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ואושרו על ידי רשם העמותות
ביום 30.1.2011

--

הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון היסוד – תיקון לסעיף 4ב  – 3קבוצה בהליכי חדלות פירעון

נוסח קיים
		.3

ניתן הצו במהלך עונת המשחקים ,יופחתו ממאזנה של הקבוצה באופן אוטומטי ומיידי  9נקודות ליגה.
על אף האמור לעיל ,ניתן הצו כאשר נותרו לקבוצה  10משחקי ליגה עד לתום העונה או במהלך הפגרה,
יופחתו הנקודות ממאזן הקבוצה בעונת המשחקים שלאחר מכן.

נוסח מוצע
		.3

ניתן הצו במהלך עונת המשחקים ,יופחתו ממאזנה של הקבוצה באופן אוטומטי ומיידי  9נקודות
ליגה.
על אף האמור לעיל ,ניתן הצו כאשר נותרו לקבוצה  10משחקי ליגה עד לתום העונה או במהלך
הפגרה ,יופחתו הנקודות ממאזן הקבוצה בעונת המשחקים שלאחר מכן.
על הפחתת נקודות ליגה ע”פ סעיף זה לא יחול הליך הקיזוז ממאזן הנקודות שנצברו על ידי
הקבוצה כאמור בתקנון האליפות בסעיפים  12ה  .3 1ו 12 -ה .3 2

דברי הסבר
התיקון קובע כי כל הפחתת נקודות ליגה לאור צו הקפאת הליכים לא תקוזז ממאזנה של קבוצה כאמור
בתקנון האליפות .כשמטרת התיקון הינה לשמור על הנקודות שהופחתו לאור מתן הצו כהפחתה מלאה גם
לאחר הקיזוז.
לדוגמא :קבוצה בליגת העל או בליגה הלאומית צברה  40נקודות ליגה עד למשחקי הפלייאוף (לפני הקיזוז),
לקבוצה זו הופחתו  9נקודות בגין צו הקפאת הליכים (כלומר בטרם הקיזוז עומדים לזכותה  31נקודות).
בכדי לשמור על פער  9הנקודות שהופחתו מחלקים את מלוא  40הנקודות ל )20( 2 -ומהתוצאה מפחיתים
את הנקודות שהופחתו בשל העונש ( .)11=20-9כלומר סך הנקודות לקבוצה לפני תחילת הסיבוב ולאחר
הקיזוז יעמוד על  11נקודות.
התיקון ייכנס לתוקף בעונת  2010/11ויחול אך ורק לגבי הפחתת נקודות החל עונת המשחקים .2011/12



תקנון היסוד
הוספת סעיף  5ב 1 .ו – )5( .סעיף חדש

נוסח חדש:
		
()5

נעדר חבר ועדה מ 3-ישיבות ועדה במהלך שנה קלנדרית אחת ,רשאית ההנהלה ו/או המזכירות ,על
פי הצעת יו”ר ההנהלה או ממלא מקומו ,אם סברה שהדבר ראוי בנסיבות המקרה ,להפסיק את חברותו
בועדה.

דברי הסבר
התיקון קובע כי חבר ועדה שייעדר מ 3 -ישיבות ועדה במהלך שנה קלנדרית אחת ,רשאית ההנהלה ו/או המזכירות
להפסיק את חברותו בועדה.



תקנון היסוד
תיקון לסעיף  14ה – תוקף ,תחולה ושינויים

נוסח קיים:
ה		.

כל השינויים בתקנוני ההתאחדות ,שאינם טעונים רישום אצל רשם העמותות ,ייכנסו לתוקפם מיום פרסומם
בחוזר הרשמי של ההתאחדות .התאריך הקובע לעניין זה הינו התאריך הנקוב על גבי עמודו הראשון של
החוזר הרשמי.

נוסח מוצע:
ה		.

כל השינויים בתקנוני ההתאחדות ,שאינם טעונים רישום אצל רשם העמותות ,ייכנסו לתוקפם
מיום פרסומם בחוזר הרשמי או באתר האינטרנט של ההתאחדות .התאריך הקובע לעניין זה הינו
התאריך הנקוב על גבי עמודו הראשון של החוזר הרשמי או תאריך הפרסום באתר ההתאחדות
(המוקדם מביניהם).

