
 

 נספח ה'

 

 ליגת נשים

 תקנוני ההתאחדות יחולו, בשינויים המתחייבים, על ליגת הנשים על .1

 הקבוצות הנמנות על הליגה ועל כל פרט, לרבות שחקניות, מאמנות/ 

 מאמנים ובעלות/בעלי תפקידים בקבוצות אלה. 

 

 בתקנוןמי שחברה בהתאחדות כהגדרתה "קבוצה בליגת נשים תהיה  .2

 ’.תקנון הרישוםושנרשמה בהתאחדות בהתאם להוראות "” היסוד 

 

 קבוצה בליגת הנשים הנה קבוצה "לא מקצוענית" כהגדרתה בתקנוני .3

 ההתאחדות ובהתאמה יחולו לגביה הוראות החלות על קבוצה "לא  

 המחייבים על פי הוראת נספח זה.מקצוענית", למעט השינויים  

 

  קבוצות. 8לנשים תמנה  ליגת העל 4.1 .4

 

 קבוצות, למעט כמפורט 12תמנה עד  הלאומיתהליגה  4.2 

 .4.3בסעיף   

 

הליגה לשני   , תחולקלאומיתקבוצות לליגה ה 12-תירשמנה למעלה מ 4.3 
 ועדת ליגה וגביע.    בהתאם להחלטת  מחוזות )צפון ודרום(, והקבוצות תשובצנה

 

 יתקיימו בשיטה של שני ליגת העלמשחקי  4.4.1 4.4 

  ומשחקים שישוחק יסיבובשני  סיבובי משחקים ו   
 בשיטת פלייאוף )עליון ותחתון(. שני סיבובי המשחקים    

 המשחקים יהראשונים ישוחקו בשיטת בית וחוץ. סיבוב   

 תחולת תקנונים

 

 התאגדות

 וחברות

 בהתאחדות

 מבנה הליגה        



 וגביע על פי  על ידי ועדת ליגה וייקבע והרביעי השלישי    
 מיקום הקבוצות בטבלת הליגה בתום שני הסיבובים    

   הראשונים.   

 הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום עונת   

 המשחקים בליגה הראשונה, תוכרז כאלופת המדינה   

 לנשים.   

 בתום עונת המשחקים  8-הקבוצה אשר תדורג במקום ה 4.3.2  

 לליגה השנייה.בליגה הראשונה, תרד    

 

 בתום עונת המשחקים 1-הקבוצה שתדורג במקום ה 4.3.3  

 . בנוסף לאמור לעיל,לליגת העלתעלה  הלאומית בליגה    
 קבוצות 6-תמנה למעלה מ הלאומיתבמידה והליגה     

 בליגת העליתקיים משחק מבחן על הזכות לשחק    

 םבתום עונת המשחקי 7-בין הקבוצות שתדורג במקום ה   

 2-לבין הקבוצה שתדורג במקום ה בליגת העל   

 . המשחק יתקייםלאומיתבתום עונת המשחקים בליגה ה   

 במגרש נייטרלי שיקבע ע"י ועדת הליגה והגביע עפ"י   

 ב. לתקנון גביע המדינה )"שיטת6הוראות סעיף    

 המשחקים"(.   

 

 לשני מחוזות, לא יתקיים משחק לאומיתחולקה הליגה ה 4.3.4  
 תרדנה ליגת העלומ 4.3.3מבחן כאמור בס"ק      
   

 תעפלנה לאומיתומהליגה ה 7-8הקבוצות שדורגו במקומות    

  לליגה הראשונה שתי הקבוצות אשר בתום עונת   
 המשחקים תדורגנה ראשונות בכל מחוז.    

 

    -עלבליגת הבמקרה בו התפנה מקום של קבוצה/ות  4.4 

 ( לתקנון האליפות לגבי שיבוץ1)ד8ה12תחולנה הוראות סעיף   

 הקבוצה/ות.  



