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 ב4תיקון לסעיף  –תקנון היסוד 

 

 נוסח קיים:

 צו אותה המנהל התאגיד כנגד או/ו כנגדה ניתן אשר, בהתאחדות החברה קבוצה .א .ב4
 בין, נכסים כונס או/ו נאמן או/ו, לה מפרק שמונה או פירוק צו או הליכים להקפאת

 :הבאות ההוראות לגביה תחולנה, של קבע במינוי ובין זמני במינוי

 אחר ולמלא, תקנוני ההתאחדות הוראות בכל לעמוד חייבת תהא הקבוצה .1
 תקציבים בקרת, משמעת לרבות בענייני, פיהם על התחייבויותיה כל

 .עליה החלים הפירעון לדיני חדלות בכפוף, ורישום
 

 המנהל או לתאגיד לקבוצה מונה אשר הנאמן או הזמני המפרק, המפרק .2
, בה החתימה זכויות ובעלי מנהלי הקבוצה בנעלי ייכנסו, מטעמו או/ו, אותה
 לרבות, ועניין דבר בכל ההתאחדות כלפי מטעם הקבוצה האחראים ויהיו

 .בענייני משמעת
 

 באופן הקבוצה של ממאזנה יופחתו, משחקים עונת במהלך הצו ניתן .3
 .ליגה נקודות 9 ומיידי אוטומטי

 
 עד ליגה משחקי 10 לקבוצה נותרו כאשר הצו ניתן, לעיל האמור אף על 

 בעונת הקבוצה ממאזן יופחתו הנקודות, הפגרה במהלך או העונה לתום
 .מכן שלאחר המשחקים

 
 הקיזוז ממאזן הליך יחול לא זה סעיף פ"ע ליגה נקודות הפחתת על 

 בסעיפים בתקנון האליפות כאמור הקבוצה ידי על שנצברו הנקודות
 .3(א)2ה12-ו  2(א)1ה12
 

 על לשחק היא זכאית בה הליגה במשחקי חלק ליטול רשאית תהא הקבוצה .4
 הפחתת ולאחר הספורטיביים בהתאם להישגיה, הצו ניתן בטרם מיקומה פי

בה  העונה שאחרי המשחקים עונת לתום עד, לעיל 3 כאמור בס"ק, הנקודות
 את להעביר או/נושיה ו עם להסדר להגיע לה לאפשר מנת על וזאת, הצו ניתן

 זכויות העברת תקנון בהתאם להוראות, שלישי לצד בקבוצה הזכויות
 .כדורגל בקבוצות

 
 עונת תום הצו עד בוטל לא או/ו נושים להסדר הקבוצה הגיעה לא באם .5

 אותה יראו, שלעיל 4 כאמור בס"ק, הרשמית הפגרה ותחילת המשחקים
 ויחולו ההתאחדות מרישומי תימחק היא, חידשה רישומה לא אשר כקבוצה

 .בשינויים המחויבים(, 5)אב4(, א()2)אב4 סעיפים לגביה הוראות

 



 

 

 

 נוסח מוצע: 

קבוצה החברה בהתאחדות, אשר כנגדה, או לבקשתה, או כנגד התאגיד המנהל  א. .ב4
או לבקשתו, ניתן צו לפתיחת הליכים )כמשמעות מונח זה בחוק חדלות פירעון אותה, 

( )להלן:"חוק חדלות פירעון"( או שניתן לה או לתאגיד 2018-ושיקום כלכלי, התשע"ח
המנהל אותה צו פירוק או או הקפאת הליכים או כינוס נכנסים זמני או קבוע או שמונה 

אמן זמני, כמשמעותו בחוק חדלות פירעון, או לה, או לתאגיד המנהל אותה, נאמן, או נ
שמונה לה, או לתאגיד המנהל אותה בעל תפקיד, יהא תארו אשר יהא ולרבות: כונס 
נכסים, מנהל מיוחד, מפרק או נאמן, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, יחולו לגביה 

 ההוראות הבאות:

ים, יופחתו ממאזן התקיים מקרה מן המנויים בסעיף א לעיל במהלך עונת משחק .1
נקודות באופן מידי. התקיים מקרה מן המנויים בסעיף א לעיל,  12הקבוצה 

 –משחקים עד לסיום העונה  10-במהלך הפגרה, או כאשר לקבוצה נותרו פחות מ
  נקודות ממאזן הקבוצה בעונת המשחקים שלאחר מכן.  12יופחתו 

אף התקיימותו של מקרה נקודות, על  12קבוצה הסבורה כי אין להפחית ממאזנה  .2
 תורכבתוכל לטעון טענותיה בפני וועדה, אשר  –מן המקרים הנקובים בסעיף א 

שימונה ע"י נשיא בית  ההתאחדות של המשמעתי הדין בבית דיין"ר הועדה, מיו
בו  מקום. ההתאחדות"ל וממנכ תקציבים לבקרת הרשות"ר מיו, העליוןהדין 

זמן לוועדה גם נציג מנהלת הליגות בפירוק של קבוצה מקצוענית יומדובר 
 המקצועניות שישמש כמשקיף בוועדה )להלן:"הוועדה"(.

