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 עונת הכדורגל הרשמית   א..    1

  עונת הכדורגל הרשמית תיקבע על ידי הנהלת ההתאחדות .1
 .לכדורגל

                                               עונת הכדורגלהפגרה הרשמית תחול בין מועד סיום  .2
  הרשמית ובין מועד תחילת עונת הכדורגל הרשמית הבאה.

 בפגרה הרשמית לא ייערכו תחרויות רשמיות, פרט לתחרויות  .3
  .ידי הנהלת ההתאחדות-אשר יאושרו על                   

 ה, תפורסם הודעה על פתיחת עונת הכדורגל הרשמית וסיומ .4
 יום 15על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, לא יאוחר מאשר 

 לפני מועד תחילת עונת הכדורגל הרשמית או לפני סיומה.

 הנהלת תחרויות האליפות  ב.         

 והפיקוח עליהם הנם בידי הליגותהנהלת תחרויות האליפות בכל    

 ג' וועדת-א' הועדה המקצועית, ועדת הליגה והגביע, ועדת ליגות   

 הליגה לנוער.    

 סמכויות הועדות הנ"ל ותפקידיהן מפורטות ומוגדרות בנספח    

 "הגדרות  תפקידים  וסמכויות" של תקנון היסוד.   

 המשחקים חוקת .ג
 

תחרויות הכדורגל המאורגנות על ידי ההתאחדות ייערכו לפי חוקת המשחקים של 
כפי שנקבעה על ידי ועדת  Laws of the game)ההתאחדות הבינלאומית )

 .IFAB) ההתאחדות הבינלאומי )
 

ועדת ליגה וגביע רשאית לקבוע כי במשחקי הליגות המקצועניות ייעשה שימוש 
 VAR( כהגדרתם בחוקת המשחקים ובהתאם לפרוטוקול VARבשופטי וידיאו )

 .IFABהמעודכן ומצורף לחוקת המשחקים הבינלאומית ויפורסם על ידי 
 (.24.2.2019י ההנהלה ביום )אושר על יד

 
 מבנה הליגות      ליגות לבוגרים א.   . 2

 .קבוצות 14ליגת העל: תכלול   (1)        

 קבוצות. 16הליגה הלאומית: תכלול  ( 2)   

 בטל. (3)   

 קבוצות בכל מחוז. 16 –מחוזות  2( ליגה א': תכלול 4)    

 קבוצות בכל מחוז. 16 –מחוזות  4( ליגה ב': תכלול 5)     

 מחוזות, כאשר בכל מחוז מספר 12( ליגות ג': תכלול עד 6)   
 .קבוצות 16ולא יעלה על   12-מ חתהקבוצות לא יפ        
 למרות האמור לעיל, רשאית ועדת הליגה והגביע לשבץ        
 מספר קטן יותר של קבוצות בכל מחוז של ליגה ג' ובלבד        
 קבוצות בפתיחת העונה. 10-מ חתשלא יפ        
 .בהתאם לתקנון ליגות הנשיםליגת נשים:  (7)   

 הנהלת 
 תחרויות

 האליפות 
 וחוקת

 המשחק
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 ליגות לנוער     ב.       
 .קבוצות 16 -ליגת על לנוער (1)   
   .קבוצות 14  –מחוזות:  צפון  2 -ליגה לאומית לנוער (2)   
 .קבוצות 14 – דרום                                     
 .קבוצות 14  –מחוזות:  צפון  2 –ליגה ארצית לנוער ( 3)   
 .קבוצות 14 –דרום               
 קבוצות בכל מחוז, 14מחוזות: עד  2 –ליגה מחוזית לנוער  (4)   
 חלוקה גיאוגרפית תיעשה על ידי ועדת הליגה והגביע, על פי        
 .שיקול דעתה        

 
 ליגות לנערים ג.  
 .קבוצות 16מחוז אחד:  –לנערים א' על ליגה  (1)   
 קבוצות 14שני מחוזות: צפון ודרום,  –ליגה לנערים א'  (2)   
 לאומית  בכל מחוז.        
 שלושה מחוזות ומספר הקבוצות    -ליגה לנערים א'  (3)   

 בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס                               
  חתל מקרה לא יפכלמספר הקבוצות שנרשמו, אולם ב                              
 קבוצות. 8-המשחקים ממספרן של הקבוצות בכל מחוז, בתחילת עונת                              

   קבוצות 16מחוזות: צפון ודרום,  2 –ליגה לנערים ב'  (4)  
 בכל מחוז.       

 
 קבוצות. 16מחוז אחד:— על' בליגה לנערים  (5)   

קבוצות בכל  16שני מחוזות: צפון ודרום,  –ליגה לנערים ב' ארצית  א(5)
 מחוז.

מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז —ליגה לנערים ב' מחוזית ב( 5)
ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע בהתייחס למספר הקבוצות שנרשמו, 

מספרן של הקבוצות בכל מחוז, בתחילת  אולם בכל מקרה לא יפחת
 (.15.3.17קבוצות )תיקון  8–עונת המשחקים, מ

 
 מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל              -ליגות לנערים ג' (6)  

 מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע 
 בהתייחס להרשמת הקבוצות, 

 מספרן של  חתאולם בכל מקרה לא יפ
 הקבוצות בכל מחוז, בתחילת 

 .קבוצות 8-עונת המשחקים, מ
 ליגה לילדים .ד

 הקבוצות בכל מספר המחוזות ומספר              -ליגה לילדים (1)
 מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע     

 בהתייחס להרשמת הקבוצות, אולם
 מספרן של חתבכל מקרה לא יפ

 הקבוצות בכל מחוז, בתחילת עונת
 קבוצות. 8-ם, מהמשחקי
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מספר המחוזות ומספר הקבוצות בכל מחוז ייקבע על ידי ועדת  -טרום ליגה לילדים  (2)

הליגה והגביע בהתייחס להרשמת הקבוצות, אולם בכל מקרה לא יפחת מספרן של 
קבוצות. ועדת ליגה וגביע רשאית  8-הקבוצות בכל מחוז, בתחילת עונת המשחקים מ

רשומות ומסגרת לקבוע כי במסגרת טרום ליגה לילדים ייערכו טורנירים בין הקבוצות ה
 המשחקים לא תיערך במסגרת ליגה. 

 

 הקמת ליגות לכדורגל עממי .ה

 
המקיימות פעילות כדורגל ליגה וגביע רשאית להחליט על הקמת ליגות נוספות ועדת 

 שיטת המשחקים ושנתוני הרישום. בהתאם את תקנון המשחקים, לרבות ולקבוע עממית 
 

 (26.9.2019)התקבל בישיבת הנהלה מיום 
  
   
 גילאי שחקנים בליגות השונות א. 
  
 ועדת ליגה וגביע תקבע בכל עונה את הגילאים המותרים לשחק   

 ד' דלעיל.-בכל אחת מהליגות המפורטות בס"ק א'
 

 קבוצות 10-שיטת משחקים במחוז בו פחות מ ב. 
 ועדת ליגה וגביע רשאית לקבוע כי במחוז מסוים בליגות (1)  
 ב' ג' וכן בליגות ומחוזית, בליגות נערים א',ארצית לנוער    
 קבוצות בפתיחת העונה, 10-ילדים א', ב' ג', המונה פחות מ   

 שיטת המשחק באותו מחוז תהיה ליגה בת מספר סיבובים.
 

 לעיל, יחול גם במקרה בו לאחר פתיחת  1האמור בס"ק  (2) 
 ,10-משחקי הליגה פחת מספר הקבוצות באותו מחוז מ

 השינוי במספר הסיבובים בליגה יעשה טרם תחילתובלבד ש
 משחקי הסיבוב השני.

 
 לוח המשחקים                               לוח המשחקים ייקבע על ידי הועדה המקצועית. א.

 
 בכל עונה יתקיימו בכל אחת מהליגות שני סיבובי משחקים. ( 1) ב.

 בסיבוב א' תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית,
 והמשחק ייערך במגרשה, ובסיבוב ב', תהיה הקבוצה

 ת, רחשהייתה קבוצה אורחת בסיבוב א' הקבוצה המא
 והמשחק ייערך במגרשה הביתי.

 
 בליגת העל יתקיימו בתום שני סיבובי המשחקים, שני (2) 
 סיבובי משחקים נוספים בפלייאוף העליון וסיבוב משחקים  

 אחד בפלייאוף התחתון.
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 1ה12בפלייאוף )עליון ותחתון( תהא בהתאם להוראות סעיף  שיטת המשחקים
 –ות מליגה לליגה רידילתקנון האליפות )"שיטת המשחקים ושיטת עליות ו

 בליגה לבוגרים"(.
 תאריכי המשחקים ייקבעו על ידי יעדת הליגה והגביע.
 שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה תהא כמפורט

 בתקנון זה.
 

 יתקיים, בתום שני סיבובי המשחקים, בליגה הלאומית א(2) 
 סיבוב משחקים שלישי.

 שיטת המשחקים בסיבוב השליש תהא בשיטת הפלייאוף
 לתקנון 2ה21)עליון ותחתון( בהתאם להוראות סעיף 

בליגה  –האליפות )"שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה 
 .לבוגרים"(

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

 בתקנון זה.
 

 ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע לפני תחילת עונת  (3) 
 ת המשחקים במחוז/במחוזות ליגה ג'משחקים, כי שיט

 ו/או לקבוע כי יתקיימו משחקי פלייאוף תהיה ליגה בת יותר משני סיבובים
 ובהתאמה למספר הקבוצות  וזאת בהתייחס ני סיבוביםבנוסף לש             

 (17.7.17)התקבל בישיבת הנהלה  באותו/באותם מחוז/מחוזות.            
 

 לוח המשחקים יפורסם בציון תאריכי המשחקים. ג. 
 

 תאריכי המשחקים הקבועים בלוח המשחקים מחייבים את כל  ד. 
 הקבוצות. 

 
 לא ידחו ולא יוקדמו תאריכי משחק או משחקים הקבועים בלוח .        ה            

 המשחקים, אלא במועדים ובמקרים הבאים ו/או מהסיבות 
 הבאות:

 בימי ראש השנה, יום כיפור.   (1)
 על פי החלטת ועדת  –בימי חגים קדושים של דתות אחרות          (2)

 הליגה והגביע.              
 על פי החלטת הנהלת ההתאחדות או –בימי אבל לאומי          (3)

 מזכירות ההתאחדות.              
 בהתקיים "מצב חירום" במדינה לרגל סיבה ביטחונית    (4)

 על פי החלטת –)כגון: מלחמה או גיוס כללי של מילואים( 
 .הנהלת ההתאחדות או מזכירות ההתאחדות(

 מונים לנבחרת:בשל משחקי נבחרת ו/או מחנה אי    (5)
 
 נקבעה תחרות בינלאומית רשמית בהשתתפות נבחרת    (א)

 (21ישראל )לאומית ו/או אולימפית ו/או נבחרת גיל 
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 בארץ או בחו"ל, למועדים או בסמוך להם אשר בהם
 קבועים משחק או משחקים בלוח משחקי הליגה

 וגביע המדינה, רשאית ועדת הליגה והגביע להקדים או
 לדחות מועדי מחזורים שלמים של משחקים או 

 משחקים בודדים.
 

 נקבעה תחרות בינלאומית רשמית בהשתתפות נבחרת   (ב)
 (21ישראל )לאומית ו/או אולימפית ו/או נבחרת גיל 

 בארץ או בחו"ל, למועדים או סמוך להם אשר בהם
 קבועים משחק או משחקים בלוח משחקי הליגה

 סגל הנבחרת )לאומית וגביע המדינה, ונמנו בשורות
 ( שני שחקנים או21ו/או אולימפית ו/או נבחרת גיל 

 עת בדברגיותר מקבוצה אחת, רשאית הקבוצה הנו
 לבקש שינוי מועד או מועדים של משחקי הליגה

 שנקבעו לה בלוח המשחקים ואשר קבועים או
 סמוכים למועד התחרות הבינ"ל הרשמית.

 
 ולימפית יצאה נבחרת ישראל )לאומית ו/או א  (ג)

 ( למחנה אימונים בארץ או בחו"ל יחולו21ו/או נבחרת גיל 
 הוראות ס"ק )ב( דלעיל.

 
 נקבעה תחרות בינלאומית רשמית של נבחרת ישראל    (ד)

 ( בארץ21)לאומית ו/או אולימפית ו/או נבחרת גיל 
 או בחו"ל למועדים, או בסמוך להם, אשר בהם קבוע

 הטוטו, ונמנומשחק או משחקים בלוח משחקי גביע 
בשורות סגל הנבחרות ו/או הנבחרות )לאומית ו/או אולימפית 

 ( חמישה שחקנים או 21ו/או נבחרת גיל 
 יותר מקבוצה אחת, רשאית הקבוצה הנוגעת בדבר

 לבקש שינוי מועד או מועדים של משחקי גביע הטוטו
 שנקבעו לה בלוח משחקי גביע הטוטו ואשר קבועים

 ת הבינ"ל הרשמית.או סמוכים למועד התחרו
 

 יצאה נבחרת ישראל )לאומית ו/או אולימפית ו/או  (ה)
 ( למחנה אימונים בארץ או בחו"ל יחולו21נבחרת גיל 

 הוראות ס"ק )ד( דלעיל.
 

 )ג( דלעיל, יחולו-הוראות לשינוי מועד על פי ס"ק )א(    (ו)
 בשינויים המחויבים בהתייחס למשחקי ליגות לנוער

 נוער או נבחרת נעריםולנערים עקב יציאת נבחרת 
 לתחרות רשמית או למחנה אימון.

 
 הוראות סעיף זה יחולו, בהתאמה, גם לגבי שחקנים )ז(   
 זרים הרשומים בהתאחדות ואשר שוחררו על ידי    
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 קבוצותיהם למשחקי הנבחרת הלאומית אליה הם
 משתייכים, כמתחייב מהוראות תקנות פיפ"א בדבר

 .מעמד והעברת שחקנים
 

 קבוצה המייצגת את ישראל במסגרת גביע מגביעי )א(    (6)
 אירופה והמשחקת במסגרת זו ביום חמישי, בין בארץ

 ובין בחו"ל, תהיה רשאית, שלא לקיים את משחקי
 הליגה או גביע המדינה או גביע הטוטו, המיועד

 להתקיים ביום שישי או שבת של אותו שבוע, וכך
 ת גביעיובהתאמה לגבי משחקים המתקיימים במסגר

 אירופה, ביום אחר בשבוע.
 

