
 נספח ב' )"נספח גביע הטוטו"( לתקנון גביע המדינהנוסח מוצע מתוקן ל

 :יוחלפו בסעיפים הבאים 8-2סעיפים ליגת העל"  -תחת כותרת "גביע הטוטו 

ארבע הקבוצות המשתתפות  -"אירופאיות" הקבוצות התחולקנה לשתי קטגוריות: ליגת העל קבוצות  .2
 עשר הקבוצות ה"רגילות" אשר אינן משתתפות במפעלים האירופאים.  -במפעלים האירופאים ו

אשר ישוחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד קבוצות  5 בניהקבוצות הרגילות תשובצנה לשני בתים  .3
השיבוץ ייעשה על ידי וועדת הליגה והגביע לפי שיקול דעתה כאשר הביתיות תקבע על פי ההגרלה. 

. כל אחת מן הקבוצות הרגילות תשולב על סמך מיקום גיאוגרפי(המלא והמוחלט )אך במידת הניתן 
כאשר מקום בו מספר הנקודות של  בחצאי הגמר או במשחקי הדירוג בהתאם למיקומן בשלב הבתים

 :הבאים הפרמטריםפי  על יקבעבתוך כל בית, שתי קבוצות )או יותר( יהיה זהה אזי דירוגן הסופי, 

 הגבוה יותר; שערים הפרשעל פי  .א
 בהפרש השערים על פי הקבוצה בעלת מספר הנצחונות הרב יותר; מקרה של שוויוןב .ב
 במקרה של מספר נצחונות זהה על פי מספר שערי הזכות הגבוה יותר; .ג
במקרה של שוויון גם במספר שערי הזכות על פי התוצאה במשחק שנערך בין הקבוצות בשלב  .ד

טבלה פנימית  -בכל הפרמטרים הנ"ל הבתים )ובמקרה של יותר משתי קבוצות הזהות לחלוטין 
 המתייחסת לפרמטרים אלו(;

 בסיוםבהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ"ל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום הקבוצות  .ה
 .)כאשר כל מיקום בליגת העל יגבור על מיקום בליגה הלאומית( הקודמת המשחקים עונת

 
ות על העפלה לשלב חצי הגמר: המשחק הראשון הקבוצות האירופאיות תקיימנה שני משחקי התמודד .4

והמשחק השני יהיה  האליפותערך בהתאם להוראות תקנון יהיה משחק "אלוף האלופים" אשר יי
התמודדות )"משחק נפרד אשר ייערך בין שתי הקבוצות אשר אינן משתתפות ב"אלוף האלופים" 

רופאיות תעפילנה אף הן "(. המנצחת באלוף האלופים והמנצחת בהתמודדות האיהאירופאיות
  למשחקי חצי גמר גביע הטוטו. 

 לאחר שלב הבתים והתמודדות האירופאיות ייערכו המשחקים כדלקמן: .5
 

 בשלב הבתים )דירוג נמוך(. ראשוןמקום  נגדאלוף האלופים" זוכת "חצי גמר א':  .א
 . גבוה(בשלב הבתים )דירוג ראשון מקום זוכת התמודדות האירופאיות נגד חצי גמר ב':  .ב
 מקום שני שלב הבתים )דירוג גבוה(.נגד : מפסידת אלוף האלופים 5-6מקומות  .ג
 מקום שני שלב הבתים )דירוג נמוך(.נגד  התמודדות האירופאיותב המפסידה: 7-8מקומות  .ד
 '.במקום שלישי בית נגד ' א: מקום שלישי בית 9-10מקומות  .ה
 '.בבית רביעי מקום נגד ' א: מקום רביעי בית 11-12מקומות  .ו
 '.במקום חמישי בית א' נגד : מקום חמישי בית 13-14מקומות  .ז

 
דירוג -לעניין סעיף זה מובהר כי בסיומו של שלב הבתים המקומות הראשון והשני בכל בית יסווגו כ

נקודות ומוליכת בית ב' סיימה  11גבוה או דירוג נמוך. לצורך העניין היה ומוליכת בית א' סיימה עם 
אזי תוגדר מוליכת בית א' כמקום ראשון בשלב הבתים )דירוג גבוה( ומוליכת בית ב'  נקודות 10עם 

תוגדר כמקום ראשון בשלב הבתים )דירוג נמוך(; במקרה של שוויון בנקודות הקבוצה שסיימה את 
העונה הקודמת במיקום גבוה יותר בטבלה )כאשר כל מיקום בליגת העל יגבור על מיקום בליגה 

 המיקום הגבוה. תכזו בעל הלאומית( תוגדר
 

ב. )"הכרעה במשחקים"( לתקנון משחקי גביע המדינה תחולנה לגבי הכרעה במשחקי 6הוראות סעיף 
, קרי, בליגת העל חצי גמר וגמר למעט ככל הנוגע למועד הארכה אשר לא יחול במשחקי גביע הטוטו

