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תקנון הרישום – הוספת סעיף 3 ח. )13( – סעיף חדש

נוסח חדש:

קבוצת ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’, טרום ילדים א’, טרום ילדים ב’ וטרום ילדים ג’ רשאיות לשתף   )12(
במסגרתן עד 4 שחקנים בשנתון גיל גבוה יותר במהלך עונת משחקים ובתנאי שנתמלאו לגביהם 

התנאים שלהלן:
השחקנים הינם ילידי נובמבר ודצמבר.  .1

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

דברי הסבר:

התיקון קובע כי קבוצות בגיל ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’, טרום ילדים א’, טרום ילדים ב’ וטרום ילדים ג’ יהיו רשאיות 
לשתף  עד 4 שחקנים בשנתון גיל גבוה יותר ובתנאי כי: 

השחקנים הינם ילידי נובמבר ודצמבר   .�
הקבוצה הגישה את שמות השחקנים להתאחדות עד לתום תקופת הרישום.  .2

התיקון ייכנס לתוקף החל מעונת המשחקים 20��/�2.



�

תקנון האליפות תיקון לסעיף 1 ג )3( – ליגות לנערים ב

נוסח קיים

ליגות לנערים ב’  - מספר המחוזות ומספר הקבוצות    )�(
בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס להרשמת הקבוצות, אולם בכל מקרה לא יפחת מספרן של 

הקבוצות בכל מחוז, בתחילת עונת המשחקים, מ–8 קבוצות.

נוסח מוצע

ליגה לנערים ב’ ארצית — 2 מחוזות: צפון ודרום, 16 קבוצות בכל מחוז.   )3(
ליגה לנערים ב’  — מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס  )3א(   
יפחת מספרן של הקבוצות בכל מחוז, בתחילת עונת  למספר הקבוצות שנרשמו, אולם בכל מקרה לא 

המשחקים, מ–8 קבוצות.

תקנון האליפות תיקון לסעיף 12 ז1 – ליגות לנערים ב

נוסח קיים:

שיטות עליות וירידות מליגה לליגה — בליגה לנערים ב’ ז�.  
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים במקום הראשון בטבלת המחוז אליו היא משתייכת, תוכרז כאלופת 

המחוז.

נוסח מוצע:

שיטות עליות וירידות מליגה לליגה — בליגות לנערים ב’  ז1.  
בעונת משחקים בה נפתחו 6 ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה   )1(
דורגה במקום הראשון — שלוש קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז צפון ושלוש קבוצות יעלו לליגה 
ארצית מחוז דרום. מכל מחוז בליגה ארצית תרדנה לליגות המחוזיות שלוש קבוצות, אשר בתום 

אותה עונה דורגו במקומות 14, 15, 16.
בעונת משחקים בה נפתחו 5 ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת אשר בתום אותה עונה   )2(
ומליגה ארצית )צפון ודרום( תרדנה 5 קבוצות אשר בתום עונה דורגו   — דורגה במקום הראשון 

במקומות 15, 16 במחוז אחד ומקומות 14, 15, 16 במחוז השני.
בעונות משחקים כאמור בסעיף )2( לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות לגבי מספר היורדות )2 או 3(.  )3(

דברי הסבר:

התיקונים קובעים כי שיטת המשחקים בליגות לנערים ב’ תשתנה. במקום ליגות אזוריות מחוזיות תפעלנה שתי ליגות ארציות 
)צפון ודרום( – בהן �� קבוצות בכל ליגה ותחתן תפעלנה ליגות מחוזיות. שיטת העליות והירידות תהיה בדומה לליגות נערים 
כל  ויעלו  ארצית  ליגה  מכל  יורדות  שלוש  יהיו  הנרשמות(,  הקבוצות  במספר  )תלוי  מחוזיות  ליגות   � וייפתחו  במידה   – א’ 
הקבוצות שדורגו ראשונות בליגות המחוזיות. במידה וייפתחו � ליגות מחוזיות תרדנה � קבוצות )שלוש קבוצות ממחוז אחד 
ושתי קבוצות ממחוז שני(. בכדי לשמור על שוויון בין היורדות, תיערך רוטציה בכל עונה בה נפתחו � ליגות מחוזיות כך שבפעם 

האחת ירדו � מהצפון ובעונה שלאחר מכן ירדו � מהדרום. התיקונים ייכנסו לתוקף החל מעונת המשחקים ��/20�2.
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תקנון האליפות – תיקון לסעיף 12 ה 8 )ב1( ומחיקת סעיף 12 ה 8 )ד2(

נוסח קיים: 

עדיפות שנייה תינתן לקבוצה, אשר בתום עונת המשחקים מיקומה היה במקום הבא לאחר הקבוצות אשר  )ב�(  
נקבעו כעולות לליגה/למחוז, בה/בו התפנה מקום, ע”פ סדר מיקומן של הקבוצות העולות בתום העונה.

