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לכבוד

הקבוצות המסונפות להתאחדות

שלום רב,

הנדון: כללים ושינויים בנושא חומרים אסורים, מכתבי עדכון  מאופ"א 

ופיפ"א ורשימת חומרים אסורים

הריני להודיעכם כי יצא עדכון ע"י אופ"א )חוזר מס' 003 ( מיום 22.01.09 וע"י פיפ"א 
)חוזר מס' 1178 ( מחודש פברואר 2009 בנושא שבנדון.

את העדכונים הנ"ל ניתן למצוא באתרי האינטרנט הבאים:

 www.football.org.il אתר ההתאחדות לכדורגל בישראל

uefa.com.www - אתר אופ"א

www.fifa.com - אתר פיפ"א

בכבוד רב,

ד"ר מרק רוסנובסקי 
  מנהל אגף רפואי
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תיקוני תקנון 
התקבלו ע"י האספה הכללית השנתית ביום 09.12.08

ואושרו ע"י רשם העמותות ביום 28.01.09
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תיקון לסעיף 2א – הוראות ותקנוני פיפ”א אופ”א

נוסח קיים

2 א    

הפועלות תחת מסגרת  ומשתתפת בתחרויות  פיפ”א  הבינלאומית  ההתאחדות חברה בהתאחדות  א.   
ובמסגרת  )אופ”א(  לכדורגל  האירופאי  האיגוד  רשמיות של  היתר, במסגרת תחרויות  ובין  פיפ”א,  

האינטר טוטו.

והמתייחסות  פעם  מדי  בתוקף  שהיו  כפי  טוטו,  והאינטר  אופ”א  פיפ”א,  שבתקנוני  ההוראות  כל  ב.   
להתאחדויות לאומיות, יחייבו את ההתאחדות לכל דבר ועניין. 

נוסח מוצע

2א.       

ההתאחדות חברה בהתאחדות הבינלאומית פיפ”א ומחויבת להשתתף בתחרויות המתקיימות תחת  א.   
היתר, במסגרת תחרויות רשמיות של האיגוד האירופאי  ובין  ידה,  על  ומאורגנות  פיפ”א  מסגרת 

לכדורגל )אופ”א(.

והמתייחסות  לפעם  מפעם  בתוקף  שיהיו  כפי  ואופ”א,  פיפ”א  ובתקנוני  שבחוקה  ההוראות  כל  ב.   
להתאחדויות לאומיות, והחלטות גופי פיפ”א ואופ”א והמוסדות השיפוטיים, יחייבו את ההתאחדות 

ונציגיה לכל דבר ועניין.

ההתאחדות  של  המשחקים  חוקת  לפי  ייערכו  ההתאחדות  ע”י  המאורגנות  הכדורגל  תחרויות  ג.   
הכדורגל  ההתאחדות  ועדת  ידי  על  שנקבעה  כפי   ,  )  ”Laws of the Game“( הבינלאומית 

.)”IFAB“( הבינלאומי

ד.  ההתאחדות בפעילותה תפעל ליישום ושמירה על חוקת פיפ”א ותקנוניה, לרבות הקוד האתי של   
פיפ”א.

ה.  קיים איסור על כל פעילות שיש בה אפליה על רקע גזע, צבע עור, שפה, דת או מוצא אתני.  

קבוצה/קבוצות  ההתאחדות.  ידי  על  ויאושרו  יוכרו  בישראל  המאורגנות  כדורגל  ותחרויות  ליגות  ו.   
בתחרויות  להשתתף  רשאית/רשאיות  אינה/אינן  ההתאחדות  במסגרת  הפועלת/הפועלות 

המאורגנות על ידי התאחדות אחרת, אלא אם ניתן לכך אישור ההתאחדות ופיפ”א.

ההתאחדות במסגרת פעילותה תחת פיפ”א תפעל באופן עצמאי ובלתי תלוי. בחירת מוסדותיה  ז.   
של ההתאחדות תעשה על-פי תקנוניה תוך שמירה על עצמאותם וסמכויותיהם של גופים אלה.

 COURT ( ההתאחדות מקבלת את סמכותו השיפוטית  של בית הדין הבינלאומי לספורט שבלוזאן ח.   
OF ARBITRATION FOR SPORT-”CAS” ( בכל הקשור לדיון במחלוקות ו/או בסכסוכים בין 
גופי פיפ”א הקונפדרציות, ההתאחדות, הקבוצות, השחקנים, סוכני השחקנים ובעלי התפקידים, 

לרבות החלת הוראות סעיפים 60, 61, ו62- לחוקת פיפ”א בשינויים המחייבים”.

דברי הסבר

התיקונים המוצעים הינם בהתאם לדרישות פיפ”א ותקנוניה. 
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תיקון לסעיף 3 יד’ )3( – חברות בהתאחדות

נוסח קיים

נתברר לאגודה ו/או להתאחדות כי אחד או יותר מחברי הנהלת האגודה ו/או ממלאי התפקידים בה, הנו בעל   )3(
עבר פלילי שיש עמו קלון – תהא האגודה חייבת לדאוג לכך שהנ”ל יחדל לכהן בתפקיד כלשהו באגודה.

נוסח מוצע

נתברר לאגודה ו/או להתאחדות כי אחד או יותר מחברי הנהלת האגודה ו/או מי ממלאי התפקידים   )3(
בה, הינו בעל עבר פלילי שיש עמו קלון - תהא האגודה חייבת לדאוג לכך שהנ”ל יחדל לכהן בתפקיד 
כלשהו באגודה, אלא אם כן, חלפו 7 שנים מיום שהורשע בדינו ואם הוטל עליו עונש מאסר בפועל  - 

לאחר חלוף 7 שנים מיום שסיים לרצות את עונשו.