דברי הסבר:
התיקון קובע כי שינויים בתקנוני ההתאחדות ייכנסו לתוקפם עם פרסומם בפרסום רשמי ו/או באתר האינטרנט
הרשמי של ההתאחדות לכדורגל .התאריך הקובע לעניין זה הינו התאריך הנקוב בעמודו הראשון של הפרסום
הרשמי או תאריך הפרסום באתר ההתאחדות (המוקדם מביניהם).



תקנון בית הדין העליון – תיקון לסעיף  1א  8והוספת סעיף  1א 9
סמכויות בית הדין העליון
תיקון לסעיף  1א 8
נוסח קיים:
		.8

לקבוע אם עבירה שהורשע בה אדם – בין בארץ ובין בחו”ל – יש בה משום קלון.

נוסח מוצע:
		.8

לקבוע אם אדם אשר הורשע בעבירה פלילית כלשהי ,בארץ או בחו”ל ,רשאי לכהן או למלא
תפקיד בקבוצה ו/או במוסד כלשהו ממוסדות ההתאחדות.

הוספת סעיף  1א 9
נוסח חדש:
		.9

בקשה לבחינת כשירותו של אדם לכהן או למלא תפקיד ,כאמור לעיל ,תוגש לבית הדין העליון ע”י
יועץ משפטי /תובע ההתאחדות.

דברי הסבר:
בית הדין העליון קבע (בהרכב מורחב) כי יש לו ספק רב אם הינו מוסמך לקבוע אות קלון במובן הרחב והמקובל של
המילה “קלון” .באותה החלטה הציע בית הדין פתרון לפיו יתוקן התקנון באופן כזה שבמקום לקבוע אות קלון ,תוקנה
לביה”ד הסמכות לקבוע אם מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית כלשהי ראוי או לא לשמש בתפקיד זה
או אחר באחד ממוסדות ההתאחדות .כמו כן מוצע כי סמכות זו תחול גם לגבי מילוי תפקיד בקבוצות המסונפות
להתאחדות .תקנון היסוד ותקנון העברת זכויות (בהם גם כן יש התייחסות לתווית “קלון”) יתוקנו אף הם בהתאם.



תקנון בית הדין העליון – הוספת סעיף  4טו – סעיף חדש

נוסח חדש:
		
טו.

להחליט כי ערעור שהובא לפני בית הדין העליון יוכרע על פי טיעונים/סיכומים בכתב בלבד ,ללא
צורך בשמיעת טיעונים בע”פ ובלבד שניתנה לכך הסכמת הצדדים.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי נשיאות בית הדין העליון רשאית ,על דעת הצדדים ,להחליט כי ערעור מסוים יישמע על פי טיעונים/
סיכומים בכתב ללא שמיעת טיעונים בע”פ.



תיקוני תקנון שאושרו ע”י הנהלת
27.6.2011
ההתאחדות ביום
02.12.09
מיום
ופורסמו באתר האינטרנט של
ההתאחדות ביום 28.6.2011
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הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות
תיקון לסעיף ( 2א)“ - 1מבנה הליגות”

נוסח קיים:
.2

א .ליגות לבוגרים
()1

ליגת העל :תכלול  16קבוצות.

נוסח מוצע:
 .2א .ליגות לבוגרים
()1

ליגת העל :תכלול  14קבוצות.

דברי הסבר:
מטרת התיקון הינה להקטין את מספר הקבוצות בליגת העל מ 16 -ל .14 -התיקון ייכנס לתוקף החל מעונת
המשחקים  .2012/2013בעונת המשחקים  2011/12תחול הוראת מעבר.

13

תקנון האליפות
תיקון לסעיף 3
נוסח קיים:

 .3א .לוח המשחקים ייקבע על ידי הועדה המקצועית.
בכל עונה יתקיימו בכל אחת מהליגות שני סיבובי משחקים.
()1
ב.
בסיבוב א’ תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית ,והמשחק ייערך במגרשה ,ובסיבוב
ב’ ,תהיה הקבוצה שהייתה קבוצה אורחת בסיבוב א’ הקבוצה המארחת ,והמשחק ייערך
במגרשה הביתי.
בליגת העל ובליגה הלאומית יתקיים ,בתום שני סיבובי המשחקים ,סיבוב משחקים שלישי.
()2
שיטת המשחקים בסיבוב השלישי תהא בשיטת הפלייאוף (עליון ,אמצעי ותחתון) בהתאם
להוראות סעיף 12ה 1ו– 2לתקנון האליפות (“שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה
לליגה — בליגה לבוגרים”).
תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.
			
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.
			
ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע לפני תחילת עונת משחקים ,כי שיטת המשחקים
()3
במחוז/במחוזות ליגה ג’ ,תהיה ליגה בת יותר משני סיבובים וזאת בהתייחס ובהתאמה
למספר הקבוצות באותו/באותם מחוז/מחוזות.
נוסח מוצע:
.3

א .לוח המשחקים ייקבע על ידי הועדה המקצועית.
בכל עונה יתקיימו בכל אחת מהליגות שני סיבובי משחקים.
()1
ב.
בסיבוב א’ תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית ,והמשחק ייערך במגרשה,
ובסיבוב ב’ ,תהיה הקבוצה שהייתה קבוצה אורחת בסיבוב א’ הקבוצה המארחת,
והמשחק ייערך במגרשה הביתי.
בליגת העל יתקיימו בתום שני סיבובי המשחקים ,שני סיבובי משחקים נוספים
()2
בפלייאוף העליון וסיבוב משחקים אחד בפלייאוף התחתון.
שיטת המשחקים בפלייאוף (עליון ותחתון) תהא בהתאם להוראות סעיף 12ה1
לתקנון האליפות (“שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה — בליגה
לבוגרים”).

			
			

			
			

תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.
(2א) בליגה הלאומית יתקיים ,בתום שני סיבובי המשחקים ,סיבוב משחקים שלישי.
שיטת המשחקים בסיבוב השלישי תהא בשיטת הפלייאוף (עליון ,אמצעי ותחתון)
בהתאם להוראות סעיף 12ה 2לתקנון האליפות (“שיטת המשחקים ושיטת עליות
וירידות מליגה לליגה — בליגה לבוגרים”).
תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.
דברי הסבר:

מטרת התיקון הינה לקבוע קיום של שני סיבובי משחקים בפלייאוף העליון בליגת העל וסיבוב משחקים אחד
בפלייאוף התחתון בליגת העל .התיקון ייכנס לתוקף החל מעונת המשחקים .2012/2013
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ה
נוסח קיים:

ה.
.1
(א)

(ב)
(ג)
(ד)
.2

.2
(א)
.1
.2

שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה — בליגה לבוגרים
ליגת על
 16קבוצות ליגת העל תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן:
ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.
.1
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  6-1תתמודדנה
א.
.2
במסגרת משחקי פלייאוף עליון.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  10-7תתמודדנה
ב.
במסגרת משחקי פלייאוף אמצעי.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני הסיבובים סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות 16-11
ג.
תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.
מחצית מהנקודות שנצברו ע”י הקבוצות במהלך שני סיבובי המשחקים הראשונים ,כאמור בס”ק 1
.3
לעיל ,תתבטלנה באופן שבפתיחת משחקי הפלייאוף (העליון ,האמצעי והתחתון) תעמודנה לזכות
הקבוצות מחצית ממספר הנקודות שנצברו לזכותן בתום הסיבוב השני (השערים — זכות וחובה
— ישארו בעיינם).
אם כתוצאה מביטול מחצית הנקודות ,תעמוד לזכות קבוצה “חצי נקודה” יושלם מספר הנקודות
שנצברו כלפי מעלה.
משחקי הפלייאוף העליון ,האמצעי והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו
.4
תדורגנה הקבוצות.
בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוג הקבוצות בתום
סיבוב המשחקים השני.
הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום משחקי הפלייאוף העליון תוכרז כאלופת המדינה.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  15ו– 16בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,תרדנה לליגה לאומית.
 .1הקבוצה אשר תתדורג במקום ה– 14בתום משחקי הפלייאוף התחתון תתמודד במשחקי מבחן נגד הקבוצה
שתדורג במקום ה– 3בתום משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית ,כאמור בס”ק (2ד) 1.להלן.
משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול
ביותר ,תבטיח את השתתפותה בליגת העל בעונה שלאחר מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות
יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש
השערים יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה של שוויון
גם בשערים שהובקעו במשחקי חוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף 6ב 1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה.
במקרה של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו
הוראות סעיף 6ב 2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.
הליגה הלאומית
 16קבוצות הליגה הלאומית תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן:
ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.
א .הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  6-1תתמודדנה במסגרת משחקי
פלייאוף עליון.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  10-7תתמודדנה במסגרת
ב.
משחקי פלייאוף אמצעי.
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הקבוצות שתדורגנה בתום שני הסיבובים סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  16-11תתמודדנה
ג.
במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.
 .3מחצית מהנקודות שנצברו ע”י הקבוצות במהלך שני סיבובי המשחקים הראשונים ,כאמור בס”ק  1לעיל,
תתבטלנה באופן שבפתיחת משחקי הפלייאוף (העליון ,האמצעי והתחתון) תעמודנה לזכות הקבוצות
מחצית ממספר הנקודות שנצברו לזכותן בתום הסיבוב השני (השערים — זכות וחובה — ישארו בעינם).
אם כתוצאה מביטול מחצית הנקודות ,תעמוד לזכות של קבוצה “חצי נקודה” יושלם מספר הנקודות
שנצברו כלפי מעלה.
 .4משחקי הפלייאוף העליון ,האמצעי והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה
הקבוצות.
בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוגן בתום סיבוב המשחקים
השני.
(ב) הקבוצות אשר תתדורגנה במקומות  1ו– 2בתום משחקי הפלייאוף העליון תעלנה לליגת העל.
(ג) שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  16ו– 15בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,תרדנה לליגה א’.
הקבוצה אשר תדורג במקום ה 3-בתום משחקי הפלייאוף העליון בליגה הלאומית תתמודד במשחקי
.1
(ד)
מבחן נגד הקבוצה שתדורג במקום ה 14-בליגת העל בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,כאמור בס”ק
(1ד) 1לעיל .משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור את
מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי המבחן ,תבטיח את השתתפותה בליגת העל בעונה שלאחר
מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש השערים במשחקי המבחן.
במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים שהובקעו
במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה שוויון גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ,
יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה של שוויון במספר
השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה ,יחולו הוראות סעיף  6ב’ 2
לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.
הקבוצה אשר תתדורג במקום ה 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית תתמודד
.2
במשחקי מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין הקבוצות שתדורגנה במקום  2בליגה א’ (מחוז צפון
ומחוז דרום) כאמור בסעיף (5א) להלן .משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה”כ שני משחקים).
הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי המבחן ,תבטיח את השתתפותה בליגה
הלאומית בעונה שלאחר מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון ,יקבע הפרש
השערים במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ,יקבע
מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי המבחן .במקרה שוויון גם בשערים
שהובקעו במשחקי החוץ ,יחולו בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה.
במקרה של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה,
יחולו הוראות סעיף  6ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.
בוטל.
.3

