תוכן העניינים

תיקונים שהתקבלו ע”י הנהלת ההתאחדות ביום 3..............17.10.12
תיקונים שהתקבלו ע”י הנהלת ההתאחדות ביום 11........... 19.12.12
הוראות שעה 29..................................................................................

מסמך זה מכיל מידע פנימי מסווג המיועד לשימושו/ם הבלעדי של המכותב/ים .אם אינך מכותב ,אנא שים לב שכל הפצה,
שימוש או העתקה של כל חלק ממכתב זה אסורים בהחלט.
אם קיבלת מכתב זה בטעות ,אנא הודע לנו באמצעות האימייל או הטלפון ומחק אותו וכל עותק ממנו .מכתב זה עשוי לכלול
הצהרות או דעות אישיות של השולח ,ואינו מייצג בהכרח את עמדת התאחדות הכדורגל .אלא אם צוין אחרת במפורש,
התאחדות הכדורגל אינה קשורה בחוזה או בכל מחויבות שעשויה להשתמע ממכתב זה.

תיקונים שהתקבלו ע”י הנהלת

02.12.09
מיום
ביום
ההתאחדות
17.10.12
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הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות  -תיקון סעיף 2ג()4
נוסח קיים:
( )4ליגה לנערים ב’ 2 -מחוזות :צפון ודרום 14 ,קבוצות בכל מחוז.

נוסח מוצע:
( )4ליגה לנערים ב’ 2 -מחוזות :צפון ודרום 16 ,קבוצות בכל מחוז.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי מספר הקבוצות שיושבצו בכל מחוז יהא  16ולא .14
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תקנון האליפות  -הוספת סעיף  5ד9( .א) ו9(-ב)  -שינוים במגרש הביתי
נוסח חדש:
(9א)	  ועדת ליגה וגביע רשאית לאשר במהלך סיבוב המשחקים הראשון ובשל שזרוע חורף למשטח הדשא,
החלפת ביתיות של משחקים בליגת א’ ,כך שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה כקבוצה מארחת בסיבוב
הראשון יועתק ,בסיבוב זה ,למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת ובהתאמה תוחלף הביתיות בין שתי
קבוצות אלה גם בסיבוב השני.
(9ב)	  ועדת ליגה וגביע רשאית לאשר מנימוקים שיירשמו ,במהלך סיבוב המשחקים הראשון החלפת ביתיות של
משחקים בליגות ב’ ,ג’ ובליגות נוער ,נערים ,ילדים וטרום ילדים ,כך שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה
כקבוצה מארחת בסיבוב הראשון יועתק ,בסיבוב זה ,למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת ובהתאמה
תוחלף הביתיות בין שתי קבוצות אלה גם בסיבוב השני.

דברי הסבר:
התיקון מאפשר לועדת ליגה וגביע לאשר החלפת ביתיות בליגה א’ בשל שזרוע חורף .בשאר ליגות החובבים ,רשאית ועדת
ליגה וגביע לאשר החלפת ביתיות מנימוקים שיירשמו.
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תקנון האליפות  -תיקון לסעיף  10ד - )1( .החלפת שחקנים במשחק
נוסח קיים:
()1

קבוצת בוגרים רשאית להחליף עד  3שחקנים.
על אף האמור לעיל ,קבוצה בליגה לנשים (בוגרות) ,רשאית להחליף עד  7שחקניות ,וקבוצה בליגה ג’ רשאית
להחליף במשחקי הליגה 5 ,שחקנים.

נוסח מוצע:
()1

קבוצת בוגרים רשאית להחליף עד  3שחקנים.
על אף האמור לעיל ,קבוצה בליגה לנשים (בוגרות) ,רשאית להחליף עד  7שחקניות ,קבוצה בליגה ב’
וקבוצה בליגה  ג’ רשאיות להחליף עד  5שחקנים.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי קבוצה בליגה ב’ תהא רשאית להחליף במשחקי ליגה  5שחקנים (כמו קבוצה בליגה ג’) .התיקון ייכנס
לתוקף החל מסיבוב המשחקים השני של עונת המשחקים .2012/13
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תקנון האליפות
תיקון לסעיפים  5.16ו 5.17-לנספח ה’ -ליגת נשים
נוסח קיים:
5.16

קבוצה רשאית לרשום בשורותיה עד שתי “שחקניות זרות” ,בו זמנית ,בהתאם לאמור להלן:

5.16.1

“שחקנית זרה” אחת העונה על כל שלושת התנאים המפורטים להלן:

5.16.1.1

משחק הכדורגל אינו עיסוקה העיקרי של השחקנית הזרה בישראל.

5.16.1.2

שהותה של השחקנית הזרה בישראל הינה מכוח אשרה שהוצאה כדין לצורך עיסוקה בישראל.

5.16.1.3

השחקנית הזרה שהתה בישראל ,טרם מועד רישומה בקבוצה ,לפחות  12חודשים.

5.16.2

“שחקנית זרה אחת” כהגדרת “שחקן זר” ב”תקנון הרישום” ,כפוף להפקדת בטוחה ספציפית להבטחת
תשלום מלא השכר התשלומים וההוצאות להם התחייבה קבוצה כלפי השחקנית כפי שידרשו ע”י רוא”ח
כאמור בנספח ליגת נשים לתקנון האליפות.
בנוסף לאמור בסעיף  5.16לעיל ,קבוצה המשתתפת בתחרויות המאורגנות על ידי אופ”א תהא רשאית
לרשום בשורותיה עד שתי “שחקניות זרות” כהגדרת “שחקן זר” ב”תקנון הרישום”.