דברי הסבר

התיקון הינו פועל יוצא של הארכת תקופת הצינון מ- 5 ל- 7 שנים והתאמת התקנונים השונים בדבר - לתקנון היסוד 
ותקנון העברת זכויות.
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תיקון לסעיף 5 )א( )1( )4( – זכות ההצבעה

נוסח קיים:

זכות ההצבעה  )4(

זכות  היוצאת  ההנהלה  לחברי  תהיה  לא  בבחירות  אחד.  קול  של  הצבעה  זכות  הנהלה  חבר  לכל  א. 
הצבעה.

קבוצת בוגרים/בוגרות אשר השתתפה באופן מלא במשחקי הליגות המצוינות להלן, לפחות במשך  ב. 
הקולות  במספר  להצביע  זכאית  תהיה  הכללית,  האסיפה  למועד  שקדמו  המשחקים  עונות  שתי 

בהתאם לליגה אשר אליה היא תשתייך ביום האסיפה, לפי הפירוט דלהלן:
20 קולות  - ליגת העל      
20 קולות  - ליגה לאומית      
15 קולות  - ליגה ארצית      
10 קולות  - ליגה א’       

2 קולות  - ליגה ב’       
1 קול  - ליגה ג’       

10 קולות  - ליגת נשים )הליגה הראשונה(    

הוראות מעבר- הוראת סעיף זה בדבר הארכת משך הזמן מעונת משחקים אחת לשתי עונות משחקים, תיכנס לתוקף, 
לגבי הקבוצות הרשומות כיום – בתום עונת 2005/06, ולגבי קבוצות אשר יתקבלו כחברות חדשות בהתאחדות החל 

מעונת המשחקים 2005/06 – בתחילת עונת 2005/06.

נוסח מוצע:

זכות ההצבעה  )4(

קבוצת בוגרים/בוגרות אשר השתתפה באופן מלא במשחקי הליגות המצוינות להלן, לפחות  א. 
במספר  להצביע  זכאית  תהיה  הכללית,  לאסיפה  שקדמו  המשחקים  עונות  שתי  במשך 

הקולות בהתאם לליגה אשר אליה היא תשתייך ביום האסיפה, לפי הפירוט דלהלן.
20 קולות  - ליגת העל      
20 קולות  - ליגה לאומית      
10 קולות  - ליגה א’       

2 קולות    - ליגה ב’       
1 קול  - ליגה ג’        

10 קולות  - ליגת נשים )הליגה הראשונה(    
2 קולות  - ליגת נשים )הליגה השניה(    

על אף האמור בס”ק א’ לעיל, לקבוצת נשים אשר שיחקה בליגת הנשים הראשונה לפחות  ב.. 
3 עונות משחקים רצופות, יוסף, החל מעונת המשחקים הרביעית, קול אחד לערך קולות 
עד  אחד  קול  עוד  יוסף  ברציפות,  זו  בליגה  שיחקה  בה  נוספת  שנה  ובכל  שלה  ההצבעה 

למקסימום של 15 קולות הצבעה.
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דברי הסבר

כי מספר  ולאור העובדה  )ליגת משנה(  נשים שניה  ליגת  נשים שהוסיף  ליגת  ה’  נספח  תיקון תקנון האליפות  לאור 
הקולות שנקבע לליגת הנשים הראשונה הינו זהה למספר הקולות שניתן לליגת החובבים הראשונה, דהינו, ליגה א’ 
10 קולות הרי שליגת הנשים השניה תהא זכאית למספר קולות זהה לזה של קבוצות ליגת החובבים השניה - ליגה 
ב’, דהיינו 2 קולות הצבעה. לקבוצת נשים בליגה הראשונה יתווספו עד 5 קולות הצבעה נוספים ובסה”כ עד 15 קולות 
זו. בשל ביטול הליגה הארצית, החל מעונת המשחקים 2009/10, תימחק  הצבעה בהתחשב בוותק הקבוצה בליגה 

ההוראה בדבר קולות הצבעה לליגה הארצית.
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תיקון לסעיף 5א’ 2 )4( א’ )5( – סדר היום והצעות לסדר היום

נוסח קיים

נכלל בסדר היום של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל סעיף הדורש את פיזור ההנהלה, רשאית האסיפה, ברוב   )5(
שלא יפחת מ- 75% של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה, לפזר את ההנהלה ולהורות על קיום בחירות 

להנהלה חדשה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים.

נוסח מוצע

נכלל בסדר היום של אסיפה כללית שלא מן המניין סעיף הדורש את פיזור ההנהלה, רשאית האסיפה   )5(
לפזר את ההנהלה ולהורות על קיום בחירות להנהלה חדשה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים 

ובלבד שנתקיימו התנאים המצטברים שלהלן:

ההחלטה התקבלה ברוב של למעלה מ- 50% מהקולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים   .1
באסיפה.

באסיפה נכחו באי כוח של לפחות 75% מהקולות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.  .2

דברי הסבר

השינוי המוצע הינו ע”פ דרישת רשם החברות ומטרתו הינה להקטין את הרוב הדרוש לפיזור ההנהלה לכדי רוב רגיל. 
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 תיקון לסעיפים 5 ב’ )1( ו’ ו-5 ג’ - 

מוסדות הנבחרים ע”י הנהלת ההתאחדות

סעיף 5 ב’ )1( ו’ - הרכב ההנהלה וסמכויותיה

יוסף ס”ק )4(, כלהלן:

“הגדרות התפקידים של הוועדות מפורטות ב”נספח הגדרות, תפקידים וסמכויות” המצורף לתקנון 
זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

המפורטים  והסמכויות  התפקידים  בהגדרות  שינויים  להכניס  רשאית  תהיה  ההתאחדות  הנהלת 
בנספח.”