נוסח מוצע:
ה .שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה — בליגה לבוגרים
 .1ליגת על
(א)  14קבוצות ליגת העל תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן:
ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.
.1
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  6-1תתמודדנה
א.
.2
במסגרת משחקי פלייאוף עליון.
בוטל
ב.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות 14-7
ג.
16

תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.
בוטל.
.3
משחקי הפלייאוף העליון יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים שבסיומם תדורגנה
.4
הקבוצות.
בסיבוב א’ של הפלייאוף העליון תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית ,והמשחק ייערך
במגרשה הביתי ,ובסיבוב ב’ של הפלייאוף העליון ,תהיה הקבוצה שהייתה קבוצה אורחת
בסיבוב א’ הקבוצה המארחת ,והמשחק ייערך במגרשה הביתי.
סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע.
משחקי הפלייאוף התחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה
.5
הקבוצות.
סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע ובקביעת לוח משחקי הפלייאוף התחתון
תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוג הקבוצות בתום סיבוב המשחקים השני.
(ב) הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום משחקי הפלייאוף העליון תוכרז כאלופת המדינה.
(ג) שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  13ו 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,תרדנה לליגה
לאומית.
(ד) בוטל.
 		.2הליגה הלאומית
(א)  16קבוצות הליגה הלאומית תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן:
 		.1ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  6-1תתמודדנה
א.
.2
במסגרת משחקי פלייאוף עליון.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  7-10תתמודדנה
ב.
במסגרת משחקי פלייאוף אמצעי.
הקבוצות שתדורגנה בתום שני הסיבובים סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות 16-11
ג.
תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.
 		.3מחצית מהנקודות שנצברו ע”י הקבוצות במהלך שני סיבובי המשחקים הראשונים ,כאמור בס”ק 1
לעיל ,תתבטלנה באופן שבפתיחת משחקי הפלייאוף (העליון ,האמצעי והתחתון) תעמודנה לזכות
הקבוצות מחצית ממספר הנקודות שנצברו לזכותן בתום הסיבוב השני (השערים — זכות וחובה
— ישארו בעינם).
אם כתוצאה מביטול מחצית הנקודות ,תעמוד לזכות של קבוצה “חצי נקודה” יושלם מספר
הנקודות שנצברו כלפי מעלה.
 		.4משחקי הפלייאוף העליון ,האמצעי והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו
תדורגנה הקבוצות.
בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוגן בתום סיבוב
המשחקים השני.
שתי הקבוצות אשר תתדורגנה במקומות  1ו 2-בתום משחקי הפלייאוף העליון תעלנה
(ב)
לליגת העל.
שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  16ו 15-בתום משחקי הפלייאוף התחתון ,תרדנה
(ג)
לליגה א’.
בוטל
.1
(ד)
הקבוצה אשר תתדורג במקום ה 14-בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה
.2
הלאומית תתמודד במשחקי מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין שתי הקבוצות
שתדורגנה במקום  2בליגה א’ (מחוז צפון ומחוז דרום) כאמור בסעיף (5א) להלן.
משחקי המבחן יתקיימו בשיטת בית וחוץ (סה”כ שני משחקים) .הקבוצה שתצבור
את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי המבחן ,תבטיח את השתתפותה בליגה
הלאומית בעונה שלאחר מכן .אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון,
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.3

