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לכבוד: 
קבוצות ליגת העל, הלאומית, הארצית

עבור מנכ”ל הקבוצה

שלום רב, 

הנדון: תקופות רישום בליגות המקצועניות - עונת המשחקים 2008/09

בהתאם להנחיות פיפ”א ולאישור מזכירות ההתאחדות לכדורגל, להלן  תקופות רישום שחקנים בליגות המקצועניות:

תקופת רישום ראשונה:
03.07.2008 – 25.09.2008

תקופת רישום שניה:
01.01.2009 – 01.02.2009

יודגש כי הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת ותאריכים שונים שפורסמו.

בברכת הספורט
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

____________________________________________________________________________________

לכבוד
כל הקבוצות המסונפות

שינוי תעריפי אגרות רישום לעונת 2008/09

הננו לעדכנכם כי דמי הרישום יכללו גם את הטיפול ברשימת השחקנים ולכן, הסכום יהיה כדלקמן:

₪ 1,940 ליגה לאומית + על   
₪ 1,060 ארצית     

 ₪    620 ליגה א'      
₪    310 ליגה ב'      
₪   180 ליגה ג', נוער, נערים וילדים  

,

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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לכבוד: הקבוצות המסונפות
עבור מנכ”ל הקבוצה

שלום רב,

הנדון: הנפקת תעודות מאמנים לעונת המשחקים 2008/09

הריני לעדכנכם כי החל מעונת המשחקים 2008/09 יונפקו תעודות המאמנים ע”י האגפים המטפלים בקבוצות ולא ע”י ארגון 
המאמנים כפי שהיה נהוג עד היום.

בעת הגשת טפסי רישום הקבוצה והשחקנים לעונת המשחקים תתבקש כל קבוצה לרשום את המאמן, בצירוף המסמכים 
הבאים:

	 תעודת הסמכה אשר הונפקה ע”י בית הספר למאמנים )דיפלומה(
	 אישור תשלום חברות בארגון המאמנים )יונפק ע”י מזכירות הארגון(

	 תמונת פספורט )נבקש לרשום בגב התמונה את שם ומספר ת.ז של המאמן( 

כנגד הצגת מסמכים אלו תונפק תעודת מאמן בה יצוינו הפרטים הרלוונטיים לרבות שם הקבוצה. תעודה זו תהווה רישוי עבור 
המאמן להרשם בטופס המשחק כפי הנהוג כיום עם כרטיסי השחקן.

על קבוצה אשר מפסיקה עבודתו של מאמן או לחילופין ממנה מאמן חדש במהלך העונה לדווח על כך במחלקה המטפלת 
ולהנפיק עבורו תעודה חדשה בהתאם.

מאמנים שלא עובדים בקבוצה ויבקשו לקבל תעודת מאמן ללא רישוי לקבוצה ספציפית יוכלו לעשות זאת ע”י צירוף כל 
המסמכים באגף הליגות החובבניות.

להלן סוגי התעודות אשר יונפקו: 

 	PRO תעודת
 	UEFA  A תעודת מאמן
 	A  תעודת מאמן
 	UEFA  B תעודת מדריך
 	B תעודת מדריך

זו קבוצה בליגה מקצוענית אשר תבקש להשתתף במשחקי  לתשומת לבכם:  נבקש להזכירכם כי החל מעונת משחקים 
  UEFA ועוזר מאמן ומנהל מקצועי של מחלקת הנוער בעלי תעודת ,PRO אופ”א מחוייבת לרשום מאמן ראשי בעל תעודת

A לפחות )קבוצה שמאמניה הנ”ל נמצאים במהלך של קורס תוכל לרשום אותם לעונת המשחקים הקרובה(.

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל

 :
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תקנון משמעת

נוסח מוצע

סעיף 20 יא’ 1 חדש - התפרצות קהל רב של אוהדים לשדה המשחק 

התפרצות קהל רב של אוהדים לשדה המשחק ו/או מעבר לתחום הגדר המפרידה, אם קיימת, במהלך המשחק  “יא 1  
או בסמוך לאחר סיומו, בנסיבות הקשורות בהישג ספורטיבי של קבוצה בסיומה של עונת משחקים, או לקראת 

סיומה, וכן במהלך תחרות גביע.

הישג ספורטיבי לעניין סעיף זה: אליפות, הנצלות מירידה, עליה לליגה, השתתפות במשחקי מבחן, מעבר שלב   
בתחרות גביע או זכייה בגביע, דירוג המקנה זכות להשתתפות במפעלי אופ”א וכדומה.”

סעיף 22 יא’ חדש - התפרצות קהל רב של אוהדים לשדה המשחק 

הורשעה קבוצה בעבירה לפי סעיף 20 יא’1 )“התפרצות קהל רב של אוהדים לשדה המשחק”( יופחתו בפועל  “יא  
ממאזנה של הקבוצה 10 נקודות ליגה באותה עונת משחקים בה התקיים המשחק נשוא העבירה.