סעיף 5 ג’ - מוסדות הנבחרים ע”י הנהלת ההתאחדות

הסעיף יימחק.
מנספח הגדרות, תפקידים וסמכויות, יימחקו סעיפים 11 - ועדה לקשרים בינלאומיים ו-12 - ועדת נבחרות.

סעיף 5 ב’ 1 א’ )ז( - תפקידי ההנהלה

נוסח מוצע:

ההנהלה  הנהלה.  חברי  מקרב  האלה  הוועדות  יו”ר  ומינוי  לעיל  המפורטות  הוועדות  הרכב  קביעת 
רשאית למנות יו”ר ועדות גם מקרב חברי הנהלה בדעה מייעצת, למעט יו”ר ועדת כספים.

הועדה  כיו”ר  רופא  וכן  תקנון  ועדת  כיו”ר  משפטן  למנות  ההנהלה  רשאית  לעיל,  האמור  למרות 
הרפואית, גם אם אינם חברי הנהלה.

ההנהלה רשאית למנות אישה  כיו”ר ועדת נשים,  גם מי שאינה מכהנת כחברת הנהלה.

בוועדות “אד הוק” המתמנות לעניין מסוים, רשאית ההנהלה למנות יו”ר שאינו חבר הנהלה.

סעיף 5 ב’ 1 א’ )יג( - תפקידי הנהלה

מבוטל.

נספח הגדרות תפקידים וסמכויות

לסעיף  16 יוסף ס”ק ו’, כלהלן:

“ההנהלה רשאית לקבוע כי בתפקיד יו”ר הועדה יכהן רופא.”
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לאחר סעיף 11 יבוא סעיף 11 א’ )רבתי(, כלהלן:

ועדת נשים

א. ארגון תחרויות ליגת נשים.
ב. ארגון משחקי גביע לנשים.

ג. ארגון וייזום מפעלי ספורט לנשים.
ד. פיקוח על ניהול תקין של משחקי ליגה וגביע לנשים.

ה. המלצות/החלטות הועדה תקבלנה תוקף לאחר אישורן במזכירות ו/או בהנהלת ההתאחדות.

דברי הסבר

בתקנון קיימת כפילות בין סעיף 5 ב’ )1( ג’, ד’, ה’ ו-ו’ לבין סעיף 5 ג’.

שני הסעיפים עוסקים במוסדות הנבחרים על ידי ההנהלה ולכן ולמניעת כפילות, מוצע למחוק את סעיף 5 ג’.

וועדה לקשרים  נבחרות  ועדת   - ו’   )1( ב’   5 אינן מופיעות בסעיף  ועדות אשר  נכללות שתי  ג’   5 כי בסעיף  יש לציין 
בינלאומיים אשר מזה שנים אינן פעילות מאחר ועניינים אלה מטופלים, בדרך כלל, על ידי יו”ר ההנהלה וממלא מקומו. 
ועדות אלה מופיעות בסעיף 5 ב’ )1( ו’ )1( המציין את הוועדות שההנהלה חייבת למנות, אך ההנהלה תוכל למנותן, אם 

תמצא לנכון, מכח הוראת סעיף 5 ב’ )1( ו’ )2(.

כמו כן הוספו הוראות לנספח הגדרות תפקידים וסמכויות.
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תיקון לסעיף 5 )ב( )2( )ב( – תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ביקורת

נוסח קיים:

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ביקורת ב. 

תנוהל  כי  שיבטיח  באופן  ההתאחדות  של  והמשקיים  הכספיים  ענייניה  ניהול  על  וביקורת  פיקוח   )1(
הנהלת חשבונות מסודרת של ההכנסות וההוצאות, וכי לא תהיינה הוצאות כספים ללא אישור מוסד 

מתאים.

מעקב אחר ביצוע החלטות ועדות ההתאחדות, בהתאם לכללי המנהל.  )2(

בחינת הדו”ח הכספי של ההתאחדות אשר יוגש לועדת הביקורת לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד   )3(
האסיפה הכללית.

נוסח מוצע:

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ביקורת. ב. 

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הינם בהתאם לקבוע בחוק העמותות התש”ם -1980.

דברי הסבר:

לאחרונה הורחבו סמכויותיה של ועדת הביקורת מכוח תיקון לחוק העמותות.
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תיקון לסעיף 5 ב י’ – מוסדות האסיפה

נוסח קיים

הנהלת  ע”י  נבחרים  או  המתמנים  ומוסד  ועדה  חבר  או  ההתאחדות  הנהלת  כחבר  יכהן  ולא  יתמנה  לא  )י( 
ההתאחדות, כאמור בתקנון זה, אדם, אשר הורשע על ידי בית משפט בעבירה פלילית שיש עמה קלון בחמש 

שנים עובר למינוי.

נוסח מוצע

לא יתמנה ולא יכהן כחבר הנהלת ההתאחדות או חבר ועדה ומוסד המתמנים או נבחרים ע”י האסיפה  )י( 
הכללית או הנהלת ההתאחדות, כאמור בתקנון זה, אדם אשר הורשע ע”י בימ”ש בארץ ו/או בחו”ל 
בעבירה פלילית שיש עמה קלון ב- 7 השנים עובר למינוי ואם הוטל על אדם זה עונש מאסר בפועל 

- לאחר חלוף 7 שנים מיום שסיים לרצות עונשו.