5.17

שחקניות אלה תהיינה רשאיות אך ורק להשתתף במשחקים בינלאומיים המאורגנים על ידי אופ”א.

נוסח מוצע:
קבוצה רשאית לרשום בשורותיה עד שתי “שחקניות זרות” ,בו זמנית ,ע”פ ס”ק  5.16.1ו/או ע”פ
סעיף  5.16.2להלן ,אולם בכל מקרה לא יותר משתי שחקניות בהתאם  לאמור להלן:
5.16.1

“שחקנית זרה” אחת או שתי “שחקניות זרות” העונה /עונות על כל שלושת התנאים המפורטים
להלן:

5.16.1.1

משחק הכדורגל אינו עיסוקה העיקרי של השחקנית הזרה בישראל.

5.16.1.2

שהותה של השחקנית הזרה בישראל הינה מכוח אשרה שהוצאה כדין לצורך עיסוקה בישראל.

5.16.1.3

השחקנית הזרה שהתה בישראל ,טרם מועד רישומה בקבוצה ,לפחות  12חודשים.
שחקנית זרה אחת” או “שתי שחקניות זרות” כהגדרת “שחקן זר” ב”תקנון הרישום” ,כפוף להפקדת    
בטוחה ספציפית להבטחת תשלום מלוא השכר ,התשלומים וההוצאות להם  התחייבה קבוצה כלפי
השחקנית כפי שידרשו ע”י רוא”ח כאמור בנספח ליגת נשים לתקנון האליפות.

5.16.2
5.17

קבוצה המשתתפת בתחרויות המאורגנות על ידי אופ”א תהא רשאית לרשום בשורותיה עד שתי
“שחקניות זרות” ,כאמור בס”ק  5.16לעיל.

דברי הסבר:
התיקון מאפשר רישום של עד שתי שחקניות זרות בקבוצה בליגת נשים ראשונה  ,בכל אחת מהחלופות המפורטות בנוסח
המוצע על פי שיקול דעת הקבוצה.
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תקנון המשמעת  -הוספת סעיף  22ו  - 1סעיף חדש
נוסח חדש:
ו .1החליט בית הדין על קיום משחק ללא קהל ,רשאי הוא לקבוע בהחלטתו ,כי המשחק יתקיים ללא קהל כלל או
כי תתאפשר כניסה למשחק רק לאוהדי הקבוצה האורחת וללא קהל אוהדי הקבוצה הביתית.
כמו כן יהיה רשאי בית הדין לקבוע ,אם סבר ,מנימוקים שיירשמו ,כי הנסיבות מצדיקות זאת ,כי יורשו להיכנס
למשחק אוהדים של הקבוצה הביתית ושל הקבוצה האורחת בהתאם לאמור להלן:
•בטווח גילאים מסוים.
•לנשים בלבד.
•ליציעים מסוימים בלבד.
•אחד או יותר מהנ”ל ,כפי שיקבע בית הדין.
החליט בית הדין לסייג ו/או לסווג את המורשים להכנס לאצטדיון כאמור לעיל ,יחולו ההוראות
הבאות:
   .1לגבי כניסת אוהדי הקבוצה האורחת  -הקבוצה הביתית תעביר לקבוצה האורחת,
לא פחות מארבעה ימים לפני המשחק ,את הכרטיסים המיועדים לאוהדי הקבוצה
האורחת ,כך שמכירתם תעשה על ידה ורק לאוהדיה.
  .2לגבי כניסת אוהדים בטווח גילאים מסוים ו/או נשים בלבד ו/או לגבי כניסה ליציעים
מסוימים בלבד -תהא הקבוצה הביתית אחראית לכך שהכניסה למשחק תעשה אך
ורק בהתאם להחלטת בית הדין.

דברי הסבר:

התיקון המוצע מקנה לבית הדין ,הקובע עונש של משחק ללא קהל ,את הסמכות לקבוע חלופות לעונש (כגון :כניסת נשים
וילדים ,כניסה לאוהדי הקבוצה האורחת ,כניסה ליציעים מסוימים בלבד וכו’).
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תקנון המשמעת  -תיקון סעיף  22יא1
נוסח קיים:
1 .1הרשיע בית הדין קבוצה בעבירה של התנהגות אוהדים לפי הסעיפים (20יא)( ,יג)( ,יד) ו( -טו) לתקנון זה ,יטיל עליה את
העונשים הבאים:
א .בהרשעה ראשונה  -קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל וקנס בסכום שלא יפחת מ10,000 -
ש”ח (עשרת אלפים ש”ח) בליגה מקצוענית ,ובליגה לא מקצוענית  -קיום משחקה הביתי הרשמי
הבא ללא קהל וקנס בסכום שלא יפחת מ 1,000 -שקלים חדשים (אלף ש”ח).
ב .בהרשעה שנייה  -באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה ,קיום שני משחקי הבית
הרשמיים הבאים ללא קהל וקנס בסכום שלא יפחת מכפל הקנס שלעיל.
ג .בגין כל ההרשעה נוספת (שלישית ואילך) באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה -
הפחתת  2נקודות ליגה ממאזן נקודותיה וקנס בסכום שלא יפחת משילוש הסך הנקוב בס”ק א לעיל.
2 .2כל העונשים המפורטים בסעיף  1לעיל יהיו בפועל ולא על תנאי.
3 .3על אף האמור בס”ק  2לעיל ,במקרה של הרשעה לפי סעיף 20טו(2ג) ו/או (ד) ,רשאי בית הדין לחרוג מעונשי החובה
שנקבעו ולהטיל על הקבוצה הנאשמת עונש אחר לרבות קנס ,אם סבר ,מנימוקים שיירשמו ,כי הנסיבות אינן מצדיקות
הפעלת ענישה כאמור בסעיף (22יא).)1(1
4 .4אין באמור בסעיף זה כדי למנוע הפעלת עונשים על תנאי התלויים ועומדים נגד קבוצה ,בנוסף לעונשים שהוטלו על פי
סעיף זה.
5 .5לעניין סעיף זה “קבוצה מקצוענית” ו”קבוצה לא מקצוענית” כהגדרתן בתקנון הרישום.