יקבע הפרש השערים במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם
בהפרש השערים ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות
במשחקי המבחן .במקרה שוויון גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ ,יחולו
בהתאמה ,הוראות סעיף  6ב’  1לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה .במקרה של
שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור ,גם לאחר  30דקות הארכה,
יחולו הוראות סעיף  6ב’  2לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  11מ’.
בוטל.

דברי הסבר:
מטרת התיקון הינה לקבוע את מתכונת משחקי הפלייאוף (עליון ותחתון) בליגת העל ולבטל את קיזוז הנקודות
בליגה זו .התיקון ייכנס לתוקף החל מעונת המשחקים  ,2012/13מלבד סעיף סעיף  12ה ( )1א “( 3קיזוז הנקודות”
בליגת העל) שייכנס לתוקף החל מעונת המשחקים .2011/12
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תקנון האליפות
תיקון לסעיף  12ג ( )7וסעיף  12ג (7א)
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה
סעיף  12ג ()7
נוסח קיים:
(		)7

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

		
()7

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

סעיף  12ג (7א)
נוסח קיים:
		
(7א)

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

		
(7א)

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

לאור שינוי מבנה הליגות וביטול שיטת הקיזוז בליגת העל ,בוטל גם משחק האליפות בליגה זו .כמו כן נקבע כי אם בתום
משחקי הליגה הלאומית יווצר מצב של שיוויון נקודות בין שתי קבוצות ויש צורך לקבוע בניהן את העולה לליגת העל ,יתקיים
משחק עליה ,התיקון ייכנס לתוקף החל מעונת המשחקים .2011/12
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התאחדות
ההתאחדות
הודעות הודעות
הוראות שעה/
הוראות שעה
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הוראת שעה לעונת המשחקים 2011/12
בעניין שינוי סדר עליות וירידות בליגות