 הודיעה קבוצה בכתב לועדת הליגה והגביע על רצונה )ב(   
 ועדת למור לעיל, תקבאלשנות את מועד המשחק כ    
 הליגה והגביע את מועד קיומו של המשחק.    

 
 בקשה לשינוי מועד, על פי סעיף זה, תוגש בכתב )ג(   
 עדולפחות, לפני מיום  14לועדת הליגה והגביע     
 המשחק נשוא הבקשה.    

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר עריכת תחרות לפני (7)

 התאריך שנקבע לה בתנאי שתתקבל על כך פניה
 בכתב משתי הקבוצות, שלושה שבועות מראש.

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית, בנסיבות מיוחדות שתרשמנה,  (  8) 
 לדחות או להקדים מחזורי משחקים שלמים בכל אחת   

 מהליגות, פרט לליגות מקצועניות, באם הדבר יהיה דרוש
 לשם ניהול תקין וספורטיבי של משחקי הליגות.

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית לדחות משחק, משחקים או (  9) 

 מחזורי משחקים שלמים בליגות מסוימות, בגין סגירת     
 ירה רשמי של משטרתגשים מסוימים בצו סמגרש או מגר  
 ישראל למועדים שייקבעו על ידה.  

 
 הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על דחית תאריכי (   10) 
 משחק או משחקים או מחזורי משחקים בליגות או בחלק  
 מהליגות אם על פי שיקול דעתם של שני שליש לפחות  
 בישיבה בהממספר חברי ההנהלה הנוכחים ומצביעים   
 נתקבלה ההחלטה, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות  
 החלטה כאמור.  

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט על דחיית משחקים (   11) 
 עקב תנאי מזג אויר גרוע בכל אחת מהליגות הבאות: א'  
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 ב', ג', נוער מחוזית, נערים וילדים, ובלבד שהחלטתה  
 לא בכל אחת מהליגות הנזכרותתתייחס למחזור משחקים מ  
 לעיל, או למחוזות שלמים בכל אחת מהליגות הנזכרות לעיל.  
   
 החלטה כנ"ל תתקבל ביום ו' לפני השבת בה מיועדים  
 להתקיים המשחקים ותתפרסם באמצעות הרדיו או  
 באמצעי אחר עליו תודיע ההתאחדות בעוד מועד.  

 
 בהתאם לפרסומי האחראים לקבוצות הנ"ל חייבים לנהוג  

בנוסף, ועדת הליגה והגביע  ההתאחדות בדבר דחיית משחקים כאמור לעיל. 
רשאית להחליט בכל עת על דחיית משחקים עקב תנאי מזג אוויר גרוע או 

 מחמת סיבה שלא הייתה תלויה באף לא אחת מהקבוצות. 
 

 בין להחליףדעתה,  שיקול והגביע, לפי הליגה וועדת תוכל מקצועניות בליגות (12)
 בו ביותר לו הקרוב המשחקים האחרון בפלייאוף למחזור המשחקים מחזור

  .אחידה בשעה המשחקים כל את לקיים ניתן
 האצטדיונים שמצבת ובתנאי הפלייאוף משחקי תחילת לפני תבוצע זו החלפה

 של הסיום במחזור אחידה בשעה קיום משחקים תאפשר לא הקיימת
 .קבוצה כל של הביתיים באצטדיונים הפלייאוף

 בשעה המשחקים כל את לקיים ניתן בו בפלייאוף אחר מחזור ימצא ולא היה
 אשר יותר מהקבוצות או אחת של והגביע ביתיות וועדת הליגה תחליף אחידה

 הסיום עם הקבוצה היריבה. במחזור משותף באצטדיון ביתי משחק מארחות
 העונה בתום נה/שתדורג ות/הקבוצה תוחלף הביתיות של כאמור במקרה

 אותו האצטדיון החולקות את מבין הקבוצות יותר הנמוך במקום הסדירה
הביתי ובלבד שהחלפת ביתיות תבוצע אך ורק מקום בו במסגרת אותו 

הפלייאוף כל קבוצה פוגשת כל אחת מיריבותיה יותר מפעם אחת )קרי, 
 חוץ לא תוחלף ביתיות(. -בפלייאוף בו אין בית

כל ועדת הליגה והגביע לבצע החלפה דומה גם לגבי כל אחד משני תו \כמו כן
 המחזורים אשר קדמו למחזור המשחקים האחרון.

 
 (28.3.2018)התקבל בישיבת הנהלה ביום 

 
 
 
 משחק נדחה הוא כל משחק שהיה קבוע בלוח המשחקים ואשר )א(   .    4

 )ה( דלעיל. 3בסעיף  תאריך קיומו נדחה כאמור  
 

 משחק חוזר הוא כל משחק, אשר שופט המשחק החליט שלא )ב( 
 לקיימו במועדו בגלל מזג אויר גרוע או בגלל כל סיבה אחרת שלא  
 היתה תלויה באף אחת מהקבוצות ו/או משחק עליו החליט מוסד  

 משחק חוזר הוא גם משחק שהחל .שיפוטי של ההתאחדות
 אחדות החליט לקיים במקומו משחקוהופסק ומוסד של ההת

 .חוזר

 משחקים
 נדחים

 ומשחקים

 חוזרים
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 התאריך לקיום משחק/משחקים או מחזורי משחקים נדחים )ג(
 ייקבע על ידי המוסד, אשר החליט על הדחייה או על ההקדמה, או 

למעט ביחס לליגות המקצועניות, שם  על ידי מי שיוסמך על ידי אותו מוסד
 .תאריך זה ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע

  
 הוראה על תאריכי משחקים נדחים או משחקים חוזרים תינתן על )ה(   
 שעות לפני השעה הראשית של 48ידי ועדת הליגה והגביע,  לפחות   
 אותו היום שבו ייקבע המשחק.  

 
 מוראכל משחק חוזר, אשר ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע, כ )ו(   

 מאשר חודש ימים ה דלעיל, חייב להתקיים לא יאוחר-בס"ק א     
 מהיום בו היה צריך להתקיים או, מהיום בו החליט מוסד שיפוטי  
 של ההתאחדות על קיום המשחק החוזר.  

 
 האמור לעיל מותנה בכך שמשחק חוזר ייערך בכל מקרה לפני  
 תאריך המחזור החמישי שלפני תום הסיבוב השני ובכך שמשחק  
 ב'ים של  סיבוב האחרונחוזר של אחד מארבעת המשחקים    
 יתקיים בכל מקרה אוטומטית, ביום ג' שלאחר המועד שבו היה  
 הראשון שלאחר החלטת המוסד ג' צריך להתקיים  או ביום    
 השיפוטי שקבע את קיומו.  
 ההתניה לפי סעיף זה לא תחול על ליגות שבהן אין עליות וירידות  
 .מליגה לליגה )כגון: ליגות נערים וילדים(  

 
 המגרשים        המגרשים ומתקניהם א. . 5
 

 תקן המגרשים ומתקניהם מפורט בנספח א' לתקנון זה )"נספח  
 מתקנים"(, המהווה חלק בלתי נפרד של תקנון זה.  
  
 ביקורת ואישור ב. 
  

 משחקי האליפות יערכו אך ורק על מגרשים אשר יאושרו על    (1)
 המגרשים ידי ועדת הליגה והגביע מבחינת התאמתם לתקן

 ומתקניהם כמפורט בנספח א' לתקנון זה )"נספח מתקנים"(.
 

 בביקורת המגרשים, הנערכת על ידי נציגי ועדת הליגה   (2)
 והגביע וב"כ איגוד השופטים, חייב להיות נוכח גם ב"כ    

 הקבוצה, נציג המחזיק בזכויות המגרש המבוקר, אשר לו 
 והתיקוניםתימסר החלטת הועדה המבקרת בדבר הליקויים  
 הדרושים. 

 
 ביקורת  מגרש  תיחשב כחוקית  גם  בהיעדר   ב"כ  איגוד   (3)

 השופטים, אם מחמת כל סיבה כל שהיא לא הצטרף לועדה
 המבקרת.

 
 -לא נוכח ב"כ הקבוצה במגרש בעת עריכת הביקורת       (4)



 
 

11 
 

 תהיה הועדה המבקרת רשאית לסגור את המגרש עד   
 לעריכת ביקורת שניה. 

 
 ליקויים אשר נמצאו בעת הביקורת הראשונה ייבדקו שנית,    (5)

 רק לאחר שהקבוצה המבקשת תודיע לועדת הליגה והגביע
 תוקנו. כי הליקויים שנמצאו בביקורת הראשונה

 אם לאחר ביקורת שניה זו לא יימצא המגרש כמתאים,   (6)
 ייסגר המגרש עד לעריכת ביקורת שלישית, אשר תיערך לפי

 הזמנת הקבוצה.
  

 שנערכה בוצה מקצוענית על תוצאות ביקורתחלקה ק   (7)
 לקיום  ר המגרשאמור לעיל, ולפיה לא אושכבמגרשה, 

 משחקים, תודיע על כך ,בכתב למנכ"ל ההתאחדות עוד
 באותו היום.

 
 התקבלה הודעת קבוצה, כאמור, ימנה מנכ"ל ההתאחדות

 ושני נציג ועדת ליגה וגביעצוות בדיקה אשר הרכבו: 
 על סגל ליגת העל. הנמניםשופטים 

  שעות  ממועד  עריכת  הביקורת  אשר  על  תוצאתה 48בתוך   
 צוות  הנ"ל  את  כשירות  המגרש.חולקת  הקבוצה,  יבדוק ה  
  נציג הקבוצה יוזמן להיות נוכח במהלך הבדיקה. קבע הצוות  
 יאושר המגרש על ידיי  המגרש  מתאים  לקיום  משחקים כ  
 ה והגביע. קבע הצוות כי המגרש אינו ראוי לקיוםועדת הליג  
  משחקים,  לא  יאושר  המגרש על ידי ועדת הליגה והגביע עד  
 בדו"ח  הבדיקה  צוינואשר  יתוקנו  כל   הליקויים  אשר    

קבוצה אשר מגרשה לא אושר, . עות רצון נציג ועדת הליגה והגביעלשבי 

 הליגה והגביע, לוועדתתודיע 

 ימים לפני המועד הקבוע לקיומו של משחק, על 5לפחות   
 שינוי במגרשה הביתי.  

 ההוצאות הכרוכות בביקורת כאמור לעיל, למעט הביקורת  (8) 
 הראשונה יחולו על הקבוצה אשר במגרשה נערכו הביקורות   
 וישולמו על ידה.   

 תוצאות הביקורת יובאו לידיעת הקבוצות על ידי ועדת (    9) 
 ליגה והגביע.ה      

 ביקורת ואישור המגשרים על ידי ועדת הליגה והגביע אינה (  10) 

 מהווה  אישור  על  בטיחות  המגרש  ו/או  מתקניו  ועל  כל   

 קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת   

 גרש ומתקניו.משל ה   

 מגרש ביתי ג.  

 לפני כל   תחילת   עונתקבוצה   תודיע  להתאחדות   א.  (1)  
  משחקים על מגרשה הביתי ומיקומו.  קבוצה  בליגה    



 
 

12 
 

 מקצוענית אשר מגרשה הביתי הינו גם מגרשה הביתי    
 קבוצה/קבוצות אחרת/אחרות, תודיע להתאחדות של    
 במועד הנ"ל גם על מגרש ביתי חלופי.    
   
 אישור  ועדת קיום  משחק  במגרש  ביתי  חלופי  טעון  (   2)  
 ליגה וגביע ונתון  לשיקול  דעתה  הבלעדי.  מבלי  לגרוע    
 מכלליות האמור לעיל, במקרה ובמחזור משחקים אחד    
  תשובצנה שתי קבוצות מליגה מקצוענית או יותר    
 לשחק באותו מגרש ביתי, רשאית ועדת הליגה והגביע    
 ה, או איזהלהורות כי משחקן הביתי  של  קבוצות אל    
 מהן, יתקיים במגרש החלופי וזאת על פי שיקול דעתה    
 הבלעדי.    

 
 ועדת  הליגה  והגביע  לא  תאפשר קיומו של משחק ג.   
 במגרש חלופי המשמש כמגרשה הביתי של הקבוצה    

על אף האמור לעיל ומלבד משחקי גביע המדינה,  האורחת.
במשחקי ליגות ילדים וטרום ילדים, רשאית ועדת הליגה 

והגביע לאפשר קיומו של משחק במגרש המשמש כמגרשה 
 .(17.7.17)התקבל בישיבת הנהלה  הביתי של הקבוצה האורחת

   
  הוראות תקנון זה לעניין מגרש ביתי יחולו בהתאמה ד.     
 גם על מגרש ביתי חלופי.                

 
 30מגרשה הביתי של קבוצה יהיה ברדיוס שלא יעלה  על   ( 2)  
 ק"מ ממקום היישוב של הקבוצה. מקום  היישוב המוגדר   
 הוא מקום היישוב הכלול בשם  הקבוצה,  מקום   מושבה,   
  יהיה מקום המושב הקבוע של הקבוצה והנהלתה.  ביקשה   
 ק"מ,  30לאשר  מגרש  ביתי  המצוי  מעל למרחק הקבוצה    
 כאמור לעיל,  תובא  הבקשה  לדיון  ולהחלטה  בפני   ועדת   
 ת, בנסיבות מיוחדות, לאשר הבקשה.מכהליגה והגביע המוס   

 
  מגרש ביתי הוא מגרש, אשר נועד למשחקיה הביתיים של ( 3)  
 ,  בהתאם הקבוצה ואושר לצורך  זה  על  ידי  ההתאחדות   
 להוראות תקנון זה.   

 
 6על מגרש ביתי  אחד  לא  תשחקנה  יותר  מאשר  ( א. 4)  

 קבוצת ביתיות במשך עונת משחקים, בכפוף לאמור   
 בס"ק ב' להלן.   

 
קבוצות  שתילא תשחקנה יותר מאשר אחד על מגרש ביתי  ב.   