 

בליגה זו, לרבות וכן שיטת המשחקים  ליגה נוספת, ככל ותיפתח,מבנה  4.5 

ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע, בין השאר בהתייחס  ארגון וקיום טורנירים,

 (15.3.16יקון )ת למספר הקבוצות ולמספר השחקניות שנרשמו.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנוני ההתאחדות, יחולו על ליגת נשים .5
  

 ההוראות המפורטות להלן: 

 לוח משחקים 

 לוח המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע, ויאושר על ידי  5.1 

 מזכירות ההתאחדות.  

 המשחקים.לוח המשחקים יפורסם בציון תאריכי  5.2 

  ועדת הליגה והגביע תקבע ותפרסם לפני תחילת עונת משחקים 5.3 
 את לוח השעות להתחלת המשחקים.   

 לנשים יערכו שני סיבובי משחקים. בליגת העל 5.4 

 לנשים יקבע לוח המשחקים על ידי ועדת הליגה לאומיתבליגה ה 5.5 

 והגביע בהתאם למספר הקבוצות שיירשמו.  

 מגרש ביתי 

 מגרשה הביתי של קבוצה בליגת נשים יעמוד בסטנדרטים 5.6 

 ". בעת רישומה, תמציאבתקנון האליפותהקבועים "  

 הקבוצה להתאחדות אישור מבעלי המגרש הביתי בדבר זכות  

 השימוש בו עד תום עונת המשחקים.  

 הליך אישורו של מגרש ביתי על ידי ההתאחדות יהיה בהתאם 5.7 

 " בעת רישומה, תמציאבתקנון האליפותהקבועות "להוראות   

 הקבוצה להתאחדות אישור מבעלי המגרש הביתי בדבר זכות  

 השימוש בו עד תום עונת המשחקים.  

   ועדת ליגה וגביע תהיה רשאית לאשר החלפת ביתיות במהלך 5.8 

 סיבוב המשחקים הראשון בליגת נשים בהתאם להוראות  

 שינויים במגרש" –לתקנון האליפות ( 8ד)5הקבועות בסיף   

 ".הביתי  

 הוראות

 מיוחדות



 

 תקציב ובקרה 

 

 יחולו בקרה ופיקוח תקציבי, ליגת העלעל קבוצות  5.9 

  בהתאם למפורט להלן:  

 הגשת מאזן ואישור תקציב לפני תחילת עונת משחקים 5.9.1  

 מרואה החשבון מטעם ההתאחדות.   

 שחקים.ביקורת בעמידה תקציבית בתום עונת המ 5.9.2  

 המצאת בטוחות על פי נהלים שיקבעו על ידי 5.9.3  

 ההתאחדות.   

 

 שלא תעמוד בתנאים המפורטים בס"ק בליגת העלקבוצה  5.10 

 .לאומיתימים לפני פתיחת העונה, תרד לליגה ה 14לעיל עד  5.9  

 מזכירות ההתאחדות תקבע נוהלי בקרה מפורטים בהתאם  

 לנדרש.  

 רישום והעברות

 קבוצה חדשה או קבוצה המחדשת רישומה, תרשום 5.11.1 5.11 

 שחקניות. 20בשורותיה לפחות    

 בטל 5.11.2  

 א לתקנון12העברת שחקנית תעשה בהתאם להוראות סעיף  5.12 

 הרישום )"העברת שחקן מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה לא  

 מקצוענית"(.  

  שנים. 16.5 גילה של שחקנית בליגת נשים לא יפחת מ 5.13 

   לעיל, רשאית קבוצה לרשום 5.13על אף האמור בסעיף  5.14 

 שנים וזאת 16.5 -ל 16שחקניות אשר גילן בן  2בשורותיה עד   

 בכפוף להצגת אישור רפואי מיוחד על כשירותן הגופנית להשתלב  
 בליגת בוגרות, אשר יומצא בצמוד לטפסי הרישום של שחקניות   

 אלה.  