הוראות סעיפים 12ה(.1.א)12 ,2ה(.1.א)12 ,3ה(.1.א)12 ,4ה(.1.ג)12 ,ה(.1.ד)12 ,ה(.2.ב)12 ,ה(.2.ג)12 ,ה(.2.ד)12 ,1ה(.2.ד)2
לא יחולו בעונת המשחקים  2011/12וכן 12ה 7–5.בשינויים המתאימים (“שיטת המשחקים ושיטת העליות והירידות
מליגה לליגה בליגות לבוגרים) ובמקומן יבואו ההוראות המפורטות להלן:
 .1הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים בליגת העל במקומות  1-8תתמודדנה במסגרת משחקי
פלייאוף עליון.
 .2הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים ,כאמור ,במקומות  9-16תתמודדנה במסגרת משחקי
פלייאוף תחתון.
 .3משחקי הפלייאוף העליון והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה הקבוצות.
בקביעת לוח משחקי הפלייאוף העליון והתחתון תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוג הקבוצות
בתום סיבוב המשחקים השני.
סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע.
 .4סעיף  12ה ( )1א “( 3קיזוז נקודות” בליגת העל) יבוטל החל מעונת המשחקים .2011/12
 .5הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים  2011/12במקומות  15 ,14ו 16-בליגת העל תרדנה לליגה
הלאומית.
 .6הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים  2011/12במקום הראשון בליגה הלאומית תעלה לליגת העל.
 .7הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים  2011/12במקומות  15 ,14ו 16 -בליגה הלאומית תרדנה
לליגה א’.
 .8הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים  2011/12במקום הראשון בליגה א’ צפון ובמקום הראשון
בליגה א’ דרום יקיימו ביניהן משחקי מבחן כאמור בסעיף  9להלן.
 .9משחקי המבחן ,כאמור בסעיף  8לעיל ,ייערכו בשיטת בית וחוץ (שני משחקים) .הקבוצה ,שתצבור את
מספר הנקודות הגדול ביותר תשובץ בעונת המשחקים  2012/13בליגה הלאומית .אם מספר הנקודות בין
שתי הקבוצות יורה על שוויון ,ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן .במקרה של שוויון גם במספר הנקודות
וגם בהפרש השערים במשחקי המבחן ,יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ במשחקי המבחן.
במקרה של שוויון גם בשערים שהובקעו במשחק החוץ ,יחולו בהתאמה הוראות סעיף ( 6ב) ( )1לתקנון
גביע המדינה לעניין הארכה בתום המשחק השני .במקרה שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ,
כאמור ,גם לאחר ההארכה ,יחולו הוראות סעיף ( 6ב) ( )2לתקנון גביע המדינה בעניין בעיטות  11מטר.
 .10הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים  2011/2012במקומות  15ו 16 -בליגה א’ מחוז צפון
ובמקומות  15ו 16 -בליגה א’ מחוז דרום ,תרדנה לליגה ב’.
הקבוצה ,אשר דורגה ,בתום העונה ,במקום  14בליגה א’ מחוז צפון ,תתמודד במשחק מבחן מול הקבוצה
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המפסידה במשחק העליה בליגה ב’ בין מחוז צפון א’ לבין מחוז צפון ב’ כאמור בסעיף  11להלן.
המנצחת תשובץ בליגה א’ מחוז צפון.
הקבוצה ,אשר דורגה ,בתום העונה ,במקום  14בליגה א’ מחוז דרום ,תתמודד במשחק מבחן מול הקבוצה
המפסידה במשחק העליה בליגה ב’ בין מחוז דרום א’ לבין מחוז דרום ב’ כאמור בסעיף  11להלן.
המנצחת תשובץ בליגה א’ מחוז דרום.
משחקי המבחן יערכו במגרש נייטרלי שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע .משחק המבחן יתקיים בהתאם לאמור
בסעיף  6ב’ לתקנון גביע המדינה.
 		.11שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ צפון (סה”כ 2
קבוצות) ,תתמודדנה במשחק עליה לליגה א’ מחוז צפון.
המנצחת תשובץ בליגה א’ מחוז צפון והמפסידה תתמודד במשחק מבחן כאמור בסעיף  10לעיל.
		 שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ דרום (סה”כ 2
קבוצות) ,תתמודדנה במשחק עליה לליגה א’ מחוז דרום.
המנצחת תשובץ בליגה א’ מחוז דרום והמפסידה תתמודד במשחק מבחן כאמור בסעיף  10לעיל.
משחקי העליה יערכו במגרש נייטרלי שיקבע ע”י ועדת ליגה וגביע .משחק העליה יתקיים בהתאם לאמור
בסעיף  6ב’ לתקנון גביע המדינה.
 		.12הקבוצות 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).
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).
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).
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).
בסה”כ יעלו  6קבוצות מליגה ג’ לליגה ב’ על פי הוראת שעה שתיקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בטרם
פתיחת עונת המשחקים בליגה ג’ .במידה וירשמו פחות מ 8 -מחוזות בליגה ג’ שיבוץ הקבוצות היורדות
במחוזות יעשה על פי החלטת ועדת ליגה וגביע.
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לכבוד
כל הקבוצות המסונפות
שלום רב,

הנדון :בדיקות חומרים אסורים לשנת 2011
הרינו מתכבדים להודיעכם כי בוצעו עדכונים ושינויים ברשימת החומרים האסורים כפי שפורסמו ע”י אופ”א בחוזר מס’ 086
מיום .17.02.2010
כידוע לכם ,ההתאחדות מקיימת בדיקות סמים בהתאם לקריטריונים ולעדכונים של אופ”א.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ההתאחדות לכדורגל  www.football.org.ilובאתר אופ”א www.uefa.com

בברכה,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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