 מקצועניות המשחקות באותה הליגה.
זהות הקבוצות אשר יתאפשר להן לשחק במגרש )מתוך כלל הקבוצות 

שנרשמו אליו( תקבע על ידי וועדת הליגה והגביע לפי שיקוליה ותוך 
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מתן תשומת לב, בין היתר, לזיקה הגיאוגרפית של הקבוצות למגרש 
הספציפי, לשיקולי ניהול הליגה, אילוצי התשתיות הקיימים וכיו"ב 

 . יהווה השיקול העיקרי לעניין זה( )מועד רישום המגרש לא
כי במגרש נתון לקבוע  וועדת הליגה והגביע תוכלחרף האמור, 

 , לפי שיקולמקום בושלוש קבוצות מאותה ליגה מקצוענית  תשחקנה
דעתה המלא של הוועדה, לא יהיה בכך בכדי להכביד משמעותית על 

אשר ניהול התחרות ותוך בחינת הזיקה הגיאוגרפית של הקבוצות 
ואילוצי התשתיות הקיימים. מובהר כי בכל  נרשמו בכל מגרש ומגרש

מקרה לא תשחקנה יותר מחמש קבוצות מקצועניות על אותו המגרש 
 ביתי.

 (20.6.2019ביום )אושר בישיבת הנהלה 
 

 קבוצה המשחקת על מגרש  ביתי,  אשר  אינו  בבעלותה  או    (1)
 מבעל המגרשבחזקתה, חייבת להמציא להתאחדות  אישור  
 כי המגרש האמור יעמוד לרשותה למשך כל עונת המשחקים. 

 
  תנאי  מוקדם  לקבלת  קבוצה  חדשה  להתאחדות  יהא  כי    (2)

 מגרשה הביתי יעמוד בדרישות תקן המגרשים ומתקניהם
 כמפורט בנספח א' לתקנון זה )"נספח מתקנים"(.

 
 מיקום מגרשה הביתי של קבוצה חדשה המבקשת להצטרף   (3)

 ק"מ ממקום היישוב של הקבוצה. 10כחברה לא יעלה על   
 

  מקום  היישוב  המוגדר  הוא  מקום  הישוב  הכלול  בשם 
 הקבוצה. 
  
 מקום מושבה יהיה מקום המושב הקבוע של הקבוצה ושל 
 הנהלתה. ביקשה קבוצה לאשר מגרש ביתי המצוי מעל 
  ק"מ כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון 10למרחק של  
 ולהחלטה בפני ועדת הליגה והגביע המוסמכת, בנסיבות 
 מיוחדות לאשר הבקשה. 

 שינויים במגרש הביתי ד. 

 כל שינוי מגרש ביתי של קבוצה טעון אישור ועדת הליגה ( 1)  
 והגביע.   

 בקשה  לשינוי  ביתיות  תוגש  בכתב  לועדת  הליגה והגביע
 שלפני המשחק ותימסר לא יאוחר מאשר עד יום א' בשבוע   
 )על הקבוצה המבקשת להחזיק בידה העתק של 15:00שעה    
 מכתב הבקשה שעליו אישור מועד מסירת המכתב במשרדי   
 .ההתאחדות(   

 
 ( דלעיל, נבצר מקבוצה, מסיבות1על אף האמור בס"ק ) (2)  
  שאינן תלויות בה, לקיים משחק  נדחה  במגרש  הביתי,   
 לשינו י מגרשה הביתי לועדת הליגהתגיש  את  הבקשה     
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 שעות לפני השעה הראשית של אותו 48-והגביע לא יאוחר מ   
 היום שבו נועד להתקיים המשחק הנדחה.   

 
  נסגר מגרש  על  ידי  משטרת  ישראל  בצו  סגירה רשמי, אשר (  3)  
 ימים או יותר לפני המועד שבו היו צריכים להתקיים 3  הוצא   
 תו  מגרש   משחק  או    משחקים,    חייבת    הקבוצהעל  או   
 הביתית   למצוא  מגרש  ביתי אחר  )להלן: "מגרש  חילופי"(   
 במקום   המגרש  שנסגר,  אשר  יקבל  אישור  ועדת  הליגה   
 והגביע.   
 לא מצאה הקבוצה הביתית "מגרש חילופי" כאמור ליעיל, או   
 גביע  כי  אין  אפשרות  לקיים  אתהתברר  לועדת  הליגה  וה   
  המשחק   על   המגרש  החילופי,  תהיה  ועדת  הליגה  והגביע   
 רשאית להורות על קיום המשחק, במועד אחר שייקבע על   
 ידה, במגרשה הביתי של הקבוצה, או בכל מגרש אחר.   

  
 נסגר  מגרש  על  ידי  משטרת  ישראל, בצו סגירה רשמי תוך (4)  
 יומיים או פחות, מהמועד שבו היו צריכים להתקיים משחק   
 או  משחקים  על  אותו  מגרש,   תהיה  ועדת  הליגה והגביע   
 רשאית להורות על קיום המשחק  במועד אחר  שייקבע  על   
  ידה במגרשה הביתי של הקבוצה  שמגרשה נסגר או במגרש   
 המארחת   )מגרש חילופי(אחר  שייקבע  על  ידי  הקבוצה      
 ויאושר על ידי ועדת הליגה והגביע.   

 
 מבוטל (5)  

 
  , הגיעה ועדת הליגה והגביע, בתאום עם משטרת ישראל (  6)  
 למסקנה כי מספר הצופים הצפוי למשחק במגרש כלשהו   
 עולה על הקיבולת של אותו  מגרש  וקיים חשש  בטיחותי   
 זה  תורה  ועדת  הליגה  והגביעלקיום  המשחק  במגרש     
 ת על העתקת המשחק למגרש אחר אשר בולקבוצה הביתי   
 יהיו התנאים ההולמים לקיומו של אותו משחק.   
 לא נמסרה ההודעה לועדת הליגה והגביע במועד דלעיל, או   
 שמצאה  ועדת  הליגה  והגביע  שהמגרש  שנבחר  על    ידי   
 -אינו מתאים לקיום המשחק      הקבוצה כמגרש חילופי    
 תקבע   ועדת   הליגה   והגביע   את   המגרש  שבו  יתקיים   
 המשחק.   

 
 מבוטל (   7)  

    
 .הועבר לתקנון ליגות הנשים   (8)  

   
 ועדת ליגה וגביע רשאית לאשר במהלך סיבוב המשחקים   (4)

 הראשון, בשלב הבתים, החלפת ביתיות של משחקים בגביע   
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 הטוטו, כך שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה כקבוצה   
 הראשון בשלב הבתים, יועתק, בסיבוב זה, במארחת בסיבו   
 למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת ובהתאמה תוחלף   
 הביתיות בין שתי קבוצות אלה גם בסיבוב השני של שלב   
 הבתים כאמור.   

  
שיקול דעתה המלא, במהלך ועדת ליגה וגביע רשאית לאשר, על פי  א(.9)

סיבוב המשחקים  הראשון ובשל שזרוע חורף למשטח הדשא, החלפת 
ביתיות  של משחקים בליגות המקצועניות ובליגה א', כך שמשחקה של 

קבוצה אשר נקבעה כקבוצה מארחת בסיבוב הראשון יועתק, בסיבוב 
זה, למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת, ובהתאמה תוחלף הביתיות 

  שתי קבוצות אלה גם בסיבוב השני. בין
 

 ועדת ליגה וגביע רשאית לאשר מנימוקים שיירשמו, במהלך  ב(9) 
 סיבוב המשחקים הראשון החלפת ביתיות של משחקים   
 בליגות ב', ג' ובליגות נוער, נערים, ילדים וטרום ילדים, כך   
 שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה כקבוצה מארחת   
 הראשון יועתק, בסיבוב זה, למגרשה הביתי שלבסיבוב    
 הקבוצה האורחת ובהתאמה תוחלף הביתיות בין שתי   
 קבוצות אלה גם בסיבוב השני.   

 
  מור בס"ק ג' לעיל,כאהודיעה קבוצה על מגרש ביתי חלופי   (10) 
 ביתי של הקבוצה במקרההישמש המגרש החלופי כמגרשה    
 הביתי מהעילות המנויותבו נמנע ממנה לשחק במגרש    
 בסעיף זה לעיל, אלא אם החליטה אחרת וועדת ליגה וגביע.   

 
 

  נוהל בדיקת מגרשים במזג אויר גרוע ה. 
 
 קבוצות בכל הליגות חייבות להופיע למשחק ליגה בכל מזג אויר.   

 משחק ליגה, כנ"ל, יידחה רק אם שופט המשחק ימצא, לפני  
 במצב כה גרוע שאין כל אפשרותתחילת התחרות, כי המגרש   
 לערוך בו את המשחק.  
 .גשם בלבד אינו סיבה מספקת לדחיית תחרות ליגה  

 
 שעות התחלת המשחקים א.  .6

 ועדת הליגה והגביע תקבע ותפרסם לפי תחילת העונה את (1)  

 .לוח השעות להתחלת המשחקים 
 

   המשחקים יכלול שעה אחידה אחרלוח השעות לתחילת  ( 2) 
 הצהריים לתחילת המשחקים אשר תיקרא  "השעה  
 הראשית"  וכן שעות מוקדמות המותרות אף הן למשחקי  
 ליגה, אשר משחקיהן ייקראו "משחקים מוקדמים".  

 שעת
 התחלת

 ומשך 

 המשחק
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   השעה לתחילת משחקים מוקדמים תקדם בשעתיים ( 3) 
 ית.אשלפחות, לפני השעה הר  

 
   חייבת להודיע להתאחדות על השעה שבחרהכל קבוצה  (4) 
 לקיום משחקיה הביתיים.  
   
 ועדת הליגה והגביע תאשר לקבוצה את ההתחלה של ( 5) 
 משחקיה הביתיים בכפוף לתנאים הבאים:  

 
   במשחקים מוקדמים תהיה שעת התחלה, לפחות .א

 שעתיים לפני השעה הראשית.        
 
 היו יותר ממשחק מוקדם אחד לפני השעה הראשית,       

 יקבע שעת ההתחלה של המשחק המוקדם הראשון,ת      
 לפחות שעתיים לפני שעת ההתחלה של המשחק           
 המוקדם שלאחריו.      

 
בשעות הבוקר  שעת ההתחלה של משחקים מוקדמים המתחילים .ב

מגרשה של הקבוצה המרחק בין  , אולם אם08:30לא תהיה לפני 
ק"מ,  80מושבה של הקבוצה האורחת עולה על  הביתית לבין מקום

על אף האמור לעיל,  .11:00ה עתהיה שעת ההתחלה לפי השא ל
בליגות נוער על, נערים א' על ונערים ב' על שעת ההתאחדות של 

משחקים מוקדמים המתחילים בשעות הבוקר לא תהיה לפני 
בין מגרשה של הקבוצה הביתית המרחק  אולם אם 10:00השעה 

א ק"מ, ל 80מושבה של הקבוצה האורחת עולה על  לבין מקום
 .11:00ה עתהיה שעת ההתחלה לפי הש

 (24.12.2020)אושר בהנהלה ביום 
 

 במקרים יוצאים מן הכלל, רשאית ועדת הליגה והגביע (  6) 
 לאשר לקבוצה מסוימת התחלת משחקים מוקדמים בשעות  
 שנקבעו לעיל. שונות מאלה  

 
 הכלל, רשאית ועדת הליגה והגביע ןבמקרים יוצאים מ ( 7) 

 לשנות מיוזמתה את שעות ההתחלה של משחקים מסוימים,    
 לצורך ניהול תקין של משחקי הליגה, וזאת לפי שיקול דעתה  
 הבלעדי. במקרים כאלה, תורה ועדת הליגה והגביע  
 תחילת  משחקיהןלקבוצות הנוגעות   בדבר  על  שעת    
 הביתיים.  

 
 בהסכמה הדדית של שתי הקבוצות, רשאית ועדת הליגה  (5)

 והגביע לאשר משחקי ליגה בשעות החשיכה לאור זרקורים.
 

  ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר משחקי ליגה א.   (6)
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 בשעות החשיכה לאור זרקורים )משחקי לילה( ובלבד   
 תיתיהסכמה  מראש  של  הקבוצה  הב שניתנה   
 והקבוצה האורחת והמגרש המיועד לקיום המשחק   
 מתאים למשחקי לילה.   

 
 למרות האמור לעיל, קבוצה ביתית בליגה על, ב.   
 א', רשאית לקיים את משחק-ו לאומית   
 הליגה בשעות החשיכה לאור זרקורים ובלבד שתגיש   
 בקשה לועדת הליגה והגביע.   

 
 רשאית לאשר בקשה כנ"לועדת הליגה והגביע  ג.  
 ובתנאי שהמגרש המיועד לקיום המשחק מתאים   
 למשחקי לילה.   

 
 למרות האמור בתקנון זה:  ( 10) 
  קבוצה ביתית בליגה על, לאומית, א' (1) )א(   
 ב', רשאית להקדים משחק ביתי שנקבע ליום-ו     
 ליום שישי, ובלבד שתגיש בקשה בכתב –שבת      
 המשחק הנ"ל לועדת הליגה והגביע, להקדמת     
 וזאת לא יאוחר מיום א' של השבוע שלפני מועד     
 .15:00המשחק שעה      

 במקרים יוצאים מהכלל, המתחייבים מניהול     
  תקין של משחקי הליגה, רשאית ועדת הליגה     
 והגביע לשנות מיוזמתה ובהתאם לשיקול דעתה     
 ק, המיועד לשידור ישיר הבלעדי את יום המשח     
 בטלוויזיה.                

 
 הוראה זו לא תחול במקרים הבאים: (2)    

 
 קבוצה המייצגת את ישראל במסגרת )א(     
 המפעלים האירופאים והמשחקת משחק      
 במסגרת זו ביום רביעי בחו"ל, לא תוזמן      
 באותו שבוע כקבוצה אורחת למשחק ביום      
 שישי של אותו שבוע.      

 
 קבוצה אשר בשורותיה שניים או יותר )ב(      
 משחקנים הנמנים על נבחרת או נבחרות      
 ישראל השונות והנבחרת או הנבחרות שהו      
 במשחק ו/או במחנה אימונים בחו"ל וחזרו      
 לא תוזמן כקבוצה –ארצה ביום חמישי       
 של אותו שבוע. אורחת למשחק ביום שישי      
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 קבוצה ביתית בליגות נוער, נערים וילדים רשאית )ב(   
 להקדים משחק ביתי שנקבע ליום שבת, ליום שישי,    
 ובלבד שהיתה הסכמה הדדית בכתב, בינה ובין   
 הקבוצה האורחת.   

 
 בקשה להקדמת המשחק, כאמור לעיל, תוגש לועדת   
 תית, בצירוףהליגה והגביע על ידי הקבוצה הבי   
 של הקבוצה האורחת, לא יאוחר בההסכמה בכת   
 י מועד המשחק.פמיום א' בשבוע של   

 
 יםנמרבית השחקשקבוצה לא מקצוענית  )ג(   
 הרשומים והפעילים בה מקפידים על שמירת השבת,   
 ני תחילתפרשאית להגיש לועדת הליגה והגביע, ל   
 משחקיה )בית וחוץ(עונת משחקים, בקשה לקיים את    
 ביום שישי.   