דברי הסבר

המצב הקיים )5 שנים( אינו מספיק דיו. דרושה תקופת צינון ארוכה יותר.  )1

התקנון במצבו הנוכחי לא לקח בחשבון עבירות והרשעות בחו”ל.  )2

התקנון במצבו הנוכחי לא לקח בחשבון מצב על-פיו הורשע אדם בעבירה שיש עמה קלון ונגזר עליו עונש   )3
מאסר בפועל, יכול, לפחות לכאורה, מייד בתום ריצוי עונש המאסר )5 שנים( לשמש כחבר מוסד ממוסדות 

ההתאחדות.
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תיקון לסעיף 5 ו’ )4( – שיפוי וביטוח

נוסח קיים

“נושא משרה” – חבר הנהלה, לרבות חבר הנהלה בדעה מייעצת, חבר ועדת ביקורת,  מנכ”ל, סמנכ”ל, מנהל   )4(
אגף וכל ממלא תפקיד ניהולי הכפוף למנכ”ל.

נוסח מוצע

“נושא משרה” – חבר הנהלה, לרבות חבר הנהלה בדעה מייעצת, חבר ועדת ביקורת, דיין, חבר ועדת   )4(
מכרזים, חבר ועדת הרישוי וועדת הערעורים, יו”ר הרשות לבקרת תקציבים, מנכ”ל, סמנכ”ל, מנהל 

אגף וכל ממלא תפקיד ניהולי הכפוף למנכ”ל.

דברי הסבר

התיקון מרחיב את מגוון בעלי התפקידים אשר ההתאחדות רשאית לבטח ולשפות )דייני בתי הדין, חברי ועדות מכרזים 
ורישוי מועדונים וכן יו”ר הרשות לבקרת תקציבים( אחרים בגין פעילותם במסגרת ההתאחדות.
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תיקון לסעיפים 10 ו’, ז’ - זכויות חתימה בשם ההתאחדות

נוסח קיים

זכויות חתימה בשם ההתאחדות על המחאות כספיות ו. 

הנהלת ההתאחדות תחליט מי יהיו בעלי זכות החתימה בשמה על המחאות כספיות. החתימה עלהמחאות,  (( 1
כאמור, תתחלק לשתי קבוצות, כדלקמן:

חברי הנהלת ההתאחדות ו/או חברי ועדת הכספים של ההתאחדות המייצגים מרכז ספורט שמספר הקבוצות 
חברות ההתאחדות המסונפות לו הנו הגדול ביותר )להלן מרכז ספורט “א”(.

מרכז  את  המייצגים  ההתאחדות  של  הכספים  ועדת  חברי  ו/או  ההתאחדות  הנהלת  חברי   – א’  קבוצה 
ספורט “א”.

קבוצה ב’ – חברי הנהלת ההתאחדות ו/או חברי ועדת הכספים של ההתאחדות המייצגים מרכז או מרכזי 
ספורט שקבוצות המסונפות להם חברות בהתאחדות ושאינם נמנים על מרכזי ספורט “א”.

המחאות כספיות מטעם ההתאחדות, תחתמנה על ידי יו”ר הנהלת ההתאחדות או גזבר הכבוד יחד עם חתימתו  (( 1
של יו”ר ועדת הכספים או של אחד מחברי ועדת הכספים, בתנאי שאחד החותמים יימנה על קבוצה א’ והשני 

על קבוצה ב’ בצירוף חותמת ההתאחדות.

מרכז ספורט לצורך סעיף זה – משמעותו ארגון ספורט מרכזי אליו מסונפות קבוצות החברות בהתאחדות  (( 1
לכדורגל בישראל.

נוסח מוצע

חתימה על המחאות כספיות )שיקים( מטעמה של ההתאחדות תעשה ע”י שני חותמים, מתוך ארבעה  (( 1
בעלי זכות חתימה, ובצירוף חותמת ההתאחדות, כאשר זהות בעלי זכות החתימה תקבע בהתאם 

לאמור להלן.

כחברי  ו/או  ההתאחדות  מזכירות  כחברי  גם  המכהנים  הנהלה  חברי  יהיו  ההמחאות  על  החותמים 
ועדת הכספים של ההתאחדות.

הנהלת ההתאחדות תקבע, מעת לעת, ברוב שלא יפחת מ- 12/3 )) מהנוכחים בישיבת ההנהלה )ובלבד 
שנכחו בישיבה לפחות מחצית מחברי ההנהלה( את זהות ארבעת בעלי זכות החתימה, כאמור, וכמו 
זכות  יחתמו ביחד מתוך ארבעת בעלי  כן תקבע את ההרכבים האפשריים של שני חותמים אשר 

החתימה, כאמור.
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נוסח קיים

זכויות חתימה בשם ההתאחדות על הסכמים ז.  

הסכמים ייחתמו בשם ההתאחדות על ידי יו”ר הנהלת ההתאחדות או על ידי גזבר הכבוד, יחד עם חתימתו של 
מ”מ יו”ר ההנהלה או חתימתו של יו”ר ועדת הכספים, בצירוף חותמת ההתאחדות, ובתנאי שאחד החותמים 

יימנה על קבוצה א’ והשני יימנה על קבוצה ב’, כאמור בס”ק ו’ לעיל.

האמור לעיל, לעניין השתייכות לקבוצות, לא יחול במקרה בו בבחירות להנהלה הוגשה רשימה אחת בלבד.

