
 תקנון האליפות
 12(, 4( )1)ז 12(, 3( )1)ז 12)ו( )ד(,  12)ו( )ג(,  12תיקונים לסעיפים 

 (4( )2)ז 12 -( ו3( )2)ז
 

 נוסח משולב:
 

 בליגת לנוער –שיטות עליות וירידות מליגה לליגה 
 

הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל  2 )ג(
לנוער צפון ודרום תתמודדנה ביניהן אחד ממחוזות הליגה הלאומית 

לי שייקבע על ידי ועדת אבמגרש ניטר יתקיים אשר מבחן יבמשחק
)שיטת ה )ב( לתקנון גביע המדינ6והגביע עפ"י הוראות סעיף ה הליג

סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על  –סה"כ שני משחקים ( . המשחקים(
בסעיף זה תהא המנצחת במשחקי המבחן כאמור (. ידי ועדת ליגה וגביע

הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר בשני המשחקים 
כאמור. על אף האמור לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות 

במקרה של . יורה על שוויון, ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן
שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים 

במקרים של שוויון גם  החוץ במשחקי המבחן. שהובקעו במשחקי
 1 ב' 6בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות סעיף 

לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון במספר השערים 
דקות הארכה, יחולו הוראות  30שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 

 .'מ 11בעיטות לתקנון גביע המדינה לעניין  2ב'  6סעיף 
 

 יתתמודד במשחק( 3ק )המבחן כאמור בס" יהקבוצה שתנצח במשחק )ד(
סה"כ שני משחקים, סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על ידי ועדת (מבחן 

 41-מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים, במקום ה )ליגה וגביע
לי אבמגרש ניטר יתקיים כאמור משחק המבחן. בליגת העל לנוער

)ב( לתקנון גביע 6והגביע עפ"י הוראות סעיף ה על ידי ועדת הליג שייקבע
המנצחת במשחקי המבחן כאמור בסעיף . )שיטת המשחקים(ה המדינ

זה תהא הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר בשני 
על . המשחקים כאמור והיא תבטיח את השתתפותה בליגת העל לנוער

ת בין שתי הקבוצות יורה על שוויון, אף האמור לעיל, באם מספר הנקודו
ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן. במקרה של שוויון גם במספר 
הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי 

במקרים של שוויון גם בשערים שהובקעו בשערי  החוץ במשחקי המבחן.
יע המדינה לעניין לתקנון גב 1ב'  6יחולו בהתאמה הוראות סעיף  ,החוץ

הארכה. במקרה של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, 
לתקנון גביע  2ב'  6יחולו הוראות סעיף  ,דקות הארכה 03גם לאחר 

 '.מ 11המדינה לעניין בעיטות 
 

 בליגות לנערים א' –שיטות עליות וירידות מליגה לליגה 
 
הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל  2 (3)

אחד ממחוזות הליגה הארצית לנערים א' צפון ודרום תתמודדנה ביניהן 



לי שייקבע על ידי ועדת אבמגרש ניטר יתקיים אשרמבחן  יבמשחק
)שיטת ה )ב( לתקנון גביע המדינ6והגביע עפ"י הוראות סעיף ה הליג

סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על  –)סה"כ שני משחקים . המשחקים(
ידי ועדת ליגה וגביע(. המנצחת במשחקי המבחן כאמור בסעיף זה תהא 

ביותר בשני המשחקים  הגבוה הנקודות מספר את שתצבור הקבוצה
כאמור. על אף האמור לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות 

משחקי המבחן. במקרה של יורה על שוויון, ייקבע הפרש השערים ב
שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים 
שהובקעו במשחקי החוץ במשחקי המבחן. במקרים של שוויון גם 

 1ב'  6בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות סעיף 
לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון במספר השערים 

דקות הארכה, יחולו הוראות  30שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 
 מ'. 11לתקנון גביע ה מדינה לעניין בעיטות  2ב'  6סעיף 

 
 י( תתמודד במשחק3המבחן כאמור בס"ק ) יהקבוצה שתנצח במשחק (4)

שני משחקים, סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על ידי ועדת  )סה"כ מבחן 
 14-מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים, במקום הליגה וגביע(  

לי אבמגרש ניטר יתקייםכאמור משחק המבחן בליגת העל לנערים א'. 
)ב( לתקנון גביע 6והגביע עפ"י הוראות סעיף ה שייקבע על ידי ועדת הליג

המנצחת במשחקי המבחן כאמור בסעיף . )שיטת המשחקים(ה המדינ
ביותר בשני  הגבוה הנקודות מספר את שתצבור זה תהא הקבוצה

המשחקים כאמור והיא תבטיח את השתתפותה בליגת העל לנערים א'. 
על אף האמור לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על 
שוויון, ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן. במקרה של שוויון גם 

הובקעו במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים ש
במשחקי החוץ במשחקי המבחן. במקרים של שוויון גם בשערים 

לתקנון  1ב'  6שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות סעיף 
גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון במספר השערים 

דקות הארכה, יחולו הוראות  30שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 
 מ'. 11מדינה לעניין בעיטות לתקנון גביע ה 2ב'  6סעיף 

 
 בליגות לנערים ב' —שיטות עליות וירידות מליגה לליגה 

 
הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל  2 (3)

אחד ממחוזות הליגה הארצית לנערים ב' צפון ודרום תתמודדנה ביניהן 
ועדת לי שייקבע על ידי אבמגרש ניטר יתקיים אשרמבחן  יבמשחק

)שיטת ה )ב( לתקנון גביע המדינ6והגביע עפ"י הוראות סעיף ה הליג
סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על  –)סה"כ שני משחקים . המשחקים(

ידי ועדת ליגה וגביע(. המנצחת במשחקי המבחן כאמור בסעיף זה תהא 
ביותר בשני המשחקים  הגבוה הנקודות מספר את שתצבור הקבוצה

לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות  כאמור. על אף האמור
יורה על שוויון, ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן. במקרה של 
שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים 
שהובקעו במשחקי החוץ במשחקי המבחן. במקרים של שוויון גם 

 1ב'  6סעיף  בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות
לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון במספר השערים 

דקות הארכה, יחולו הוראות  30שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 
 מ'. 11לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  2ב'  6סעיף 

 



 י( תתמודד במשחק3המבחן כאמור בס"ק ) יהקבוצה שתנצח במשחק (4)
שני משחקים, סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על ידי ועדת  )סה"כ מבחן 

 14-מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים, במקום הליגה וגביע(  
במגרש  יתקיים אשרמשחק המבחן כאמור בליגת העל לנערים ב'. 

)ב( 6והגביע עפ"י הוראות סעיף ה לי שייקבע על ידי ועדת הליגאניטר
המנצחת במשחקי המבחן . חקים()שיטת המשה לתקנון גביע המדינ

 הגבוה הנקודות מספר את שתצבור כאמור בסעיף זה תהא הקבוצה
ביותר בשני המשחקים כאמור והיא תבטיח את השתתפותה בליגת העל 
לנערים ב'. על אף האמור לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות 

של יורה על שוויון, ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן. במקרה 
שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים 
שהובקעו במשחקי החוץ במשחקי המבחן. במקרים של שוויון גם 

 1ב'  6בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות סעיף 
לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון במספר השערים 

דקות הארכה, יחולו הוראות  30, גם לאחר שהובקעו במשחקי החוץ
 מ'. 11לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  2ב'  6סעיף 

 
 דברי הסבר:

 
התיקונים קובעים כי בליגות הנוער והנערים יתקיים משחק מבחן אחד ולא שני 

 משחקים. 
 
 

 