על אף כל האמור בס”ק א-ד שלעיל, התפנה מקום בליגה אשר ההעפלה אליה הייתה, בין היתר, באמצעות  )ד2(  
להשגיהן  בהתאם  המבחן,  במשחקי  השתתפו  אשר  לקבוצה/ות  עדיפות  תינתן  )פלייאוף(,  מבחן  משחקי 

באותם משחקים, ואין זה  משנה באיזה ליגה שיחקו קודם למשחקי המבחן.

נוסח מוצע: 

לאחר  הבא  במקום  היה  מיקומה  המשחקים  עונת  בתום  אשר  לקבוצה,  תינתן  שנייה  עדיפות  )ב1(  
הקבוצות אשר נקבעו כעולות לליגה/למחוז, בה/בו התפנה מקום, ע”פ סדר מיקומן של הקבוצות 
העולות בתום העונה. על אף האמור לעיל, במקרה בו ההעפלה לליגה הייתה באמצעות משחק/י 
ייעשה השיבוץ במקום שהתפנה בהתאם להישיגיהן של הקבוצות שהשתתפו  )פלייאוף(,  מבחן 

במשחק/י המבחן.

הסעיף יימחק )ד2( 

דברי הסבר:

התיקון קובע כי כאשר התפנה מקום בליגה לא מקצוענית והתקיימו משחקי מבחן לגבי העליה לליגה, בה התפנה 
ולא לקבוצה אשר מוקמה בתום  תינתן עדיפות לקבוצות שהשתתפו במשחקי המבחן בהתאם להישגיהן  מקום, 

העונה במקום הבא לאחר הקבוצה שעלתה.
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תקנון המשמעת – הוספת סעיפים 21 ו 6 ו- 21ו 6א – סעיף חדש

נוסח חדש

הורשע שחקן בעבירה על סעיף 7)1( לתקנון הרשות לבקרת תקציבים, יוטל עליו עונש של הרחקה    .6
שקיימות  הדין  בית  מצא  כן  אם  אלא  חודשים,  מששה  תפחת  שלא  לתקופה  ממשחקים  בפועל 

נסיבות מיוחדות שיירשמו המצדיקות הקלה בעונש.
עליו  יוטל  תקציבים,  לבקרת  הרשות  לתקנון   )1(7 סעיף  על  בעבירה  שחקן,  שאינו  פרט  הורשע  6א.  
עונש של הרחקה בפועל מכל פעילות לתקופה שלא תפחת מששה חודשים אלא אם כן מצא בית 

הדין שקיימות נסיבות מיוחדות שיירשמו המצדיקות הקלה בעונש.

תקנון המשמעת – הוספת סעיף 22 ז1 – סעיף חדש

נוסח חדש

הורשעה קבוצה בעבירה על סעיף 6ב לתקנון הרשות לבקרת תקציבים, יוטל עליה עונש הפחתה  ז1  
של לפחות 2 נקודות ליגה בפועל, אלא אם כן מצא בית הדין שקיימות נסיבות מיוחדות שיירשמו 

המצדיקות הקלה בעונש.

דברי הסבר:

ויורשע שחקן או פרט שאינו שחקן בעבירה על סעיף �)�( לתקנון הרשות  התיקונים החדשים קובעים כי במידה 
לבקרת תקציבים )“חוזה כפול”(, יוטל עליו הרחקה לששה חודשים בפועל. במידה ויורשע שחקן יוטל עליו עונש של 
הרחקה ממשחקים ובמידה ויורשע פרט, יוטל עליו עונש של הרחקה מכל פעילות. קבוצה שתורשע בעבירה על 

סעיף �ב לתקנון הרשות לבקרת תקציבים )“חוזה כפול”(, יופחתו ממאזנה לפחות 2 נקודות ליגה בפועל.
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מיום 02.12.09

הודעות התאחדות 
הוראות שעה

הודעות ההתאחדות/הוראות שעה
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ההתאחדות לכדורגל בישראל