נוסח מוצע:
1 .1הרשיע בית הדין קבוצה בעבירה של התנהגות אוהדים לפי הסעיפים (20יא)( ,יג)( ,יד) ו( -טו) לתקנון זה ,יטיל
עליה את העונשים הבאים:
א .בהרשעה ראשונה  -קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל
וקנס בסכום שלא יפחת מ( ₪ 10,000 -עשרת אלפים  )₪בליגה מקצוענית ,ובליגה לא
מקצוענית  -קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל וקנס
בסכום שלא יפחת מ 1,000 -שקלים חדשים (אלף .)₪
ב .בהרשעה שנייה  -באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה ,קיום שני משחקי
הבית הרשמיים הבאים ללא קהל או שני משחקי רדיוס עם קהל ,או אחד ללא קהל ואחד
רדיוס עם קהל ,וקנס בסכום שלא יפחת מכפל הקנס שלעיל.
ג .בגין כל ההרשעה נוספת (שלישית ואילך) באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה
עונה  -הפחתת  2נקודות ליגה ממאזן נקודותיה וקנס בסכום שלא יפחת משילוש הסך
הנקוב בס”ק א לעיל.
2 .2כל העונשים המפורטים בסעיפים  1לעיל יהיו בפועל ולא על תנאי.
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3 .3על אף האמור בס”ק  2לעיל ,במקרה של הרשעה לפי סעיף 20טו(2ג) ו/או (ד) ,רשאי בית הדין לחרוג מעונשי
החובה שנקבעו ולהטיל על הקבוצה הנאשמת עונש אחר לרבות קנס ,אם סבר ,מנימוקים שיירשמו ,כי הנסיבות
אינן מצדיקות הפעלת ענישה כאמור בסעיף (22יא).)1(1
4 .4אין באמור בסעיף זה כדי למנוע הפעלת עונשים על תנאי התלויים ועומדים נגד קבוצה ,בנוסף לעונשים
שהוטלו על פי סעיף זה.
5 .5לעניין סעיף זה “קבוצה מקצוענית” ו”קבוצה לא מקצוענית” כהגדרתן בתקנון הרישום.

דברי הסבר:

במקרים בהם בית הדין מרשיע קבוצה בעבירות של התפרצות לשדה משחק ,קריאות גזעניות ,פגיעה על ידי אוהדים
והתפרעות אוהדים ,התיקון המוצע מקנה לבית הדין את הסמכות להטיל במקום עונש חובה של קיום משחק ללא קהל
בפועל ,עונש של משחק רדיוס וכן לסווג ולסייג עונש של קיום משחק ללא קהל באופן המאפשר כניסת אוהדי הקבוצה
האורחת ואף חלק מאוהדי הקבוצה הביתית.
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תיקונים שהתקבלו ע”י הנהלת

02.12.09
מיום
ביום
ההתאחדות
19.12.12
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הודעות התאחדות
הוראות שעה

תקנון האליפות
תיקון לסעיף  8א’ ()6
נוסח קיים:
“()6

(א)

קבוצה מארחת חייבת להקצות בכל משחק ,כרטיסים לחיילים ולילדים עד גיל  18שנים ,במחיר מופחת
ממחיר כרטיס רגיל (להלן “ -כרטיס חייל/ילד”) ובמספר ,בהתאם למפורט להלן:

()1

מחיר כרטיס חייל/ילד לא יעלה  50%ממחיר כרטיס כניסה רגיל שהוזמן על ידי הקבוצה
המארחת לאותו יציע באצטדיון.

()2

הקבוצה המארחת תקצה ותפיץ כרטיסי חייל/נוער בכמות שלא תפחת מ 20% -מהמספר
הכולל של הכרטיסים שהוזמנו למשחק.

()3

כרטיסים חייל/נוער יימכרו אך ורק לחייל המציג תעודת חוגר/קצין או לילד/נער המציג
תעודה המעידה כי הינו מתחת לגיל  18שנים ולא יותר מכרטיס אחד לכל חייל/נער.
בדיקה מזהה ,כאמור ,תעשה גם בכניסה לתחומי האצטדיון.

()4

מחצית מכלל הכרטיסים המיועדים לחיילים//נוער ,ימכרו על ידי הקבוצה המארחת בקופות
האצטדיון ביום המשחק.

(ב)

מבלי לגרוע מהאמור בס”ק א’ לעיל ,רשאית קבוצה לייעד כרטיסים ,במחירים מופחתים ,למגזרים
שונים אחרים ,בהתאם לשיקול דעתה.

(ג)

קבוצה מארחת חייבת להעמיד לרשות הקבוצה האורחת כרטיסי כניסה בכמות שלא תפחת מ10% -
מתכולת האצטדיון המאושרת לקהל.

(ד)

מחירי הכרטיסים אשר יוקצו לאוהדי הקבוצה האורחת יהא זהה למחיר הכרטיסים אשר יוקצו לאוהדי
הקבוצה המארחת.
נקבעו מחירים שונים לכרטיסי הכניסה ליציעים שונים ,בהתייחס למיקומם באצטדיון ,יישמר עקרון
השוויון במחירי הכרטיסים לאוהדי שתי הקבוצות ,כאמור לעיל.

