the player. Consequently, a certificate or notification already
issued by your NADO is valid for a player participating in a UEFA competition on condition that the certificate
or notification is sent to UEFA for recognition 21 days before the competition. Please note however that the
UEFA TUE Committee is authorised to request additional information and/or medical evidence (i.e. for asthma
cases, lung function tests). In such situations, the TUE Committee might refuse or suspend recognition until
the requested information and/or medical evidence has been received.
For players participating in UEFA competitions, the certificate or notification from your NADO in its original
language must be sent to UEFA with an English, French or German translation for registration.
When issuing a TUE certificate, and provided that we have all the contact details, UEFA will send the original
to the player and copies to the player’s doctor if requested, to FIFA, the NADO concerned, WADA and the applicable FA.
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TUE forms
The standard TUE form (copy enclosed) must be used for all therapeutic uses except those mentioned below.
The abbreviated TUE form (copy enclosed) must be used for players using beta-2 agonists to treat asthma or
exercise-induced asthma, or players using glucocorticosteroids by nonsystemic route. Please note that dermatological glucocorticosteroids do NOT require a TUE any more.
Team doctors and players should be aware that glucocorticosteroids in particular remain detectable in the body
for a long time. An abbreviated TUE form is therefore vital in order to avoid a positive doping test (and any
possible sanctions).
For international players participating in UEFA competitions, TUE forms must be completed by the player and
his/her doctor and sent to the UEFA Anti-Doping Unit (confidential fax +41 22 990 31 31). TUE forms will be
evaluated by the UEFA Therapeutic Use Exemption Committee (TUEC) and, if approved, a TUE certificate will
be issued.
Incomplete or illegible TUE forms will not be processed and will be returned.
In principle, all standard TUE requests should be submitted 21 days before the match or competition.

Start of treatment
Abbreviated TUE requests are valid as soon as the relevant organisation has received it and therefore the
treatment may start immediately after this receipt.
Standard TUE requests are valid as soon as the relevant organisation has sent the player a certificate of approval and therefore the treatment may start only after the player has received this certificate of approval (except in rare cases of an acute life-threatening condition, for which retroactive approval may be considered).
Should the TUE procedure be violated, the case will be reviewed and then reported to the UEFA Control and
Disciplinary Body.
Any TUE matters not covered in this circular or in the enclosed Q&As will be dealt with according to the International TUE Standard, which can be found on WADA’s website at www.wada-ama.orq.

Doping controls
We wish to remind you that doping controls may be conducted not only by UEFA but by other anti-doping organisations. We will try to coordinate our doping controls as much as possible but please be aware that this
may be the case.
All the above-mentioned documents (Anti-Doping Regulations, 2007 WADA Prohibited list, TUE, players’ leaflet and other related documents) may be downloaded from the UEFA website at http://www.uefa.com/uefa/
keytopics/kind=1/index.html.
Furthermore, a dedicated email address for questions related to anti-doping issues has been created: antidoping@uefa.ch

Contact details
We have enclosed a questionnaire in which we ask you to provide us with the email addresses of the following persons: anti-doping contact person, TUE contact person, doping control laboratory result contact person,
anti-doping liaison officer.
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For your information, all negative results will in future be sent by fax instead of by regular mail.
If you have any questions or require further information, please contact Marc Vouillamoz (marc.vouillamoz@
uefa.ch), Caroline Thorn (caroline-thom@uefa.ch) or Roxane Hirschi (roxane.hirschi@uefa.ch) in UEFA’s antidoping unit.

Yours faithfully,

UEFA

Gianni Infantino
Chief Executive a.i.
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תיקוני תקנון שאושרו ע“י הנהלת
ההתאחדות מיום 26.09.2006
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  5ג’ ( - )1מגרש ביתי
סעיף ד ( - )10שינויים במגרש הביתי

נוסח קיים
( )1קבוצה תודיע להתאחדות לפני כל תחילת עונת משחקים על מגרשה הביתי ומקומו.

נוסח מוצע
ג)1( .