 הבקשה תחתם על ידי בעלי זכויות החתימה   
 אליה   תצהירים  חתומיםיצורפו בהתאחדות   ו   
 ומאומתים של כל אחד מהשחקנים, המאשרים כי   
 הינם שחקנים פעילים בקבוצה וכי הם מקפידים על   
 שמירת השבת.   

 
 תאושר על ידי ועדתבקשה אשר תוגש, כאמור לעיל,    
 הליגה והגביע. שעת תחילת המשחקים במהלך העונה   
 תקבע בהתייחס למועד כניסת השבת.   

 
 רועדת הליגה והגביע רשאית לאשר בקשות כאמו )ד(   
 ג דלעיל.-בס"ק א, ב ו   

 
 מצאה ועדת הליגה והגביע כי קיום משחקים כאמור   
 הלכן הסדיר שלג עלול לגרום לשיבוש מ-בס"ק א, ב ו   
 הליגות, תהיה  מוסמכת להתערב  ולאסור  קיום   
 משחקים כאמור לעיל בחמשת המחזורים האחרונים   
 של הליגה ו/או משחקי הדירוג, הכל לפי העניין.   

 
 קבעה ועדת הליגה והגביע את שעת התחלת המשחק, יחל ( 11) 
 המחשק בדיוק בשעה היעודה.  

 
 דקות לפחות לפני 20להתייצב למשחק כל קבוצה חייבת   
 המועד הקבוע להתחלת המשחק.  
  
 משך המשחקים  ב. 

 דקות עם 45ג': פעמיים -בליגת על, לאומית, א', ב' ו ( 1)   
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  דקות. 15הפסקה של     

 בהתאם לאמור בתקנוני כדורגל נשים. –בליגות הנשים  (2)   

 15דקות עם הפסקה של  45בליגות לנוער ונערים א': פעמיים  ( 3)

 דקות.

 בהתאם לאמור בתקנוני כדורגל נשים.בליגה לנערות:  ( 4)   

 דקות. 15דקות עם הפסקה של  40בליגה לנערים: פעמיים  ( 5)   

 דקות.  15הפסקה של  דקות עם 35בליגה לילדים א'  פעמיים  (6)   
 

 דקות. 15הפסקה של  דקות עם 35פעמיים : ילדים ב'בליגה ל (  7)
ם דקות ע 35ילדים ג' וילדים טרום א' פעמיים בליגות ל (8)

 דקות.  10הפסקה של 
עם הפסקה  30טרום ג' פעמיים ילדים טרום ב' ובליגות לילדים  (9)

 .דקות 10של 
     
 (26.9.2019)אושר בישיבת הנהלה מיום     

 
 הכנת המגרש וציוד עזר למשחקים            א. .6
 

 על הקבוצה הביתית להכין:  

 בנספח א' 19עד  1את מגרשה כמתחייב מהוראות סעיף  (1)  
 )נספחים מתקנים( של תקנון זה.   
 ס"מ. 50*40דגלונים לשופטי הקו, אשר מידותיהם יהיו  2 (2)  
 בהתאם לאמורכדורים במצב תקין, אשר מידותיהם יהיו  3 ( 3)  
 בחוקת המשחק של ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל   
  )פיפ"א(.   

 הכדורים יימסרו לידי השופט לשם בדיקה.   

 למלא אחר כל דרישות התקנון הרפואי בכל הנוגע לציוד (4)  
 וכוח אדם רפואי, ואשר יימצאו במגרש עד לאחר סיום   
 המשחק.   

 

  
 ושיטור סדרנות  .ב
 

 חוק מהוראות, לשנות או לגרוע ולא, להוסיף באות אלה הוראות ( 1)
 איסור חוק: "להלן) 2008 – ח"התשס, בספורט אלימות איסור

 .ספורט באירועי בטיחות שעניינו אחר חוק כל מהוראות או"( אלימות
 
 איסור חוק להוראות בהתאם ביתית קבוצה תפעל, משחק בארגון (  2)

 .לעיל( 1) קטן סעיף כאמור אחר חוק כל ולהוראות אלימות
 

 חובות
 הקבוצה

 הביתית
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 של מספיק מספר במגרש ולהציב להזמין החובה הביתית הקבוצה על (3)
 .ישראל משטרת של להנחיותיה ובכפוף בהתאם, ושוטרים סדרנים

 
 הסדר על לשמור ידאגו הסדרנים כי לכך לדאוג הביתית הקבוצה על ( 4)

 של שלומם את ולהבטיח המשחק מתקיים שבו במגרש או באצטדיון
 מיוחדת לב ותשומת דגש מתן תוך, באירוע הנוכחים ויתר הצופים כלל
 לשופטים, הצורך בעת, הגנה ליתן הסדרנים כח של לחובתו גם

 ושחקני השופטים של ביטחונם על ולשמור האורחת הקבוצה ולשחקני
 ואת המגרש את עזיבתם ועד, למגרש הגעתם מרגע, האורחת הקבוצה
 .סביבתו

 
 שבמגרשה הסדרנים קבוצת להתנהגות אחראית הביתית הקבוצה (5)

 והקבוצה שהשופטים מרגע להתנהגותם באחריות תישא והיא
, זה בעניין. וסביבתו המגרש את עזיבתם ועד למגרש מגיעים האורחת

 עם לדיונים או ההתאחדות במסגרת משמעת להליכי נוגע שהדבר ככל
 תישמע לא, ספציפי באירוע הסדרנים לפעילות בקשר ההתאחדות

 .האבטחה חברת על האחריות את המטילה הביתית הקבוצה של טענה
 
 בהוראות כנדרש למשחקה שוטרים להזמין חייבת, ביתית קבוצה (7)

 .המשטרה
 שוטרים בהזמנת הצורך בדבר בלעדי דעת שיקול, ישראל למשטרת

 . הנדרש הכח היקף ובדבר
 כמתחייב רפואי צוות להזמנת הביתית הקבוצה אחראית ,כן כמו

 .ההתאחדות ותקנוני החוק מהוראות
 

 סדרני ואת הביתית הקבוצה את פוטרת אינה במגרש שוטרים הצבת ( 8)
, לדאוג ומאחריות ובסביבתו במגרש לסדר מאחריות הביתית הקבוצה
 ליציאתם עד, והשחקנים השופטים של לשלומם, הצורך במקרה

  .סביבתו או/ו המשחק משדה הבטוחה
 

 הזמנת שופטים ותשלום דמי שיפוט ג.  
 

 על הקבוצה הביתית להזמין שופט משחק:   
 

 , ליגהעלקבוצה בליגה מקצוענית )ליגה  א.  
 שלפני מחזור המשחקים 15:00) עד יום א' בשעה לאומית    
 הבא.   
 קבוצה בליגה לא מקצוענית )א, ב, ג, ליגות ב.  
 17:00יום ג' בשעה נוער/נערים/ילדים/טרום ילדים עד    
 שלפני מחזור המשחקים הבא.   
    
 )ב(, במקרה ומשחק נקבע בלוח -למרות האמור בס"ק )א( ו ג.  
 המשחקים לאחר מימי אמצע השבוע, על הקבוצה הביתית   
 ימי עבודה שלפני אותו משחק בשעה 3להזמין שופט עד    
   17:00. 

 
 הביתית באחתהזמנת השופטים תתבצע על ידי הקבוצה   
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 מן הדרכים הבאות:  
 

 על ידי משלוח מברק להתאחדות, בתנאי שהמברק (1)  
 יישלח לא יאוחר מאשר ביום א' בשבוע שלפני   
   )הקבוצה חייבת לשמור בידיה 15:00המשחק שעה    
 את העתק המברק בצירוף אישור של הדואר על מועד   
 המשלוח(.   

 
 אשר חייבת להימסר ביד, בעל ידי הזמנה בכת (2)  
 במשרדי ההתאחדות לא יאוחר מאשר יום א' בשבוע   
 )הקבוצה חייבת להשאיר  15:00 שלפני המשחק שעה   
 בידיה העתק של מכתב ההזמנה כשעליו אישור קבלת   
 המכתב במשרדי ההתאחדות(.   

 
 צה ביתית להזמיןועל אף האמור לעיל, רשאית קב   
 מקום קבוע, בתחילת כל עונה,שופט, לשעה קבועה ו   
 למשך כל העונה.   

 
 במידה שתעשה כן, תהא הקבוצה הביתית פטורה   
 ( דלעיל.2( ו )1מקיום הוראות סעיפים )   

 
 קבוצה ביתית, אשר לא תזמין שופט כנ"ל, תפסיד (3)  
 לחובתה. 3:0את המשחק בהפסד טכני של    

 
 שלוחלמבכל המקרים בהם משוחררת קבוצה ביתית    
 להתאחדות )קבוצה בליגה על, בההודעה בכת   
 , א', ב' בעלת מגרש מאושר, העורכתלאומית   
 תהא גם משוחררת –את המשחק בשעה הראשית(    
   מהזמנת השופט ועל איגוד השופטים לשגר, במקרים    
 כאלה, את השופטים למשחקים, לפי לוח המשחקים.   

 
 הקבוצה הביתית, תחשב כאי אי הזמנת שופט על ידי ( 4)  
 הופעה למשחק, על כל התוצאות הכרוכות בכך.   

 
 ועדת הליגה רשאית להורות על שיגור שופט למשחק   
 ליגה וגביע, לפי שיקול דעתה.   
      

 
   על הקבוצה הביתית לשלם אגרת שיפוט כפי שנקבע ( 5)  
 או ייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות ויפורסם   
 ם רשמי.בפרסו   

 
 ב' פטורות-, א' וקבוצות ליגת על, לאומית (6)  
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 מהזמנת שופטים ומשחקיהן יקוימו בשעה הראשית,   
 על מגרשה הביתי של הקבוצה המארחת.   

 
   במקרה של שינוי במקום או במועד המשחק תודיע על    
   כך הקבוצה הביתית להתאחדות במברק, לא יאוחר   
 בשבוע שלפני המשחק. 15:00מיום א' שעה    

 
   ועדת הליגה והגביע רשאית להורות על שינוי מועדי הערה: 
 הזמנת שופטים אך ורק במקרים מיוחדים וזאת לפי שיקול   
 דעתה הבלעדי.   

 
 
 

 שילוט וכרטיסים  ד.                 
 קבוצה חייבת להציב בתחומי המגרש, בכל יציעיו ומחוצה (1) 
 לעין, שילוט אשר על גביו מפורטים "כללילו, במקום בולט   
 התנהגות במגרש" בנוסח המופיע בנספח ח' לתקנון זה.  

 
 קבוצה חייבת להדפיס, על גב כרטיסי הכניסה/תעודות (2) 
 המינוי אותם היא מוכרת למשחקיה הביתיים, את דבר  
 ידיעתו של מחזיק הכרטיס/תעודת המנוי על קיום כללי  
 בתו לקיימם וזאת בנוסח המופיע בנספחההתנהגות ועל חו  
 ( לתקנון זה.1ח')  

 
 ם באתר האינטרנט שלה את כלליכל קבוצה חייבת לפרס ( 3) 
 נוסח המופיע בנספח ח' לתקנון זה.ההתנהגות במגרש ב  

 
 כללי א.   .8

 כלשהו, חייבתהיתה הכניסה למגרש מותנית בתשלום  (1) 
   הקבוצה להשתמש אך ורק בכרטיסי כניסה הנמסרים לה  
   על ידי ההתאחדות )כולל כרטיסים למכירה, כרטיסי מנוי  
   וכו'(.  
    

 קבוצה בליגת על, לאומית, או א', אינה רשאית   
 להתיר כניסה חופשית למשחקיה, אלא באישור מזכירות   
 .ההתאחדות   

 כניסה אפשר להשיג במשרדי ההתאחדות בכלכרטיסי  (2)  
 .שעות קבלת קהל   

 
 בעת קבלת הכרטיסים, במשרדי ההתאחדות, על הקבוצה ( 3)  
 לשלם דמי הדפסה, אשר שיעורים ייקבע מעת לעת על ידי    
 גזברות ההתאחדות.   

 

 הגשת
 הדו"ח
 הכספי

 ותשלום
 אחוזי

 ההתאחדות
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 רק נציגי קבוצות המוכרים על ידי ההתאחדות, ואשר דוגמת (4)  
להתאחדות על ידי הקבוצות, בתחילת העונה, או חתימתם הוגשה 

לקבל כרטיסים עבור  רשאים –נציגים הנושאים עימם ייפוי כוח 
 קבוצותיהם.

   בעת קבלת הכרטיסים על מקבל הכרטיסים לחתום על
 קבלתם.

 
 עם סיום סיבוב של תחרויות ליגה, על כל הקבוצות להחזיר ( 5)  
 את כל הכרטיסים הנמצאים ברשותן.   

 
  קבוצה מארחת חייבת להקצות בכל משחק, )א( (6)  
 שנים, במחיר 18כרטיסים לחיילים ולילדים עד גיל     
  "כרטיס חייל/ –מופחת ממחיר כרטיס רגיל )להלן     
 ילד"( ובמספר, בהתאם למפורט להלן:    

 
 50%מחיר כרטיס חייל/נוער/נשים לא יעלה על  (1)    
 רגיל שהוזמן על ידיממחיר כרטיס כניסה      
 הקבוצה המארחת לאותו יציע באצטדיון.     

 
 ת מחיררחבמקרה בו קבעה הקבוצה המא     
 או בסכום מופחת₪  50כרטיס רגיל בסך      
 מזה, לא תחול הוראות סעיף זה לעיל.     

 
 ת תקצה ותפיץ כרטיסי חייל/ארחהקבוצה המ (2)    
 מהמספר 50% -נוער/נשים בכמות שלא תפחת מ     
 הכולל של הכרטיסים שהוקצו למשחק.                

 
 כרטיסי חייל/נוער/נשים יימכרו אך ורק לחייל (3)    
 המציג תעודת חוגר/קצין ולילד/נער המציג     
 שנים. לא 18תעודה המעידה כי הינו מתחת לגיל      
 יימכר יותר מכרטיס אחד לכל חייל/נער/אישה.     
 בדיקה מזהה, כאמור, תעשה גם בכניסה לתחומי     
     האצטדיון.     