(ה)

הקבוצה המארחת תגרום לכך שהכרטיסים המיועדים לקבוצה האורחת יועמדו לרשותה ו/או לרשות
מי מטעמה ,זמן סביר לפני מועד המשחק ובתיאום מראש בין הקבוצות.
הקבוצה האורחת תגרום לכך שכל הכרטיסים אשר הועמדו לרשותה ,כאמור לעיל ואשר לא נמכרו על
ידה ,יוחזרו לקבוצה המארחת לפחות  24שעות לפני מועד המשחק.

(ו)

האמור בסעיף א ( )6לעיל אינו מתייחס למכירת מנויים לעונת משחקים”
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נוסח מוצע:

“()6

(א)

קבוצה מארחת חייבת להקצות בכל משחק ,כרטיסים לחיילים ולילדים עד גיל  18שנים ,במחיר
מופחת ממחיר כרטיס רגיל (להלן “ -כרטיס חייל/ילד”) ובמספר ,בהתאם למפורט להלן:

()1

מחיר כרטיס חייל/נוער/נשים לא יעלה  50%ממחיר כרטיס כניסה רגיל
שהוזמן על ידי הקבוצה המארחת לאותו יציע באצטדיון.
במקרה בו קבעה הקבוצה המארחת מחיר כרטיס רגיל בסך  50ש”ח או
בסכום מופחת מזה ,לא תחול הוראת סעיף זה לעיל.

()2

הקבוצה המארחת תקצה ותפיץ כרטיסי חייל/נוער/נשים בכמות שלא
תפחת מ 50% -מהמספר הכולל של הכרטיסים שהוקצו למשחק.

()3

כרטיסי חייל/נוער/נשים יימכרו אך ורק לחייל המציג תעודת חוגר/קצין
ולילד/נער המציג תעודה המעידה כי הינו מתחת לגיל  18שנים .לא יימכר
יותר מכרטיס אחד לכל חייל/נער/אישה.
בדיקה מזהה ,כאמור ,תעשה גם בכניסה לתחומי האצטדיון.

()4

 30%מכלל הכרטיסים המיועדים לחיילים/נוער/נשים ,יימכרו על ידי
הקבוצה המארחת בקופות האצטדיון ביום המשחק.

(ב)

מבלי לגרוע מהאמור בס”ק א’ לעיל ,רשאית קבוצה לייעד כרטיסים ,במחירים מופחתים,
לסטודנטים ,פנסיונרים ,נשים ונכים ,בהתאם לשיקול דעתה.

(ג) 	

קבוצה מארחת חייבת להעמיד לרשות הקבוצה האורחת כרטיסי כניסה בכמות שלא תפחת
מ 10% -מתכולת האצטדיון המאושרת לקהל.
ג  1העבירה הקבוצה המארחת לקבוצה האורחת ,עפ”י בקשתה של הקבוצה האורחת,
כרטיסים בשיעור העולה על הקבוע בס”ק ג’ לעיל ,תבטיח הקבוצה המארחת את
תשלום עמלת מכירת הכרטיסים שמעבר ל 10% -הנ”ל ,לשביעות רצון הקבוצה
המארחת.

(ד)

הקבוצה המארחת רשאית לייעד כרטיסים לקבוצה האורחת במחיר מופחת ממחירי הכרטיסים
המיועדים לאוהדיה.
נקבעו מחירים שונים לכרטיסי הכניסה ליציעים שונים ,בהתייחס למיקומם באצטדיון ,יחול
האמור בסעיף זה לעיל ,בהתאמה.

(ה)

הקבוצה המארחת תגרום לכך שכל הכרטיסים המיועדים לקבוצה האורחת יועמדו לרשותה
ו/או לרשות מי מטעמה ,זמן סביר לפני מועד המשחק ובתיאום מראש בין הקבוצות.
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הקבוצה האורחת תגרום לכך שכל הכרטיסים אשר הועמדו לרשותה ,כאמור לעיל ואשר לא
נמכרו על ידה ,יוחזרו לקבוצה המארחת לפחות  24שעות לפני מועד המשחק.

(ו)

האמור בסעיף א ( )6לעיל אינו מתייחס למכירת מנויים לעונת משחקים”

דברי הסבר

התיקון המוצע קובע כי כמות הכרטיסים שתוקצה לחיילים/נוער/נשים תהא  50%מכלל הכרטיסים שהוקצו למשחק ,במקום
 20%וכי כמות הכרטיסים מקטגוריה זו שיימכרו ביום המשחק בקופות האצטדיון לא יפחתו מ ( 30% -במקום  )50%מכלל
הכרטיסים שיועדו לקטגוריה זו .עוד קובע התיקון כי קבוצה מארחת יכולה לייעד כרטיסים לאוהדי קבוצה אורחת במחיר
מופחת מזה המוקצה לאוהדיה וכי כל הכרטיסים המיועדים לקבוצה האורחת יועברו ע”י הקבוצה המארחת ,או מי מטעמה,
לקבוצה האורחת לשם הפצתם לאוהדיה ,כפוף להסדר עמלות.

