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הנדון :הוראת שעה לעונת המשחקים  2009/10בעניין הליגות לנשים
סעיף  4לנספח ה’ בתקנון האליפות (ליגת נשים) קובע כדלקמן:
4.1
4.2

הליגה הראשונה לנשים תמנה  12קבוצות.
 4.2.1הליגה השנייה תמנה עד  12קבוצות.
 4.2.2במקרה וירשמו למעלה מ 12 -קבוצות לליגה השנייה ,תחולק הליגה לשני מחוזות (צפון ודרום) בהתאם
להחלטת ועדת ליגה וגביע.
 4.2.3במקרה ובו יירשמו פחות מ 6 -קבוצות לליגה השנייה ,תהיה ועדת הליגה והגביע רשאית ,על פי שיקול
דעתה ,שלא לפתוח את עונת המשחקים.

בתום תקופת הרישום לליגה לעונת המשחקים  2009/10התברר כי נרשמו סה”כ  10קבוצות לליגה הראשונה ו 4 -קבוצות
לליגה השנייה (מתוכן שתי הקבוצות שירדו בתום עונת המשחקים  2008/09מהליגה הראשונה לליגה השנייה :הפועל מרמורק
ובנות טבעון).
מכיוון שסעיף  4.2.3לעיל מאפשר לועדת הליגה והגביע שלא לפתוח עונת משחקים בליגה השנייה במידה ויירשמו פחות
מ 6 -קבוצות לליגה וכך היה בשתי עונות המשחקים האחרונות ( 2007/2008ו ,)2008/2009 -מחליטה ההנהלה לקבל את
המלצת מזכירות ההתאחדות לפיה כל הקבוצות שנרשמו לליגת הנשים (ראשונה ושנייה) לעונת המשחקים  2009/10ישחקו
בליגה אחת  -הליגה הראשונה אשר תמנה עד  14קבוצות .על מנת להעלות את הרמה המקצועית של כדורגל הנשים בשימת
דגש על תחרותיות הוגנת וספורטיבית (עליות וירידות) מחליטה ההנהלה כי  8הקבוצות אשר תסיימנה במקומות  1-8בתום
עונת המשחקים  2009/10תשחקנה בעונת המשחקים  2010/11בליגת הנשים הראשונה ושאר הקבוצות אשר תשחקנה
בעונת המשחקים  2010/11בליגת הנשים השנייה ,ביחד עם קבוצות חדשות ,ככל שתרשמנה לליגת הנשים השנייה.
לפיכך ,מוצע בנוסף להוראת השעה דלעיל ,תיקון לנספח תקנון האליפות ,בנוסח כדלקמן כלהלן (תיקון המונח בפני ההנהלה
כתיקון נפרד):
4.1
4.2

הליגה הראשונה לנשים תמנה  8קבוצות.
 4.2.1הליגה השנייה תמנה עד  12קבוצות למעט כמפורט בסעיף .4.2.2
4.2.2
4.2.3

4.3

4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4

תירשמנה למעלה מ 12-קבוצות לליגה השניה ,תחולק הליגה לשני מחוזות (צפון ודרום) והקבוצות תשובצנה
בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע.
תירשמנה פחות מ 6-קבוצות לליגה השנייה ,תהא ועדת הליגה והגביע רשאית ,על פי שיקול דעתה ,שלא
לפתוח את עונת המשחקים.
משחקי הליגה הראשונה יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים (בית וחוץ).
הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תוכרז כאלופת המדינה
לנשים.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  7ו 8-בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תרדנה לליגה
השניה.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים בליגה השניה ,תעפלנה לליגה הראשונה,
בכפוף לאמור בס”ק  4.3.4להלן.
חולקה הליגה השניה לשני מחוזות ,תעפלנה לליגה הראשונה שתי הקבוצות אשר בתום עונת המשחקים
תדורגנה ראשונות בכל מחוז.

הוראת שעה זו נכנסה לתוקף עם אישור הנהלת ההתאחדות ביום .02.12.09
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הנדון :הוראת שעה לעונת המשחקים  2009/10בעניין ליגה ג’.
לפי האמור בתקנון האליפות ,שתי הקבוצות המדורגות במקומות  16 ,15בתום עונת המשחקים בליגה ב’ דרום ב’ (כולל
משחקי פליי אוף תחתון) יורדות לליגה ג’ ושתי הקבוצות המדורגות בתום עונת המשחקים בליגה ג’ מחוז מרכז ומחוז דרום
יעלו לליגה ב’ דרום ב’ .
כמו כן ,שתי הקבוצות המדורגות במקומות  16 ,15בתום עונת המשחקים בליגה ב’ צפון א’ (כולל משחקי פליי אוף תחתון)
יורדות לליגה ג’ ושתי הקבוצות המדורגות בתום עונת המשחקים בליגה ג’ מחוז גליל עליון ומחוז גליל מערבי יעלו לליגה ב’
צפון א’ .לאחר תום מועד הרישום לליגה ג’ התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות שאינו מספיק בכדי לפתוח  8ליגות
מחוזיות כאמור בתקנון.
לפיכך הוחלט כי בעונת המשחקים  2009/10ישובצו הקבוצות שנרשמו לעונת  2009/10לליגה ג’ לשבעה מחוזות כדלקמן.:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מחוז גליל עליון
מחוז יזרעאל
מחוז שומרון
מחוז שרון
מחוז תל אביב
מחוז מרכז
מחוז דרום

בהתחשב בעובדה כי ע”פ האמור בתקנון  8קבוצות אמורות לעלות בתום העונה לליגה ב ,סדר העליות לליגה ב’ יהיה
כדלקמן:
.1
.2
.3

הקבוצות שידורגו במקום הראשון בכל מחוז בתום עונת המשחקים  ,10/2009יעלו לליגה ב’ סה”כ  7קבוצות.
 4עולות לליגה ב דרום א ודרום ב .ממחוזות שרון,ת”א,מרכז,ודרום .ועוד  3עולות לליגה ב צפון א וצפון ב ממחוזות
גליל עליון,שומרון,יזרעאל.
עולה נוספת החסרה באזור צפון תעלה ממחוזות גליל עליון,יזרעאל,שומרון במתכונת כדלקמן:

מבין הקבוצות שידורגו במקום השני באחד ממחוזות גליל עליון ,יזרעאל ושומרון ,יתקיים משחק מכריע במגרש נייטרלי,
שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע ע”פ הוראות ס’ (6ב) לתקנון גביע המדינה ,בין שתי הקבוצות (מתוך השלוש) אשר צברו את
מספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות המקסימאלי שיכולות היו לצבור במהלך העונה .במקרה של יחס נקודות
זהה תעלה למשחק המכריע הקבוצה בעלת מספר הניצחונות הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות המקסימאלי שיכולה
הייתה לצבור במהלך העונה.
במידה ויחול שוויון בין שלושת הקבוצות שסיימו במקום השני גם במספר הנקודות הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות
המקסימאלי שיכולה הייתה הקבוצה לצבור במהלך העונה וגם במספר הניצחונות המקסימאלי שיכולות היו לצבור במהלך
העונה ,יתקיימו משחקי מבחן במגרש נייטרלי שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע כאמור בסעיף 12ה()5ד( )2לתקנון האליפות.
סה”כ :עולה אחת
שיבוץ הקבוצות העולות במחוזות ליגה ב ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע.
הוראת שעה זו נכנסה לתוקף עם אישור הנהלת ההתאחדות ביום .14.09.09
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הנדון :הוראת שעה לעונת המשחקים  2009/10בעניין ליגות נוער
לאחר תום מועד הרישום בליגות נוער (מחוזית) התברר כי נרשמו מספר מצומצם של קבוצות ולכן אוחדו מחוזות באופן שבו
שובצו הקבוצות שנרשמו ב 3 -ליגות מחוזיות נפרדות .מחוז צפון ( 16קבוצות) ,מחוז השרון ( 16קבוצות) ומחוז מרכז (16
קבוצות).
נוכח האמור לעיל ,נקבעו סדרי העליות והירידות מליגת נוער עילית (מחוז צפון ומחוז דרום) לליגת נוער מחוזית בהתייחס
למס’ המחוזות כאמור לעיל .לפיכך ,אושרה הוראת השעה לעונת המשחקים :2009/10
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער עלית מחוז צפון (מקומות  13ו )14 -תרדנה לליגת
נוער מחוזית.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2009/10במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז צפון) תעלה לליגת
נוער עלית.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2009/10במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז שרון) תעלה לליגת
נוער עלית.
הקבוצות אשר תסיימנה בשני המקומות האחרונים בליגת נוער עלית מחוז דרום (מקומות  13ו )14 -תרדנה לליגה
מחוזית לנוער.
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2009/10במקום הראשון בליגת נוער מחוזית (מחוז מרכז) תעלה לליגת
נוער עלית.
העולה הרביעית תקבע על ידי משחקי מבחן שיתקיימו בין שלושת הסגניות בכל מחוז (היינו המסיימת במקום השני
בכל אחד מהמחוזות ושלוש בסה”כ) תקיימנה משחקי עלייה לקבוע מי העולה מבינהן בשיטה ליגה בת סיבוב אחד
אשר תתקיים המגרשים ניטרלים אשר ייקבעו על ידי ועדת ליגה וגביע.
הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין  3הקבוצות ,תעלה לליגת נוער עלית.
ארבעת העולות מהליגה המחוזית ישובצו על ידי ועדת ליגה וגביע בליגת נוער עלית על פי שיקול דעתה תוך מתן
דגש למיקומן הגיאוגרפי.

הוראת שעה זו נכנסה לתוקף עם אישור הנהלת ההתאחדות ביום .14.09.09
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לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות
יו”ר /מנכ”ל

שיטת עליות וירידות בליגות נערים א’ -עונת 2009/10
שלום רב,
אנו מוצאים לנכון להביא שוב לתשומת ליבכם את הוראת התקנון בעניין הנדון:
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 .13,14
בהצלחה.

בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות
יו”ר /מנכ”ל

הנדון :שינויים במבנה ושיטת המשחקים בעונת 2009/10
.1

1משחקי ליגות של טרום ג’ ועד ילדים ב’ (כולל) במידה ונדחה משחק (עקב גשם או סיבה אחרת) לא יהיה משחק
חוזר.
דברי הסבר :בליגות אלה אין טבלאות ואי קיום משחקים חוזרים מביא לחסכון בעלויות הן למועדונים והן להתאחדות
לכדורגל.

.2

2משחקי הגביע בליגות ילדים ב’ ,ילדים א’ ,טרום א’ ,טרום ב’ ,יתקיימו בשתי מחציות של המגרש ,דהיינו ,שתי שמיניות
מול שתי שמיניות .בשלב חצי גמר הגביע ובשלב גמר הגביע יתקיימו המשחקים במחצית מגרש אחד בלבד ,דהיינו,
שמיניה אחת מול שמיניה אחת.
דברי הסבר :מאפשר ליותר שחקנים לקחת חלק במסגרת משחקי הגביע.

.3

3כל הקבוצות בליגות הטרומים (טרום א’ ,טרום ב’ וטרום ג’) וליגת ילדים ג’ ישחקו  8X8במקום  35( 7X7דקות כל
מחצית).
דברי הסבר:ילדים בגילאים אלו מתקשים למלא את חלל המגרש ולמקסם את יכולתם ואת מספר הפעמים שהם
במגע עם הכדור .הוספת שחקן מאפשרת לילדים התמצאות מרחבית טובה יותר וגישה מקסימלית לכדור.

.4

4ליגת ילדים ב’ תתחיל את עונת המשחקים  2009/10במתכונת  8X8בשתי מחציות מגרש .החל מהסיבוב השני
ישחקו במתכונת  11x11על מגרש שלם כשכל קבוצה תרשום  26שחקנים.
משך המשחק  3פעמים  25דקות בהפסקות של  5דקות.
האפשרות לחילוף 6 :שחקנים בהפסקות ,במהלך המשחק ניתן יהיה להחליף  4שחקנים.
כל שחקן חייב לשחק לפחות שליש( .המשחק בכדור מס’  )4כולל הסיבוב השני שבו ישחקו .11x11
הנ”ל לשנת ניסיון.

בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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01.11.2009

ה’/כסלו/תש”ע
לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות

הנדון :תקנון פיפ”א בעניין מעמד והעברות שחקנים
שלום רב,
בהמשך למכתבנו מיום ( 14.6.09המצ”ב לנוחיותכם) ,הרינו לעדכנכם כי במסגרת שינויי תקנון פיפ”א למעמד והעברות
שחקנים ( )FIFA Regulations of the Status and Transfers of Playersבעניין העברות בינלאומיות של שחקנים
קטינים ורישום חדש של שחקנים זרים קטינים ,נוסף נספח  2הקובע את הפרוצדורה בעניין .לנוחיותכם ,מצ”ב תרגום חופשי
לעברית של התקנות הרלוונטיות (הגרסה האנגלית הינה הגרסה המחייבת).
בתמצית הדברים ,עליכם לזכור כי החל מיום  1.10.09כל העברה בינלאומית של שחקנים קטינים או רישום חדש של שחקן
זר קטין דרוש אישור תת ועדה של פיפ”א .על הבקשה להיות מוגשת למשרדי האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל בצירוף
המסמכים הבאים (מתורגמים לאחת השפות הרשמיות של פיפ”א :אנגלית ,צרפתית ,ספרדית או גרמנית):
שם המסמך
•

חוזה ַה ֲע ָס ָקה – של השחקן (במידה וקיים)

•

חוזה ַה ֲע ָס ָקה – הורי השחקן

•

הוכחת תאריך לידה (תעודת לידה)  -השחקן

•

הוכחת זהות ואזרחות – של השחקן

•

הוכחת זהות ואזרחות – של הורי השחקן

•

הוכחת מגורים – של הורי השחקן

עובדות רלוונטיות שחייבות להיות מצוינות במסמך
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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שם המעסיק
כתובת המעסיק  /מיקומו
שמו המלא של המעסיק
תיאור התפקיד
פירוט התשלומים
תאריך תחילת העסקה
התקפוּת ()terms of validity
ֵ
תנאי
שם המעסיק
כתובת המעסיק  /מיקומו
שמו המלא של המעסיק
תיאור התפקיד
פירוט התשלומים
תאריך תחילת העסקה
התקפוּת ()terms of validity
ֵ
תנאי
שם מלא
תאריך לידה
שם מלא
אזרחות
שם מלא
אזרחות
תחילת מועד המגורים
כתובת/מיקום

•
•

בקשה לאישור רישום ראשוני
בקשה לאישור להעברה בינלאומית

•

אישור עבודה – של השחקן (במידת הצורך)

•

אישור עבודה – של הורי השחקן

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בקשה רשמית
נסיבות
נימוקים לבקשה
תאריך הבקשה
מדינה
תאריך ההוצאה
שמו המלא של בעל האישור
התקפוּת
ֵ
תנאי
מדינה
תאריך ההוצאה
שמו המלא של בעל האישור
התקפוּת
ֵ
תנאי