 
 מכלל הכרטיסים המיועדים לחיילים/נוער/ 30% (4)    
  ת בקופותרחנשים יימכרו על ידי הקבוצה המא     
 ביום המשחק. האצטדיון     

 
 ל, רשאית קבוצהימבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לע )ב(   
 במחירים מופחתים, לסטודנטים,לייעד כרטיסים,     
 .פנסיונרים, נשים, ונכים בהתאם לשיקול דעתה    

 
 קבוצה מארחת חייבת להעמיד לרשות הקבוצה )ג(   
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 10%-ה בכמות שלא תפחת מ סהאורחת כרטיסי כני    
 מתכולת האצטדיון המאושרת לקהל.    

 
 ת לקבוצה האורחת, על פירחהעבירה הקבוצה המא (1)ג   
 קשתה של הקבוצה האורחת, כרטיסים בשיעורב    
  העולה על הקבוע בס"ק ג' לעיל, תבטיח הקבוצה    
 מלת מכירת הכרטיסים שמעברעהאורחת את תשלום     
 הנ"ל, לשביעות רצון הקבוצה המארחת. 10% –ל     

 
 הקבוצה המארחת רשאית לייעד כרטיסים לקבוצה )ד(   
 דיםעהכרטיסים המיוהאורחת במחיר מופחת ממחירי     
 לאוהדיה.    

נקבעו מחירים שונים לכרטיסי הכניסה ליציעים שונים, 
בהתייחס למיקומם באצטדיון, יחול האמור בסעיף זה לעיל 

 .בהתאמה
               המיועדים  הקבוצה המארחת תגרום לכך שכל הכרטיסים )ה(

לרשות מי מטעמה,  או/לקבוצה האורחת יועמדו לרשותה ו
)כך למשל, אם  17:00בשעה  המשחק יום לפני ימים ששה

המשחק ביום שבת, הכרטיסים יועברו עד יום א' שלפני. אם 
המשחק ביום ב' הכרטיסים יועברו עד ליום ג' שלפני כן וכן 

 .הלאה(
  הקבוצה האורחת תגרום לכך שכל הכרטיסים אשר    
 מכרו על ידה,נהועמדו לרשותה, כאמור לעיל ואשר לא     
 שעות לפני מועד 48ת לפחות המארחיוחזרו לקבוצה     
 .ובלבד שלא סוכם אחרת בין הקבוצות המשחק    
 ( לעיל אינו מתייחס למכירת מנויים6האמור בסעיף א) )ו(   
 לעונת משחקים.    

 
 הגשת הדו"ח הכספי ותשלום חלקה של ההתאחדות ב. 

 משחק א', העורכת-כל קבוצה בליגת על, לאומית, ו (1)  
  על מגרשה או המשמשת כקבוצה מארחת, על מגרש אחר   
   העומד לרשותה, חייבת לערוך דו"ח עם השבת יתרת   
 הכרטיסים, בהם לא נעשה שימוש.   

 
   דו"ח כנ"ל ייערך על ידי כל קבוצה אשר קיבלה מידי (2)  
 ההתאחדות כרטיסי כניסה, גם אם במשחקה זה לא מכרה   
 .כרטיסיםהכל    

 
 "לא נמכרו כל  -במקרה כאמור, יש לציין בטופס הדו"ח    
 כרטיסים"ה   
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משוחררות מהגשת הדו"ח, אותן הקבוצות, אשר כלל אינן מוכרות  (3)
 כרטיסי כניסה, באף לא אחת מתחרויותיהן.

ימים לאחר מועד  4קבוצה חייבת להגיש את הדו"ח לא יאוחר מאשר  (4)
 עריכת המשחק.

 
ייחתם על ידי חבר הקבוצה המוכר על ידי ההתאחדות כנציג או הדו"ח  ( 5)

 כמיופה כוח כלפי ההתאדות, ואשר
 דוגמת חתימתו הוגשה למשרדי ההתאחדות. 

 
 חייבת בתשלום חלקה של ההתאחדות מהכנסותקבוצה  ( 6)

 המשחקים במסגרת תחרויות האליפות. 
 
המשחק מהכנסות  10%על הקבוצה הביתית לשלם להתאחדות     (7)

 במסגרת  תחרויות האליפות.
 
 קבוצה ביתית בליגת על ובליגה הלאומית, אשר משחקה  (8)

  , חייבת לשלם להתאחדות,בטלוויזיהשודר בשידור ישיר  
 מהסכום ברוטו, 10%( לעיל, 7בנוסף לאמור בס"ק ) 

 שנתקבל מהגורם המשודר אשר שידר את המשחק.

 השופטים      מינוי השופטים    א. .9

 מינוי השופטים ועוזריהם, כמו שיבוצם למשחקים השונים,  

 ה על ידה.נייעשה על ידי הנהלת איגוד השופטים או מי שנתמ  

 
 אגרת השיפוט ב. 

 
   הנהלת ההתאחדות רשאית לחייב את הקבוצות בליגת (1)  
 השונות או חלק מהליגות בתשלום אגרת שיפוט.   

 
   יב קבוצות בליגה אוהחליטה הנהלת ההתאחדות לחי (2)  
   תקבע מפעם –בתשלום אגרת שיפוט  מסוימותבליגות    
 לפעם את שיעור האגרה ותפרסמה בפרסומה הרשמי.              

 
 א' בתשלום-ו חויבו קבוצות מליגות על, לאומית (3)  
  אגרת שיפוט כפי שנקבעה על ידי הנהלת ההתאחדות, יהא   
 ובמעמד הגשת הדו"ח הכספימועד תשלום האגרה בעת    
 ( של תקנון היסוד של2ג) 10להתאחדות כאמור בסיף    
 .ההתאחדות   

 
 אי הופעת שופט ג. 

 לא הופיע שופט עד לשעה שנקבעה להתחלת המשחק, יחולו  

 ההוראות הבאות:  
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  נשלחו על ידי איגוד השופטים שני עוזרי שופט. ינהל אחד (1)  

 סכמה בין עוזרי השופט מי מהםמהם את המשחק. בהעדר ה   

 .ייקבע שופט המשחק בהגרלה ביניהם –ינהל את המשחק    

 ק.שחינהל את המ -הופיע עוזר שופט אחד בלבד (2)  

   ידחה המשחק והודעה על –לא הופיעו השופט ועוזריו  (3)  

 דחייתו תימסר מיד למשרדי ההתאחדות.   

 בוטל. (4)  

 
 

 לפי תחילת המשחקפעולות ובדיקת השופט  ד. 
 השופט יבדוק, לפני תחילת המשחק, את הפרטים הבאים ויציין  
 את ממצאי הבדיקות הנ"ל בדו"ח השיפוט:  
 המגרש, אופן הכנתו למשחק וסימונו. .1  
 חוקיות השערים ושלמות הרשתות. .2  
  הגדר המבדילה בין שדה המשחק והקהל. .3  
 דגלי הקרנות והאמצעי. .4  
 ים שהוגשו לו על ידי ראשי שתי הקבוצות.נמות השחקשיר .5  
   קים אשר הוגשו לו על ידי ראשי שחמכרטיסי ה .6  
 עם הרשום ברשימת השחקנים אותם השתי הקבוצות, ישוו   
 ויקפיד אם אושרו לעונה השוטפת.   
  ם רשימת עמספרי השחקנים על גב חולצותיהם, והשוואתם  .7  
 השחקנים.   
 סדרנות ו/או משטרה. .8  
 תלונות הקבוצות בדבר טיב המגרש ומתקניו. .9  
 חוקיות השחקנים המועמדים להשתתף במשחק. .10  
 יבדוק אם הנמצאים בשדה המשחק הם האנשים הזכאים .11  
 לכך בלבד.   
 דם רפואי.אציוד וכוח  .12  

 תיקון ליקויים במגרש ה. 
   אלה ניתנים לתיקון או מצא השופט ליקויים כלשהם וליקויים  
 הדקות לפני המועד הקבוע 20לסידור, יתוקנו הליקויים במסגרת              
 של המשחק.  

 דו"ח השיפוט ו. 

  על שופט המשחק לשלוח, מיד עם סיום המשחק, ולא יאוחר (1)  
 מאשר עד לצוהרי היום שלאחר המשחק, דו"ח שיפוט   
 ההתאחדות עם העתק לאיגוד השופטים. ילמשרד   

 
 על השופט לצרף לדו"ח: (2)  
 רשימת שחקני שתי הקבוצות. א.   
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   כל כרטיס שחקן שהוצא על ידו במשחק. ב.   
 .העתקי הודעות על התראות בכרטיס צהוב ג.   
 כל טופס אחר המתחייב מהוראות תקנון זה. ד.   

 
תוך ציון  השיפוט בדייקנות רבה,ס דו"ח פעל השופט למלא את טו (3)

 לרבות אזהרות שחקן המשחק, הלךמדויק של כל תקרית שאירעה במ
וכן ציון מדויק של , בהנפת כרטיס צהוב ו, אשר התבטאובעל תפקיד

כל תקרית, אשר אירעה במגרש או בסביבתו, גם לפני המשחק וגם 
חק, במידה ולא ניתן היה לזהות את בעל התפקיד המור לאחר סיומו.

 תירשם ההרחקה ו/או האזהרה לחובת המאמן הראשי.
 (20.6.2019ביום )אושר בישיבת הנהלה 

 
  דו"ח השיפוט הוא המסמך הקובע בכל הנוגע למצב המגרש, (4) 
  שעת התחלת המשחק וסיומו, השערים שהובקעו וכן כל  
 ר אירעו בו או מידשהעובדות הנוגעות למשחק, התקריות, א  
 לאחר סיומו.  
 שר שותפואכל השאלות הנוגעות לחוקיות השחקנים   
  שר צוינו על ידיאבמשחק, פירוט החוקים הנוגעים לעובדות   
 השופט בדו"ח השיפוט, והסקת המסקנות החוקיות וכן  
 אישור תוצאות תחרויות, הנן אך ורק בידי ועדת הליגה  
 והגביע, או בידי בית הדין המשמעתי, כאשר האירועים  
 שורים במשחק הובאו לדיון בפניו.הק  

 החלטות הנוגעות לעונשים בעוון הפרות משמעת שאירעו (5)
 בתחרויות הן, אך ורק, בסמכותו של ביה"ד המשמעתי, אשר  

 ינהג בהתאם לאמור בתקנון המשמעת. 

  הרכב הקבוצות א. .10

 קבוצה רשאית לשתף במשחקיה אך ורק שחקניםכל  (1)  
 הרשומים כחוק.   
 כל קבוצה חייבת להעמיד לתחרות את ההרכב החזק ביותר (2)  
 מקרב שחקניה.   
 הלאומית אינן רשאיות לשתףוקבוצות ליגת העל  (3)  
 במשחקיהן הרשמיים את מאמן הקבוצה כשחקן.   
 קבוצה בפועל,מאמן לצורך סעיף זה הוא מי שמאמן את ה   
 לרבות מנהל הקבוצה.   
 קבוצה אינה רשאית לשתף במשחק רשמי שחקן אשר  (4)  
 השתתף באותו יום במשחק רשמי אחר.   

 
 תלבושות הקבוצות ב. 
 קבוצה תגיש לשופט לפני כל משחק, את רשימת השחקנים (1)  
   .99 –ל  1ואת מספרי חולצותיהם שמספריהן בין    
   

 חולצות השוערים יהיו קבועים ויהיו אלה המספרים מספרי (2)  

 הרכב
 הקבוצות

 המתחרות,
 התלבושות

 ורשימת
 החלפת

 שחקנים
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   1 – 22. 

   
המספר, שמו של על גבי חולצת שחקן בליגה מקצוענית יירשם,  מעל  (3)

קבוצה שאינה נמנית על ליגת מקצוענית רשאית  .השחקן בשפה העברית
להוסיף על גב החולצה מעל המספר את שמו של השחקן בשפה העברית 

 ועדת ליגה וגביע.בכפוף לאישור 
 

גודל האותיות, גודל המספר וגודל הלוגואים של נותני חסות )לרבות  (4)
מספרם( וכן כל פריט נוסף המודפס על גבי תלבושת שחקן, ייקבעו על 

 ידי ועדת ליגה וגביע. 
 
כל קבוצה תודיע להתאחדות בעת חידוש רישומה ולשם קבלת אישור  (5)

 . תופיע במשחקיה ןת בהועל התלבושומהמנהלת מההתאחדות 
הליגות  תגיש במועדים שיקבעו לכך למנהלתמקצוענית הקבוצה בליגה 

את התלבושות המלאות )חולצה, מכנסיים וגרביים של שוער ושל שחקן 
 שדה( וזאת לשם אישורן, צילומן ורישומן במערכת הממוחשבת. 

תן כל שינוי בכל פרט בתלבושות )לרבות הוספת תלבושת, הוספת שם נו
חסות, שינויים גרפיים, עיצוביים וכו'( בקבוצות הליגות המקצועניות 

 כפוף לאישור המנהלת ולעדכון התלבושות במערכת הממוחשבת.
התלבושות אשר יוגשו תכלולנה אפשרות להרכבת לפחות שלושה סטים 

שתי  כןבמשחקיה והקבוצה תופיע  םבהשונים של לבוש: התלבושת 
אחת לפחות תהיה לחלוטין )כשתלבושת תלבושות חלופיות ושונות 

לחוברת התנהלות  ,כפוף להנחיות פיפ"א ואופ"אבהכל ו מלא( בצבע לבן
מנהלת הליגות והנחיותיה כפי לאישור וניהול משחק הכדורגל ו

 שתהיינה מעת לעת.
 (.24.2.2019)אושר על ידי הנהלת ההתאחדות ביום 

 
 כי צבעיעל שופט המשחק לוודא לפני תחילת המשחק,  (6) 

 התלבושת של הקבוצות המתחרות יהיו שונים ובלתי 
 מטעים. 