א קבוצה תודיע להתאחדות לפני כל תחילת עונת משחקים על מגרשה הביתי ומיקומו.
קבוצה בליגה מקצוענית אשר מגרשה הביתי הינו גם מגרשה הביתי של קבוצה/קבוצות אחרת/אחרות,
תודיע להתאחדות ,במועד הנ”ל ,גם על מגרש ביתי חלופי.
ב

קיום משחק במגרש ביתי חלופי טעון אישור ועדת ליגה וגביע ונתון לשיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה ובמחזור משחקים אחד תשובצנה שתי קבוצות מליגה
מקצוענית ,או יותר ,לשחק באותו מגרש ביתי ,רשאית ועדת הליגה והגביע להורות כי משחקן הביתי
של קבוצות אלה ,או איזה מהן ,יתקיים במגרש החלופי וזאת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.

ג

ועדת הליגה והגביע לא תאפשר קיומו של משחק במגרש חלופי המשמש כמגרשה הביתי של
הקבוצה האורחת.

ד

הוראות תקנון זה לעניין מגרש ביתי יחולו בהתאמה גם על מגרש ביתי חלופי.

ד )10( .הודיעה קבוצה על מגרש ביתי כאמור בס”ק ג’ לעיל ישמש המגרש החלופי כמגרשה ביתי של הקבוצה
במקרה בו נמנע ממנה לשחק במגרש הביתי מהעילות המנויות בסעיף זה לעיל ,אלא אם החליטה אחרת
וועדת ליגה וגביע.

דברי הסבר
המגרש הביתי החלופי מיועד לקיום משחקים ביתיים של קבוצה במקרים בהם לא ניתן לקיים משחקים במגרש
הביתי.

26

תקנון האליפות
נספח א’ “( -מתקנים”)
תיקון לסעיף  1ב - .שדה המשחק

נוסח קיים
ב.

תכונות
המגרש צריך להיות ישר ,בלי גבנונים ,חורים ,גומות או בקיעים ,לא יהיו בו כל מכשולים העלולים להפריע
למשחק או להוות סכנה לשחקנים כגון :אבנים ,צינורות ברזל ,ממטרות וכו'.
קבוצות ליגת על ,לאומית ,ארצית ,א‘ ו-ב‘ חייבות לשחק על מגרשי דשא בלבד .במגרש קרקע חולי ,שכבת
החול לא תהיה עמוקה ,כך שלא תפגע בכושר הריצה של השחקנים ובאפשרות הבעיטה בכדור והקפצתו.
קבוצות הנמנות על הליגה הלאומית לנוער יקיימו את משחקיהן על מגרש אשר מידותיו ותכונותיו הינן ברמה
אשר לא תפחת מזו הנדרשת לגבי משחקי קבוצות בוגרים בליגה הארצית.

נוסח מוצע
ב.

תכונות
שדה המשחק צריך להיות ישר וללא מכשולים העלולים להפריע למשחק או להוות סכנה לשחקנים.
קבוצות ליגת על ,לאומית ,ארצית ,א‘ ו-ב‘ חייבות לשחק על מגרשי דשא בלבד .במגרש קרקע חולי ,שכבת
החול לא תהיה עמוקה ,כך שלא תפגע בכושר הריצה של השחקנים ובאפשרות הבעיטה בכדור והקפצתו.
קבוצות הנמנות על הליגה הלאומית לנוער יקיימו את משחקיהן על מגרש אשר מידותיו ותכונותיו הינן ברמה
אשר לא תפחת מזו הנדרשת לגבי משחקי קבוצות בוגרים בליגה הארצית.

דברי הסבר
התיקון המוצע מהווה שינוי נוסח לנוסח הקיים.
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תקנון משמעת
תיקון לסעיף  7א“ - )4( .סמכויות“

נוסח קיים
.4

שינוי סעיפי האישום
נתגלו לביה“ד עובדות המאפשרות להקל באשמה ,יעשה כן ,בין עפ“י סעיף האישום המקורי ובין עפ“י סעיף
אישום אחר ,ובלבד שניתנה לנאשם האפשרות להתגונן בין במהלך הדיון ובין בדיון נוסף.
נתגלו לביה“ד עובדות המאפשרות להחמיר באשמה ,או להוסיף סעיפי אישום נוספים ,יעשה כן בין עפ“י סעיף
האישום המקורי ובין סעיף אישום אחר נוסף ובלבד שניתנה לנאשם האפשרות להתגונן בין במהלך הדיון ובין
בדיון נוסף.