נעברה העבירה במסגרת משחק גביע, תורחק הקבוצה מהתחרות והנצחון יוענק לקבוצה היריבה ואם זכתה 
בגביע ישללו ממנה התואר כמחזיקת גביע וכן כל הזכויות הספורטיביות והכלכליות הנובעות מהשתתפותה 
במשחק  מולה  התמודדה  אשר  לקבוצה  יוענק  והגביע  הכרטיסים(  ממכירת  הכנסות  )למעט  הגמר  במשחק 

זה.”

דברי הסבר

מטרת הסעיף הינה למנוע התפרצות קהל רב )התפרצות המונית( של אוהדים לשדה המשחק עקב זכייה בהישג ספורטיבי 

)אליפות, הנצלות מירידה, עליה לליגה, השתתפות במשחקי מבחן, מעבר שלב בתחרות גביע או זכיה בגביע, דירוג המקנה 

זכות להשתתפות במפעלי אופ”א וכדומה(.
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תקנון משמעת

תיקון לסעיף 20 יב’ – התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים

נוסח קיים

התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים

“התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהד או אוהדים בשדה המשחק או בסביבתו או במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך 
המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו בכל מקום או בכל עת בקשר למשחק כלשהו, בין אם היו אלה אוהדי 

אחת הקבוצות המתמודדות בשדה המשחק או אוהדי קבוצה צד ג’.”

נוסח מוצע

התנהגות בלתי ספורטיבית או בלתי הולמת של אוהדים

“התנהגות בלתי ספורטיבית או התנהגות בלתי הולמת של אוהד או אוהדים בשדה המשחק או בסביבתו או במתקניו, לפני 
תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו בכל מקום או בכל עת, והכל בקשר למשחק 

כלשהו, בין אם היו אלה אוהדי אחת הקבוצות המתמודדות בשדה המשחק או אוהדי קבוצה צד ג’. “

דברי הסבר

תיקון סעיף זה והוספת העבירה של התנהגות בלתי הולמת של אוהדים נועד להטיל אחריות על קבוצה בגין מעשי אוהדיה 

באותם מקרים בהם הוראות התקנון הקיים לא נתנו כיסוי משפטי נאות, אם בכלל, לתופעות מכוערות אשר אינן הולמות 

אירוע ספורטיבי.
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תקנון רישום

תיקון לסעיף 6 )ח( – זכויות כלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן

נוסח קיים

זכויות כלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן “ח. 

כל הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן תהיינה רק בידי1 )) קבוצות ו/או בידי השחקן עצמו.

, רשאית היא לבטלה  לא התקיימה הוראת סעיף )1( לעיל, לא תבצע ההתאחדות פעולת רישום ואם בוצעה1 ))
בדיעבד”.

נוסח מוצע

זכויות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן “ח. 

השחקן  בידי1 ))  ו/או  קבוצות  בידי  רק  תהיינה  שחקן  של  מהעברה/השאלה  הנובעות  הכלכליות  הזכויות  כל 
עצמו, לרבות הזכות להחליט לגבי רישום, העברה והשאלה של שחקן וכן התקשרותו של שחקן עם קבוצה 

.)””Federative Rights(

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לתקנוני ההתאחדות ו/או1 )) לתקנוני פיפ”א, רשאית קבוצה להתקשר עם 
צד שלישי בהסכם למימון רכישתו/השאלתו של שחקן ובלבד שלא יהיה בהתקשרות כזו כדי להעניק לצד 

השלישי זכות מהזכויות המפורטות בס”ק )1( לעיל והדבר יצויין במפורש בהסכם ההתקשרות, כאמור.

מימון רכישת/השאלת השחקן, כאמור, יכולה להיעשות רק כנגד הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן או 
לדולר ארה”ב או ליורו אירופאי או ללא הצמדה כלל ובכפוף לאישור הרשות לבקרת תקציבים.

ואם בוצעה, רשאית היא לבטלה  לא התקיימה הוראת סעיף )1( לעיל, לא תבצע ההתאחדות פעולת רישום 1 ))
בדיעבד”.

דברי הסבר

התיקון האמור מתאים עצמו למדיניות פיפ”א אשר אינה מונעת מימון עסקה לרכישת/השאלת שחקן על ידי צדדים שלישיים 
ובלבד שהזכויות הפדרטיביות לגבי השחקן יישארו בידי הקבוצה ו/או השחקן עצמו.

הוראות סעיף 13 ד’ לתקנון בקרת תקציבים תישאר בעינה.
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תקנון הרישום

תיקון לסעיף 2 ג’ 5 )א( - “רישום שחקן זר”

נוסח קיים

לא  לקבוצה  מסונפת  היא  אם  ובין  מקצוענית  לקבוצה  מסונפת  היא  אם  בין  וילדים  נערים  נוער,  קבוצה  “)א(.  
מקצוענית, תהא רשאית לרשום בשורותיה עד שני שחקנים זרים ובלבד שבהתאם לגילם הם זכאים להירשם 

בקבוצה, כאמור.