על הקבוצה  - הליגות המקצועניותבמשחקי המערכת הממוחשבת: א(   (7)
שונה באופן ניכר  אשר צבעה יהיהבתלבושת האורחת להופיע למשחק 

 ושל צוות השיפוט.  מצבעי תלבושתה של הקבוצה הביתית
צבעי התלבושות יתואמו מראש ויאושרו על ידי שופט המשחק )או כל 

גורם אחר שיקבע לשם כך( לפי שיקול דעתו המלא, באמצעות 
  .הקבוצותתלבושות  ניכר ביןשוני  היהישכך המערכת הממוחשבת, 

על הקבוצות להזין למערכת הממוחשבת את דבר התלבושת איתה 
ולהנחיות שימסרו בכתב  בכוונתן להופיע למשחק בהתאם למועדים

מעת לעת על ידי מנהלת הליגות. קבוצה לא תוכל, משום סיבה שהיא, 
לשנות את התלבושת לאחר שהוזנה למערכת )בין אם אושרה או לאו( 

 אלא אם הורה על כך שופט המשחק.  
שופט המשחק יאשר את התלבושות שהוגשו אלא אם סבר כי יקשה 

ה עם התלבושות כפי שהוגשו עליו לקיים את המשחק בצורה תקינ
שאז יורה על שינוי צבעי התלבושות כדלקמן: ראשית תבחן האפשרות 

לשנות את תלבושת שוער הקבוצה האורחת, לאחר מכן את תלבושת 
שוער הקבוצה הביתית וככל ולא יהיה בשינוי או בשינויים אלו בכדי 
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לאפשר קיום המשחק בצורה תקינה, לפי שיקול דעתו של שופט 
חק, יורה שופט המשחק לקבוצה האורחת על שינוי תלבושת המש

 שחקני השדה.  
היה ולא ניתן לקיים את המשחק גם לאחר שינוי מדי הקבוצה 

את להחליף האורחת יוכל שופט המשחק לדרוש מהקבוצה הביתית 
כולה או חלקה, להנחת  -תלבושת שחקני השדה של הקבוצה הביתית 

 דעתו.   
ים את מלוא הפעולות הדרושות בהתאם הקבוצות נדרשות להשל

ללוחות הזמנים, כפי שיפורסמו על ידי מנהלת הליגות מעת לעת, לשם 
קבלת אישור משופט המשחק במערכת הממוחשבת )לרבות עדכון 

תלבושת חלופית מקום בו התלבושת המקורית אשר הוצעה לא אושרה 
 על ידי שופט המשחק(. 

דרשות במערכת התיאום יהווה איחור של קבוצה בביצוע הפעולות הנ
 עבירה משמעתית.

לאחר אישור שופט המשחק את התלבושות במערכת הממוחשבת לא 
 תחול על הקבוצות החובה להביא אלו ממערכות התלבושות האחרות. 

היה ומכל סיבה שהיא לא אושרו התלבושות, בכל מועד שהוא ומכל 
ושת סיבה שהיא, חובה על שתי הקבוצות להגיע עם מלוא של

התלבושות )ובכלל התלבושת בצבע לבן מלא( לאותו המשחק וזאת 
מבלי לגרוע מאלו מהצעדים אשר יכול וינקטו כנגד מי מהקבוצות עקב 

 אי השלמת התיאום במערכת הממוחשבת.
 (.24.2.2019)אושר על ידי ההנהלה ביום 

 
על  -ג' וכן בליגות נוער, נערים וילדים-ב( במשחקי ליגות א', ב' ו

הקבוצה הביתית להופיע למשחקה הביתי בתלבושת אשר צבעה יהיה 
 שונה באופן ניכר מצבעי תלבושתה של הקבוצה האורחת.

בנוסף, חייבת הקבוצה הביתית להביא עמה מערכת חליפית נוספת של 
תלבושת בצבע שונה מצבע התלבושת שעמה יופיעו שחקניה למשחק, 

את צבע התלבושת של  למקרה שתידרש על ידי שופט המשחק להחליף
 שחקניה.

 
 שוערי שתי הקבוצות חייבים לבוא עם שתי חולצות (8)  
 בצבעים שונים, למקרה שיידרשו על ידי שופט המשחק   
 להחליף את צבע חולצתם.   

 
 שתי הקבוצות תדאגנה שתלבושתן לא תהא דומה בצבעה (9)  
 לתלבושתם של שופטי המשחק וכפי שהונהגה באיגוד   
 השופטים.   

 
 על גבי חולצותיהם של כל השחקנים יסומנו באופן ברור (10)  
 )רקמה או פסים( מספרי השחקנים.   
 השחקנים חייבים לשחק בנעלי כדורגל בלבד, פרט לשחקני (11)  
 ליגה לילדים, אשר חייבים לשחק בנעליים סוליות גומי.   
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 זהה אותםראשי הקבוצות חייבים לענוד סרט שרוול, המ (12)  
 כראשי קבוצה.   

 
 כל שחקן יישא מספר שונה על גבי חולצתו, המספר יהיה (13)  
 זהה למספר הרשום ליד שמו ברשימת השחקנים, אשר תוגש   
 לשופט.   

 
 שחקן אינו רשאי להחליף את מספר חולצתו באותו משחק,   
 אלא אם קיבל את רשות השופט.   

 
 ם הקבוצה כפי שנרשמהעל גבי החולצה יופיע ש (14)  
 בהתאחדות.   
 או אית להופיע עם תלבושת הנושאת אותקבוצה אינה רש   
 אותיות, סמל, סיסמא, ציר, הקשורים למפלגה או רשימה   
   לכנסת.   
 כל פרסום על גבי תלבושת יישא אופי מסחרי בלבד.   

 
 רשימת השחקנים וכרטיסי שחקן ומאמן/מדריך ג. 

 
 רשאית לשתף במשחקה אך ורק שחקנים שנכללוקבוצה  (1)  
 ברשימה שהוגשה לשופט לפני תחילת המשחק.   

 
 רשימת שחקנים תוגש לשופט על ידי ראשי הקבוצות לפני (2)  
 התחלת המשחק, בצירוף כל כרטיסיהם של שחקני הקבוצה   
 העומדים להשתתף במשחק.   

  יס של שחקןר מהקבוצה בליגה מקצוענית להופיע עם כרטצנב   
 שחקן משחקניה, תוכל להציג תעודת זהות של השחקן,   
 ששם השחקן יופיע ברשימה דבמקום כרטיס השחקן, ובלב   
 המוגשת לשופט, בציון מספר תעודת הזהות של השחקן.   

 קבוצה בליגה מקצוענית תגיש לשופט את רשימת   
 60 לפחות תחרשימת שחקני ההרכב הפון השחקנים בציו   
 דקות לפני מועד פתיחת המשחק.   

 רשימת השחקנים תיערכנה, אך ורק על גבי הטפסים   
 הרשמיים המונפקים על ידי ההתאחדות.   

  רשימות השחקנים תכלולנה את מספרי כרטיסי השחקנים (3)  
 ואת המספר המופיע על גבי חולצתו של כל שחקן.   

 לשופט על ידיאין לכלול ברשימת השחקנים אשר תוגש    
 הנמצאים בעונש של הרחקהובעלי תפקידים ראשי הקבוצות, שחקנים    
 ממשחקים, אולם חובה לעשות כן, במקום המיועד לכך   
  בטופס רשימת השחקנים.   
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 יש לציין את שמו המלא של השחקן, המופיע בכרטיסו. (4)  

  ראשי הקבוצות יבדקו את רשימת שחקני הקבוצה היריבה (5)  
 וכרטיסי השחקן שלה.   
  כל ערעור על חוקיות שיתופם של שחקנים יוגש על ידי ראשי (6)  
 הקבוצות לפני התחלת המשחק, או עד לסיומו, ופרטי   
 הערעור יצוינו, על ידי השופט בדו"ח השיפוט שלו.   

 קבוצה לא תורשה להתחיל במשחק, אלא אם לאחר מסירת (7)  
 ( דלעיל.5)-(1ם כאמור בסעיפים )כרטיסי שחקניה ורשימת   

 ת החלפת שחקן, יציין השופט ברשימת השחקנים אתבע (8)  
 שמו של השחקן המחליף.   

 השופט יחזיר לראשי הקבוצות את כרטיסי שחקני (9)  
 הקבוצות מיד לאחר המשחק, פרט לכרטיסים של שחקנים,   
 .אשר הורחקו על ידו משדה המשחק בגלל עבירה כל שהיא   

 כרטיסי שחקנים אלה יועברו על ידי השופט למשרדי   
 ההתאחדות בצירוף לדו"ח השיפוט.   

 
   ( לעיל יחולו, בהתאמה, גם לבני10)-( ו8הוראות ס"ק ) (10)   

 כרטיס מאמן/מדריך.   
 

 שחקנים במשחק  החלפת ד.
 

 במהלך המשחק להחליף שחקנים מתוך רשימתהקבוצה רשאית,   
 שהגישה לשופט המשחק כמפורט להלן:השחקנים   
 שחקנים. 3קבוצת בוגרים רשאית להחליף עד  (1)  
 על אף האמור לעיל, קבוצה בליגה ב' וקבוצה בליגה ג'   
 שחקנים. 5רשאיות להחליף עד    
 רשאית להחליף עד וקבוצה בליגת נוער לאומית  ה בליגת נוער עלקבוצ (2)  

 קבוצה בליגת נוער ארצית וקבוצה בליגת נוער מחוזית  שחקנים. 5  
 שחקנים. במהלך המחצית השנייה תתאפשר 7רשאית להחליף עד   
 עצירת המשחק לצורך החלפת שחקנים כאמור עד שלוש פעמים לכל   
 (.13.8.20)תיקון  קבוצה.  

 רשאית על וקבוצה בליגת נערים א' לאומית ערים א' בליגת נקבוצת  (3)  
 קבוצה בליגת נערים א' ארצית וקבוצה בליגת שחקנים.  5להחליף עד   
 קבוצת נערים ב' שחקנים.  7נערים א' מחוזית רשאית להחליף עד   
 במהלך המחצית  שחקנים. 7וקבוצת נערים ג' רשאיות להחליף עד   
 השנייה תתאפשר עצירת המשחק לצורך החלפת שחקנים כאמור עד   
 בוצה.שלוש פעמים לכל ק  

המופיעים ברשימת  קבוצת ילדים א' רשאית להחליף את כל השחקנים (4)  
  במהלך המחצית השנייה תתאפשר השחקנים שהוגשה לשופט.   
 עצירת המשחק לצורך החלפת שחקנים כאמור עד שלוש פעמים לכל    
 קבוצה.   

 להחליףרשאית  ג' וקבוצת ילדים טרום א' וטרום ב'-קבוצת ילדים ב' ו (5)
 המשחק של השחקן שחקנים ללא הגבלה, לרבות החזרה לשדה  
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 במשחקי ילדים ב' במהלך המחצית השנייה תתאפשר  שהוחלף.  
 עצירת המשחק לצורך החלפת שחקנים כאמור עד שלוש פעמים לכל   
 קבוצה.  

 (24.12.2020)אושר בישיבת הנהלה ביום    
 ( לעיל,4)-(1"ק )קבוצה אשר החליפה שחקן, כאמור בס (6)  
 אינה רשאית להחזירו ולשתפו במשחק.   
 אין להחליף שחקן, אשר הורחק על ידי שופט המשחק, על (7)  
 ידי מילוי מקומו במשחק אחר.   

הוראות לעניין החלפת שחקניות בליגות נשים, נערות, ילדות וטרומיות  ( 8)
 יהיו בהתאם לאמור בתקנוני כדורגל נשים.

 
 משקיפים      שיגור משקיף על ידי ועדת ליגה וגביע  א.  .11

 ועדת הליגה והגביע רשאית להורות על שיגור משקיפים לכל   
 .תחרות שהיא  

 שיגור משקיף על פי בקשת קבוצה ב. 

 כל קבוצה רשאית לבקש שיגור משקיף למשחק.  
 במקרה כנ"ל יחולו הוצאות שיגור המשקיף על הקבוצה  
 המבקשת.  

 מכויות וחובת המשקיפיםס ג. 
 ההתאחדות דו"ח בכתב על יעל המשקיף להגיש למשרד (1)  
 מהלך המשחק, התנהגות השחקנים, הקהל והסידורים   
 המגרש, הגדר המבדילה וכו'.ב המנהלתיים כגון: סדרנות, מצ   

 הדו"ח יוגש למחרת יום המשחק.   

 השופט.אין בסמכות המשקיפים להתערב בהחלטותיו של  (2)  

 דו"ח המשקיף ד.

 דו"ח המשקיף ייכתב על טופס רשמי של ההתאחדות. (1) 

 על המשקיף למלא את דו"ח המשקיף בדייקנות רבה, תוך (2) 
 ציון מדויק של כל תקרית שאירעה במהלך המשחק, לפני  
 סיומו או לאחר סיומו.  

 דו"ח המשקיף יוצג בפני ביה"ד המשמעתי, רק לבקשתו של (3) 
 ת הדין, בכל מקרה שבו אירועים הנוגעים למשחק מסויםבי  
 יידונו בפני ביה"ד המשמעתי, וישמש מסמך עזר עבור ביה"ד  
 המשמעתי.  

 דו"ח של משקיף המשחק, המציין התנהגות בלתי (4) 
 ספורטיבית של קהל אוהדים ו/או הפרת סדר חמורה  
 במגרש, ישמש כבסיס להגשת תלונה.  
 וא מבלי לפגוע בכל האמור בתקנוניהאמור לעיל, יב  
 ההתאחדות לגבי דו"ח השיפוט, ומבלי לגרוע מסמכות  
 ביה"ד המשמעתי ליתן כל החלטה אשר תראה בעיניו, אף  
 אם תהיה מנוגדת לעובדות המפורטות בדו"ח המשקיף.  
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 ליגות מקצועניות –משקיף המשחק  ה.

 נספח ט'על משקיף במסגרת ליגות מקצוענות יחולו הוראות  
 לתקנון זה. 

 

 הגדרות א. .12

 קבוצה המבקיעה בתחרות, לפחות שער אחד - ניצחון  
 ותר מהקבוצה היריבה, תחשב לקבוצה שזכתהי    
 בניצחון.     

 קבוצה הסופגת בתחרות, לפחות שער אחד יותר  - הפסד
 מהקבוצה היריבה, תחשב לקבוצה אשר סיימה     
 את המשחק בהפסד.    

  
 קבוצות המתחרות ביניהן ומאזן השערים בתום  -  תיקו 
 (0:0המשחק מורה על שוויון )לרבות תוצאות    
 תיקו. –תחשב תוצאות התחרות    

 
 התוצאה המתקבלת מהפחתת מספר השערים - הפרש זכות 
 במשחקי הליגה, ממספרשקבוצה ספגה,    
 יעה במשחקי הליגה.בקהשערים שהקבוצה ה    

 
 התוצאה המתקבלת מהפחתת מספר השערים  - חובההפרש  
 שקבוצה הבקיעה, במשחקי הליגה, ממספר   
 השערים שהקבוצה ספגה במשחקי הליגה.   

 
 ניקוד ב. 
 3קבוצה בכל הליגות, אשר זכתה בניצחון, ירשמו לזכותה  (1)  
 נקודות בטבלת משחקי הליגה.    