נוסח מוצע
.4

שינוי סעיפי האישום
(א)

התברר לבית הדין במהלך הדיון שיש לשנות את עובדות כתב האישום או לשנות את סעיפי
האישום בדרך שיש בה כדי להקל עם הנאשם  -יעשה כן.

(ב)

התברר לבית הדין במהלך הדיון שיש לשנות את עובדות כתב האישום או לשנות את סעיפי
האישום בדרך שיש בה כדי להחמיר עם הנאשם ,יעשה כן ובתנאי שניתנה לנאשם הזדמנות
סבירה להתייחס לכך.

דברי הסבר
מטרת התיקון לאפשר לבית הדין להקל בעונשו של הנאשם ,אשר נעדר מהדיון ,ללא צורך בקיום דיון נוסף .התיקון
נעשה בהתאם לנוסח הרלוונטי בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין) התשכ“ד .1963 -
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תיקוני תקנון שאושרו ע“י הנהלת
ההתאחדות מיום 09.12.2008
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תקנון האליפות
סעיף ( 7ב) סדרנות ושיטור

נוסח קיים
ב.

סדרנות ושיטור
()1

כל קבוצה חייבת להמציא למזכירות ההתאחדות ,בעת חידוש רישומה בכל עונת משחקים ,רשימה
שמית של האנשים המועסקים על ידי הקבוצה בתפקיד סדרנים.

()2

על הקבוצה הביתית להציב מספר מספיק של סדרנים ושוטרים ,כמפורט להלן ,לשם שמירה על הסדר
במגרש ,בסביבתו ,ובשדה המשחק ולשם שמירה על ביטחון השופטים והשחקנים כדלקמן:
(א)

קבוצה ביתית בליגת העל ,לאומית ,ארצית ו -א’ חייבת להציב במגרש ובסביבתו לפחות 15
סדרנים וכן להציב בשדה המשחק מספר שוטרים ,אשר לא יפחת מ( 10 -לצורך הגנת השופטים
והשחקנים).

(ב)

קבוצה ביתית בליגה ב’ ו -ג’ חייבת להציב במגרש ובסביבתו לפחות  5סדרנים.

נוסח מוצע
ב.

סדרנות ושיטור
()1

בארגון משחק ,תפעל קבוצה ביתית בהתאם להוראות חוק איסור אלימות בספורט התשס”ח – 2008
ולהוראות כל חוק אחר.

()2

על הקבוצה הביתית החובה להזמין ולהציב במגרש מספר מספיק של סדרנים ושוטרים ,ובהתאם
ובכפוף להנחיותיה של משטרת ישראל מכוח הוראות החוק.

דברי הסבר
התיקון מפנה את הקבוצות לחוקים הרלוונטיים המסבירים באופן מפורט את הנהלים בארגון וניהול אירועי ספורט.
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תקנון האליפות
שינוי תוצאת הפסד טכני ל0:3 -

בכל מקום בתקנוני ההתאחדות לכדורגל ,בו מופיע כי תוצאת הפסד טכני תעמוד על  ,0:2תשונה התוצאה ל.0:3 -

דברי הסבר
לצורך התאמת התקנון לאמור בתקנוני פיפ”א ואופ”א ישונו כל ההוראות בתקנון האליפות לגבי הפסד טכני מתוצאה
של 0:2 -ל .0:3 -התיקון יחול החל מעונת המשחקים .2009/10
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תקנון האליפות
סעיף  12ה ( 5ד) -שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה – ליגה א‘

נוסח קיים
((1

(הקבוצה אשר תדורג בתום העונה במקום ה 14 -בליגה א‘ מחוז צפון תתמודד במשחקי מבחן מול שתי הקבוצות
אשר דורגו במקום ה 2 -בליגה ב‘ במחוזות צפון א‘ וצפון ב‘ בשיטת ליגה בת סיבוב אחד אשר תתקיים במגרש/
ים ניטרל/ים אשר ייקבע/ו על ידי ועדת ליגה וגביע.
הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין  3הקבוצות ,תשובץ בעונה שלאחרי
בליגה א’ מחוז צפון ואילו שתי הקבוצות האחרונות תשובצנה בליגה ב’ מחוזות צפון ודרום ,בהתאם להוראות
תקנון זה.