 



 פעולת רישום בקבוצת נשים תבוצע רק במהלך שתי התקפות 5.15 

  המפורטות להלן 

 החל מיום תחילת הפגרה הרשמית עליה החליטה הנהלת 5.15.1  

   של השבוע שאחרי 19:00ההתאחדות ועד ליום ד' שעה    

 המחזור השלישי של הליגה בה הקבוצה שבמסגרתה   

 ופתנרשמה השחקנית משתתפת ונוטלת חלק )"תק   

    
 רישום ראשונה"(.

הרישום השנייה  תותאם ותהיה זהה לחלון העברות  תקופת 5.15.2  
 מטעמים וגביע ליגה ועדת של בהחלטה החלון את לשנות אפשרותהבינלאומי בכפוף ל

תתקבל לפני פתיחת חלון  מסוימת עונה לגבי כאמור שהחלטה ובלבד בהחלטה שיפורטו
 ההעברות של חודשי הקיץ שבטרם אותה עונה. 

 לחודש עד תתאפשר ונערות ילדות,  טרומיות בליגות חדשה שחקנית רישום פעולת 5.15.3
  .הקבועים למועדים בכפוף המשחקים עונת לתום

 שחקניות זרות

ע''פ  ,זמנית בוזרות", "שחקניות  שלושארבע קבוצה רשאית לרשום בשורותיה עד  5.16
שחקניות,  שלושארבעלהלן, אולם בכל מקרה לא יותר מ 5.16.2ו/או ע''פ ס''ק  5.16.1ס''ק 

 בהתאם לאמור להלן:

  

שחקניות זרות העונה/העונות  שלושארבע שחקנית זרה אחת עד   5.16.1
 :על כל שלושת התנאים המפורטים להלן

השחקנית הזרה משחק הכדורגל אינו עיסוקה העיקרי של  5.16.1.1
 .בישראל

שהותה של השחקנית הזרה בישראל הינה מכוח אשרה שהוצאה  5.16.1.2
 .כדין לצורך עיסוקה בישראל

  ,השחקנית הזרה שהתה בישראל, טרם מועד רישומה בקבוצה 5.16.1.3
 חודשים. 12לפחות 

 שחקניות זרות כהגדרת "שחקן זר" ב"תקנון ארבעשלוש שחקנית זרה אחת עד  5.16.2
התשלומים  ,הרישום", כפוף להפקדת בטוחה ספציפית להבטחת תשלום מלוא השכר

וההוצאות להם התחייבה קבוצה כלפי השחקנית כפי שיידרשו על ידי רואה חשבון כאמור 
 (19.10.15)תיקון  .בנספח ליגת נשים לתקנון האליפות

 קבוצה המשתתפת בתחרויות המאורגנות על ידי אופ"א תהא 5.17 

 "שחקניות זרות", כאמור ארבע שלושרשאית לרשום בשורותיה עד   

 לעיל. 5.16בס"ק   

 תהיה חייבת בכל משחק לקיים את שני התנאים שלהלן: העלכל קבוצה בליגת  א.5.17



לרשום בטופס המשחק לפחות שתי שחקניות שגילן ביום הראשון  .1
 שנים.  20 -לאוגוסט הקודם לפתיחת העונה היה פחות מ

 
דקות, לפחות שחקנית אחת   45במהלך כל משחק, לאורך לפחות לשתף  .2

 שנים. 20 -שאינה שחקנית זרה שגילה נמוך מ
הקבוצות תיערכנה מבחינת הרכבי הקבוצות כך שהן תוכלנה לעמוד בקיום שני 
התנאים לעיל בכל משחק ומשחק. כמו כן, יתאימו הקבוצות את הרכביהן במהלך 

לעיל גם במקרה שבו שותפה במשחק  2ל תנאי המשחק כדי להבטיח את קיומו ש
והיא נאלצה לעזוב את שדה המשחק מחמת  20רק שחקנית אחת מתחת לגיל 

 , שאינה שחקנית זרה, פציעה או הרחקה. במקרה זה תשולב שחקנית אחרת
)מבין הרשומות בטופס המשחק( אף אם תפקידה שונה מזה של  20 -שגילה פחות מ

 גרש.השחקנית שעזבה את שדה המ

הפרה ראשונה של הוראה זו במהלך עונה, הגם שמדובר בעבירת משמעת, לא 
החל מההפרה השנייה בעונה תגרור העמדה לדין והקבוצה תקבל התראה מנהלית. 