 קבוצה בכל הליגות, אשר משחקה הסתיים בתיקו, תזכה  (2)  

 בנקודה אחת בטבלת משחקי הליגה.                

 קבוצה בכל הליגות, שמשחקה הסתיים בהפסד, ירשמו לה (3)  
 )אפס( נקודות בטבלת הליגה. 0                

 
 הליגהשיטת קביעת המיקום בטבלאות  ג. 

 הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר, תדורג (1)  
 במקום הראשון בטבלת משחקי הליגה.   

 הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות השני בגודלו תדורג (2)  
 במקום השני בטבלה וכן הלאה עד הקבוצה האחרונה      

 בטבלה.

 אם מספר הנקודות, בין שתי הקבוצות או יותר, יורה על  (3)
 שוויון, יקבע הפרש השערים את המיקום בטבלה. 

 תוצאות
 משחקים,

 קביעת
 המיקום

 בטבלאות
 הליגה
 ושיטת

 העליות
 והירידות
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 הקבוצה שהפרש השערים שלה לזכות יהיה הגדול ביותר 
 תדורג במקום הגבוה יותר בטבלה וכן הלאה. 

 בין הקבוצות שהפרש השערים שלהן הוא לחובה )וקיים 
 דורג הקבוצה שלה ההפרש הקטןביניהן שוויון בנקודות( ת  

 ביותר לחובה, במקום הגבוה יותר, וכן הלאה. 

  במקרה של שוויון בין קבוצות גם בנקודות וגם בהפרש (4)
 יוכרע דירוגן על פי מספר ניצחונות גדול יותר, וזו –שערים   

 אשר זכתה ביותר ניצחונות תדורג במקום הגבוה יותר. 
  

 ן קבוצות, גם בנקודות וגם בהפרשבמקרה של שוויון בי (5)   
 צחונות, יקבע ביניהן מספר השעריםישערים וגם במספר הנ    
 כלומר: הקבוצה שתבקיע יותר שערים שהובקע לזכותן,    
 היבמשחקי הליגה, תתפוס את המקום הגבוה יותר, השני    
 במספר השערים שהבקיעה תתפוס את המקום השני וכן     
 .הלאה    

 
 במקרה של שוויון בין שתי קבוצות או יותר גם בנקודות, (6)   
 צחונות וגם במספרי שערייגם בהפרשי שערים, גם במספר הנ    
 יקבע הדירוג בטבלה על פי אותו סדר עדיפויות -הזכות     
 שנקבע לעיל, אולם, אך ורק בהתייחס למשחקים בין שתי    
 .ן כאמור לעילהקבוצות או יותר המצויות במצב של שוויו    

 
במקרה של שוויון בין שתי קבוצות, גם בנקודות, גם בהפרשי שערים,  (7)

גם במספר הניצחונות, גם במספרי שערי הזכות וגם ביחס כל אלה 
המצוינים לעיל במשחקים שבין שתי הקבוצות המצוינות במצב שוויון 

כאמור לעיל בו יש צורך לקבוע את הקבוצה האלופה או הקבוצה 
ליגה אחרת )מלבד העולה מהמקום המיועדת לעלות או לרדת ל

הראשון בליגה א'( או לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים לצורך 
ייערך בין קבוצות אלו משחק  -השתתפות במסגרת משחקים כלשהי 

אחד על מגרש שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע בשיטת משחקי 
 מטר במקרה של היעדר הכרעה(.  11הגביע )הארכה ובעיטות 

יון כאמור בתום משחקי העונה הסדירה בליגות המקצועניות, חל שוו
-ויש לקבוע מיקום בטבלת המשחקים לשם שיבוץ משחקי הפליי

אוף, יקבע הדירוג על פי מיקומן של כל אחת מהקבוצות המצויות 
 בשוויון בהתאם למיקומן בתום עונת המשחקים הקודמת.

     
 (.24.2.2019)אושר על ידי ההנהלה ביום     

 
 

 ( לעיל, במקרה של שוויון בין שתי7על אף האמור בס"ק ) א(7)   
 קבוצות במספר הנקודות ויש צורך לקבוע את הקבוצה    
 העולה מהמקום הראשון בליגה א', ייערך בין קבוצות אלה    
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 11)הארכה ובעיטת משחק אחד בשיטת משחקי הגביע     
 שוויון במספרמטר במקרה של היעדר הכרעה(. במקרה של     
 הנקודות בין יותר משתי קבוצות, ייקבעו שתי הקבוצות    
 אשר יתמודדו במשחק המכריע על פי אמות מידע הקבועות    
 ( לעיל, לפי הסדר הבא: הפרש שערים, מספר 7בס"ק )    

 צחונות, מספר שערי זכות. המשחק יתקיים במגרש ניטרליינ
 ההתאחדות תישאשייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע.  

 ית להכנסות בקשר לארגון וקיוםאבהוצאות ותהיה זכ
 המשחק.

 
 נמחק. (8)   

 
ליגת נוער ארצית, , לעיל, במשחקי ליגה ב', ליגה ג' 3-7על אף האמור בס"ק        (9)

 ההוראות הבאות: ונערים ב' מחוזית תחולנה מחוזית, נערים א' מחוזית נוער
 

 על שוויון, ייקבע ה שתי הקבוצות או יותר יוראם מספר הנקודות של         (א)
 צחונות יהקבוצה אשר לה מספר נ צחונות, היינוימיקומן עפ"י מספר הנ       
   ה במספרילאחרות, תמוקם במקום הגבוה יותר, השני גדול יותר מאשר       
 צחונות תמוקם במקום שלאחריה וכן הלאה.יהנ       

 
וגם במספר ת קבוצות או יותר גם בנקודושוויון בין שתי של במקרה  (ב)

בהתייחס למשחקים שהתקיימו בין  ייקבע הדירוג בטבלה  –צחונות יהנ
 יותר המצויות במצב של שוויון כאמור לעיל. הקבוצה שתי הקבוצות או
ביניהן תדורג ראשונה ים הנקודות הגדול ביותר במשחק שצברה את מספר

צב של שוויון. במידה ומספר המצויות במ בין שתי הקבוצות או יותרמ
העונה יהיה שווה,  שצברו הקבוצות )במשחקים ביניהן( במהלך הנקודות

שהתקיימו ביניהן. במקרה של שוויון גם  יקבע הפרש השערים במשחקיםי
השערים  בהפרש השערים במשחקים ביניהן, יקבע מספרם בנקודות וג

 .הקבוצות המצויות בשוויוןן בישבמשחקי החוץ  שהובקעו
 

 צחונות והן במשחקיםיבנ במקרה של שוויון בין קבוצות, הן בנקודות, הן (ג)
העונה )עפ"י הקריטריונים הקבועים בס"ק )ב(  התקיימו ביניהן במהלךש

לצורך קביעת  ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת המשחקים, בין לעיל(
במסגרת משחקים כלשהי, ייערך בין  לצורך השתתפות האלופה ובין

 לעיל. 7משחק מכריע, כאמור בס"ק  ת אלהקבוצו
 (20.6.2019ביום  בישיבת הנהלה)אושר                     

 
הקבועות בתקנוני תחולנה ההוראות במשחקי ליגות הנשים והנערות לעיל,  3-7על אף האמור בס"ק  (10) 

 כדורגל נשים.
 

 
 

 הענקת תואר אלוף ד.
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 בטבלת כל ליגה, יוענקקבוצה המדורגת במקום הראשון  (1) 
 לה התואר אלוף ליגה בהתאם לליגה אליה היא משתייכת.  

 
 קבוצה אשר יוענק לה התואר אלופת ליגת העל תוכרז (2) 
 כאלופת ישראל בכדורגל לעונה בה זכתה באליפות כאמור.  

 
    -שיטת המשחקים ושיטת עליות וירידות מליגה לליגה  ה. 
  בליגה למבוגרים  

 
 ליגת על .1  

  קבוצות ליגת העל תשחקנה במתכונת המשחקים 14 )א(   

 המפורטים להלן:    

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

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

 
 בוטל ב.      

 
 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי ג.     
 תתמודדנה 14 – 7המשחקים, כאמור, במקומות       
 במסגרת משחקי פלייאוף תחתון.      

 
 בוטל. .3    

 
 משחקי הפלייאוף העליון, יתקיימו בשיטה של שני .4  
 שבסיומם תדורגנה הקבוצות.סיבובי משחקים    
 בסיבוב א' של הפלייאוף העליון תהא אחת   
 ךמהקבוצות הקבוצה הביתית, והמשחק ייער   
 במגרשה , ובסיבוב ב' של הפלייאוף העליון, תהיה   
 'אהקבוצה שהייתה קבוצה אורחת בסיבוב    
 ת, והמשחק ייערך במגרשהרחהקבוצה המא   
 הביתי.   
 יקבע על ידי ועדת ליגה וגביע.סדר המשחקים    

 
 משחקי הפלייאוף התחתון יתקיימו בשיטה של .5  
 סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה   
 הקבוצות.   
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 הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בתום משחקי )ב( 
 הפלייאוף העליון, תוכרז כאלופת המדינה.  

 
 בתום 14 –ו  13שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  )ג( 
 משחקי הפלייאוף התחתון, תורדנה לליגה לאומית.  

 
 בוטל. )ד( 

 
 הליגה הלאומית .2  

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

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

 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי א. .2  
 תתמודדנה 1-8המשחקים, כאמור, במקומות     
 במסגרת משחקי פלייאוף עליון.    

 
 בטל. ב.   
    
הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובי המשחקים   ג.                          

תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף  9-16במקומות 
 תחתון.

 בטל. .3  
 

 משחקי הפלייאוף העליון והתחתון יתקיימו בשיטה  .4  
 של סיבוב משחקים אחד שבסיומו תדורגנה   
 הקבוצות.   
 בקביעת לוח משחקי הפלייאוף תינתן עדיפות   
 ובבקביעת משחקי הבית עפ"י דירוגן בתום סיב   
 י.שנהמשחקים ה   

 
  בתום 2-ו 1שתי הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  )ב(

 .העלקי הפלייאוף העליון תעלנה לליגת משח  
 

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

 
 בוטל. .1 ד()                                   

 
 בתום משחקי 14-הקבוצה אשר תדורג במקום ה .2

חת במשחק צהמנוהפלייאוף התחתון בליגה הלאומית 
 בליגה א' 2שתי הקבוצות שתדורגנה במקום  המבחן בין
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 )א( להלן5)מחוז צפון ומחוז דרום( כאמור בסעיף 
לי אבמגרש ניטר יתקיים ן אשרחתתמודדנה במשחק מב

והגביע עפ"י הוראות סעיף ה שייקבע על ידי ועדת הליג
הקבוצה . שיטת המשחקים()ה )ב( לתקנון גביע המדינ6

את השתתפותה בליגה  משחק המבחן, תבטיחשתנצח ב
)אושר בישיבת הנהלה מכן.  הלאומית בעונה שלאחר

 (.20.6.2019ביום 
      
 בוטל .3    

 בוטל . 3  

 בוטל. .4  

 ליגה א' .5  

 סיבובי שתי הקבוצות אשר תדורגנה לאחר שני )א( 
 הראשון בכל אחדהמשחקים )"תום העונה"( במקום   
 משני מחוזות ליגה א' )צפון ודרום( תעפלנה לליגה  
 הלאומית.  
  הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות  
 )בכל אחד 5- 2ליגה א' )צפון ודרום( במקומות   
 תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף עליון( מהמחוזות  

 סדר. ישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(ש 
 המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי 
 הקבוצות שתסיימנה ראשונות במשחקי הפלייאוף של 

 ן אשרחכל ליגה )צפון ודרום( תתמודדנה במשחק מב   
 לי שייקבע על ידי ועדת הליגהאיטריתקיים במגרש נ  
 )ב( לתקנון גביע המדינה6והגביע עפ"י הוראות סעיף   
 .)שיטת המשחקים(  
 המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר  
 בתום משחקי הפלייאוף התחתון 14סיימה במקום   
 לעיל. 3-)ד( ו2 בס"קבליגה הלאומית כאמור   

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

 
 שתי הקבוצות אשר תדורגנה, בתום העונה, במקומות )ג( 
  תרדנה לליגה ב' דרום –בליגה א' מחוז דרום  16 -ו 15  
 .)מחוזות דרום א' ודרום ב'(  
 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני  (1) )ד( 
 מחוזות ליגה ב' דרום )דרום א' ודרום ב'(          
 )בכל אחת מהליגות( תתמודדנה 5-2 במקומות          



 
 

39 
 

 במסגרת משחקי פלייאוף עליון שישוחק בשיטת                      
 הגביע )המפסיד יוצא(, סדר המשחקים ייקבע         
 על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי הקבוצות שתסיימנה                                  
 ראשונות במשחקי הפלייאוף של ליגה )דרום א'                                  

 ודרום ב'( תתמודדנה במשחק מבחן אשר                                   
 לי שייקבע על ידי ועדת איטריתקיים בגרש נ                                 
 ון )ב( לתקנ6ליגה והגביע עפ"י הוראות סעיף ה                                 

 .גביע המדינה )שיטת המשחקים(                                  
 המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה                                 
 בליגה א' דרום במשחק 14-אשר סיימה במקום ה                                
 לי שייקבע על ידיאטרבגרש נימבחן אשר יתקיים                                

  )ב(6וועדת הליגה הגביע עפ"י הוראות סעיף    
 .(םלתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקי   
   
 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני (2)  
 מחוזות ליגה ב' צפון )צפון א' וצפון ב'( במקומות   
    )בכל אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת 5-2   
 משחקי פלייאוף עליון שישוחק בשיטת הגביע   
 יוצא(, סדר המשחקים ייקבע על ידי ד)המפסי   
    ועדת הליגה והגביע. שתי הקבוצות שתסיימנה   
 ראשונות במשחקי הפלייאוף של כל ליגה )צפון א'   
 וצפון ב'( תתמודדנה במשחק מבחן אשר יתקיים   
 הליגהלי שייקבע על ידי ועדת אטרבמגרש ני   
 )ב( לתקנון גביע6אות סעיף רוהגביע עפ"י הו   
 .המדינה )שיטת המשחקים(   
 המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה   
 בליגה א' צפון במשחק 14-אשר סיימה במקום ה   
  לי שייקבע על ידיאיטרמבחן אשר יתקיים במגרש נ   
 )ב(6ועדת הליגה והגביע עפ"י הוראות סעיף    
 .לתקנון גביע המדינה )שיטת המשחקים(   

 
 קביעת מיקום הקבוצות בתום סבב המשחקים (3)  
   -( 1א', ב', ג' ) 12תיעשה בהתאם להוראות סעיף    
 .( לעיל7)              

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

 

 גה ב'לי .6  

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

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

 
 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בשני מחוזות )ב(   
 )בכל 5-2ליגה ב' דרום )דרום א' ודרום ב'( במקומות     
 אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף    
 עליון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, סדר    
 . שתיהמשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע    
 הקבוצות שתסיימנה ראשונות במשחקי הפלייאוף של    
  כל ליגה )דרום א' ודרום ב'( תתמודדנה במשחק מבחן    
 לי שייקבע על ידי ועדת איטראשר יתקיים במגרש נ    
 )ב( לתקנון גביע6הליגה והגביע עפ"י הוראות סעיף     
 .המדינה )שיטת המשחקים(    

 
 ה בתום שני סיבובים בשני מחוזותהקבוצות שתדורגנ )ג(   
 )בכל 5-2ליגה ב' צפון )צפון א' וצפון ב'( במקומות     
 אחת מהליגות( תתמודדנה במסגרת משחקי פלייאוף    
 עליון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד יוצא(, סדר    
 המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. שתי    
  במשחקי הפלייאוף שלהקבוצות שתסיימנה ראשונות     
 כל ליגה )צפון א' וצפון ב'( תתמודדנה במשחק מבחן    
 לי שייקבע על ידי ועדתאיטראשר יתקיים במגרש נ    
  )ב( לתקנון גביע6הליגה והגביע עפ"י הוראות סעיף     
 המדינה )שיטת המשחקים(.    
    