המסמכים הנ”ל מתייחסים לבקשה להעברה בינלאומית של קטין או רישום שחקן חדש זר קטין ע”פ חלופה  1בסעיף 19
( )2לתקנון מעמד והעברות שחקנים של פיפ”א (הורי השחקן מעתיקים את מקום למדינה בה ממוקמת הקבוצה הקולטת
מסיבות שאינן קשורות לכדורגל).
חשוב להדגיש ,ע”פ הנחיות פיפ”א התשובה בעניין בקשה להעברה בינלאומית של קטינים או רישום חדש של
שחקן זר קטין תתקבל בין  2-6שבועות מיום הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים ,וזאת במידה ולא נתגלו כל
בעיות אחרות שעלולות לעקב את התשובה מעבר לזמן האמור .עליכם לקחת זאת בחשבון בהתחשב במועדי
ההעברות של אותה ליגה בה משחקת הקבוצה הקולטת .אנו ממליצים להגיש את הבקשה מלאה בצירוף כל
המסמכים כחודשיים לפני המועד האחרון לרישום שחקנים באותה ליגה.
במידה והינכם זקוקים להסברים ו/או הבהרות ,ניתן לפנות למשרדי המחלקה המשפטית בהתאחדות לכדורגל בטלפון:
.03-6171516
בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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כ”ב/סיון/תשס”ט	04.06.2009
לכבוד:
כל הקבוצות המסונפות

הנדון :תקנון פיפ”א בעניין מעמד והעברות שחקנים
שלום רב,
הרינו להודיעכם כי לאחרונה התקבלו ע”י מוסדות פיפ”א מספר שינויים חשובים בתקנון מעמד והעברות שחקנים של פיפ”א
( .)FIFA Regulations of the Status and Transfers of Playersהשינויים בעיקר מתייחסים להגנה על שחקנים
קטינים מתחת לגיל  .18במסגרת זו הוספו בפרק ההגדרות הגדרת קטין ( )minorואקדמיה ו/או בי”ס לכדורגל ו/או מחלקת
נוער (.)academy
כמו כן ,נוסף סעיף  )4( 19הקובע במפורש כי כל העברה בינלאומית של שחקן מתחת לגיל  18או כל רישום חדש של שחקן
מתחת לגיל  ,18שאיננו אזרח אותה מדינה בה הוא נרשם כשחקן חדש ,תתבצע רק לאחר אישור תת ועדה מיוחדת שתוקם
במסגרת הועדה למעמד השחקן של פיפ”א .לפני ביצוע ההעברה ו/או רישום השחקן על הקבוצות וההתאחדות יהא לפנות
בבקשה מיוחדת לאותה תת ועדה שתמונה ע”י פיפ”א.
סעיף 19רבתי נוסף גם הוא וקובע כי על ההתאחדויות לבצע רישום של כל השחקנים המשחקים במחלקות הנוער ,בהן
רשומים שחקנים מתחת לגיל .18
תיקון נוסף שהתקבל באותה מסגרת הינו תיקון לסעיף  )3( 5לנספח  4לאותו תקנון לגבי פיצוי בגין אימון וקידום השחקן
( . )Training Compensationע”פ התיקון החדש ,במידה והאירוע שהביא לזכות לפיצוי בגין אימון וקידום של השחקן
התרחש לפני הגיעו של השחקן לגיל  ,18הוצאות האימון בגין השנים בהן גילו של השחקן היה  4( 12-15שנים) ,לא יהיו עוד
מבוססים על קטגוריה  ,Dאלא יחושבו הקטגוריה אליה משוייך המועדון הקולט את השחקן.
לסיום ,תיקון נוסף שהתקבל הינו תיקון לסעיף  )2(25לגבי תשלומי הוצאות למוסדות פיפ”א (Players Status Committee,
.)DRC
התיקונים ייכנסו לתוקף החל מיום  .1.10.2009ניתן לעיין בתקנון פיפ”א באתר.www.fifa.com :

בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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להלן תרגום חופשי של התקנות הרלוונטיות בעניין מעמד והעברת
שחקנים קטינים:
 19הגנה על קטינים
.1

העברות בינלאומיות של שחקנים מותרות אך ורק אם גילו של השחקן עולה על .18

.2

על חוק זה חלים שלושה יוצאים מן הכלל כדלהלן:
הורי השחקן מעתיקים את מקום מגוריהם לאותה מדינה שבה ממוקם המועדון מסיבות שאינן
א)
קשורות לכדורגל.
ההעברה מתבצעת בשטח האיחוד האירופי ( )EUאו באזור הכלכלי האירופי ( )EEAוגילו של
ב)
השחקן נע בין  16ל .18-היה וכך הוא המקרה ,הרי שעל המועדון החדש למלא את ההתחייבויות
המינימאליות הבאות:
המועדון יעניק לשחקן השכלה כדורגלנית הולמת ו/או הכשרה שעולה בקנה אחד עם
.1
הסטנדרטיים הלאומיים הגבוהים ביותר.
המועדון יעניק לשחקן השכלה עיונית ו/או השכלה מקצועית ו/או הכשרה ,וזאת בנוסף
.2
להשכלה ו/או ההכשרה הכדורגלנית.
המועדון ידאג לכל הסידורים כדי להבטיח בצורה הטובה ביותר את רווחתו של השחקן
.3
(תנאי מגורים אופטימאליים עם משפחה מארחת או במגורי המועדון ,מינוי חונך אישי
 ֶמנְ טֹור  -במועדון ,וכיו”ב).בעת רישומו של שחקן כזה ,ימציא המועדון להתאחדות הרלוונטית הוכחה בדבר מילוי
.4
התנאים האמורים לעיל.
לא יתגורר השחקן האמור במרחק שיעלה על  50ק”מ מהגבול המדיני ,והוא הדין במועדון
ג)
שאליו ירצה השחקן האמור להירשם בהתאחדות השכנה;קרי גם כאן לא יעלה המרחק על 50
ק”מ מהגבול .המרחק המרבי ,אפוא ,בין מקום מגוריו של השחקן לבין מטה המועדון (club
 )headquartersלא יעלה על  100ק”מ .במקרים אלה ,חובה על השחקן להתגורר בביתו ,ואילו
שתי התאחדויות הנוגעות בדבר חייבות לתת את הסכמתן המפורשת.

.3

התנאים האמורים בסעיף זה יחולו גם על כל שחקן שמעולם לא נרשם במועדון והוא אינו אזרח של
המדינה שבה הוא רוצה להירשם בפעם הראשונה.

.4

כל העברה בינלאומית על-פי פסקה  2וכל רישום ראשוני על-פי פסקה  3יהיו בכפוף לאישור ועדת
המשנה שמונתה על ידי הועדה למעמד השחקן ( )Player’s Status Committeeלמטרה זו .הבקשה
לאישור תוגש על ידי ההתאחדות שמעוניינת לרשום את השחקן .להתאחדות הקודמת תינתן אפשרות
להציג את עמדתה .האישור של ועדת המשנה יתקבל לפני כל בקשה של ההתאחדות לתעודת העברה
בינלאומית –  – International Transfer Certificateו/או רישום ראשוני .הפרה כלשהי של תנאי זה
יגרור סנקציות מטעם וועדת המשמעת –  – Disciplinary Committeeבהתאם לקוד המשמעת של
פיפ”א .בנוסף להתאחדות שלא פנתה לועדת המשנה ,הרי שגם על ההתאחדות הקודמת עשויים להיות
מוטלות סנקציות בגין הנפקת תעודת העברה בינלאומית ללא קבלת אישור מועדת המשנה ,וכמו-כן
תיתכן הטלת סנקציות על המועדונים שהגיעו להסכם על העברת קטין.
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 bis 19רישום ודיווח על קטינים באקדמיות
.1

מועדונים אשר מפעילים אקדמיה שיש לה קשרים חוקיים ,כלכליים או קשרים דה-פקטו עם המועדון
מחויבים לדווח להתאחדות על כל הקטינים אשר לומדים באקדמיה זו ואשר בשטחה היא פועלת.

.2

כל התאחדות מחויבת להבטיח שכל האקדמיות שאין להן קשרים חוקיים ,כלכליים או קשרים דה-
פקטו עם המועדון:
מנהלות מועדון שמשתתף בתחרויות הארציות הרלוונטיות; כל השחקנים ידֻּווחו להתאחדות
א)
שבשטחה פועלת האקדמיה או יירשמו במסגרת המועדון עצמו; או
מדווחות להתאחדות על כל הקטינים אשר עוברים אימונים באקדמיה שנמצאת בשטחה.
ב)

.3

כל התאחדות תנהל יומן שכולל את השמות ואת תאריכי הלידה של הקטינים שדווחו לה על ידי
המועדונים או האקדמיות.