(((2הקבוצה אשר תדורג בתום העונה במקום ה 14 -בליגה א’ מחוז דרום תתמודד במשחקי מבחן מול שתי הקבוצות
דורגו במקום ה 2-בליגה ב’ במחוזות דרום א’ ודרום ב’ בשיטת ליגה בת סיבוב אחד אשר תתקיים במגרש/ים
נייטרלי/ים אשר ייקבע/ו על ידי ועדת ליגה וגביע.
הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין  3הקבוצות ,תשובץ בעונה שלאחרי
בליגה א’ מחוז דרום ואילו שתי הקבוצות האחרונות תשובצנה בליגה ב’ מחוזות צפון ודרום ,בהתאם להוראות
תקנון זה.
קביעת מיקום הקבוצות בתום סבב המשחקים תיעשה בהתאם להוראות סעיף  12א’ ,ב’ ,ג’ ( )7( -)1לעיל.
(((3ההוצאות וההכנסות בכל משחק יחולו ויחולקו באופן שווה בין שתי הקבוצות המתמודדות.
נוסח מוצע
((1

(שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ דרום (דרום א’ ודרום ב’) בתום העונה במקום השני
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 ה 14 -בליגה א’ דרום במשחק מבחן אשר
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף ( 6ב) לתקנון גביע המדינה
(שיטת המשחקים).

(((2שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ צפון (צפון א’ וצפון ב’) בתום העונה במקום השני 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 ה 14 -בליגה א’ צפון במשחק מבחן אשר
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף ( 6ב) לתקנון גביע המדינה
(שיטת המשחקים).
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תקנון האליפות
סעיף  12ה  – 6שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה – ליגה ב’

נוסח קיים
((א(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ צפון (סה”כ  2קבוצות),
תעפלנה לליגה א’ מחוז צפון.
הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ דרום (סה”כ  2קבוצות),
תעפלנה לליגה א’ מחוז דרום.
((ב(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16 -בליגות ב’ צפון א’ (סה”כ  2קבוצות) -תרדנה לליגה ג’
מחוז צפון א’ (גליל עליון) ומחוז צפון ב’ (גליל מערבי).
((ג(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16 -בליגות ב’ צפון ב’( ,סה”כ  2קבוצות) תרדנה לליגה ג’
מחוז צפון ג’ (יזרעאל) ומחוז צפון ד’ (שומרון).
((ד(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16 -בליגה ב’ דרום א’( ,סה”כ  2קבוצות) תרדנה לליגה ג’
מחוז דרום א’ (שרון) ,ודרום ב’ (תל אביב).
((ה(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16-בליגה ב’ דרום ב’ (סה”כ שתי קבוצות) תרדנה לליגה ג’
מחוז דרום ג’ (מרכז) ודרום ד’ (דרום).
((1

(שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני בליגה ב’ במחוז צפון א’ וצפון ב’ ,תתמודדנה
במשחקי מבחן מול הקבוצה שדורגה במקום ה 14 -בליגה א’ צפון בהתאם להוראות ס”ק ( 5ד) ()1
לעיל.

(((2שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני במחוז דרום א’ ודרום ב’ ,תתמודדנה במשחקי
מבחן מול הקבוצה שדורגה במקום ה 14 -בליגה א’ דרום ,בהתאם להוראות ס”ק ( 5ד) ( )2לעיל.