נוסח מוצע

חתימה על הסכמים בשם ההתאחדות תעשה ע”י שני חותמים, מתוך ארבעה בעלי זכות חתימה, 
ובצירוף חותמת ההתאחדות, כאשר זהות בעלי זכות החתימה תקבע בהתאם לאמור להלן:

כחברי  ו/או  ההתאחדות  מזכירות  כחברי  גם  המכהנים  הנהלה  חברי  יהיו  ההמחאות  על  החותמים 
ועדת הכספים של ההתאחדות.

הנהלת ההתאחדות תקבע, מעת לעת, ברוב שלא יפחת מ- 2/3 מהנוכחים בישיבת ההנהלה )ובלבד 
שנכחו בישיבה לפחות מחצית מחברי ההנהלה( את זהות ארבעת בעלי זכות החתימה, כאמור, וכמו 
זכות  יחתמו ביחד מתוך ארבעת בעלי  כן תקבע את ההרכבים האפשריים של שני חותמים אשר 

החתימה, כאמור.

ההנהלה רשאית לקבוע, ברוב רגיל, כי הסכמים אשר היקפם הכספי אינו עולה על 100,000 ש”ח 
ייחתמו ע”י שניים מתוך שלושת בעלי התפקידים שלהלן: מנכ”ל, סמנכ”ל, חשב, ובצירוף  בשנה, 

חותמת ההתאחדות”

דברי הסבר

התיקונים דלעיל קובעים כי בעלי זכויות החתימה על המחאות כספיות מטעם ההתאחדות ועל הסכמים בשמה של 
על  או  המחאה  על  שלה.  הכספים  בועדת  ו/או  ההתאחדות  במזכירות  גם  המכהנים  הנהלה  חברי  יהיו  ההתאחדות 
כי  מוצע  עוד  מיוחד.  ברוב  ע”י ההנהלה  יקבעו  זכות חתימה אשר  בעלי  שניים מתוך ארבעה  יחתמו  כאמור  הסכם, 
ההנהלה תהיה רשאית לקבוע, ברוב רגיל, כי הסכמים בהיקף כספי של עד 100,000 ש”ח בשנה יחתמו ע”י ממלאי 

תפקידים בהתאחדות )מנכ”ל, סמנכ”ל וחשב(.
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 הוספת סעיף 10 ג )1א(- )חדש( – 

מכירת כרטיסי כניסה לתחרויות כדורגל

נוסח חדש

1. א’ 

( לעיל, קבוצה בליגת העל , רשאית למכור כרטיסי כניסה אשר הודפסו ו/או הונפקו  על אף האמור בסעיף )1 )
אישור  לכך  שקיבלה  ובלבד  כדורגל,  לאצטדיוני  המיועדת  אלקטרונית  ופיקוח  בקרה  מערכת  באמצעות 

מוקדם ממזכירות ההתאחדות.

ניתן אישור המזכירות , כאמור בס”ק א’ לעיל, תמציא הקבוצה לגזברות ההתאחדות בתוך 15 ) ימים מיום 
קיום כל משחק, בנוסף לדו”ח הכספי המפורט בס”ק )2( להלן, דו”ח בקרה ממוחשב של המערכת הנ”ל, 

שהוא מאושר על ידי רואה חשבון מטעם הקבוצה.

דברי הסבר

כניסה  או מנפיקות כרטיסי  התיקון המוצע מאפשר לקבוצות אשר מפעילות שערים אלקטרוניים באצטדיון הביתי 
ממוחשבים באמצעות מערכת בקרה ופיקוח של זכיין הכרטיסים מטעמה, להדפיס את הכרטיסים שלא באמצעות 

ההתאחדות. 
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סעיף 1 א  - סמכויות בית הדין העליון – הוספת ס”ק 8 )חדש(

נוסח חדש

לקבוע אם עבירה שהורשע בה אדם - בין בארץ ובין בחו”ל - יש בה משום קלון.  .8

דברי הסבר

מאחר שאין בתי המשפט בהכרח מציינים בהרשעותיהם כי העבירות בהן הורשע נאשם נושאות את תג הקלון, ראוי כי ביה”ד 
העליון שליד ההתאחדות יקבע אם עבירה מסוימת בה הורשע אדם יש בה משום קלון ומכאן, ההשלכות הנוגעות לתיפקודו 

של הלה במוסדות ההתאחדות ובשאר העניינים )כפי שמפורט בתיקונים עצמם( התקנונים הכורכים תיפקוד וקלון.

תיקון לסעיף 1 )ב( )6(

נוסח קיים:

בכל מקרה שבית הדין יגיע למסקנה כי ערעור מסוים היה ערעור סרק, טורדני או קנטרני – רשאי בית הדין   .6
לחייב את הקבוצה המערערת בתשלום הוצאות.

נוסח מוצע:

הגיע בית הדין למסקנה כי בקשה, ערר, עתירה או עניין  שהוגש הינו הליך סרק, קנטרני או טורדני,   .6
רשאי בית הדין לחייב את המערערת/המבקשת בתשלום הוצאות.

דברי הסבר

התיקון מרחיב את סמכויות בית הדין העליון להטיל הוצאות גם על בקשות סרק, קנטרניות או טורדניות בנוסף לערעורי 
סרק/קנטרניים/טורדניים.
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הוספת סעיף 4 )יד( )חדש(

נוסח חדש

הגיעה נשיאות בית הדין למסקנה, כי בקשה שהוגשה לה הינה בקשת סרק או קנטרנית, רשאית  )יד.( 
הנשיאות לחייב את מגיש הבקשה בתשלום הוצאות.