.4

באמצעות פעולת הדיווח ,האקדמיות והשחקנים מתחייבים לשחק כדורגל בהתאם לתקנות פיפ”א,
ולכבד ולקדם את העקרונות האתיים של משחק הכדורגל המאורגן.

.5

כל הפרה של תקנה זו תגרור הטלת סנקציות על ידי ועדת המשמעת בהתאם לקוד המשמעת של
פיפ”א.

.6

סעיף  19יחול על דיווח של כל השחקנים הקטינים שהם אינם אזרחים של אותה המדינה שבמסגרתה
הם מעוניינים להיות מדווחים.

נספח  :2נהלים בדבר בקשות לרישום ראשוני ולהעברות
בינלאומיות של קטינים (סעיף  ,19פסקה )4
.1

עקרונות
.1
.2

.2

הנוהל בדבר הגשת בקשה לרישום ראשוני של קטין בהתאם לסעיף  19פסקה  ,3או בדבר העברה
בינלאומית בהתאם לסעיף  19פסקה  ,3יטופל וינוהל על-ידי .TMS
אלא אם צוין אחרת בתקנות שלהלן ,החוקים שמעגנים את הנהלים של הועדה למעמד השחקן
ושל הלשכה לפתרון מחלוקות ( )Dispute Resolution Chamberייּוׂשמו בנוהל הגשת בקשה,
בּוס ֵסי-מחשב.
בכפוף לשינויים מזעריים שנובעים מתהליכים ְמ ָ

אחריותן של ההתאחדויות החברות
כל ההתאחדויות החברות (( member associationsיבדקו את ְלׁשונִ ית ה”קטינים” (Minors
.1
 )Tabב TMS-בפרקי זמן קבועים של כל שלושה ימים לפחות ,ויעניקו תשומת-לב מיוחדת לכל
שאילתה ( )enquiryאו בקשה להצהרה (.)request for statements
ההתאחדויות החברות יישאו במלוא האחריות לכל נזק נוהלי שעשוי לנבוע מאי-ציות לפסקה
.2
 1לעיל.
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.3

הרכב ועדת המשנה
ועדת המשנה שממונה על-ידי הועדה למעמד השחקן תהיה מורכבת מהיושב-ראש ומסגן יו”ר
.1
הועדה למעמד השחקן ועוד תשעה חברים.
כעיקרון ,ועדת המשנה תקבל החלטות בנוכחות שלושה חברים לפחות .במקרים דחופים ,היו”ר
.2
או חבר שמונה על-ידו יהיו רשאים לקבל החלטה כשופט בודד.

.4

התנהלות בעת ההליכים
כל הצדדים המעורבים בהליכים יפעלו בתום לב.
.1
כל הצדדים המעורבים בהליכים מחויבים לומר את האמת לועדת המשנה.
.2
ועדת המשנה תהיה רשאית להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להבטיח את
.3
שמירתם של עקרונות אלה .כל הפרה ,כגון הגשת מסמכים מזויפים לדוגמא ,יובילו להטלת
סנקציות על ידי ועדת המשמעת בהתאם לקוד המשמעת של פיפ”א.

.5

השקת התהליכים והגשת מסמכים
הבקשה לאישור רישום ראשוני (סעיף  19פסקה  )3או להעברה בינלאומית (סעיף  19פסקה
.1
ב’) תועבר דרך  TMSעל ידי ההתאחדות הנוגעת בדבר .בקשות אחרות לא תטופלנה .מגישי
הבקשה יקבלו אישור מ .TMS
בהתאם לפרטים הספציפיים של כל מקרה ומקרה ,תהיה ההתאחדות שמגישה את הבקשה
.2
מחויבת גם לצרף ל  TMSמסמכים ספציפיים לפי הרשימה שלהלן:
•הוכחת זהות ואזרחות – השחקן
•הוכחת זהות ואזרחות – הורי השחקן
•הוכחת תאריך לידה (תעודת לידה) – שחקן
ֲס ָקה – שחקן
•הסכם ַהע ָ
ֲס ָקה – הורי השחקן
•הסכם ַהע ָ
•אישור עבודה – שחקן
•אישור עבודה – הורי השחקן
•הוכחת מקום מגורים – שחקן
•הוכחת מקום מגורים – הורי השחקן
•תיעוד של השכלה עיונית ()academic education
•תיעוד של השכלה כדורגלנית
•תיעוד של סידורי מגורים/השגחה ()accommodation/care
• אישור מההורים
•הוכחת מרחק :חוק  50הקילומטרים
•הוכחת הסכמה של ההתאחדות העמיתה
.3

היה ואחד ממסמכי החובה לא יוגש ,או שהתרגום או האישור רשמי אינו מוגש בהתאם לסעיף
 7להלן ,תימסר למגיש הבקשה הודעה בהתאם באמצעות ה .TMS-בקשות תטופלנה אך ורק
אם יוגשו כל מסמכי החובה ,או אם כל התרגומים והאישורים הדרושים הוגשו באופן הנכון
בהתאם לסעיף  7להלן.

.4

מגיש הבקשה יהיה רשאי לצרף לבקשה גם מסמכים רלוונטיים נוספים לפי שיקול דעתו .ועדת
המשנה תהיה רשאית בכל עת לבקש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים.

 .6הצהרה ,אי-הגשת הצהרה
במקרה של בקשה לאישור העברה בינלאומית תינתן להתאחדות הקודמת גישה לכל המסמכים
.1
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הבלתי-חסויים ב  TMSוהיא תתבקש להגיש הצהרה בתוך שבעה ימים באמצעות .TMS
ההתאחדות הקודמת תהיה ראשית גם כן להגיש את כל המסמכים שלדעתה הם רלוונטיים
באמצעות .TMS
היה ולא הוגשה ההצהרה ,תקבל ועדת המשנה את החלטה על בסיס המסמכים העומדים
לרשותה.

.2
.3

 .7שפות המסמכים
היה והמסמכים אינם זמינים באחת השפות הרשמיות של פיפ”א ,שומא על ההתאחדות להגיש תרגום
של המסמך באחת מן השפות הרשמיות שח פיפ”א ,או אישור פורמאלי של ההתאחדות הנוגעת בדבר
אשר כולל סיכום של העובדות הרלוונטיות בכל מסמך ,וזאת באחת מארבע השפות הרשמיות של פיפ”א.
בכפוף לסעיף  5פסקה  ,3תהיה ועדת המשנה רשאית לא לשקול את המסמך המדובר בגין אי-עמידה
בתנאי זה.
 .8מועד סופי
.1
.2

(דד-ליין) ייקבע באופן חוקי באמצעות .TMS
המועד הסופי ֶ
יש להגיש את כל המסמכים באמצעות  TMSעד למועד הסופי על-פי אזור הזמן ()time zone
של ההתאחדות הנוגעת בדבר.

 .9הודעת החלטה ,סעד משפטי
הצדדים יקבלו הודעה באמצעות  TMSבדבר החלטת ועדת המשנה .ברגע שההחלטה מופיעה
.1
ב  TMSיש לראותה כהודעה סופית .הודעה כזו מחייבת מבחינה משפטית.
.2

הצדדים יקבלו הודעה על ממצאי ההחלטה .בה בעת ,יקבלו הצדדים הודעה כי עומדים לרשותם
עשרה ימים ממועד מסירת ההודעה שבמהלכם יוכלו לבקש – בכתב – את הנימוקים להחלטה.
היה ולא יעשו זאת ,תיכנס ההחלטה לתוקף .היה ויבקשו הצדדים לקבל לידיהם את הנימוקים
להחלטה ,תימסר לצדדים ההחלטה המנומקת במלואה ,ובכתב .פרק הזמן שבו ניתן להגיש ערעור
מתחיל מרגע מסירת ההחלטה המנומקת.