 מטרים. 11-בעיטות מעם סיום המשחק ללא הכרעה יפנו הקבוצות ישירות להכרעה על דרך 
 

בשלב הבתים אירוח המשחקים יקבע על פי הגרלה. בחצאי הגמר ומשחקי הדירוג אירוח המשחקים:  .6
ד' לעיל( תיערך הגרלה אחת בה יקבע האם האירוח יהיה על 5-א'5)כמפורט בסעיפים  5-8למקומות 

י הדירוג הנותרים המשתתפות בשלבים אלו. משחקכולן ידי האירופאיות כולן או על ידי הרגילות 
ז'( תיערך הגרלה אחת בה יקבע האם האירוח יהיה על ידי קבוצות בית א' כולן או על ידי 5-ה'5)

 קבוצות בית ב'. 

חלוקת הכנסות/הוצאות: בכל המשחקים שאינם משחק הגמר תשא הקבוצה שתקבע כמארחת בכל  .7
בלבד משחק הגמר  ות.ההוצאות, ותיהנה מכל ההכנסות, כקבוצה מארחת בהתאם לתקנון האליפ

וחלוקת .א' )"ארגון המשחקים"( לתקנון גביע המדינה 14לפי הוראות סעיף יאורגן על ידי המנהלת 
 ..ג לתקנון גביע המדינה16ההכנסות/הוצאות בו תהיה בהתאם לאמור בסעיף 

 

 



 חריגים: .8
 

)"בית השש"( אחד מהבתים יכלול שש קבוצות  במקרה בו זוכת הגביע משחקת בליגה הלאומית:
ת לחצי הגמר ותבוצע , האלופה תעפיל אוטומטיהבתים יכלול חמש קבוצות )"בית החמש"(מואחד 

 :הדירוג כדלקמן התאמה למשחקי
 
 חצי גמר א': אלופת המדינה נגד מקום ראשון בבית החמש; .א
 חצי גמר ב': זוכת התמודדות האירופאיות נגד מקום ראשון בבית השש;  .ב
 התמודדות האירופאיות נגד מקום שני בבית השש; : מפסידת 5-6מקומות  .ג
 מקום שני בית החמש נגד מקום שלישי בית השש;: 7-8מקומות  .ד
 : מקום שלישי בית החמש נגד מקום רביעי בית השש;9-10מקומות  .ה
 : מקום רביעי בית החמש נגד מקום חמישי בית השש; 11-12מקומות  .ו
 שישי בית השש. : מקום חמישי בית החמש נגד מקום13-14מקומות  .ז
 

ג' שם יוחלט 8-א'8משחקים  הביתיות תקבע במקרה זה על ידי שתי הגרלות נפרדות: הראשונה לגבי
ביחס ז' שם יוגרל האם 8-ד'8אירופאיות" או ה"רגילות" מארחות והשניה לגבי משחקים האם ה"

 כל הקבוצות מבית השש.ללכל הקבוצות מבית החמש או למשחקים אלו תוקנה הביתיות 
 

)א( משתתפת אלוף  במקרה בו האלופה או מחזיקת הגביע לא קיבלו רשיון לשחק בתחרויות אופ"א:
נגד המקום הראשון  האלופים אשר יש לה רשיון לשחק בתחרויות אופ"א תשובץ למשחק חצי הגמר

; )ב( הקבוצה אשר לא וזאת ללא קשר לתוצאת משחק אלוף האלופים בשלב הבתים )דירוג נמוך(
( וללא קשר לתוצאה בו משחק אלוף האלופיםלרשיון לשחק בתחרויות אופ"א תשובץ )בנוסף קיבלה 

ף הקבוצה אשר לא קיבלה רשיון לשחק ללשלב הבתים; )ג( הקבוצה אשר שולבה באירופה ח
ותתמודד מול המקום השני בשלב  בתחרויות אופ"א תיראה כאילו הפסידה במשחק אלוף האלופים

 . 5-6 הבתים במאבק על מקומות
 

במקרה בו מחזיקת הגביע משחקת בליגה הלאומית והאלופה אינה בעלת רשיון לשחק בתחרויות 
 אופ"א תדון הנהלת ההתאחדות בביצוע שינוי אד הוק בשיטת התחרות. 

ככל ויחול שינוי במספר הקבוצות הישראליות הזכאיות להשתתף באירופה ו/או במבנה הליגות תבצע 
 שינוי השיטה באופן קבוע.הנהלת ההתאחדות דיון ב

במסגרת תחרות בינלאומית או בו במידה ולא ניתן יהיה לשחק באצטדיון ביתי של קבוצה בשל שימוש 
מכל סיבה אחרת אשר תאושר על ידי וועדת הליגה והגביע, תוכל וועדת הליגה והגביע לדרוש 

  מהקבוצה למצוא אצטדיון חלופי אשר יאושר על ידי וועדת הליגה והגביע.