נוסח מוצע
((א(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ צפון (סה”כ  2קבוצות),
תעפלנה לליגה א’ מחוז צפון.
הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ דרום (סה”כ  2קבוצות),
תעפלנה לליגה א’ מחוז דרום.
((ב(שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ דרום (דרום א’ ודרום ב’) בתום העונה במקום השני
תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סע’ 6
(ב) לתקנון גביע המדינה (שיטת המשחקים).
המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה 14 -בליגה א’ דרום במשחק מבחן אשר
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יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף ( 6ב) לתקנון גביע המדינה
(שיטת המשחקים).
((ג(שתי הקבוצות אשר תדורגנה בשני מחוזות ליגה ב’ צפון (צפון א’ וצפון ב’) בתום העונה במקום השני תתמודדנה
במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סע’ ( 6ב) לתקנון
גביע המדינה (שיטת המשחקים).
המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום ה 14 -בליגה א’ צפון במשחק מבחן אשר
יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע ע”פ הוראות סעיף ( 6ב) לתקנון גביע המדינה
(שיטת המשחקים).
((ד(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16 -בליגה ב’ צפון א’ (סה”כ  2קבוצות) -תרדנה לליגה ג’
מחוז צפון א’ (גליל עליון) ומחוז צפון ב’ (גליל מערבי).
((ה(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16 -בליגה ב’ צפון ב’( ,סה”כ  2קבוצות) תרדנה לליגה ג’
מחוז צפון ג’ (יזרעאל) ומחוז צפון ד’ (שומרון).
((ו(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16 -בליגה ב’ דרום א’( ,סה”כ  2קבוצות) תרדנה לליגה ג’
מחוז דרום א’ (שרון) ,ודרום ב’ (תל אביב).
((ז(הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות  15ו 16-בליגה ב’ דרום ב’ (סה”כ שתי קבוצות) תרדנה לליגה
ג’ מחוז דרום ג’ (מרכז) ודרום ד’ (דרום).

דברי הסבר
התיקונים משנים בהתאמה את סדר משחקי המבחן לעלייה לליגה א’ בכך שבמקום שיתקיימו משחקי מבחן בשיטת
ליגה בת סיבוב אחד בין שלוש קבוצות ,יתקיים משחק ראשון בין שתי הקבוצות שסיימו במקומות השניים בליגה ב’
והמנצחת ביניהן תשחק מול הקבוצה שסיימה במקום ה 14 -בליגה א’ .השינוי מתייחס הן למשחקי המבחן בדרום
(ליגה א’ דרום ליגה ב’ דרום א’ ,ליגה ב’ דרום ב’) והן למשחקי המבחן בצפון (ליגה א’ צפון ,ליגה ב’ צפון א’ ,ליגה ב’
צפון ב’).
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תקנון האליפות
סעיף  12ח – שיבוץ קבוצות במחוזות
נוסח קיים
שיבוץ קבוצות במחוזות

ח.
()1

קבוצות ,אשר תעלינה לליה עליונה יותר או תרדנה לליגה נמוכה יותר ,בליגה המחולקת לפי מחוזות,
תשובצנה על ידי ועדת הליגה והגביע ,במחוז שייקבע על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שהשיבוץ
ייעשה מתוך התחשבות במיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.

()2

ועדת הליגה והגביע תהיה רשאית להעביר קבוצות ממחוז למחוז בליגות ב‘ ,ג‘ ,נוער ,נערים וילדים לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שהשיבוץ ייעשה מתוך התחשבות במיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.

נוסח מוצע
שיבוץ קבוצות במחוזות

ח.
()1

קבוצות ,אשר תעלינה לליגה עליונה יותר או תרדנה לליגה נמוכה יותר ,בליגה המחולקת למחוזות,
תשובצנה על ידי ועדת הליגה והגביע בהתאם לקבוע בסעיף  12ה‘ ולנספח “ו“ לתקנון זה .על אף
האמור לעיל ,במקרה בו שיבוץ הקבוצות באופן האמור לעיל יגרום לתוצאה בלתי סבירה מבחינה
גיאוגרפית ,רשאית ועדת הליגה והגביע מנימוקים שירשמו לשנות את השיבוץ בהתייחס לשיקול
הגיאוגרפי.

()2

ועדת הליגה והגביע רשאית ,מנימוקים שירשמו ,להעביר קבוצות ממחוז למחוז בליגות א‘ ,ב‘ ,ג‘ ,נוער,
נערים ,ילדים וטרום ילדים בהתייחס למיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.