תיקון לסעיף  )3(5נספח 4
חישוב תגמולי אימונים ()training compensation
.3

על מנת להבטיח שתגמולי אימונים עבור שחקנים צעירים מאוד לא ירקיעו שחקים באופן
בלתי סביר ,עלויות האימונים של שחקנים בעונות שבין יום הולדתם ה 12-ליום הולדתם ה15-
(דהיינו ,ארבע עונות) יתבססו על עלויות האימונים וההשכלה של מועדונים מקטגוריה  .4עם
זאת ,חריג זה לא יחול כאשר האירוע המזכה בתגמולי אימונים חל לפני תום העונה של יום
הולדתו ה 18-של השחקן (ראה נספח  ,4סעיף  ,2פסקה .)1
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מיום 02.12.09
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הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון הרישום  -תיקון לסעיף  3ח ()11

נוסח קיים
()11

קבוצת נוער רשאית לשתף בכל אחד ממשחקיה עד  3שחקנים ,על אף שאינם נמנים על שנתון נוער ,ובתנאי
שהתמלאו לגביהם כל התנאים שלהלן:
השחקן רשום בקבוצה הבוגרת ורשאי לשחק בה.
()1
השחקן היה רשום בקבוצת הנוער של הקבוצה הבוגרת במהלך כל עונת המשחקים הקודמת.
()2
השחקן הינו בשנתון גיל אחד מעל שנתון קבוצת הנוער.
()3
השחקן נמנה על רשימה של עד  6שחקנים הרשומים בקבוצה הבוגרת ואשר אושרה לצורך כך ,עד לתום
()4
תקופת הרישום ,ע”י מחלקת הרישום ,עפ”י פניית קבוצת הנוער.

נוסח מוצע
()11

קבוצת נוער רשאית לשתף בכל אחד ממשחקיה עד  3שחקנים ,על אף שאינם נמנים על שנתון נוער,
ובתנאי שהתמלאו לגביהם כל התנאים שלהלן:
השחקן רשום בקבוצה הבוגרת ורשאי לשחק בה.
()1
השחקן היה רשום בקבוצת הנוער של הקבוצה הבוגרת במהלך כל עונת המשחקים הקודמת או
()2
שהושאל בעונת המשחקים הקודמת וחזר לקבוצת האם שלו ,בה שיחק מרבית שנותיו.
השחקן הינו בשנתון גיל אחד מעל שנתון קבוצת הנוער.
()3
השחקן נמנה על רשימה של עד  6שחקנים הרשומים בקבוצה הבוגרת ואשר אושרה לצורך כך,
()4
עד לתום תקופת הרישום ,ע”י מחלקת הרישום ,עפ”י פניית קבוצת הנוער.

דברי הסבר:
התיקון מרחיב את התנאי השני בסעיף המאפשר לקבוצת נוער לשתף עד  6שחקנים בוגרים ,בכך ששחקן שהושאל בעונת
המשחקים הקודמת להיותו שחקן בוגר לקבוצה אחרת ,וחזר לקבוצת האם שלו ,בה שיחק מרבית שנותיו ,יוכל להשתתף
במסגרת קבוצת הנוער ,בתנאי שיעמוד בשאר התנאים.
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נספח טו לתקנון הרישום (הוראות כלליות – פעולות רישום)
סעיפים ( 3ג)( )1ו(3-ג)( – )2סעיפים חדשים
נוסח חדש:
(ג)( )1טופס הצהרה בדבר כשירותו הרפואית של השחקן (כאמור בתקנון הרפואי) יוגש להתאחדות במקור .כל
שאר הטפסים הנוגעים לרישום שחקנים יוגשו במקור ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות דואר
אלקטרוני.
(ג)( )2הוגש טופס באמצעות פקסימיליה ו/או הדואר האלקטרוני ,תשמור הקבוצה הקולטת על הטופס המקורי
באמצעותו בוצעה פעולת הרישום עד לתום עונת המשחקים במהלכה בוצעה ההעברה.
דברי הסבר:

הסעיפים החדשים קובעים כי:
1 .1ניתן להגיש טפסי רישום הנוגעים לרישום שחקנים (טפסי העברה ,טפסי השאלה וכו’) גם באמצעות
פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני .טופס הצהרה רפואית יוגש במקור בלבד.
2 .2טפסים שהוגשו באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני יישמר הטופס המקורי אצל הקבוצה הקולטת עד
לתום אותה עונת משחקים.
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תקנון הרישום נספח ט”ו – הוראות כלליות פעולות רישום
סעיפים ( 3א) ( )4ו – )5(-סעיפים חדשים
נוסח חדש:
()4

()5

בוצעה פעולת רישום בימים א’-ה’ ,יתאפשר שיתופו של שחקן לגביו בוצע הרישום כבר במשחק המתקיים
באותו היום ובלבד שפעולת הרישום הושלמה לפחות שעתיים לפני המשחק ובכל מקרה לא לאחר השעה
 .17:00הושלמה הפעולה לאחר השעה  ,17:00לא יהא השחקן רשאי לשחק במסגרת הקבוצה באותו היום.
אישור ההתאחדות על השלמת פעולת רישום לעניין ס”ק ( )4לעיל ,יישא את שעת הרישום.

דברי הסבר:
הסעיפים קובעים כי
1 .1פעולת רישום שתתבצע ביום המשחק ,לפחות שעתיים לפני המשחק ובכל מקרה לא לאחר השעה  17:00שביום המשחק
תאשר שיתוף השחקן באותו היום .פעולה שתתבצע לאחר מכן תירשם ביום שלאחר השלמת פעולת הרישום והשחקן לא
יוכל להשתתף במשחק באותו היום.
2 .2אישור ההתאחדות לגבי סעיף זה יישא את שעת הרישום בנוסף לתאריך הרישום.
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תקנון האליפות  -הוספת סעיף  7ח.

נוסח חדש:
ח.

על קבוצה בליגת העל חלה חובה להעסיק מאמן בעל הסמכת אימון הגבוהה ביותר המוענקת על ידי
ההתאחדות.

דברי הסבר:
הסעיף מחייב קבוצה בליגת העל להעסיק מאמן בעל ההסמכה הגבוהה ביותר מטעם  .UEFAסוגי הסמכות/הכשרות אושרו
ונחתמו באמנת אופ"א בהכרה משותפת בהכשרת מאמנים
(.)UEFA Convention on the Mutual Recognition of Coaching Qualifications
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תיקון לסעיף  4לנספח ה’ לתקנון האליפות – ליגת נשים
נוסח קיים:
4.1
4.2

4.3

הליגה הראשונה לנשים תמנה  12קבוצות.
 4.2.1הליגה השנייה תמנה עד  12קבוצות.
 4.2.2במקרה וירשמו למעלה מ 12 -קבוצות לליגה השנייה ,תחולק הליגה לשני מחוזות (צפון ודרום) בהתאם
להחלטת ועדת ליגה וגביע.
 4.2.3במקרה ובו יירשמו פחות מ 6 -קבוצות לליגה השנייה ,תהיה ועדת הליגה והגביע רשאית ,על פי שיקול
דעתה ,שלא לפתוח את עונת המשחקים.
 4.3.1משחקי הליגה הראשונה יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים (בית וחוץ).
הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תוכרז כאלופת המדינה לנשים.
 4.3.2שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  11ו 12-בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תרדנה לליגה
השניה.
 4.3.3שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים בליגה השניה ,תעפלנה לליגה
הראשונה.