נוסח מוצע

קבוצת נערים וילדים, בין אם היא מסונפת לקבוצה מקצוענית ובין אם היא מסונפת לקבוצה לא מקצוענית,  “)א(.  
תהא רשאית לרשום בשורותיה עד שני שחקנים זרים ובלבד שבהתאם לגילם הם זכאים להירשם בקבוצה, 

כאמור.

קבוצת נוער, בין אם היא מסונפת לקבוצה מקצוענית ובין אם היא מסונפת לקבוצה לא מקצוענית, תהא    
רשאית לרשום בשורותיה שחקן זר אחד ובלבד שבהתאם לגילו הוא זכאי להירשם בקבוצה, כאמור, והתמלאו 

הוראות פיפ”א בעניין העברת שחקנים קטינים.

  

דברי הסבר

התיקון המוצע מקטין את המספר המותר לרישום שחקנים זרים בקבוצת נוער, כמו כן מחייב התיקון את מילוי הוראות פיפ”א 
בדבר מעברם הבינלאומי של שחקנים קטינים )מתחת לגיל 18(.
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תקנון רפואי

תיקון לסעיפים 1 )ב(, 1 )ו( 1 )ז( ו- 1 )ט( – “הגדרות”

הנוסח הקיים 

“מי שחברה בהתאחדות ובהתאם להגדרתה על פי תקנון ההתאחדות לכדורגל”.“קבוצה”

“אחות מוסמכת שהוכרה ככזו על ידי משרד הבריאות”.“אחות”

“אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמוסמך להגשת עזרה ראשונה, או אדם “חובש”
שהוסמך להיות חובש על ידי חיל הרפואה של צה”ל ובידו תעודה המוכיחה זאת”.

רופא, אחות, חובש או פיזיוטרפיסט”.“כח אדם רפואי”

נוסח חדש

“קבוצת כדורגל הרשומה בהתאחדות”.“קבוצה”

כהגדרתו בתקנות הספורט )הוראות לעניין כח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה( “אח”
התשנ”ט - 1999”.

כהגדרתו בתקנות הספורט )הוראות לעניין כח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה( “חובש”
התשנ”ט - 1999”.

רופא, אח וחובש”.“כח אדם רפואי”

דברי הסבר:

התיקון המוצע מבהיר את המונחים הקבועים בתקנון הרפואי בהתאמה להוראות חוק הספורט.
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תקנון רפואי

תיקון לסעיפים 3 )א( ו-3 )ב( – “עזרה ראשונה )ציוד וצוות רפואי(”

נוסח קיים

ראה עמוד 4 לתקנון הרפואי סעיפים 3 א' ו- ב'

נוסח חדש

ברשותה של קבוצה המקיימת פעילות ספורטיבית כלשהי )משחק, אימון וכדומה( יימצא תיק עזרה “3. א.
ראשונה ובו יימצא ציוד עזרה ראשונה כמפורט בסעיף 3 א’ לתקנות הספורט )הוראות לעניין כח 

אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה( התשנ”ט - 1999.

קבוצה חייבת לדאוג לנוכחותו של כח אדם רפואי )רופא, אח או חובש כהגדרתם בתקנון זה( בכל   3. ב.
משחק או אימון בו משתתפת הקבוצה.”

דברי הסבר:

התיקון המוצע מבהיר את המונחים הקבועים בתקנון הרפואי בהתאמה להוראות חוק הספורט.

ז- מ1 - תקנונים-תקנון רפואי-תיקון לסעיף 3
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תקנון רפואי

תיקון לסעיף 5 א’ 

נוסח קיים

חל איסור על כל שחקן להשתמש בסמים ובתכשירים ממריצים עפ”י רשימת הסמים והתכשירים הממריצים  “5. א. 
המפורטת בנספח לתקנון זה והמסומנת כ”נספח 5”.”

נוסח מוצע

והתכשירים  הסמים  רשימת  עפ”י  ממריצים  ובתכשירים  בסמים  להשתמש  שחקן  כל  על  איסור  חל  “5. א.  
ותכשירים  )“סמים  ו/או בתקנות הספורט  ו/או בתקנוני אופ”א  הממריצים המפורסמים בתקנוני פיפ”א 

ממריצים( התשנ”ו 1996 ו/או בהוראות כל חוק אחר.”

דברי הסבר

התיקון המוצע יוצר התאמה בין האמור בתקנון הרפואי לאמור בתקנוני פיפ”א, אופ”א ובתקנות הספורט )“סמים ותכשירים 
ממריצים( התשנ”ו 1996 ו/או בהוראות כל חוק אחר.
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תקנון האליפות

תיקון לסעיף 2 א. )1( - “מבנה הליגות”

נוסח קיים

)1( ליגת העל: תכלול 12 קבוצות. “א. 

)2( הליגה הלאומית: תכלול 12 קבוצות.   
)3( הליגה הארצית: תכלול 12 קבוצות.    

)4( ליגה א’: תכלול 2 מחוזות – 14 קבוצות בכל מחוז.    