של הוראה זו, יחולו על העניין הוראות תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל, 
א' לתקנון המשמעת  22אולם לעניין הענישה לא תחול במקרה זה הוראת סעיף 

 22ומדרג העונשים שהקבוצה תהיה עשויה לקבל הינם העונשים המפורטים בסעיף 
  ב' ואילך לתקנון המשמעת

 חילופים

 שחקניות מתוך 7קבוצה רשאית להחליף במהלך משחק עד  5.18 

 רשימת השחקניות שהוגשה לשופט המשחק.  

 קבוצת ילדות ונערות 

   אשר נרשמה בהתאחדות, בין אם קבוצת ילדות היא קבוצה 5.19

 היא מסונפת לקבוצת בוגרים/בוגרות ובין אם היא רשומה 

 באופן עצמאי. 

 רשאיות לשחק בקבוצת ילדות שחקניות אשר נולדות בשנתונים 

 אשר נקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע כשנתוני ילדות. 

    קבוצת נערות היא קבוצה אשר נרשמה בהתאחדות, בין אם 5.20

 באופן עצמאי. היא מסונפת לקבוצת בוגרים/בוגרות ובין אם היא רשומה 

 רשאיות לשחק בקבוצת נערות שחקניות אשר נולדו בשנתונים 

 אשר נקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע כשנתוני נערות. 

 ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר רישום ושיתוף של שחקניות 5.21

  כן לאשר רישום ושיתוף שלבקבוצת נערות ו בשנתון ילדות, 

סבורה הוועדה כי  שחקניות בשנתון נערות, בקבוצת ילדות וזאת במקרים בהם 
  הדבר דרוש לשם ניהול של משחקי הליגה וכן

  באישורים של גורם במקרים בהם הוגשו בקשות הנתמכות 

 תאשר ועדת הליגה והגביע רישוםלא מסמך. בכל מקרה  



 משני שנתוני גיל. ותרושיתוף, כאמור, בפער של י 

   זמנית , הן-רשאיות להירשם ולשחק, בו 13שחקניות עד גיל  5.22

 בקבוצת ילדות והן בקבוצת ילדים. 

בכל תחילת עונה לרשום בשורותיה  , כתנאי לרישומה, חייבת העלקבוצה בליגת  5.23
תפעל/נה בשורותיה וכן חייבת לדאוג ולוודא שקבוצת/ות הנערות  נערות, תת או קבוצוקבוצ

במהלך כל העונה באופן סדיר ותשתתף/נה באופו שוטף ומלא משחקי הליגה בה משובצת 
קבוצת הנערות. אי קיום ההוראות הנ"ל לא תיחשב לעניין תקנון המשמעת כהפרה אחת 

נמשכת, אלא שבכל שבוע שבו לא תהיה רשומה קבוצת נערות או שקבוצת נערות לא 
 .שב הדבר לעברה חדשהתשחק במשחקי הליגה ייח

 מבנה ליגת/ות ילדות ומבנה ליגת/ות נערות וכן שיטת 5.24

   המשחקים בליגות אלה ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע, בין 

 השאר בהתייחס למספר הקבוצות ולמספר השחקניות שנרשמו. 

ועדת מבנה ליגת/ות טרום ילדות וכן שיטת המשחקים בליגות אלה ייקבעו על ידי  א5.24
)תיקון  הליגה והגביע, בין השאר בהתייחס למספר הקבוצות ולמספר השחקניות שנרשמו.