ימים מיום שהתקבלה  7-הדיון בטענות הקבוצה יתקיים בפני הוועדה לא יאוחר מ .3
 אצל הקבוצה ההודעה על הפחתת הנקודות.

הקבוצה תגיש טענותיה לוועדה באמצעות בעל התפקיד שמונה לה כאמור בסעיף  .4
רשאית הקבוצה להיות  –בעל התפקיד יהיה רשאי להיות נוכח בדיון. בנוסף א ו

 מיוצגת בדיון על ידי עורך דין או כל נציג מטעמה מטעמה.

הקבוצה לא תהיה רשאית להעלות טענות שתוצאתן הפחתה חלקית של נקודות  .5
( והוועדה לא תהיה מוסמכת להורות על הפחתה חלקית של נקודות 12-)פחות מ
 כאמור.

הרואה עצמה נפגעת מהחלטת הוועדה, או ההתאחדות, יהיו  קבוצהאו  הקבוצה .6
רשאים לערער על החלטות הוועדה בפני בית הדין העליון של ההתאחדות ועל 
ערעור זה יחולו הכללים הנוגעים לערעור בפני בית הדין העליון, כמפורט בתקנוני 

 ההתאחדות.

ימים מיום קבלת  3-יוגש לבית הדין לא יאוחר מ 6.   ערעור כאמור בסעיף קטן 7
 החלטת  

הוועדה אצל הקבוצה ו/או אצל היועץ המשפטי להתאחדות, לפי העניין. בית הדין 
 יוכל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד להגשת הערעור.

 ת להיפגע מההכרעה בערעור.לערעור יצורף כל צד דרוש, שזכויותיו עלולו   .8
קבוצה לא תהא רשאית לטעון בערעורה להפחתה חלקית של נקודות ובית הדין       .9

 לא   
 (.12-יהיה מוסמך להורות על הפחתה חלקית של נקודות )פחות מ



 

 

קבוצה אשר התקיים בה האמור בסעיף א לעיל, תהא חייבת לעמוד בכל  .10
אחר כל התחייבויותיה על פיהם, לרבות הוראות תקנוני ההתאחדות ולמלא 

בענייני משמעת, בקרת תקציבים ורישום, בשינויים המחויבים מדיני חדלות 
 הפירעון החלים עליה.

התפקיד אשר מונה כאמור בסעיף א לעיל, ייכנס לנעלי מנהלי הקבוצה ובעלי  בעל .11
זכויות החתימה בה ויהיה אחראי מטעם הקבוצה כלפי ההתאחדות בכל דבר 

עניין, לרבות בענייני משמעת. מובהר כי אין באמור כדי להטיל על בעל התפקיד ו
אחריות אישית )להבדיל מאחריות הנובעת מתפקידו( בכל הנוגע לקיום חיובים 
כספיים של הקבוצה כלפי ההתחייבות, או קנסות משמעתיים שהוטלו על 

 דין. הקבוצה. אין באמור כדי לפטור את בעל התפקיד מכל אחריות לפי

הקבוצה תהא רשאית ליטול חלק במשחקי הליגה בה היא זכאית לשחק על פי  .12
מיקומה בטרם מועד התקיימותו של מקרה מן המקרים המנויים בסעיף א לעיל 
בהתאם להישגיה הספורטיביים ולאחר הפחתת הנקודות, כאמור לעיל,  עד לתום 

ת לאפשר לה להגיע העונה שאחרי העונה בה התקיים האמור בסעיף א, זאת על מנ
להסדר עם נושיה, או להעבירה לידי צד שלישי, בכפוף להתקיימות התנאים על 

 פי תקנון העברת הזכויות.

לעיל, יראו את הקבוצה כקבוצה אשר לא חידשה  11לא התקיים האמור בסעיף  .13
את רישומה. הקבוצה תמחק מרישומי ההתאחדות ויחולו לגביה הוראות סעיפים 

 ( לתקנון זה, בשינויים המחויבים.    5אב)4-( ו3)אב4()א(, 2אב)4

 
 דברי הסבר:

לאור החלטת בית הדין העליון וגישת בתי המשפט המחוזיים בעניין, מוצע לשנות את מנגנון 
הפחתת הנקודות שיכלול אפשרות לטעון טענות כנגד הפחתת הנקודות בפני וועדה שתורכב 

 האגף המשפטי.      ממנכ"ל ההתאחדות, סמנכ"ל ההתאחדות ומנהל 
 

 

 

  



 

 

 
 תקנון היסוד

 
 קיום ישיבות באמצעים אלקטרוניים – 17הוספת סעיף 

 
 

 נוסח חדש:
 

בהתקיים מצב חירום ו/או כוח עליון שאיננו מאפשר כינוס מוסדות ההתאחדות )לרבות אך לא 
השיפוטיים של רק: אסיפה כללית, הנהלה, מזכירות, ועדות( וכן איננו מאפשר כינוס המוסדות 

ההתאחדות, ניתן יהיה לכנס ישיבות ודיונים במוסדות אלו באמצעים אלקטרוניים המאפשרים 
 לראות ולשמוע את כל המשתתפים.

 
 
 

 דברי הסבר:
 

התיקון מאפשר כינוס מוסדות ההתאחדות במצב חירום ו/או במצב של כוח עליון באמצעים 
 .םאלקטרוניי

 
 