נוסח מוצע

)1( ליגת העל: תכלול 16 קבוצות. “א. 
)2( הליגה הלאומית: תכלול 16 קבוצות   

)3( ליגה א’: תכלול 2 מחוזות – 16 קבוצות בכל מחוז.   

*החל מתום עונת המשחקים 2008/2009 ימחקו מתקנוני ההתאחדות ההוראות המתייחסות לליגה הארצית או המאזכרות 
אותה.

דברי הסבר

מטרת התיקון הינה להגדיל את מספר הקבוצות בליגת העל ובליגה הלאומית מ- 12 ל- 16, להגדיל את 2 מחוזות ליגה א’ 
מ- 14 ל- 16 ולבטל את הליגה הארצית, וכל זאת החל מעונת המשחקים 2009/10.
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תקנון האליפות

תיקון לסעיף 12 ה’

נוסח קיים

שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה – בליגה לבוגרים ה. 

ליגת על  .1  

12 קבוצות ליגת העל תשחקנה במתכונת המשחקים של 3 סיבובי ליגה. )א( 

הקבוצה אשר  תדורג במקום הראשון בתום שלושת סיבובי הליגה תוכרז כאלופת המדינה. )ב( 

שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות 11 ו-12 בתום שלושת סיבובי הליגה, תרדנה לליגה לאומית. )ג( 

הליגה הלאומית   .2  

12 קבוצות הליגה הלאומית תשחקנה במתכונת זהה, כאמור לגבי ליגת העל. )א( 

שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות 1, 2 בתום שלושת סיבובי הליגה, תעפלנה לליגת העל. )ב( 

שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות 11 ו-12 בתום שלושת סיבובי הליגה, תרדנה לליגה הארצית. )ג( 

בוטל.  .3  

הליגה הארצית  .4  

12 קבוצות הליגה הארצית תשחקנה בתום שלושת סיבובי הליגה. )א(    

שתי הקבוצות, אשר תדורגנה במקומות 1 ו-2 בתום שלושת סיבובי  הליגה תעפלנה לליגה הלאומית. )ב(    

2 הקבוצות אשר תדורגנה במקומות 11 ו-12 בתום שלושת סיבובי הליגה תרדנה לליגה א’. )ג(    

ליגה א’  .5  

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה א’ )צפון ודרום( תעפלנה  )א(   
לליגה הארצית.

ו-14 בליגה א’ מחוז צפון – תרדנה לליגה ב’ צפון  שתי הקבוצות אשר תדורגנה, בתום העונה, במקומות 13  )ב(   
)מחוזות צפון א’ וצפון ב’(.

שתי הקבוצות, אשר תדורגנה, בתום העונה, במקומות 13 ו-14 בליגה א’ מחוז דרום – תרדנה לליגה ב’ דרום  )ג(   
)מחוזות דרום א’ ודרום ב’(.
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הקבוצה אשר תדורג בתום העונה במקום ה-12 בליגה א’ מחוז צפון    )1( )ד(   

ב’  וצפון  תתמודד במשחקי מבחן מול שתי הקבוצות אשר דורגו במקום ה-2 בליגה ב’ במחוזות צפון א’ 
בשיטת ליגה בת סיבוב אחד אשר תתקיים במגרש/ים ניטרל/ים אשר ייקבע/ו על ידי ועדת ליגה וגביע.

הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין 3 הקבוצות, תשובץ בעונה שלאחרי 
בהתאם  ו-דרום,  צפון  מחוזות  ב’  בליגה  תשובצנה  האחרונות  הקבוצות  שתי  ואילו  צפון  מחוז  א’  בליגה 

להוראות תקנון זה.

הקבוצה אשר תדורג בתום העונה במקום ה-12 בליגה א’ מחוז דרום תתמודד במשחקי מבחן מול שתי   )2(
הקבוצות אשר דורגו במקום ה-2 בליגה ב’ במחוזות דרום א’ ודרום ב’ בשיטת ליגה בת סיבוב אחד אשר 

יתקיים במגרש/ים ניטרל/ים אשר ייקבע/ו על ידי ועדת ליגה וגביע.

הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין 3 הקבוצות, תשובץ בעונה שלאחרי 
בהתאם  ו-דרום,  צפון  מחוזות  ב’  בליגה  תשובצנה  האחרונות  הקבוצות  שתי  ואילו  דרום  מחוז  א’  בליגה 

להוראות תקנון זה.

קביעת מיקום הקבוצות בתום סבב המשחקים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 12 א’, ב’, ג’ )1(-)7( לעיל.  )3(

ההוצאות וההכנסות בכל משחק יחולו ויחולקו באופן שווה בין שתי הקבוצות המתמודדות.  )4(

ליגה ב’  6  

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ צפון )סה”כ 2 קבוצות(,  )א(   
תעפלנה לליגה א’ מחוז צפון.