 נספח ז' לתקנון האליפות יחול, בהתאמה, על ליגת ילדות. 5.25(15.3.16

 תלבושות של נוספות חלופיות מערכות שתי עמה להביא חייבת המארחתהקבוצה     5.26
 ידי על שתידרש למקרה וזאת, למשחק שחקניה יופיעו שעמה התלבושת מצבע שונה בצבע
 .שחקניה של התלבושת צבע את להחליף המשחק שופט

 למקרה, שונים בצבעים חולצות שתי עם לבוא חייבות הקבוצות שתי שוערות, כן כמו
 חולצתן צבע את להחליף המשחק שופט ידי על שיידרשו

 וילדות, נערות,ארצית, לאומית, על ליגת:  השונות הנשים ליגות משחקי בכל תקפה זו תקנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 םלתקנון ליגת נשי 5.9נוהל תקציב ובקרה בהתאם לסעיף 

 

 תקציב

1. 1.1 לא )להלן "רו"ח מפקח"( מטעם ההתאחדות  קבוצה תגיש לרואה החשבון ,
  יאוחר מיום

 1-חודשים מ 12לתקופה של  ספטמבר של כל שנה קלנדרית, הצעת תקציב 1  
למאי לעונה  31ליוני עד  1ודו"ח לסיכום העונה החולפת  למאי שלאחר מכן 31ביוני ועד 
 .החולפת (

 

 הדוח  לסיכום העונה החולפת יכלול: 

 ח"דו הקבוצה תצרףבגין העונה החולפת ואליו  סקור או מבוקר כספי ח"דו .א
 הסברים לרבות, בפועל הביצוע לביןלעונה החולפת  המאושר התקציב בין, מפורט השוואתי

 על להתגבר ודרכים תקציביים בסעיפים שינויים כולל,   לחריגות הקבוצה מנהלי של
 גירעונות

 ח"דו במתכונת משנה לסעיפי יחולק,  דלעיל א ק"בס כאמור,  ההשוואתי ח"הדו .ב
 (.ביצוע דוח)  והוצאות הכנסות

 31בגין התקופה המסתיימת ב הצוות ואנשי השחקניות מול אל חשבון גמר אישורי  .ג
 .למאי של העונה החולפת

 כולל השכר מרכיבילרבות  לתקציב התאמה כולל שמית ברמה מעביד עלויות דוח ד.
 .הקבוצה עובדי שאר ומצבת זרות שחקניות בגין ועלויות, ישראליות שחקניות

  .לבוגרות הנערות מחלקת בין במאזן הפרדה לכלול הדוחות עלה. 

 סעיפי של פירוטים יינתנו כאמור לרו"ח מפקח   שיוגשו הכספיים חות"בדו ו.
 .מרכיבים פי על השכר הוצאות של פירוט, במיוחד,  העיקריים וההוצאות ההכנסות

 בגין המשוערת השנתית ההתחייבות יתרת נוסף כמידע,  יכללו הכספיים חות"בדו ז.
  שולמו שטרם וניכויים שכר עבור למוסדות חובות וכן ולמאמנים לשחקניות ופרמיות שכר

 

 

, הכספיים חות"בדו נכללו לא אשר, וקנסות הצמדה הפרשי, ריבית לרבות, המאזן לתאריך
 .בשורותיה הרשומים השחקנים לגבי זכויותיה לרבות, הקבוצה נכסי פירוט וכן
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 ועקרונות החשבונאות מכללי לגרוע באות אינן, לעיל המפורטות ההוראות כל ח.
 .עליהם להוסיף אלא, המקובלים הדיווח

שמקבלת תמורה  18כמו גם שחקנית מתחת לגיל  18שחקנית מעל גיל  א. 1.2ט.
 חייבת להתקשר בהסכם בכתב עםמהמועדון, 

שיפרט, בין היתר, את התמורה שהיא אמורה לקבל על כל  קבוצתה   
  .מרכיביה

 להיות קשור בהסכם בכתב עם קבוצתומאמן חייב  ב.  

. 