דברי הסבר

או קנטרניות, במטרה למנוע הגשת  בגין בקשות סרק  הוצאות  הדין העליון להטיל  בית  נשיאות  התיקון מסמיך את 
בקשות כאלה.

תיקון לסעיף 6 )ג( )2(

נוסח קיים

ישנם כאלה, על מועד הדיון בערעור במכתב רשום או במברק.  ולמשיבים, אם  המזכירות תודיע למערער   )2(
ההודעה חייבת להגיע לצדדים לפחות 24 שעות לפני המועד הנקוב בה. קבלת הדואר מהווה הוכחה חותכת 

לקבלת ההזמנה.

נוסח מוצע

המזכירות תודיע למערער ולמשיבים, אם ישנם כאלה, על מועד הדיון בערעור במכתב רשום, במברק   )2(
או באמצעות פקסימיליה. ההודעה חייבת להגיע לצדדים לפחות 24 שעות לפני המועד הנקוב בה. 

קבלת הדואר ו/או אישור הגעת ההודעה בפקסימיליה מהווה ראיה מכרעת לקבלת ההזמנה.

דברי הסבר

התיקון מאפשר למזכירות בית הדין העליון לזמן את הצדדים גם באמצעות פקסימיליה.
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תיקון לסעיף 1 א לנספח החנינות

נוסח הקיים

ועדת החנינות מורכבת מחברי נשיאות ביה”ד העליון. א.   .1

נוסח מוצע

ועדת החנינות מורכבת מחברי נשיאות בית הדין העליון ואדם נוסף, אשר אינו משפטן, א. )1(   .1 
להלן “נציג הציבור”.  

)2(    נציג הציבור ייבחר מתוך רשימת “נציגי הציבור”.
)3(    מליאת ביה”ד העליון תקבע את רשימת נציגי הציבור, אשר לא תעלה על שלושה.

)4(    נציג הציבור לא יהא קשור בקשר כלשהו להתאחדות לכדורגל, לקבוצה מהקבוצות
המסונפות לה או למוסד ממוסדותיה.

תיקון לסעיף 1 ג לנספח החנינות

נוסח קיים

הקוורום החוקי לכל ישיבה של ועדת החנינות יהיו שני חברי נשיאות. ג. 

נוסח מוצע

הקוורום החוקי לכל ישיבה של ועדת חנינות יהיה שלושה - שני חברי נשיאות ונציג ציבור. ג. 
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 סעיף 2 ג לתקנון ביה”ד העליון - מליאת ביה”ד העליון 

הוספת ס”ק 4 )חדש(

נוסח חדש

למנות נציגי ציבור לועדת חנינות.  )4( 

דברי הסבר

ושלוחותיה,  גווניה  )בדימוס( דוד בר-אופיר, אשר התייחס למערכת המשמעתית על  יסוד דו”ח השופט  על 
סבור הוא כי יהא זה צודק וראוי יותר, שאדם שאינו משפטן ואינו קשור להתאחדות, למוסד ממוסדותיה או 
לקבוצה כלשהי, יצורף לחברי הנשיאות בשבתם כועדת חנינות. לדעתו, חשוב לשמוע גם את דעתו של אדם, 

אשר נקי משיקולים משפטיים נוקשים.
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תיקון לסעיף 2 א. )2( – העברת זכויות

נוסח קיים

העברת זכויות בקבוצה מתאגיד לתאגיד אחר, וכן העברת מניות בתאגיד, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מלאה  (( 1
ובין חלקית, טעונה אישור של ההתאחדות, בהתאם לקבוע בתקנון זה.

נוסח מוצע:

בין  ובין בעקיפין,  בין במישרין  וכן העברת מניות בתאגיד,  זכויות בקבוצה מתאגיד לתאגיד אחר,  העברת  (( 1
מלאה ובין חלקית, וכן שינויים פרסונליים בועד עמותה אשר מטרתם להעביר את ניהול העמותה לאחר/ ים, 

טעונה אישור של ההתאחדות, בהתאם לקבוע בתקנון זה.

דברי הסבר

תקנון העברת זכויות יחול גם במקרים של שינויים פרסונליים בועד עמותה אשר מטרתם להעביר את ניהול העמותה 
לאחר/ים. 
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סעיף 3 ב לתקנון העברת זכויות – הגשת הבקשה הוספת ס”ק 6 )חדש(

נוסח חדש

לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: ב.  

...  )1(

...  )2(

...  )3(

...  )4(

...  )5(

אישור של כל אחד מיחידי בעלי המניות ו/או הדירקטוריון )במקרה של רוכש שהוא חברה( ו/או של   )6(
- לפי העניין על מרשם פלילי מטעם  )במקרה שהרוכש הוא  עמותה(  כל אחד ממיסדי העמותה 
משטרת ישראל, ואם מתגורר דרך קבע בחו”ל - אישור מקביל מאומת ע”י נציגות ישראל במדינת 

מגוריו.

דברי הסבר

התיקון נועד להגביר את הפיקוח על גורמים המבקשים לרכוש זכויות ניהול ודריסת רגל בענף.

שמכונה  מה  יש  ובמקומה  יותר  בנמצא  אינה  כזו  שתעודה  אלא  יושר”,  “תעודת  להמצאת  הייתה  ההמלצה  במקור 
“מרשם פלילי”.
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תיקון סעיף 5 א )1( – תנאים מקדמיים

נוסח קיים

התאגיד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו הורשע בעבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפו 15 )) שנים ממועד מתן 
פסק הדין בעבירה הנ”ל ו/או ממועד גמר ריצוי העונש שנגזר, אם נגזר – המאוחר מביניהם.