 2 )סה”כ  דרום  ב’  ליגה  מחוזות  משני  אחד  בכל  הראשון  במקום  העונה  בתום  תדורגנה  אשר  הקבוצות  שתי 
קבוצות(, תעפלנה לליגה א’ מחוז דרום.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגות ב’ צפון א’ )סה”כ 2 קבוצות( - תרדנה לליגה ג’  )ב(   
מחוז צפון א’ )גליל עליון( ומחוז צפון ב’ )גליל מערבי(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגות ב’ צפון ב’, )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’  )ג(   
מחוז צפון ג’ )יזרעאל( ומחוז צפון ד’ )שומרון(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגה ב’ דרום א’, )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’  )ד(   
מחוז דרום א’ )שרון(, ודרום ב’ )תל-אביב(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגה ב’ דרום ב’ )סה”כ שתי קבוצות( תרדנה לליגה ג’  )ה(   
מחוז דרום ג’ )מרכז( ודרום ד’ )דרום(.

הקבוצות, אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני במחוז צפון א’ ו-צפון ב’ תתמודדנה במשחקי מבחן מול   )1(
הקבוצה המדורגת במקום ה-12 בליגה א’ צפון בהתאם להוראות ס”ק 5 )ד( )1( לעיל.

הקבוצות, אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני במחוז דרום א’ ו-דרום ב’ תתמודדנה במשחקי מבחן   )2(
מול הקבוצה המדורגת במקום ה-12 בליגה א’ דרום בהתאם להוראות ס”ק 5 )ד( )2( לעיל.
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נוסח מוצע

שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה – בליגה לבוגרים ה. 

ליגת על  .1  

16 קבוצות ליגת העל תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן: )א(   

1.  ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.  

)א( הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים, כאמור, במקומות 1-6 תתמודדנה במסגרת משחקי   .2  
פלייאוף עליון.

 )ב( הקבוצות שתדורגנה בתום שני  סיבובי המשחקים, כאמור, במקומות 7-10 תתמודדנה במסגרת משחקי 
 פלייאוף אמצעי.

תתמודדנה  11-16 במקומות  כאמור,  המשחקים,  סיבובי  הסיבובים  שני  בתום  שתדורגנה  הקבוצות   )ג( 
במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.

מחצית מהנקודות שנצברו ע”י הקבוצות במהלך שני סיבובי המשחקים הראשונים, כאמור בס”ק 1 לעיל,   .3  
תתבטלנה באופן שבפתיחת משחקי הפלייאוף )העליון, האמצעי והתחתון( תעמודנה לזכות הקבוצות מחצית 

ממספר הנקודות שנצברו לזכותן בתום הסיבוב השני )השערים  - זכות וחובה - יישארו בעיינם(.

אם כתוצאה מביטול מחצית הנקודות, תעמוד לזכות  קבוצה  “חצי נקודה” יושלם מספר הנקודות שנצברו    
כלפי מעלה.

4.    משחקי הפלייאוף העליון, האמצעי והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה   
הקבוצות. 

סיבוב  בתום  הקבוצות  דירוג  עפ”י  הבית  בקביעת משחקי  עדיפות  תינתן  הפלייאוף  לוח משחקי  בקביעת    
המשחקים השני.

הקבוצה אשר  תדורג במקום הראשון בתום משחקי הפלייאוף העליון תוכרז כאלופת המדינה. )ב( 

לליגה  תרדנה  התחתון,  הפלייאוף  משחקי  בתום  ו-15   16 במקומות  תדורגנה  אשר  הקבוצות  שתי  )ג( 
לאומית.

1. הקבוצה אשר תתדורג במקום ה- 14 בתום משחקי הפלייאוף התחתון תתמודד במשחק מבחן  )ד( 
     נגד הקבוצה שתדורג במקום ה-3 בתום משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית, כאמור

     בס”ק 2 )ד(. 1 להלן.

 2. משחק המבחן יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה   והגביע עפ”י הוראות סעיף 6 ב. 
לתקנון גביע המדינה )“שיטת המשחקים”(
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הליגה הלאומית   .2  

16 קבוצות הליגה הלאומית תשחקנה במתכונת המשחקים המפורטת להלן: )א(   

1.  ייערכו שני סיבובי משחקים בין כל הקבוצות בליגה אשר בסיומם ייקבע דירוג הקבוצות.

2.   )א( הקבוצות שתדורגנה בתום שני הסיבובים סיבובי המשחקים, כאמור, במקומות 1-6 תתמודדנה במסגרת 
          משחקי פלייאוף עליון.

 )ב( הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים, כאמור, במקומות 7-10 תתמודדנה במסגרת משחקי
  פלייאוף אמצעי.

תתמודדנה  11-16 במקומות  כאמור,  המשחקים,  סיבובי  הסיבובים  שני  בתום  שתדורגנה  הקבוצות   )ג( 
 במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.

מחצית מהנקודות שנצברו ע”י הקבוצות במהלך שני סיבובי המשחקים הראשונים, כאמור בס”ק 1 לעיל,   .3  
תתבטלנה באופן שבפתיחת משחקי הפלייאוף )העליון, האמצעי והתחתון( תעמודנה לזכות הקבוצות מחצית 

ממספר הנקודות שנצברו לזכותן בתום הסיבוב השני )השערים - זכות וחובה - ישארו בעיינם(.