ימים  14-, לא יאוחר מהרו"ח מפקח  כל קבוצה חייבת להפקיד בידי  ג.  
 ההסכמים עליהם חתמה עם השחקניותכל המשחקים, את  לפני מועד תחילת עונת

 שלה, המאמן, הצוות המקצועי ובעלי תפקידים אחרים וככל   

ההסכמים יופקדו בידי הרו"ח המפקח שנחתמו לאחר מועד זה,    
 תימתם.ימים מיום ח 7 בתוך

לעניין הסכמי השחקניות מובהר בזה שכל קבוצה בליגת העל חייבת לחתום על הסכמי 
שנים, כאשר ההסכם חייב  18העסקה עם השחקניות אשר במועד פתיחת העונה גילן מעל 

להיות מראש למשך כל העונה אן עד לפתיחת חלון ההעברות הבא הסמוך למועד שבו 
השניים. הסכם כאמור יכלול בחובו פירוט של כל נחתם ההסכם, לפי המוקדם מבין 

הזכויות של השחקנית כמתחייב על פי דיני העבודה במדינת ישראל וככל שהשכר ישולם 
לשחקניות על בסיס שעתי ההסכם חייב לכלול התחייבות להעסקה ולתשלום מינימלי 

 .שעות חודשיות 24בהיקף של 

או \ם תקופת תוקפו ותו לפני לסיומו הגיע או\כאמור ו הסכם בוטל 
יבוא הדבר לידי ביטוי במסמך חתום על ידי , הוכנס בהסכם שינוי כלשהוא

מיום  ימים 7 בתוך בכתב תודיע על כך לרו"ח מפקח שני הצדדים והקבוצה
שבו הסתיים תוקף ההסכם. ככל שאחד הצדדים להתקשרות בדעה 
יב/ת שהוא/היא זכאי/ת לבטל הסכם בצורה חד צדדית,  הצד המבטל חי

למסור על כך הודעה בכתב לצד השני ולוודא שהצד השני קיבל את ההודעה. 
נמסרה הודעה כאמור לצד השני, יוגש לרו"ח המפקח העתק ההודעה על 
ביטול ההסכם בתוך פרק הזמן האמור בצירוף הסבר הצד המבטל בדבר 

 הסיבות לסיום המוקדם וביטול ההסכם 

    , עללרו"ח מפקח הקבוצה תדווח, בכתב,  1.3 
בקבוצה אחרת. הקבוצה  כל בעל תפקיד אשר בנוסף להעסקתו בקבוצה מועסק גם  

 תשלם את שכרו של בעל התפקיד אך

ולא תשלם לבעל התפקיד כאמור כל  תמורה  ורק עבור העסקתו בקבוצה  
 .אחרת שאינה קשורה להעסקתו בקבוצה

 רואה חשבון מטעמהבדו"ח הכספי אשר יוגש ע"י קבוצה, ירשום  1.4 

 את הוצאות השכר תוך הפרדה בין שכר שחקניות, צוות מקצועי  
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 ועובדי מנהלה.  

 על כל לרו"ח מפקח על כל קבוצה לדווח  1.5 

 ההעברה ו/או השאלה ו/או השאלת משנה של שחקניות מקבוצה  

או העברה ההסכם  בכלל זה יופקד בידי רו"ח המפקח עותק של לקבוצה,   
 את התמורה במידה וקיימת.  ין הקבוצות המפרטבההשאלה 

2. באוגוסט של כל שנה, תקבע מזכירות 1-מידי עונת משחקים, עד ל 

 ההתאחדות את התקציב התפעולי המינימלי של קבוצה בליגת נשים, 

 שלא יפחת מסך ההקצבה לו זכאית הקבוצה ממועצת ההימורים  

 זכירות את סכוםמסכום ההקצבה. לא קבעה המ 10%בתוספת של   

 התקציב התפעולי המינימלי, יהיה התקציב בגובה הקצבת מועצת  

 .10%ההימורים בתוספת של   

3. 3.1 שכר והוצאות של שחקניות ושל צוות מקצועי בקבוצה, לא יפחת 

 מסכום התקציב המינימלי של הקבוצה. 60% -מ  

 אישאנשים: מאמן,  3צוות מקצועי לעניין סעיף זה יכלול עד   

 צוות רפואי ואיש צוות נוסף.  

 משכרן 60%-מרכיב השכר הקבוע בשכר השחקניות לא יפחת מ 3.2 

 הכולל ויתרתו עבור הישגים )פרמיות עבור נקודות והישגים   

 אחרים(. 