נוסח מוצע

התאגיד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו הורשע ע”י בימ”ש בארץ או בחו”ל בעבירה פלילית שיש   )1(
עמה קלון וטרם חלפו 7 שנים ממועד מתן פסק הדין בעבירה הנ”ל ו/או 7 שנים מיום שסיים לרצות 

את עונשו.

דברי הסבר

התיקון הינו פועל יוצא של הארכת תקופת הצינון מ- 5 ל- 7 שנים והתאמת התקנונים השונים בדבר - לתקנון היסוד.
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תיקון לסעיף 15 – מינוי נציג ציבור

הוראת סעיף 15 לתקנון בדבר מינוי נציג ציבור בדירקטוריון המנהל קבוצה בה בוצעה העברת זכויות, יימחק. כמו כן 
יימחקו בפרק ההגדרות, הגדרת המונחים “דירקטוריון” ו – “נציג ציבור”.

דברי הסבר

תקנון העברת זכויות נמצא בהליכים מתקדמים של עדכון ושינוי חלק מהוראותיו. הליך זה מתבצע בתיאום עם משרד 
רשם העמותות.

ציבור  נציג  מינוי  עניינה  אשר  לתקנון   15 סעיף  הוראת  המתגבש,  מהנוסח  הוצאה  האמורים,  השינויים  במסגרת 
בדירקטוריון המנהל את הקבוצה בה בוצעה העברת זכויות. 

הטעמים להוצאת הסעיף מהתקנון הינם: 

מלכתחילה, המחשבה הייתה כי נכון יהיה למנות נציג ציבור כאשר בוצעה העברת זכויות בקבוצה והתאגיד   1.1     .1
אשר  המקורי  התקנון  בנוסח  כי  להזכיר  ראוי  לאמור  בהקשר  רווח.  למטרות  הקבוצה  את  מנהל  הרוכש 
עסק בהעברת זכויות ניהול בקבוצה ולמטרות מלכ”ריות בלבד, לא נכללה הוראה בדבר מינוי נציג ציבור.
מששונה התקנון והותרה מכירת זכויות בקבוצה, לרבות ניהולה לשם מטרות רווח, הוספה הוראה בדבר 

מינוי נציג ציבור לכל קבוצה בה מבוצעת העברת זכויות. 

סמוך לאחר קבלת התיקון הנ”ל לתקנון, הביעו גורמים שונים וביניהם משרד מבקר המדינה ומשרד רשם   1.2        
תושג  לא  עוד  כל  כי  וסוכם עם רשם העמותות  רווח  ניהול קבוצה למטרות  בנושא  העמותות הסתייגות 
הסכמה עם משרד הרשם, לא תאשר ההתאחדות העברת זכויות בקבוצות לשם ניהולן למטרות רווח וכך 

פועלת ההתאחדות.

בתקנון, בנוסחו המתגבש עתה, תתאפשר ככל הנראה, העברת זכויות בתאגיד למטרות רווח ולכן, מהטעם   1.3        
הנזכר בסעיף 1.1 לעיל, נכון יהיה לקבוע כי בקבוצה המנוהלת למטרות רווח יכהן בדירקטוריון שלה, נציג 

ציבור. 

זכויות  בוצעה העברת  בה  קבוצה  בין  אין מקום לאבחנה  רווח,  לדעתנו, מקום שקבוצה מתנהלת למטרות 
לבין קבוצה בה לא בוצעה העברת זכויות אך שונה יעודה ממלכ”ר לגוף המתנהל למטרות רווח, שכן מינוי 
נציג הציבור נדרש, בעיקר, בשל העובדה כי הקבוצה מתנהלת למטרות רווח ותפקידו הינו לפקח על דרכי 

התנהלותה של הקבוצה. 

לכן, נכון יהיה כי ההוראה התקנונית בדבר מינוי נציג ציבור בקבוצה מקצוענית המתנהלת למטרות רווח יעוגן,   .2
בבוא העת, בתקנון היסוד )ולא בתקנון העברת זכויות( ויחול על כל הקבוצות המקצועניות אשר יתנהלו למטרות 

רווח )לכשיאושר ניהולן, כאמור( ולאו דווקא לגבי קבוצות בהן בוצעה העברת זכויות. 

מצ”ב נוסח מוצע לתיקון תקנון היסוד בעניין “נציג ציבור”.
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תיקון לסעיף 4 ו’ )חדש( - מינוי נציג ציבור בהנהלת קבוצה

מינוי נציג ציבורא.4 ו’

בהנהלת קבוצה הנמנית על ליגה מקצוענית והמתנהלת למטרות רווח, יכהן 1.
נציג ציבור.

את  המנהל  לתאגיד  גם  הכוונה  “קבוצה”    4 בסעיף  נאמר  בו  מקום  בכל 
הקבוצה.

נציג הציבור ייבחר על ידי קבוצה מתוך רשימה שמית של מועמדים, אשר 2.
ידי נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות, תוך הקפדה על  תיקבע על 

מילוי התנאים האמורים בס”ק 3 להלן.

נציג הציבור יעמוד בתנאים הבאים:3.

הנו תושב ישראל.)א(

אין לו זיקה כלכלית לקבוצה ואין לו קשר מהותי אליה או למנהליה, )ב(
בין במישרין ובין בעקיפין.

לא יכהן אדם כנציג ציבור בקבוצה, אם תפקידו בשירות הציבור או )ג(
עיסוקיו האחרים, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו 

כנציג ציבור.

ו/או חבר )ד( יכהן כנציג ציבור, מי שהנו חבר הנהלת ההתאחדות  לא 
במוסד ממוסדות ההתאחדות.