הנקודות  מספר  יושלם  נקודה”  “חצי  קבוצה  של  לזכות   תעמוד  הנקודות,   מחצית  מביטול  כתוצאה  אם    
שנצברו כלפי מעלה.

משחקי הפלייאוף העליון, האמצעי והתחתון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה   .4  
הקבוצות. 

בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות בקביעת משחקי הבית עפ”י דירוגן בתום סיבוב המשחקים    
השני.

הקבוצות אשר  תתדורגנה במקומות 1 ו- 2 בתום משחקי הפלייאוף העליון תעלנה לליגת העל. )ב( 

שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות 16 ו-15 בתום משחקי הפלייאוף התחתון, תרדנה לליגה א’. )ג( 

)ד(

תתמודד  הלאומית  בליגה  העליון  הפלייאוף  משחקי  בתום   3 ה-  במקום  תתדורג  אשר  הקבוצה    .1
במשחק מבחן נגד הקבוצה שתדורג במקום ה-14 בליגת העל בתום משחקי הפלייאוף התחתון 

כאמור בס”ק 1 )ד(. 1 לעיל.

הקבוצה אשר תתדורג במקום ה- 14 בתום משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית תתמודד   .2
במשחק מבחן נגד המנצחת במשחק המבחן בין הקבוצות שתדורגנה במקום 2 בליגה א’ )מחוז צפון 

ומחוז דרום( כאמור בסעיף 5 )א( להלן.

משחקי המבחן יתקיימו במגרשים ניטרליים שייקבעו ע”י ועדת הליגה והגביע, עפ”י הוראות סעיף   .3
6 ב. לתקנון גביע המדינה )“שיטת המשחקים”(

בוטל.   .3  

בוטל.  .4  
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ליגה א’  .5  

משני  אחד  בכל  הראשון  במקום  העונה”(  )“תום  המשחקים  סיבובי  שני  לאחר  תדורגנה  אשר  הקבוצות  שתי  )א(   
מחוזות ליגה א’ )צפון ודרום( תעפלנה לליגה הלאומית.

שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני בכל אחד משני מחוזות ליגה א’ )צפון ודרום( תתמודדנה    
במשחק מבחן אשר יתקיים במגרש נייטרלי שייקבע ע”י ועדת הליגה והגביע, עפ”י הוראות סעיף 6 ב. לתקנון 
גביע המדינה )“שיטת המשחקים”(. המנצחת במשחק המבחן תמודד נגד הקבוצה אשר סיימה במקום 14 בתום 

משחקי הפלייאוף התחתון בליגה הלאומית כאמור בס”ק 2 )ד(. 2 ו- 3 לעיל.

ו-16 בליגה א’ מחוז צפון – תרדנה לליגה ב’ צפון  שתי הקבוצות אשר תדורגנה, בתום העונה, במקומות 15  )ב(   
)מחוזות צפון א’ וצפון ב’(.

שתי הקבוצות אשר תדורגנה, בתום העונה, במקומות 15 ו-16 בליגה א’ מחוז דרום – תרדנה לליגה ב’ דרום  )ג(   
)מחוזות דרום א’ ודרום ב’(.

)ד(  

הקבוצה אשר תדורג בתום העונה במקום ה-14 בליגה א’ מחוז צפון  תתמודד במשחקי מבחן מול שתי   )1(
הקבוצות אשר דורגו במקום ה-2 בליגה ב’ במחוזות צפון א’ וצפון ב’ בשיטת ליגה בת סיבוב אחד אשר 

תתקיים במגרש/ים ניטרל/ים אשר ייקבע/ו על ידי ועדת ליגה וגביע.

הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין 3 הקבוצות, תשובץ בעונה שלאחרי 
בליגה א’ מחוז צפון ואילו שתי הקבוצות האחרונות תשובצנה בליגה ב’ מחוזות צפון ודרום, בהתאם להוראות 

תקנון זה.

הקבוצה אשר תדורג בתום העונה במקום ה-14 בליגה א’ מחוז דרום תתמודד במשחקי מבחן מול שתי   )2(
הקבוצות אשר דורגו במקום ה-2 בליגה ב’ במחוזות דרום א’ ודרום ב’ בשיטת ליגה בת סיבוב אחד אשר 

תתקיים במגרש/ים נייטרלי/ים אשר ייקבע/ו על ידי ועדת ליגה וגביע.

הקבוצה אשר בתום סבב המשחקים האמור תדורג במקום הראשון מבין 3 הקבוצות, תשובץ בעונה שלאחרי 
בהתאם  ודרום,  צפון  מחוזות  ב’  בליגה  תשובצנה  האחרונות  הקבוצות  שתי  ואילו  דרום  מחוז  א’  בליגה 

להוראות תקנון זה.

קביעת מיקום הקבוצות בתום סבב המשחקים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 12 א’, ב’, ג’ )1(-)7( לעיל.