נוסח חדש:
4.1
4.2

4.3

הליגה הראשונה לנשים תמנה  8קבוצות.
 4.2.1הליגה השנייה תמנה עד  12קבוצות למעט כמפורט בסעיף .4.2.2
 4.2.2תירשמנה למעלה מ 12-קבוצות לליגה השניה ,תחולק הליגה לשני מחוזות (צפון ודרום) והקבוצות
תשובצנה בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע.
 4.2.3תירשמנה פחות מ 6-קבוצות לליגה השנייה ,תהא ועדת הליגה והגביע רשאית ,על פי שיקול
דעתה ,שלא לפתוח את עונת המשחקים.
 4.3.1משחקי הליגה הראשונה יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים (בית וחוץ).
הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תוכרז כאלופת
המדינה לנשים.
 4.3.2שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  7ו 8-בתום עונת המשחקים בליגה הראשונה ,תרדנה
לליגה השניה.
 4.3.3שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  1ו 2-בתום עונת המשחקים בליגה השניה ,תעפלנה לליגה
הראשונה ,בכפוף לאמור בס”ק  4.3.4להלן.
 4.3.4חולקה הליגה השניה לשני מחוזות ,תעפלנה לליגה הראשונה שתי הקבוצות אשר בתום עונת
המשחקים תדורגנה ראשונות בכל מחוז.

דברי הסבר
התיקון מצמצם את מספר הקבוצות בליגה הראשונה מ 12 -ל 8 -על מנת להעלות את הרמה המקצועית של ליגה זו
ובמקביל לאפשר פתיחה של ליגת נשים שניה עם מספר קבוצות המאפשר קיום וניהול תקין של הליגה ואשר יוצר תחרות
ספורטיבית בענף (עליות וירידות) .התיקון ייכנס לתוקף החל מתחילת מעונת המשחקים .2010/11
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נספח ה’ לתקנון האליפות – ליגת נשים
נוהל תקציב ובקרה
נוסח קיים:
תקציב
1 .1כל קבוצה תגיש לרואה חשבון מטעם ההתאחדות לא יאוחר מיום  1בספטמבר של כל שנה קלנדרית ,הצעת תקציב
לתקופה של שנים עשר חודשים ,מ 1-ביוני ועד  31במאי שלאחר מכן.
2 .2מידי עונת משחקים ,עד ל 1-באוגוסט של כל שנה ,תקבע מזכירות ההתאחדות את התקציב התפעולי המינימלי של קבוצה
בליגת נשים ,שלא יפחת מסך ההקצבה לו זכאית הקבוצה ממועצת ההימורים בתוספת של  10%מסכום ההקצבה.
3 .3שכר והוצאות של שחקניות ושל צוות מקצועי בקבוצה ,לא יפחת מ 60% -מסכום התקציב המינימלי של הקבוצה.

נוסח מוצע
תקציב
.1

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

.2

.3

קבוצה תגיש לרואה חשבון מטעם ההתאחדות ,לא יאוחר מיום  1ספטמבר של כל שנה קלנדרית,
הצעת תקציב לתקופה של  12חודשים מ 1 -ביוני ועד  31למאי שלאחר מכן.
קבוצה תעביר לרואה החשבון מטעם ההתאחדות את כל ההסכמים שחתמה עם השחקניות
והצוות המקצועי ,וכן הסכמים עם בעלי תפקידים שאינם נמנים עם הצוות המקצועי .ההסכמים
יועברו ,כאמור ,עד  14ימים לפני מועד פתיחת עונת המשחקים .הסכמים שנחתמו לאחר מועד
זה יועברו תוך  7ימים ממועד חתימתם.
הקבוצה תדווח ,בכתב ,לרואה החשבון מטעם ההתאחדות ,על כל בעל תפקיד אשר בנוסף
להעסקתו בקבוצה מועסק גם בקבוצה אחרת .הקבוצה תשלם את שכרו של בעל התפקיד אך
ורק עבור העסקתו בקבוצה.
בדו”ח הכספי אשר יוגש ע”י קבוצה ,ירשום רואה חשבון מטעמה את הוצאות השכר תוך הפרדה
בין שכר שחקניות ,צוות מקצועי ועובדי מינהלה.
על כל קבוצה לדווח לרואה החשבון מטעם ההתאחדות על כל העברה ו/או השאלה ו/או
השאלת משנה של שחקניות מקבוצה לקבוצה ,לרבות דיווח על הסכם העברה בין הקבוצות
המפרט את התמורה במידה וקיימת.

מידי עונת משחקים ,עד ל 1-באוגוסט של כל שנה ,תקבע מזכירות ההתאחדות את התקציב התפעולי
המינימלי של קבוצה בליגת נשים ,שלא יפחת מסך ההקצבה לו זכאית הקבוצה ממועצת ההימורים
בתוספת של  10%מסכום ההקצבה .לא קבעה המזכירות את סכום התקציב התפעולי המינמלי ,יהיה
התקציב בגובה הקצבת מועצת ההימורים בתוספת של .10%
3.1

3.2

שכר והוצאות של שחקניות ושל צוות מקצועי בקבוצה ,לא יפחת מ 60% -מסכום התקציב
המינימלי של הקבוצה.
צוות מקצועי לעניין סעיף זה יכלול עד  3אנשים :מאמן ,איש צוות רפואי ואיש צוות נוסף.
מרכיב השכר הקבוע בשכר השחקניות לא יפחת מ 60% -משכרן הכולל ויתרתו עבור הישגים
(פרמיות עבור נקודות והישגים אחרים).
דברי הסבר:

התיקון המוצע מגביר את הבקרה ,הפיקוח והאכיפה בקשר לתקציבי קבוצות ליגת הנשים הראשונה.
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תקנון המשמעת
תיקון לסעיף 16ד – .הרחקה אוטומטית בגמר העונה
נוסח קיים
ד.

הרחקה אוטומטית בגמר העונה
צבר שחקן ,באחד משני משחקי הליגה האחרונים בעונת משחקים ,התראה המחייבת הרחקה ע”פ סעיף זה ,ולא
נותרו משחקים רשמיים לריצוי מלוא עונש ההרחקה האוטומטית באותה עונת משחקים ,ירצה את עונש ההרחקה
האוטומטית במשחק או במשחקים של עונת המשחקים הבאה.

נוסח מוצע
ד.

הרחקה אוטומטית בגמר העונה
צבר שחקן התראה המחייבת הרחקה ע”פ סעיף זה ,ולא נותרו משחקים רשמיים לריצוי מלוא עונש
ההרחקה האוטומטית באותה עונת משחקים ,לא יהא על השחקן לרצות את עונש ההרחקה האוטומטית
או את יתרתו בעונת המשחקים הבאה.

דברי הסבר
התיקון המוצע קובע כי ריצוי עונש הרחקה אוטומטית לא יועבר לעונת המשחקים הבאה בגין התראות שניתנו ע”פ
סעיף זה.
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תקנון המשמעת  -תיקון לסעיף  16ו
נוסח קיים:
ו.

עונשים מצטברים בגין הרחקה אוטומטית
הורחק שחקן באמצעות כרטיס אדום ,בתקופת תשעת הימים הנקובה בסעיף ב’ דלעיל ,תחול הרחקתו האוטומטית
בגין צבירת התראות (כרטיס צהוב) ברציפות ,לאחר שיסיים לרצות את עונש ההרחקה האוטומטית (כרטיס אדום)
כמפורט בפרק “הרחקה אוטומטית”.

נוסח מוצע:
ו.

עונשים מצטברים בגין הרחקה אוטומטית
הורחק שחקן באמצעות כרטיס אדום ,בתקופה שבין המשחק בו צבר את ההתראה המחייבת הרחקה לבין
המשחק הרשמי השני כמפורט בסעיף ב’ דלעיל ,ירצה תחילה את עונש ההרחקה האוטומטית (כרטיס
אדום) ולאחר מכן תחול הרחקתו האוטומטית בגין צבירת התראות (כרטיס צהוב) ברציפות.