 מסכום התקציב 10%-תקציב מחלקת הנערות של הקבוצה לא יפחת מ .4

 התפעולי המינימלי של הקבוצה. 

 הקבוצה יועד אך ורק לצרכי הקבוצה ולתפעולה.תקציב  .5

 בטוחות

 את הבטוחות אשר יידרשולרו"ח מפקח כל קבוצה חייבת להמציא  .6

 על ידו לצורך הבטחת ביצוע התקציב, וזאת במועד ובשיעור שייקבע על 

 ידו ובשיקול דעתו הבלעדי. 

  חות כספייםןד

                                                             
 
 



 של כל שנה קלנדרית, דוחות  יוניב 30עד ליום  לרו"ח מפקח כל קבוצה תגיש .           7
 לדצמבר. 31לינואר ועד ל  31רואה חשבון של הקבוצה ליום  על ידימבוקרים 

 קבוצה, אשר לה חובות עבר, חייבת לכלול, במסגרת תקציבה, סכום .8

 מסכום התקציב התפעולי של הקבוצה 20% -אשר שיעורו לא יפחת מ 

 מחובות העבר של הקבוצה כפי שמופיע 20%-באותה שנת תקציב או מ 

 ניהם, ואשר ייועד להקטנת מצבת הנמוך מב –בדוחות הכספיים  

 החובות של הקבוצה. 

 .      קבוצות שמשתתפות במפעלים רשמיים של אופ"א:9

 אישור את לקבל עליה א"אופ של מהמפעלים הרשמיים  דבאח המשתתפת קבוצה .א
 .א"אופ של הרשמית התחרות טרם העונה לפתיחת הרו"ח מפקח 

 .כללית תקציב הצעת ביוני 30 לתאריך עדהקבוצה תגיש לרו"ח מפקח 

 יולי, יוני בחודשים א"אופ של הרשמיות התחרויות באחת המשתתפת, קבוצה ב.
 כולל שחקנית לכלל ל"הנ בתחרויות ההשתתפות בגין לשלם להתחייב תוכל, ואוגוסט
עימה כבר בהסכם בעונה הקודמת ביחס לעונה שלא היו קשורים  ומאמנים שחקנים
 1/6 על יעלה של בסכום)לכל השחקניות והמאמנים כאמור יחדיו(  כולל שכר, הנוכחית

 .החולפת המשחקים בעונת ומאמינה שחקניה לכלל ידה על שולם אשר הכולל השכר מסכום

, ח הרו"ח מפק  ידי על יאושר אם תחול לא הכולל השכר לגבי האמורה ההגבלה .ג
  .אחר סכום, קבוצה לבקשת

 על יוגש אשר הבאה המשחקים לעונת הקבוצה מתקציב חלק יהווה, לעיל כאמור, השכרד. 
 .הרו"ח מפקח  לאישור דהי

 סמכויות הרו"ח המפקח.

הקבוצות יהיו חייבות למלא ולקיים כל הוראה והנחיה של הרו"ח המפקח  .11
ואשר יאפשרו למפקח לוודא את קיומן של שעניינה בביצוע ובקיום הוראות נוהל זה 

במסגרת זו .  הוראות נוהל זה, לרבות הנחיות משלימות ככל שימצא לנכון במסגרת סמכותו
יהיה ראשי המפקח לדרוש בכל עת, וכל קבוצה תהיה חייבת להמציא לו במועד שיקבע 

  .המסמכיםהמפקח, כל מסמך או ראיה אחרת להנחת 

 

 עבירות משמעת

 רואההה של הוראה מהוראות נוהל זה, לרבות הפרת הוראה של כל הפר .12

 , יהוו עבירה משמעתית על כל המשתמע מכך.המפקח 

 ההתאחדות תהא רשאית לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד קבוצה ובעל 

 תפקיד בקבוצה, לרבות בגין תלונה של רואה החשבון, ולהעמידם לדין 

  בפני בית הדין המשמעתי של ההתאחדות. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