לא יכהן אדם כנציג ציבור אם נתקיימו בו גם אחת מאלה:)ה(

הורשע בפסק דין סופי בעבירה על אחד מסעיפים 434-438 )1(
לחוק העונשין, תשל”ז- 1977.

הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו 7 שנים ממועד )2(
מתן פסק הדין, או ממועד גמר ריצוי העונש שנגזר עליו, אם 

נגזר, המאוחר מביניהם.

קבוצה המתנהלת למטרות רווח, תודיע להתאחדות, תוך 7 ימים מהמועד בו 4.
התחילה להתנהל, כאמור, את שם האדם בו בחרה, מתוך הרשימה, לשמש 

כנציג ציבור בהנהלה.

מינוי נציג ציבור יהיה לפרק זמן של 3 שנים.5.

פקיעת כהונתו של נציג ציבור תהיה באחד מהמקרים האלה:א.6.
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התפטרות - יצורף מכתב התפטרות מנומק של נציג הציבור )1(
להתאחדות.

פטירת נציג הציבור.)2(

הנהלה )3( ישיבות   3 מ-  שנה  במשך  הציבור  נציג  היעדרות 
רצופות או 6 ישיבות לסירוגין.

נציג ציבור תימסר להתאחדות על ב. הודעה על פקיעת כהונתו של 
ידי הקבוצה בצירוף שם נציג הציבור החדש אותו בחרה הקבוצה, 

בהתאם להליך האמור לעיל.

נציג ציבור לא יהא זכאי לכל טובת הנאה או זכות יתר שמקורן בקבוצה.7.

תפקידי נציג הציבורב.

לחובותיו, 1. בנוסף  וזאת  כמתריע  לשמש  ותפקידו  נאמן  הנו  הציבור  נציג 
כנושא משרה בהנהלה.

לפקח אם ענייני הקבוצה מתנהלים על פי חוק, חוקת ההתאחדות ותקנוניה, 2.
על פי נוהל עסקי תקין וטוהר המידות.

פגיעה 3. לכאורה,  בו,  שנתגלתה  הקבוצה  של  עניין  על  הציבור  לנציג  נודע 
בחוק, בנוהל עסקים תקין או בטוהר המידות, עליו להביא את הדבר ללא 

דיחוי, לידיעת יו”ר ההנהלה והיועץ המשפטי להתאחדות.

יו”ר ההנהלה ייכנס תוך 14 יום את הנהלת הקבוצה לשם דיון וקביעת דרכי 4.
פעולה.

או 5. מיום מסירת ההודעה,  ימים   14 תוך  לעיל,  ישיבה, כאמור  נתקיימה  לא 
נתקיימה ישיבה ותוצאותיה לא הניחו את דעתו של נציג הציבור, יעביר את 

עמדתו ליועץ המשפטי להתאחדות.

לצורך מילוי תפקידו רשאי נציג הציבור:)א(6.

לבדוק כל מסמך מסוג שהוא הקשור לקבוצה.)1(

להעסיק מומחה בתשלום לצורך יעוץ משפטי ו/או חשבונאי )2(
ו/או אחר על חשבון הקבוצה.

קבוצה חייבת להקל על ביצוע נאות של תפקיד נציג הציבור ולספק )ב(
לו את האמצעים לצורך זה.

את )ג( ויבקש  הקבוצה  להנהלת  הציבור  נציג  יפנה  הצורך  במידת 
המפורט בס”ק א’ לעיל.
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הנדרש )1( הסיוע  את  לרשותו  להעמיד  ההנהלה  הסכימה 
למילוי תפקידו, תישא הקבוצה בהוצאה הכרוכה בכך.

כמבוקש )2( מידע  לרשותו  להעמיד  ההנהלה,  הסכימה  לא 
נציג  יפנה  לעיל,  כמפורט  מומחה  להעסיק  לו  לאפשר  או 

הציבור לבית הדין העליון לאכוף את המבוקש.

הצדדים )ד( שני  במעמד  הציבור  נציג  בבקשת  ידון  העליון  הדין  בית 
לרשות  להעמיד  הקבוצה  את  המחייב  צו  ליתן  אם  החלטתו,  וייתן 

נציג הציבור את הסיוע המבוקש.

דברי הסבר

מקום שהקבוצה מתנהלת למטרות רווח, ראוי שבהנהלתה יכהן נציג ציבור אשר יפקח על התנהלותה של הקבוצה ו/
או של התאגיד המנהל אותה, כמפורט בנוסח הסעיף המוצע.

תיקון לסעיף 16 ז’ -  ערבות בנקאית  )חדש(

נוסח חדש

זה, רשאי תאגיד  זכויות בקבוצה, כאמור בתקנון  3 עונות משחקים מלאות ממועד אישור העברת  בחלוף 
ערבות  תקציבים  לבקרת  הרשות  בידי  להפקיד  מהחובה  אותו  תפטור  הועדה  כי  ולבקש  לוועדה  לפנות 

בנקאית כאמור בסעיף זה.

לבקרת  הרשות  תקנון  ובהוראת  זה  תקנון  בהוראת  התאגיד  לעמידת  בהתייחס  תינתן  הועדה  החלטת 
תקציבים, במהלך 3 עונות המשחקים האמורות.

דברי הסבר

בכפוף  בתקנון,  הנדרשות  הבטוחות  היקף  לגבי  זכויות,  העברת  בוצעה  בהן  קבוצות  על  להקל  הינה  התיקון  מטרת 
להתנהלותן התקינה. 