דברי הסבר:
התיקון מתאים את הסעיף בעקבות תיקון תקנון בעניין הרחקה אוטומטית בגין צבירת התראות.
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תיקונים לתקנון רישוי מועדונים
הוספת סעיף  2ג.
נוסח חדש
ג.

אופ”א תהיה רשאית להעניק החרגות לדרישות המופיעות בקטגוריות השונות וזאת בכפוף להגבלות
המופיעות בנספח  1לתקנון רישוי מועדונים של אופ”א (.)UEFA Club Licensing Regulations

דברי הסבר:
הוספת הסעיף מתאימה את התקנון לתקנון אופ”א לרישוי מועדונים בעניין החרגות לדרישות המופיעות בקטגוריות השונות
וזאת בכפוף לאמור בנספח  1לתקנון אופ”א לרישוי מועדונים.

הוספת סעיף  4י.
נוסח חדש
י.

כל אירוע שמתרחש לאחר שהוגשו מסמכי הרישוי למעניק הרישיון ,ושמהווה שינוי משמעותי לגבי המידע
שהוגש קודם לכן חייב בדיווח מיידי למעניק הרישיון.

דברי הסבר
סעיף זה מתייחס לאחריות כללית של מבקש הרישיון בנוגע לחובת הודעה על שינויים משמעותיים בכל קטגוריית הרישוי.

הוספת סעיף  8ג.6 .
נוסח חדש
.6

מבקש הרישיון חייב להתוות ולקיים מדיניות שתתמודד עם גזענות ואפליה בכדורגל – מדיניות שעולה
בקנה אחד עם תכנית  10הנקודות של אופ”א בנושא גזענות כמוגדר בתקנות אופ”א לבטיחות ולביטחון
(.)UEFA safety and security Regulations

דברי הסבר
סעיף זה מתבקש על ידי אופ”א כי כל הקבוצות המשתתפות במפעלים מפעילות תכנית פעולה אקטיבית לפי הנחיות אופ”א
בעניין אלימות וגזענות.
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תיקון לסעיף  8ד.2 .
נוסח קיים
.2

למועמד לרישיון חייב להיות אצטדיון זמין לתחרויות אופ”א.
האצטדיון יכול להיות בבעלותו החוקית של המועמד לרישיון.
לחילופין ,רשאי המועמד לרישיון להמציא חוזה בכתב עם בעל אצטדיון או עם בעלים של אצטדיונים שונים בהם
ישתמש .חוזה זה יבטיח את השימוש באצטדיון עבור כל משחקי הבית של המועמד לרישיון במסגרת תחרויות
ומפעלי אופ”א שהמועדון ישתתף בהם.
האצטדיון חייב להיות בשטח מדינת ישראל ולעמוד בדרישות מינימליות המפורטות ב”תקנות אופ”א לאצטדיונים”
ותקנון ההתאחדות.
נוסח מוצע

.2

למועמד לרישיון חייב להיות אצטדיון זמין לתחרויות אופ”א.
האצטדיון יכול להיות בבעלותו החוקית של המועמד לרישיון.
לחילופין ,רשאי המועמד לרישיון להמציא חוזה בכתב עם בעל אצטדיון או עם בעלים של אצטדיונים
שונים בהם ישתמש .חוזה זה יבטיח את השימוש באצטדיון עבור כל משחקי הבית של המועמד לרישיון
במסגרת תחרויות ומפעלי אופ”א שהמועדון ישתתף בהם.
האצטדיון/נים חייב/ים להיות בשטח מדינת ישראל ולעמוד בדרישות מינימליות המפורטות ב”תקנות
אופ”א לאצטדיונים” ותקנון ההתאחדות וכן להיות מסווג/ים לכל הפחות בקטגוריה  2של אצטדיוני אופ”א
כאמור בתקנוני אופ”א ובהנחיותיה.

דברי הסבר
התיקון מתאים את התקנון לדרישות אופ”א לעניין מדרג האצטדיון (לפחות קטגוריה  )2לצורך מתן הרישיון.
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תיקון לסעיף  8ב( )1( .2 .ג)
נוסח קיים
(ג)

על הדוחות המפורטים בס”ק (א) ו(-ב) להיות מבוקרים בהתאם לכללים החשבוניים הנהוגים בישראל ,לרבות תקנות
לשכת רואי החשבון בישראל – .1973
על רואה החשבון המבקר את הדוחות כאמור להיות עצמאי (בהתאם לקוד האתי הבין לאומי של איגוד רואי החשבון
לרואי חשבון מקצועיים) ולבלתי תלוי בבעלי המניות אצל המועמד לרישיון ו/או ממחזיקי הזכויות האחרים ו/או
בתאגידים אחרים הקשורים למועמד לרישיון.

נוסח מוצע
(ג)

על הדוחות המפורטים בס”ק (א) ו(-ב) להיות מבוקרים בהתאם לכללים החשבוניים הנהוגים בישראל,
לרבות תקנות לשכת רואי החשבון בישראל – .1973
על רואה החשבון המבקר את הדוחות כאמור להיות עצמאי (בהתאם לקוד האתי הבין לאומי של איגוד
רואי החשבון לרואי חשבון מקצועיים) ולבלתי תלוי בבעלי המניות אצל המועמד לרישיון ו/או ממחזיקי
הזכויות האחרים ו/או בתאגידים אחרים הקשורים למועמד לרישיון וחבר בלשכת רואי החשבון הישראלי
או חבר ב.IFAC-

דברי הסבר:
התיקון מוסיף כי על רואה החשבון המבקר את הדוחות אצל המועמד לרישיון להיות וחבר בלשכת רואי החשבון הישראלי או
חבר ב.IFAC-
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הוספת סעיף  8ב( )1( .2 .ג) – 1סעיף חדש
נוסח חדש:
(ג)1

מידע פיננסי ,בנוסף לדוחות פיננסיים ,יעבור הערכה של רואה חשבון .היה ונעשה שימוש ברואה חשבון,
הדיווח על ממצאיו העובדתיים יעמוד בתנאים הבאים:
יכלול הצהרה המאשרת כי ההערכה התבצעה על פי נהלים מוסכמים בכפוף לISRS-
א.
 (International Standard on Related Services ) 4400או תקנים או נהלים לאומיים אחרים,
ובלבד שיענו בקנה אחד עם דרישת  ISRS 4400כדרישת מינימום.
יוגש לנותן הרישיון ביחד עם המסמכים הרלוונטיים ,המהווים בסיס להחלטה למתן הרישיון.
ב.

דברי הסבר:
הסעיף אומר כי כל מידע פיננסי שיוגש בנוסף לדוחות הפיננסים יעבור הערכה של רו”ח והדיווח על הממצאים העובדתיים
יעמוד בתנאים הנדרשים ע”י אופ”א בכך שיכלול הצהרה כי ההערכה התבצעה ע”פ נהלי  ISRS 4400או נהלים אחרים
העומדים באותו תקן לכל הפחות וכן הדיווח יוגש לנותן הרישיון ביחד עם המסמכים הרלוונטיים המהווים את הבסיס להחלטה
על הרישיון.
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תיקון לסעיף  8ב( )1( .2 .ד)
נוסח קיים
(ד)

במקרה בו למועמד לרישיון קיימת שליטה על תאגיד/תאגידי בת כלשהו/כלשהן ,על הדוחות השנתיים ו/או דוחות
הביניים המפורטים לעיל להיות מאוחדים עם הדוחות של חברת/חברות הבת .הדוחות יוכנו ויוגשו כאילו היו התאגידים
הנכללים תאגיד אחד בלבד (“התאגיד”).
במקרה האמור יגיש המועמד לרישיון יחד עם הדוחות המאוחדים את מבנה השליטה של התאגיד (שיוצג בצורת
תרשים זרימה) כשהוא מאושר ע”י המועמד לרישיון .התרשים יציין את שם תאגיד/תאגידי בת ו/או חברת/חברות
אחות של המועמד לרישיון ,המבנה המשפטי ,מטרות ופעילות עיקרית ,אחוזי השליטה ו/או בעלות ,הון מניות וסך
ההון העצמי.