ההוצאות וההכנסות בכל משחק יחולו ויחולקו באופן שווה בין שתי הקבוצות המתמודדות.  )3(

ליגה ב’  .6

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ צפון )סה”כ 2 קבוצות(,  )א(   
תעפלנה לליגה א’ מחוז צפון.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל אחד משני מחוזות ליגה ב’ דרום )סה”כ 2 קבוצות(,    
תעפלנה לליגה א’ מחוז דרום.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגות ב’ צפון א’ )סה”כ 2 קבוצות( - תרדנה לליגה ג’  )ב(   
מחוז צפון א’ )גליל עליון( ומחוז צפון ב’ )גליל מערבי(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגות ב’ צפון ב’, )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’  )ג(   
מחוז צפון ג’ )יזרעאל( ומחוז צפון ד’ )שומרון(.
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הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגה ב’ דרום א’, )סה”כ 2 קבוצות( תרדנה לליגה ג’  )ד(   
מחוז דרום א’ )שרון(, ודרום ב’ )תל-אביב(.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקומות 15 ו-16 בליגה ב’ דרום ב’ )סה”כ שתי קבוצות( תרדנה לליגה ג’  )ה(   
מחוז דרום ג’ )מרכז( ודרום ד’ )דרום(.

תתמודדנה  ב’,  וצפון  א’  צפון  במחוז  ב’  בליגה  השני  במקום  העונה  בתום  תדורגנה  אשר  הקבוצות  שתי   )1(
במשחקי מבחן מול הקבוצה שדורגה במקום ה-14 בליגה א’ צפון בהתאם להוראות ס”ק 5 )ד( )1( לעיל.

ב’, תתמודדנה במשחקי  ודרום  א’  שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום השני במחוז דרום   )2(
מבחן מול הקבוצה שדורגה במקום ה-14 בליגה א’ דרום, בהתאם להוראות ס”ק 5 )ד( )2( לעיל.

דברי הסבר

שיטת המשחקים תכנס לתוקף החל מעונת המשחקים 2009/2010.
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תקנון האליפות

תיקון לסעיף 3

נוסח קיים

לוח המשחקים ייקבע ע”י הועדה המקצועית. א.   .3  

בכל עונה יתקיימו בכל אחת מהליגות שני סיבובים.  )1( ב.    
בסיבוב א’ תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית, והמשחק ייערך על מגרשה, ובסיבוב ב’, תהיה 

הקבוצה שהיתה קבוצה אורחת בסיבוב א’ הקבוצה המארחת, והמשחק ייערך על מגרשה הביתי.

הארצית,  ובליגה  הלאומית  בליגה  העל,  בליגת  יתקיים,  לעיל,   )1( ב’  בס”ק  לאמור  בנוסף    )2(      
סיבוב משחקים שלישי.   

שיטת המשחקים בסיבוב השלישי תהא בהתייחס למיקום הקבוצות בתום סיבוב ב’, כפי שייקבע 
על ידי ועדת הליגה והגביע.

תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.
שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.

ועדת הליגה והגביע תהא רשאית לקבוע כי שיטת המשחק במחוז/מחוזות ליגה ג’, תהיה ליגה בת   )3(        
יותר משני סיבובים וזאת בהתייחס ובהתאמה למספר הקבוצות באותו/באותם מחוז/מחוזות.

נוסח מוצע

לוח המשחקים ייקבע ע”י הועדה המקצועית. א.   .3  

בכל עונת משחקים יתקיימו, בכל אחת מהליגות, שני סיבובי משחקים.  )1( ב.    
תהיה  ב’,  ובסיבוב  במגרשה  ייערך  והמשחק  הביתית,  הקבוצה  מהקבוצות  אחת  תהא  א’  בסיבוב 

הקבוצה שהיתה 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 
וירידות מליגה לליגה –  ושיטת עלליות  )“שיטת המשחקים  ו- 2 לתקנון האליפות   1 סעיף 12 ה. 

בליגה לבוגרים”(.
תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע.

שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט בתקנון זה.

המשחקים  שיטת  כי  משחקים,  עונת  כל  תחילת  לפני  לקבוע  רשאית  תהא  והגביע  הליגה  ועדת   )3(        
למספר  ובהתאמה  בהתייחס  וזאת  סיבובים  משני  יותר  בת  ליגה  תהיה  ג’,  ליגה  במחוז/מחוזות 

הקבוצות באותו/באותם מחוז/מחוזות.

דברי הסבר

הוראת סעיף 3 ב’ תכנס לתוקף החל מעונת המשחקים 2009/2010.
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הוראת שעה לעונת המשחקים 2008/09 

בעניין שינוי בסדרי עליות וירידות בליגות

הוראות סעיפים 12 ה )1( )ג(, 12 ה )2( )ב( ו-)ג(, 12 ה )4( )ב( ו-)ג(, 12 ה )5( )א( “שיטת המשחקים ושיטת העליות וירידות מליגה 
לליגה בליגה לבוגרים”, לא יחולו בעונת המשחקים 2008/09 ובמקומן יבואו ההוראות המפורטות להלן:

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/09 במקום 12 בליגת העל, תרד לליגה הלאומית.  .1
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/09 במקום 11 בליגת העל, תשחק במשחקי מבחן, כאמור בסעיף 3   

להלן.