התיקון ייכנס לתוקף ביום .1.2.2013
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תקנון המשמעת
סעיף  22יא1
נוסח קיים:
1 .1הרשיע בית הדין קבוצה בעבירה של התנהגות אוהדים לפי הסעיפים (20יא)( ,יג)( ,יד) ו( -טו) לתקנון זה ,יטיל עליה את
העונשים הבאים:

א .בהרשעה ראשונה  -קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל וקנס בסכום
שלא יפחת מ( ₪ 10,000 -עשרת אלפים  )₪בליגה מקצוענית ,ובליגה לא מקצוענית  -קיום משחקה
הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל וקנס בסכום שלא יפחת מ 1,000 -שקלים חדשים
(אלף .)₪
ב .בהרשעה שנייה  -באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה ,קיום שני משחקי הבית הרשמיים
הבאים ללא קהל או שני משחקי רדיוס עם קהל ,או אחד ללא קהל ואחד רדיוס עם קהל ,וקנס בסכום
שלא יפחת מכפל הקנס שלעיל.
ג .בגין כל ההרשעה נוספת (שלישית ואילך) באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה  -הפחתת
 2נקודות ליגה ממאזן נקודותיה וקנס בסכום שלא יפחת משילוש הסך הנקוב בס”ק א לעיל.

2 .2כל העונשים המפורטים בסעיפים  1לעיל יהיו בפועל ולא על תנאי.

3 .3על אף האמור בס”ק  2לעיל ,במקרה של הרשעה לפי סעיף 20טו(2ג) ו/או (ד) ,רשאי בית הדין לחרוג מעונשי החובה
שנקבעו ולהטיל על הקבוצה הנאשמת עונש אחר לרבות קנס ,אם סבר ,מנימוקים שיירשמו ,כי הנסיבות אינן מצדיקות
הפעלת ענישה כאמור בסעיף (22יא).)1(1

4 .4אין באמור בסעיף זה כדי למנוע הפעלת עונשים על תנאי התלויים ועומדים נגד קבוצה ,בנוסף לעונשים שהוטלו על פי
סעיף זה.

5 .5לעניין סעיף זה “קבוצה מקצוענית” ו”קבוצה לא מקצוענית” כהגדרתן בתקנון הרישום.

נוסח מוצע:
1 .1הרשיע בית הדין קבוצה בעבירה של התנהגות אוהדים לפי הסעיפים (20יא)( ,יג)( ,יד) ו( -טו) לתקנון זה ,יטיל
עליה את העונשים הבאים:

א  .בהרשעה ראשונה  -קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל וקנס
בסכום שלא יפחת מ( ₪ 10,000 -עשרת אלפים  )₪בליגה מקצוענית ,ובליגה לא מקצוענית -
קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל וקנס בסכום שלא יפחת
מ 1,000 -שקלים חדשים (אלף .)₪
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ב  .בהרשעה שנייה  -באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה ,קיום שני משחקי הבית
הרשמיים הבאים ללא קהל או שני משחקי רדיוס עם קהל ,או אחד ללא קהל ואחד רדיוס עם
קהל ,וקנס בסכום שלא יפחת מכפל הקנס שלעיל.
ג  .בגין כל ההרשעה נוספת (שלישית ואילך) באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,באותה עונה
 הפחתת  2נקודות ליגה ממאזן נקודותיה וקנס בסכום שלא יפחת משילוש הסך הנקוב בס”קא לעיל.

2 .2כל העונשים המפורטים בסעיפים  1לעיל יהיו בפועל ולא על תנאי.

3 .3על אף האמור בס”ק  2לעיל ,במקרה של הרשעה לפי סעיף 20טו(2ג) ו/או (ד) ,רשאי בית הדין לחרוג מעונשי
החובה שנקבעו ולהטיל על הקבוצה הנאשמת עונש אחר לרבות קנס ,אם סבר ,מנימוקים שיירשמו ,כי הנסיבות
אינן מצדיקות הפעלת ענישה כאמור בסעיף (22יא).)1(1
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,במקרה של זריקת חפץ בודד אשר לא פגע באדם ולא גרם נזק
כלשהו יחולו הוראות סעיף  זה  .האמור לעיל לא יחול במקרה של זריקת חפץ שהוא מסוכן מעצם טיבו.

4 .4אין באמור בסעיף זה כדי למנוע הפעלת עונשים על תנאי התלויים ועומדים נגד קבוצה ,בנוסף לעונשים
שהוטלו על פי סעיף זה.

5 .5לעניין סעיף זה “קבוצה מקצוענית” ו”קבוצה לא מקצוענית” כהגדרתן בתקנון הרישום.

דברי הסבר:

מטרת התיקון היא להחריג את חובת הענישה המפורטת בסעיף ממקרים בהם נזרק חפץ בודד אשר לא פגע באדם ולא
נגרם נזק.

16

רישוי מועדונים ,פיקוח ובקרה פיננסית של אופ”א
הוספת הגדרה לסעיף  1הגדרות
נוסח חדש:

“חדלות פרעון”  צו זמני או קבוע להקפאת הליכים או פירוק או כינוס נכסים ו/או כל הליך משפטי אחר אשר ניתן
לגבי מועדון ע”מ להגן עליו בפני נושיו ,בין ביוזמת המועדון ובין ע”פ דרישת צד שלישי ,ומונה לו מפרק ו/או נאמן
ו/או כונס נכסים ,בין במינוי זמני ובין במינוי של קבע.
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סעיף 2ג
נוסח קיים:

ג .בנוסף להוראות תקנון זה ,יחולו הוראות סעיפים  53-74בתקנון UEFA Club Licensing and Financial Fair
 )Play Regulations (Aditional 2010החלות על כל מחזיק רישיון ומועמד לרשיון ומהוות חלק בלתי נפרד
מתקנון זה ומהדרישות האמורות בו .על כל מועמד לרישיון ומחזיק ברישיון לעמוד בתנאי תקנון זה ובנתאי התקנון
המפורסם על ידי אופ”א לרבות ההוראות בעניין פיקוח ובקרה פינאנסית (.)Finacial Fair Play

נוסח מוצע:

ג     .בנוסף להוראות תקנון זה ,יחולו הוראות סעיפים  53-74בתקנון UEFA Club Licensing and Financial
 )Fair Play Regulations (Aditional 2010החלות על כל מחזיק רישיון ומועמד לרשיון ומהוות חלק
בלתי נפרד מתקנון זה ומהדרישות האמורות בו .על כל מועמד לרישיון ומחזיק ברישיון לעמוד בתנאי
תקנון זה ובתנאי התקנון המפורסם על ידי אופ”א ,לרבות ההוראות בעניין פיקוח ובקרה פינאנסית
(.)Finacial Fair Play
אופ”א תהיה רשאית לנקוט בהליכים משמעתיים כנגד מחזיק רשיון או מועמד להחזיק ברשיון אשר לא
עמדו בהוראות.
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הוספת סעיף 4א
נוסח חדש:
4א .חדלות פרעון
א .הוגשה בקשה לרשיון ובטרם ניתן הרשיון נקלע המועדון להליך חדלות פרעון ,תבוטל הבקשה ולא
ינתן הרשיון.
ב .נכנסה קבוצה להליך חדלות פרעון לאחר מתן רשיון ,תחול הוראת סעיף 5ה 3שלהלן.
ג .מועדון אשר נקלע להליך של חדל”פ ,יוכל להגיש בקשה לרשיון לעונת המשחקים המתחילה,
לאחר חלוף  12חודשים מיום  31במאי שלאחר המועד בו יצא המועדון מאותו הליך.
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8ב(2ד( )2ד)3

נוסח קיים:

(ד )2ניתן להחריג חברת בת מהדוח המאוחד בכל אחד מהמקרים הבאים:
א.

פעילות חברת הבת חסרת משמעות בהשוואה לכל פעילות הקבוצה לפי מבקש הרישיון.

ב.

הפעילות של חברת הבת אינה קשורה באפן ברור ובלעדי לכדורגל.

(ד )3במידה וחברת הבת מוחרגת כאמור מהדוח המאוחד על הנהלת מבקש הרישיון לנמק את הסיבות לכך בפני נותן הרישיון.

נוסח מוצע:

(ד .1  )2מבקש הרישיון קובע את היקף הדיווח ,לדוגמה ,הישות או צירוף של ישויות אשר יש לספק מידע פיננסי
בנוגע אליהן .
 .2על היקף הדיווח לכלול את כל הישויות אשר בספריהן מדווחים הדברים הבאים:
א.

פיצויים ששולמו לעובדים הנובעים מהתחייבויות חוזיות או חוקיות;

ב.

הוצאות  /הכנסות מרכישה  /מכירה של כרטיס שחקן.

 .3על היקף הדיווח לכלול את כל הישויות המהוות חלק ממבנה הקבוצה המשפטית ,ובפרט את כל הישויות
המפיקות הכנסות ו/או המבצעות שירותים ו/או המוציאות הוצאות בקשר לפעילויות שלהלן של מבקש
הרישיון:
א.

מכירת כרטיסים;

ב.

חסות ופרסום;

ג.

שידור;

ד.

מסחור ואירוח;

ה.

הפעלת מועדונים (כלומר ,אדמיניסטרציה ,פעילויות של ימי משחקים ונסיעות);

ו.

מימון (לרבות מימון המובטח באמצעות ערבות או שעבוד של נכסי מבקש הרישיון);

ז.

שימוש וניהול של האצטדיון ומתקני אימונים;

ח.

ענף הנוער.

(ד )3ניתן לפטור ישות מדרישת היקף הדיווח רק אם:
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א.

היא לא מהותית בהשוואה לסך הקבוצה שגובשה על ידי מבקש הרישיון;

ב.

פעילותה העיקרית אינה קשורה לפעילויות ,המקומות ,הנכסים או המותג של מועדון  
הכדורגל  .

על מבקש הרישיון:
א)

להצהיר האם הפעילויות המפורטות בסעיף  3דווחו בספרי אחת הישויות הכלולות בהיקף
הדיווח ולספק הסבר מפורט במידה ואין כך הדבר; ו

ב)

להצדיק באופן מפורט את החרגתה מהיקף הדיווח של כל ישות הכלולה במבנה הקבוצה
המשפטית.
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סעיף 8ב10)2(2
נוסח קיים:

 .10המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות טבלת עובדים הכוללת את כל בעלי תפקידים המפורטים בסעיף 8ה לתקנון זה
(להלן “כח אדם ומינהלה”) ואשר הועסקו עד ה 31 -לדצמבר של העונה שקדמה .הטבלה תכלול בין היתר את שם
העובד ,תפקידו ,תאריך תחילת העסקה ,תאריך סיום העסקה (ככל שקיים) וכל חוב לעובד שמועד פרעונו עבר עד ליום
 31לדצמבר של העונה שקדמה וסיבת האיחור בתשלום.
המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות ,ע”פ דרישתו ולצורך מעקב אחר מילוי הוראות ס”ק זה ,את כל המסמכים הנדרשים
להוכחת תשלומי מס עד לתאריך  31בדצמבר של העונה שקדמה לביטוח לאומי ו/או למס הכנסה בהקשר לתשלומים
של המועמד לרשיון לעובדיו.
נוסח מוצע:

   .10המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות טבלת עובדים הכוללת את כל בעלי תפקידים המפורטים בסעיף 8ה
לתקנון זה (להלן “כח אדם ומינהלה”) ואשר הועסקו עד ה 31 -לדצמבר של העונה שקדמה .הטבלה תכלול
בין היתר את שם העובד ,תפקידו ,תאריך תחילת העסקה ,תאריך סיום העסקה (ככל שקיים) וכל חוב לעובד
שמועד פרעונו עבר עד ליום  31לדצמבר של העונה שקדמה וסיבת האיחור בתשלום.
המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות ,ע”פ דרישתו ולצורך מעקב אחר מילוי הוראות ס”ק זה ,את כל המסמכים
הנדרשים להוכחת תשלומי מס עד לתאריך  31בדצמבר של העונה שקדמה לביטוח לאומי ,למס הכנסה
בהקשר לתשלומים של המועמד לרשיון לעובדיו.
המועמד לרשיון יגיש ליו”ר הרשות טבלת תשלומים (בצורה של לוח סילוקין) לגבי תשלומים המגיעים
לרשויות המס בישראל.
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סעיף  8ב  – )2( 2הוספת סעיף 16
נוסח חדש:
  .16על המועמד לרשיון להגיש ליו”ר הרשות אישור בכתב לפיו החל ממועד הגשת האישור ועד חלוף  12החודשים
מיום ה 31-במאי שלפני הגשת האישור ,לא הוגשה כנגד המועדון בקשה למתן צו לחדלות פרעון ו/או לא ניתן
צו כאמור.עלה מהאישור שניתן ע”י המועדון כי במהלך התקופה האמורה נוקט לגבי המועדון הליך של חדלות
פרעון ,לא ינתן רשיון ,אלא כאמור בתקנון זה.
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סעיף 8ג’3
נוסח קיים:
.3

המועמד לרשיון יגיש תוכנית לפיתוח מחלקות הנוער לתקופה שבין  7-3שנים ,אשר תכלול ,בין השאר ,יעדים ומטרות
של המחלקות ,ארגון ומינהלה ,דרישות מינימליות לתפעול המחלקות ,פיתוח תשתיות ,משאבים כלכליים ,תוכנית
חינוכית הכוללת איסור שימוש בחומרים אסורים ,Anti Doping -תמיכה רפואית ותהליכי סקירה ומשוב להערכת
תוצאות.
הוראות התוכנית לפיתוח מחלקות הנוער של המועמד לרשיון לא תיפגענה בדרישות חוק חינוך חובה.

נוסח מוצע:

       .3המועמד לרשיון יגיש תוכנית לפיתוח מחלקות הנוער לתקופה שבין  7-3שנים ,אשר תכלול ,בין השאר ,יעדים
ומטרות של המחלקות ,ארגון ומינהלה ,דרישות מינימליות לתפעול המחלקות ,פיתוח תשתיות ,משאבים
כלכליים ,תוכנית חינוכית הכוללת איסור שימוש בחומרים אסורים ,Anti  Doping -תמיכה רפואית ותהליכי
סקירה ומשוב להערכת תוצאות.
הוראות התוכנית לפיתוח מחלקות הנוער של המועמד לרשיון לא תיפגענה בדרישות חוק חינוך חובה.
התכנית תיבדק ע”י נותן הרשיון.
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סעיף 8ה6
נוסח קיים:

.6

קצין ביטחון
כל מועמד לרשיון ימנה קצין ביטחון ,עם הכשרה מתאימה ,ויגדיר את סמכויותיו וחובותיו בכתב.
אדם כזה יכול שיהיה חלק מהנהלת המועמד לרשיון או אדם/חברה חיצוניים אשר יש להם חוזה בכתב עם המועמד
לרשיון למתן שירותי אבטחה וביטחון.

נוסח מוצע:

      .6קצין ביטחון
כל מועמד לרשיון ימנה קצין ביטחון ,עם הכשרה מתאימה בתחום אבטחה ובטיחות איצטדיונים ,ויגדיר את
סמכויותיו וחובותיו בכתב.
אדם כזה יכול שיהיה חלק מהנהלת המועמד לרשיון או אדם/חברה חיצוניים אשר יש להם חוזה בכתב עם
המועמד לרשיון למתן שירותי אבטחה וביטחון.
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סעיף  10ב’
נוסח קיים:

.10

ב .אופ”א ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות מדגמיות בכל שלב של הליך הרישוי למעניק
הרשיון ו/או המועמד לרשיון ,על מנת לבחון את ביצוען של הוראות תקנון זה.

נוסח מוצע:

         .10ב    .אופ”א ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות מדגמיות בכל שלב של הליך הרישוי
למעניק הרשיון ו/או המועמד לרשיון ,על מנת לבחון את ביצוען של הוראות תקנון זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הליך הרישוי יעמוד ,מדי שנה ,בתו תקן בינלאומיClub Licensing -
 , Quality Standartsשיקבע ע”י אופ”א .פיקוח על תו תקן זה יכול שיעשה ע”י גוף עצמאי שימונה
ע”י אופ”א.

דברי הסבר:

תיקונים אלו מתבקשים לאור השינויים בתקנון רישוי מועדונים של אופ”א ועל פי בקשתה .בכל אי התאמה או סתירה בין
הגרסה האנגלית של אופ”א לבין הגרסה העברית ,תגבר גרסת התקנון באנגלית שנוסחה ע”י אופ”א”.
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מיום 02.12.09

התאחדות
הודעות
הוראות שעה
הוראות שעה

- 29 -

29

תקנון האליפות
תיקון הוראת שעה לעונת המשחקים 2012/13
בעניין ליגה לנערים ב’
בשל העובדה כי לעונת  2012-13נרשמו קבוצות במספר המחייב פתיחה של שמונה מחוזות בליגת נערים ב’ (בעוד שהוראת
השעה המקורית מתייחסת לחמישה מחוזות בלבד) נדרש תיקון להוראת השעה ולפיו בעונת המשחקים  2012-13מספר
המחוזות בליגה לנערים ב’ יהיה שמונה.