נוסח מוצע
(ד)

(ד)1

(ד)2

(ד)3
(ד)4

בכל מקרה יגיש המועמד לרישיון יחד עם הדוחות המאוחדים את מבנה השליטה של התאגיד (שיוצג
בצורת תרשים זרימה) כשהוא מאושר ע”י המועמד לרישיון .התרשים יציין את שם תאגיד/תאגידי אם,
שם תאגיד/תאגידי בת ו/או חברת/חברות אחות של המועמד לרישיון ,המבנה המשפטי ,מטרות ופעילות
עיקרית ,אחוזי השליטה ו/או בעלות ,הון מניות וסך ההון העצמי.
במקרה בו למועמד לרישיון קיימת שליטה על תאגיד/תאגידי בת כלשהו/כלשהן ,על הדוחות השנתיים
ו/או דוחות הביניים המפורטים לעיל להיות מאוחדים עם הדוחות של חברת/חברות הבת .הדוחות יוכנו
ויוגשו כאילו היו התאגידים הנכללים תאגיד אחד בלבד (“התאגיד”).
ניתן להחריג חברת בת מהדוח המאוחד בכל אחד מהמקרים הבאים:
פעילות חברת הבת חסרת משמעות בהשוואה לכל פעילות הקבוצה לפי מבקש הרישיון.
א.
הפעילות של חברת הבת אינה קשורה באופן ברור ובלעדי לכדורגל.
ב.
במידה וחברת הבת מוחרגת כאמור מהדוח המאוחד על הנהלת מבקש הרישיון לנמק את הסיבות לכך
בפני נותן הרישיון.
במידה ומבקש הרישיון מצוי בשליטת חברת אם ,אשר עשויה להימצא בשליטה של חברת אם אחרת
או שעשויה להיות בעלת שליטה על חברות בת אחרות או שיש לה השפעה ניכרת על כל חברה שלובה,
כל עסקה עם חברת האם או עם חברה שלובה של חברת אם כזו חייבת בדיווח בניירות הנלווים לדוחות
הפיננסים ,וזאת בכדי להסב את תשומת הלב לאפשרות שהפוזיציה הפיננסית שלה או ההפסד והרווח
עשויים להיות מושפעים אם מקיומם של קשרים בין הגורמים הללו ואם באמצעות עסקאות ומאזנים
שוטפים עם גורמים אלה.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי בכל מקרה יגיש המועמד לרישיון תרשים זרימה של כל החברות הקשורות אליו (כולל חברות אם ,חברות בת
וחברות אחות) .עוד מוסיף הסעיף כי ניתן להחריג דיווח מאוחד לגבי חברת בת במידה ואין לה משמעות מעשית לפעילות
מבקש הרישיון ו/או אין לה קשר לכדורגל ,אך יש צורך בהנמקה של הנהלת המועמד לרישיון ,מדוע לא הוגש דוח מאוחד.
עוד מוסיף הסעיף כי על מבקש הרישיון החובה לדווח על התקשרות עם חברות נוספות בכדי להסב את תשומת הלב
לאפשרות שהפוזיציה הפיננסית שלה או ההפסד והרווח עשויים להיות מושפעים אם מקיומם של קשרים בין הגורמים הללו
ואם באמצעות עסקאות ומאזנים שוטפים עם גורמים אלה
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תיקון לסעיף  8ב.9 .
נוסח קיים
()9

המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות טבלת דמי העברות/השאלות הכולל בין השאר שם ותאריך לידה של השחקן,
תאריך הסכם העברה השאלה שם הקבוצה המחזיקה בזכויות הכלכליות של השחקן ,דמי העברה/השאלה ששולמו
ו/או חבות בתשלום (כולל פיצוי אימון וקידום ,הוצאות אחרות הקשורות לרכישתו של השחקן ששולמו ו/או חבות
בתשלום ,הסכום ששולם ויתרה לתשלום של כל רכישת שחקן עד ליום  31בדצמבר של העונה שקדמה ,המפוצל
לפי סכומי תשלום ששולמו עד ה 31-לדצמבר של העונה שקדמה וסכומי תשלום במועד פרעונם לאחר  31לדצמבר
כאמור).

נוסח מוצע
()9

המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות טבלת דמי העברות/השאלות (בצורה של לוח סילוקין) הכולל בין השאר
שם ותאריך לידה של השחקן ,תאריך הסכם העברה השאלה שם הקבוצה המחזיקה בזכויות הכלכליות
של השחקן ,דמי העברה/השאלה ששולמו ו/או חבות בתשלום (כולל פיצוי אימון וקידום ,הוצאות אחרות
הקשורות לרכישתו של השחקן ששולמו ו/או חבות בתשלום ,הסכום ששולם ויתרה לתשלום של כל
רכישת שחקן עד ליום  31בדצמבר של העונה שקדמה ,המפוצל לפי סכומי תשלום ששולמו עד ה31-
לדצמבר של העונה שקדמה וסכומי תשלום במועד פרעונם לאחר  31לדצמבר כאמור).

דברי הסבר
התיקון מוסיף כי את טבלת דמי ההעברות וההשאלות יש להגיש בצורה של לוח סילוקין.
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תיקון לסעיף  8ב( )1( .2 .ז)
נוסח קיים:
(ז)

במקרה של רישום בדרך של היוון של עלויות ,ימציא המועמד לרשיון טבלת זיהוי שחקנים הכוללת בין השאר את שם
ותאריך הלידה של כל שחקן ,תאריך תחילה וסיום של ההסכם ,עלות רכישת השחקן ,פחת שנצבר עד תום תקופת
העסקה )disposal( ,עלות ופחת שנצבר ורווח/הפסד ממכירת הזכויות הכלכליות בכרטיס שחקן.
המספרים המצטברים בטבלת זיהוי השחקנים (פחת של כרטיסי השחקן ,עלויות ,רווח/הפסד מפריסה של זכויות
כלכליות בכרטיסי שחקן ,ערך רשום נטו של כרטיסי השחקנים) צריכים להיות מותאמים למספרים הרלוונטיים בדוח
רווח והפסד ובדוחות השנתיים המבוקרים.

נוסח מוצע:
(ז)

במקרה של רישום בדרך של היוון של עלויות ,ימציא המועמד לרשיון טבלת זיהוי שחקנים הכוללת בין
השאר את שם ותאריך הלידה של כל שחקן ,תאריך תחילה וסיום של ההסכם ,עלות רכישת השחקן ,פחת
שנצבר עד תום תקופת העסקה )disposal( ,עלות ופחת שנצבר ורווח/הפסד ממכירת הזכויות הכלכליות
בכרטיס שחקן.
המספרים המצטברים בטבלת זיהוי השחקנים (פחת של כרטיסי השחקן ,עלויות ,רווח/הפסד מפריסה של
זכויות כלכליות בכרטיסי שחקן ,ערך רשום נטו של כרטיסי השחקנים) צריכים להיות מותאמים למספרים
הרלוונטיים בדוח רווח והפסד ובדוחות השנתיים המבוקרים.
במקרים בהם רישומי השחקן אינם מהוונים ,ימציא המועמד לרישיון גילוי נפרד של רווח והפסד של מחיקת
רישומי השחקן (או הכנסות והעלויות הנובעות מכך ,כאשר רישומי השחקן אינם מהוונים) וכן רווח או הפסד
ממחיקת נכסים קבועים מוחשיים ונכסים קבועים שאינם מוחשיים.

דברי הסבר
ע”פ הנחיות אופ”א לגבי רווח והפסד יש צורך בגילוי נפרד של מחיקת רישומי שחקן במקרים בהם רישומי השחקן אינם
מהוונים .כמו כן ,יש צורך בגילוי נפרד ברווח או הפסד ממחיקת נכסים קבועים מוחשיים ונכסים קבועים שאינם מוחשיים.
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