לליגת  תעפלנה  הלאומית,  בליגה  ו-5   4  ,3  ,2  ,1 במקומות   2008/09 המשחקים  עונת  בתום  תדורגנה  אשר  הקבוצות   .2
העל.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/09 במקום 6 בליגה הלאומית, תשחק במשחקי מבחן, כאמור בסעיף   
3 להלן.

משחקי המבחן יערכו בין הקבוצה אשר בתום עונת המשחקים 2008/09 דורגה במקום 11 בליגת העל לבין הקבוצה אשר   .3
בתום אותה עונה דורגה במקום 6 בליגה הלאומית.

משחקי המבחן ייערכו בשיטת בית וחוץ )סה”כ שני משחקים(. הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר, תשובץ   
בעונת המשחקים 2009/10 בליגת העל. אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שיויון, ייקבע הפרש השערים. 
במקרה של שיויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ייקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ של הקבוצות. 
במקרה של שיווין גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ, יחולו, בהתאמה, הוראות סעיף 6 ב’ )1( לתקנון גביע המדינה 
לעניין הארכה. במקרה של שיויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, כאמור, גם לאחר 30 דקות הארכה, יחולו 

הוראות סעיף 6 ב’ )2( לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות 11 מטר.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/09 במקום 12 בליגת הלאומית, תרד לליגה א’.  .4
הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/09 במקום 11 בליגה הלאומית, תשחק במשחקי מבחן, כאמור בסעיף   

6 להלן.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים 2008/09 במקומות 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7 בליגה הארצית, תעפלנה לליגה   .5
הלאומית.

הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים 2008/09 במקום 8 בליגה הארצית, תשחק במשחקי מבחן, כאמור בסעיף 6   
להלן.

משחקי המבחן ייערכו בין הקבוצה אשר בתום עונת המשחקים 2008/09 דורגה במקום 11 בליגה הלאומית לבין הקבוצה   .6
אשר בתום אותה עונה תדורג במקום 8 בליגה הארצית.

ביותר,  הגדול  הנקודות  מספר  את  שתצבור  הקבוצה  משחקים(.  שני  )סה”כ  וחוץ  בית  בשיטת  ייערכו  המבחן  משחקי   
תשובץ בעונת המשחקים 2009/10 בליגה הלאומית. אם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שיויון, ייקבע הפרש 
השערים. במקרה של שיויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים ייקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ 
של הקבוצות. במקרה של שיווין גם בשערים שהובקעו במשחקי החוץ, יחולו, בהתאמה, הוראות סעיף 6 ב’ )1( לתקנון 
גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שיויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, כאמור, גם לאחר 30 דקות 

הארכה, יחולו הוראות סעיף 6 ב’ )2( לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות 11 מטר.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים 2008/09 במקומות 9, 10, 11 ו- 12 בליגה הארצית, תרדנה לליגה א’   .7
והקבוצה  6 לעיל  ודרום(. לקבוצות אלה תצטרפנה הקבוצה המפסידה במשחקי המבחן כאמור בסעיף  )מחוזות צפון 

שתדורג במקום 12 בליגה הלאומית כאמור בסעיף 4 לעיל.
שיבוץ הקבוצות במחוזות ליגה א’ ייעשה בתום עונת המשחקים 2008/09 על ידי ועדת הליגה והגביע עפ”י הוראות סעיף   

8 ח’ )1( לתקנון האליפות.

צפון,  מחוז  א’  ובליגה  דרום  מחוז  א’  בליגה   1 במקום   2008/09 המשחקים  עונת  בתום  תדורגנה  אשר  הקבוצות  שתי   .8
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תעפלנה לליגה הלאומית.

הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים 2008/09 במקומות 2 - 11 בליגה א’ צפון ובמקומות 2 - 11 בליגה א’   .9
דרום, יהוו, יחד עם 6 הקבוצות המנויות בסעיף 7 לעיל, יחד עם 4 הקבוצות העולות מליגה ב’ כמפורט בתקנון האליפות 
סעיף 12 ה 6 )א( להלן ויחד עם 2 הקבוצות המנצחות במשחקי המבחן כמפורט בסעיף 12 ה 5 )ד( לתקנון האליפות, יהוו 

את שני המחוזות של ליגה א’ )צפון ודרום( - בסה”כ 32 קבוצות )16 קבוצות בכל מחוז(.
הקבוצות אשר תדורגנה בתום עונת המשחקים 2008/09 במקומות 13  ו- 14 בליגה א’ צפון ובליגה א’ דרום, ירדו לליגה   

ב’, כמפורט בתקנון האליפות.

דברי הסבר

מטרת הוראת השעה באה להסדיר את השינוי בסעיף 2 לתקנון האליפות בעניין מבנה הליגות אשר ייכנס לתוקף החל מעונת 
המשחקים 2009/10