 :יוחלפו בסעיפים הבאים 7-3סעיפים " הליגה הלאומית -תחת כותרת "גביע הטוטו 

 יבוב אחד כאשר הביתיות תקבע על פי הגרלה. המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה בת ס .3
 בתים.שלב הבהישגיה כל קבוצה תשולב בחצאי הגמר או במשחקי הדירוג לפי בתום שלב הבתים 

 בתוך כל בית, יקבעמקום בו מספר הנקודות של שתי קבוצות )או יותר( יהיה זהה אזי דירוגן הסופי, 
 הבאים: פי הפרמטרים על

 הגבוה יותר; שערים הפרשעל פי  .א
 במקרה של שוויון בהפרש השערים על פי הקבוצה בעלת מספר הנצחונות הרב יותר; .ב
 זהה על פי מספר שערי הזכות הגבוה יותר; במקרה של מספר נצחונות .ג
במקרה של שוויון גם במספר שערי הזכות על פי התוצאה במשחק שנערך בין הקבוצות בשלב  .ד

טבלה פנימית  -הבתים )ובמקרה של יותר משתי קבוצות הזהות לחלוטין בכל הפרמטרים הנ"ל 
 המתייחסת לפרמטרים אלו(;

 בסיוםל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום הקבוצות בהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ" .ה
 .)כאשר כל מיקום בליגה הלאומית יגבור על מיקום בליגה א'( הקודמת המשחקים עונת

ארבע הקבוצות אשר תדורגנה במקום הראשון בכל אחד מהבתים תעפלנה לחצאי לאחר שלב הבתים  .4
 - כדלקמן התבניתעל פי בכל בית( תקיימנה מפגש דירוג בודד  2-4יתר הקבוצות )מקומות  הגמר.

 :כאשר הבתים עצמם והביתיות יקבעו בהגרלה

 חצי גמר א': מקום ראשון בית א' נגד מקום ראשון בית ב'. .א
 חצי גמר ב': מקום ראשון בית ג' נגד מקום ראשון בית ד'. .ב
 מקום שני בית ב'.: מקום שני בית א' נגד 5-8מקומות  .ג
 : מקום שני בית ג' נגד מקום שני בית ד'.5-8מקומות  .ד
 : מקום שלישי בית א' נגד מקום שלישי בית ב'.9-12מקומות  .ה



 : מקום שלישי בית ג' נגד מקום שלישי בית ד'.9-12מקומות  .ו
 : מקום רביעי בית א' נגד מקום רביעי בית ב'.13-16מקומות  .ז
 ת ג' נגד מקום רביעי בית ד'.: מקום רביעי בי13-16מקומות  .ח
 

. כך למשל, היה ובהגרלה יצא תתיערך הגרלה במסגרתה יקבעו זהות המתמודדות והקבוצה הביתי .5
דיוק שבית א' מארח את בית ב', ובית ג' מארח את בית ד', אזי משחקי חצי הגמר והדירוג יהיו ב

תתמודדנה בגמר גביע הטוטו המנצחות בחצאי הגמר לעיל.  4התאם לדוגמה המפורטת בסעיף ב
.א' )"ארגון 14לליגה הלאומית אשר יאורגן על ידי המנהלת וההתאחדות לפי הוראות סעיף 

; חלוקת ההכנסות/הוצאות במשחק הגמר תהיה בהתאם המשחקים"( לתקנון גביע המדינה
בכל המשחקים שאינם משחק הגמר תשא הקבוצה .ג לתקנון גביע המדינה. 16לאמור בסעיף 

בע כמארחת בכל ההוצאות, ותיהנה מכל ההכנסות, כקבוצה מארחת בהתאם לתקנון שתק
 האליפות.  

ב. )"הכרעה במשחקים"( לתקנון משחקי גביע המדינה תחולנה לגבי הכרעה 6הוראות סעיף  .6
בליגה  במשחקי חצי גמר וגמר למעט ככל הנוגע למועד הארכה אשר לא יחול במשחקי גביע הטוטו

-סיום המשחק ללא הכרעה יפנו הקבוצות ישירות להכרעה על דרך בעיטות מ , קרי, עםהלאומית
 מטרים. 11

במידה ולא ניתן יהיה לשחק באצטדיון ביתי של קבוצה בשל שימוש באצטדיון במסגרת תחרות  .7
בינלאומית, או מכל סיבה אחרת אשר תאושר על ידי וועדת הליגה והגביע, תוכל וועדת הליגה 

 ה למצוא אצטדיון חלופי אשר יאושר על ידי וועדת הליגה והגביע. והגביע לדרוש מהקבוצ

 