השינוי בהוראת השעה (ביחד עם תיקון סעיף 2ג( )4לתקנון האליפות המגדיל את מספר הקבוצות בשני המחוזות ל 16 -
במקום  )14יאפשר ,בתום עונת המשחקים  ,2012-13עלייה של שמונה קבוצות משמונה מחוזות מליגה לנערים ב’ לליגת
נערים ב’ ארצית ,צפון או דרום .הקבוצות שהעפילו יפוצלו בין שני המחוזות הנ”ל על פי הוראות התקנון.
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תיקון הוראת שעה לעונת המשחקים 2012/13
בעניין שינוי מבנה ליגות לנערים א’
בשל העובדה כי לעונת  2012-13נרשמו קבוצות במספר המחייב הקמת חמישה מחוזות לליגת נערים א (בעוד שהוראת
השעה המקורית מתייחסת לארבעה מחוזות בלבד) נדרש תיקון להוראת השעה הנ”ל ,בנוסח שלהלן:

.1

הקבוצות שידורגו במקומות  1-8בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ ארצית צפון ישובצו
לליגת נערים א’ על בעונת .2013/14

.2

הקבוצות שידורגו במקומות  1-8בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ ארצית דרום ישובצו
לליגת נערים א’ על בעונת .2013/14

.3

הקבוצות שידורגו במקומות  9-14בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ ארצית צפון ישובצו
לליגת נערים א’ ארצית צפון בעונת .2013/14

.4

הקבוצות שידורגו במקומות  9-14בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ ארצית דרום ישובצו
לליגת נערים א’ ארצית דרום בעונת .2013/14

.5

הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ מרכז ישובצו לליגת
נערים א’ ארצית דרום בעונת .2013/14

.6

הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ דן ישובצו לליגת נערים
א’ ארצית דרום בעונת .2013/14

.7

הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ צפון  1ישובצו לליגת
נערים א’ ארצית צפון בעונת .2013/14

.8

הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ צפון ישובצו לליגת נערים
א’ ארצית צפון בעונת .2013/14

.9

הקבוצות שידורגו במקומות  1-4בתום עונת המשחקים  2012/13בליגת נערים א’ שרון ישובצו בצורה
הבאה :שתי קבוצות ישובצו לליגת נערים א ארצית צפון ,שתי קבוצות ישובצו לליגת נערים א ארצית דרום
בעונת .2013/14

.10

יתר הקבוצות ישובצו בליגה הארצית לנערים א’ (ליגה שלישית) על פי שיוכן הגיאוגרפי ולפי שיקולה של
ועדת ליגה וגביע.

השינוי בהוראת השעה בא לידי ביטוי רק בסעיף  9לעיל המתייחס להקמת מחוז חמישי -מחוז שרון בליגת נערים
א מחוזית.

הוראת השעה הנ”ל מביאה לכך שבעונת המשחקים  2013/14תהיינה בכל אחד משני המחוזות בליגת נערים א לאומית צפון
ודרום  16קבוצות במקום  14כמצוין בסעיף (3א) והיא מהווה תיקון לעונת המשחקים האמורה לגבי תיקון סעיף (3א) לתקנון
האליפות.
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הוראת שעה לעונת המשחקים  2012-13בעניין ליגה ג’
בהתאם לתקנון האליפות ,בתום עונת המשחקים אמורות לעלות  8קבוצות מליגה ג’ לליגה ב’.
לאחר תום מועד הרישום לליגה ג’ ,התברר כי נרשמו מספר קבוצות המאפשר פתיחה של  6מחוזות ליגה ג’.
לפיכך הוחלט כי בעונת המשחקים  2012/13ישובצו הקבוצות שנרשמו לעונת  2012/13לליגה ג’ ל 6-מחוזות כדלקמן:
1 .1מחוז גליל עליון
2 .2מחוז יזרעאל
3 .3מחוז שומרון
4 .4מחוז שרון
5 .5מחוז תל אביב
6 .6מחוז מרכז -דרום

בהתייחס לאמור לעיל ,סדר העליות לליגה ב’ יהיה כדלקמן:
 .1הקבוצות שידורגו במקום הראשון בכל מחוז בתום עונת המשחקים  2012/13יעלו לליגה ב’.
סה”כ  6עולות כלהלן:
• 3קבוצות עולות לליגה ב’ דרום א’ ודרום ב’ ממחוזות שרון ,ת”ר ומרכז ,ועוד  3עולות לליגה ב’ צפון א’ וצפון
ב’ ממחוזות גליל עליון ,שומרון ,יזרעאל.

 .2עולה נוספת לאזור צפון תעלה ממחוזות גליל עליון ,יזרעאל ושומרון במתכונת כדלקמן:
•מבין הקבוצות שידורגו במקום השני באחד ממחוזות גליל עליון ,יזרעאל ושומרון ,יתקיים משחק מכריע
במגרש ניטרלי ,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 המקסימלי שיכולות היו
לצבור במהלך העונה.
סה”כ :עולה אחת.
 .3קבוצה עולה נוספת לאזור דרום תעלה ממחוזות שרון ,תל אביב ,מרכז ,במתכונת כדלקמן:
•מבין הקבוצות שידורגו במקום השני באחד ממחוזות שרון ,תל אביב ,מרכז ,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 המקסימלי שיכולות היו לצבור
במהלך העונה.
סה”כ :עולה אחת.

שיבוץ הקבוצות העולות במחוזות ליגה ב’ ייקבע ע”י ועדת ליגה וגביע כאמור בתקנון האליפות ,כאשר הקבוצה
המנצחת מבין המקומות השניים מיועדת לליגה ב’ דרום ב’.
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