דברי הסבר
התיקון מפנה את סדר העליות והירידות לסעיף  12ולנספח “ו“ לתקנון האליפות ומוסיף כי במקרה בו השיבוץ הינו
בלתי סביר מבחינה גיאוגרפית ,רשאית ועדת ליגה וגביע לשנותו על מנת לתקן את העיוות הגיאוגרפי שנוצר.
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תקנון גביע הטוטו
הוספת סעיף  10לגביע הטוטו ליגת העל וסעיף  9לגביע הטוטו ליגה לאומית

נוסח חדש
על אף האמור בסעיף  10ד‘ ( )1לתקנון האליפות רשאית קבוצה להחליף במהלך משחק ,מתוך רשימת השחקנים
שהגישה לשופט המשחק ,עד  5שחקנים.

דברי הסבר
התיקון יאפשר לקבוצות במסגרת מפעל גביע הטוטו ,להחליף עד  5שחקנים במהלך משחק .התיקון ייכנס לתוקף
החל מעונת .10/2009
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תקנון רפואי
סעיף  2-בדיקות רפואיות
נוסח קיים
א.

.2

כללי

(א)

לא ירשם שחקן בהתאחדות כשחקן חדש ולא יחודש רישומו של שחקן אלא אם נבדק השחקן בבדיקות
רפואיות כנדרש על פי תקנון זה ונמצא כשיר לשחק כדורגל.

(ב)

 .1תנאי לרישומו של שחקן כשחקן חדש או לחידוש רישום כאמור ,יהא בהמצאת הצהרה חתומה
להתאחדות ,אחת לשנה ,לקראת תחילת עונת המשחקים (טופס  1להלן).

נוסח מוצע
א.

.2

כללי

(א)

לא ירשם שחקן בהתאחדות כשחקן חדש ולא יחודש רישומו של שחקן ,אלא אם נבדק השחקן בבדיקות
רפואיות אחת לשנה לאחר יום ה 1.4 -כנדרש על פי תקנון זה ,ונמצא כשיר לשחק כדורגל.

(ב)

 .1תנאי לרישומו של שחקן כשחקן חדש או לחידוש רישום ,כאמור ,יהא בהמצאת הצהרה חתומה
להתאחדות ,אחת לשנה ,לקראת תחילת עונת המשחקים (טופס  1להלן) ולאחר יום ה.1.4 -

דברי הסבר
השינוי תוחם את היום בו ניתן לבצע בדיקות רפואיות לקראת עונת המשחקים וזאת לאחר יום ה 1.4 -בכל שנה.
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תקנון המשמעת
סעיף  – 24רציפות עונשים

נוסח קיים
((א(רציפות עונשים
עונשים המוטלים על פרט וקבוצה על ידי בית הדין יחולו ברציפות החל מיום החלטת בית הדין .האמור לעיל הינו
בכפוף להוראות תקנון זה בדבר הרחקה אוטומטית של פרט (כרטיס אדום) והרחקה של פרט בעקבות צבירת
התראות (כרטיס צהוב).

נוסח מוצע
((א(רציפות עונשים
עונשים המוטלים על פרט וקבוצה על ידי בית הדין ,יחולו ברציפות החל מיום החלטת בית הדין .האמור לעיל
הינו בכפוף להוראות תקנון זה בדבר הרחקה אוטומטית של פרט (כרטיס אדום) והרחקה של פרט בעקבות
צבירת התראות (כרטיס צהוב).
על אף האמור לעיל ,במידה ויוטל על קבוצת בוגרים עונש של איסור עריכת משחקים במגרש ביתי ו/או איסור
עריכת משחקים בפני קהל ,יחול העונש במשחק הביתי הראשון שיתקיים לאחר המשחק הרשמי הקרוב מיום
החלטת ביה”ד המשמעתי או בחלוף  6ימים מיום החלטת בית הדין המשמעתי – המוקדם מביניהם.

דברי הסבר
התיקון מסייג את רציפות העונשים במידה ומוטל עונש של איסור עריכת משחקים במגרש ביתי ו/או איסור עריכת
משחקים בפני קהל לקבוצת בוגרים ,בשל אילוצי התארגנות (מכירת כרטיסים ,ביקורת משטרה למגרש חלופי וכיוצ”ב)
העונש במשחק הביתי הראשון שיתקיים לאחר המשחק הרשמי הקרוב מיום החלטת ביה”ד המשמעתי או בחלוף  6ימים
מיום החלטת ביה”ד המשמעתי – המוקדם מביניהם.
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