  המנצחת במשחק המבחן תתמודד נגד הקבוצה אשר    
 בליגה א' צפון במשחק מבחן 14-סיימה במקום ה    
 לי שייקבע על ידי ועדתאיטראשר יתקיים במגרש נ    
  )ב( לתקנון גביע6הליגה והגביע עפ"י הוראות סעיף     
 המדינה )שיטת המשחקים(    

 
 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות )ד(   
 במסגרת משחקיבליגה ב' צפון א' תתמודדנה  12-15    
 פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד    
 יוצא(, סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה    
  והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון    
  16-תדורג לאחר שני סיבובים במקום ה שוהקבוצה                
 ה לליגה ג' מחוז צפון קבוצות( תרדנ 2)סה"כ  בליגה ב' צפון א'    

 )גליל עליון( ומחוז צפון ב' )גליל מערבי(. א'                                                  
 

 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות )ה(   
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 בליגה ב' צפון ב' תתמודדנה במסגרת משחקי 12-15    
 סידפלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפ    
 יוצא(, סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה    
  והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף תחתון    
 16-והקבוצה שתדורג לאחר שני סיבובים במקום ה    
  קבוצות( תרדנה לליגה ג' 2בליגה ב' צפון ב' )סה"כ     
 .מחוז צפון ג' )יזרעאל( מחוז צפון ב' )שומרון(    

 
 הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים במקומות )ו(   
 בליגה ב' דרום א' תתמודדנה במסגרת משחקי 12-15    
 פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת הגביע )המפסיד    
  יוצא(, סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה    
 והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון    
  16-ר שני סיבובים במקום הוהקבוצה שתדורג לאח    
 קבוצות( תרדנה לליגה ג' 2בליגה ב' דרום א' )סה"כ     
 א' )שרון( מחוז דרום ב' )תל אביב(. םמחוז דרו    

 
  הקבוצות שתדורגנה בתום שני סיבובים בקומות )ז(   
  בליגה ב' דרום ב' תתמודדנה במסגרת משחקי 12-15    
  הגביע )המפסיד פלייאוף תחתון שישוחק בשיטת    
 יוצא(, סדר המשחקים ייקבע על ידי ועדת הליגה    
 והגביע. הקבוצה שתפסיד במשחקי הפלייאוף התחתון    
 16-והקבוצה שתדורג לאחר שני סיבובים במקום ה     
 קבוצות( תרדנה לליגה ג' 2בליגה ב' דרום ב' )סה"כ     
 )דרום(.מחוז דרום ג' )מרכז( ומחוז דרום ד'     
    

 ליגה ג' .7 

 הקבוצות אשר תדורגנה בתום העונה במקום הראשון בכל  
 תעפלנה לליגה ב' –קבוצות(  8אחד ממחוזות ליגה ג' )סה"כ   
 באופן הבא:  
 ממחוז צפון א' )גליל עליון( וממחוז צפון ב' )גליל .1  
 מערבי( לליגה ב' צפון א'.   
  וממחוז צפון ד' )שומרון( לליגהממחוז צפון ג' )יזרעאל(  .2  
 ב' צפון ב'.   
 אביב(-ממחוז דרום א' )שרון( וממחוז דרום ב' )תל .3  
 לליגה ב' דרום א'.   
 ממחוז צפון ג' )מרכז( וממחוז דרום ד' )דרום( לליגה ב' .4  
 .דרום ב'   
  
 שיבוץ קבוצות בליגה לבוגרים במקרה שהתפנה מקום .8 
 יע הסמכות לשבץ קבוצה במקוםלועדת הליגה והגב  
 שהתפנה בליגה/במחוז/לבוגרים, מכל סיבה שהיא, לרבות  
 בגין אי רישום, הפסקת פעילות, פירוק קבוצה ואיחוד  
 קבוצות.  
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 שיבוץ הקבוצות ייעשה בהתאם לאמור להלן:  
   
 עדיפות ראשונה תינתן לקבוצה, אשר בתום עונת )א(  
 בליגה/במחוז, בה/בוהמשחקים נקבעה כיורדת    
 התפנה מקום, על פי סדר מיקומן של הקבוצות   
 היורדות בתום העונה.   

 
המשחקים מיקומה  תינתן לקבוצה, אשר בתום עונת שנייהעדיפות  (1) )ב(

הקבוצות אשר נקבע כעולות לליגה/למחוז,  היה במקום הבא לאחר
העולות בתום ת בה/בו התפנה מקום, עפ"י סדר מיקומן של הקבוצו

 .העונה
 ו/או ההישארות בליגה בו ההעפלה לליגה על אף האמור לעיל, במקרה

מבחן )פלייאוף(, ייעשה השיבוץ במקום  באמצעות משחק/י והי
כך שתינתן עדיפות לקבוצה שהפסידה במשחקי המבחן על  שהתפנה

פני הקבוצה שמיקומה היה במקום הבא לאחר הקבוצות אשר נקבעו 
 מחוז בה/בו התפנה מקום./כעולות לליגה

 (20.6.2019ביום )אושר בישיבת הנהלה 
 
 

  התפנה מקום בליגה/במחוז אשר העלייה אליה/ (2)   
  אליו הינה מליגה אשר בה מספר מחוזות, תיקבע    

    הקבוצה  העולה בהתאם לאמור להלן:    

 הקבוצה אשר צברה את מספר הנקודות )א(    
 הגבוה ביותר ביחס למספר הנקודות      
 המקסימלי שיכולה הייתה לצבור במהלך     
 העונה, ובמקרה של יחס נקודות זהה.     
 הקבוצה אשר זכתה במספר הניצחונות )ב(    
 הגבוה ביותר ביחס למספר הניצחונות     
  המקסימלי שיכולה הייתה לצבור במהלך     
 ניצחונות זהה.העונה, ובמקרה של יחס      
 הקבוצה אשר לה הפרש השערים הגבוה )ג(    
 ביותר. במקרה של הפרש שערים זהה יערך     
 בין קבוצות אלה משחק אחד בהתאם     
 ( לתקנון זה )"שיטת7ג)12לקבוע בסעיף      
 קביעת המיקום בטבלאות הליגה"(.     

 התפנה יותר ממקום אחד, תשבץ ועדת הליגה והגביע )ג(  
 קבוצות נוספות על פי העקרונות וסדרי העדיפויות   
     האמורים בס"ק א' ב' לעיל.    

 התפנה   מקומה  ש ל  קבוצה   אשר  בתום  עונת )ד(  
 המשחקים שובצה במקום ממנו עולים ליגה, תעלה   
 במקומה   הקבוצה   אשר   מיקומה  בתום   עונת   
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 ם הבא לאחרהמשחקים, באותה ליגה, היה במקו   
 הקבוצות אשר נקבעו כעולות.   

 
 על אף כל האמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו התפנה (1)ד  
 ' ו/או בליגה ב',אמקום של קבוצה/ות בליגה    
 תחולנה על שיבוץ קבוצה/ות, הוראות ס"ק )ב( לעיל   
 כאפשרות יחידה, ולא תחולנה לגביו הוראות ס"ק )א(   
  לעיל.   

 
 .בוטל (2)ד  

 
   ועדת הליגה והגביע תשבץ את הקבוצה/ות בהתאם )ה(  
 ( לעיל.7)-(1לאמור לעיל, ובהתאם להוראות ס"ק )   

 
    
 בליגת לנוער –ות עליות וירידות מליגה לליגה שיט ו.  
    

 16, 15הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקומות  2 )א(
 לאומית לנוער.בליגת העל לנוער, תרדנה לליגה 

 
הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונה המשחקים, במקום הראשון  2 )ב(

 2בכל אחד ממחוזות הליגה הלאומית לנוער צפון ודרום )סה''כ 
 קבוצות( תעלינה לליגת העל לנוער.

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

אחד ממחוזות הליגה הלאומית לנוער צפון ודרום תתמודדנה ביניהן 

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

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

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

במקרים של  מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ במשחקי המבחן.
ן גם בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות שוויו
לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון  1 ב' 6סעיף 

דקות הארכה,  30במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 

 .'מ 11מדינה לעניין בעיטות לתקנון גביע ה 2ב'  6יחולו הוראות סעיף 
 

תתמודד במשחקי ( 3ק )במשחקי המבחן כאמור בס"הקבוצה שתנצח  )ד(
סה"כ שני משחקים, סדר המשחקים ייקבע בהגרלה על ידי (מבחן 

מול הקבוצה שדורגה, בתום עונת המשחקים,  )ועדת ליגה וגביע
המנצחת במשחקי המבחן כאמור . בליגת העל לנוער 14-במקום ה
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יותר בסעיף זה תהא הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגבוה ב
בשני המשחקים כאמור והיא תבטיח את השתתפותה בליגת העל 

על אף האמור לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות . לנוער
יורה על שוויון, ייקבע הפרש השערים במשחקי המבחן. במקרה של 

שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים 
במקרים של שוויון גם  י המבחן.שהובקעו במשחקי החוץ במשחק

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

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

 
בתום עונת המשחקים בכל  14, 13הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  2 )ה(

, תרדנה לליגה (קבוצות 4סה"כ )אחת ממחוזות הליגה הלאומית לנוער 
 .הארצית לנוער

 
עונת המשחקים בכל  בתום 2, 1הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  2 )ו(

ה לליגה תעלנ (,קבוצות 4סה"כ )אחת ממחוזות הליגה הארצית לנוער 
 .הלאומית לנוער

 
ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה  4בעונת משחקים בה נפתחו  )ז(

שתי קבוצות תעלנה  –אחת אשר בתום העונה דורגה במקום הראשון 
לליגה ארצית מחוז צפון ושתי קבוצות תעלנה לליגה ארצית מחוז 

דרום. מכל מחוז בליגה הארצית תרדנה לליגות המחוזיות שתי 
 .14, 13במקומות  בוצות אשר דורגו בתום עונת המשחקיםק

 
ליגות מחוזיות, תעלנה מכל ליגה קבוצה  3בעונת משחקים בה נפתחו  )ח(

מליגה ארצית . אחת אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון
 14קבוצות אשר בתום אותה עונה דורגו במקום  3תרדנה  (צפון ודרום)

 .במחוז שני 14, 13במחוז אחד ומקומות 
 

לעיל תתבצע רוטציה בין שני  8בעונות משחקים כאמור בס"ק  )ט(
 (. 2או  1) המחוזות לגבי מספר היורדות

  
 

   בליגות לנערים א' –שיטות עליות וירידות מליגה לליגה  ז.  

 בליגות לנערים א'  —שיטות עליות וירידות מליגה לליגה  .1ז

 בליגת נערים א' על תרדנה 16,15במקומות הקבוצות אשר תדורגנה  2 (1)
 בתום עונת המשחקים, לליגת נערים א' ארצית.

 
הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום הראשון  2 (2)

בכל אחד ממחוזות הליגה הארצית לנערים א' ארצית צפון ודרום 
 קבוצות( תעלינה לליגת נערים א' על. 2)סה"כ 

הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל אחד  2 (3)
ממחוזות הליגה הארצית לנערים א' צפון ודרום תתמודדנה ביניהן במשחקי 

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

ביותר בשני המשחקים כאמור. על אף  הגבוה הנקודות מספר את שתצבור
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האמור לעיל, באם מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון, ייקבע 
הפרש השערים במשחקי המבחן. במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם 

בהפרש השערים, יקבע מספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ במשחקי 
שוויון גם בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו המבחן. במקרים של 

לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה  1ב'  6בהתאמה הוראות סעיף 
דקות  30של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 

 11לתקנון גביע ה מדינה לעניין בעיטות  2ב'  6הארכה, יחולו הוראות סעיף 
 מ'.

 
( תתמודד במשחקי 3צח במשחקי המבחן כאמור בס"ק )הקבוצה שתנ (4)

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

בליגת העל לנערים א'. המנצחת במשחקי המבחן כאמור  14-במקום ה
ביותר  הגבוה הנקודות מספר את שתצבור בסעיף זה תהא הקבוצה

בשני 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 במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע 

ו במשחקי החוץ במשחקי המבחן. במקרים של מספר השערים שהובקע
שוויון גם בשערים שהובקעו בשערי החוץ, יחולו בהתאמה הוראות 

לתקנון גביע המדינה לעניין הארכה. במקרה של שוויון  1ב'  6סעיף 
דקות הארכה,  30במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 

 מ'. 11לעניין בעיטות  לתקנון גביע המדינה 2ב'  6יחולו הוראות סעיף 
 
ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת  6בעונת משחקים בה נפתחו  ( 5)

שלוש קבוצות יעלו לליגה  –אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון 
ארצית מחוז צפון ושלוש קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז דרום. מכל מחוז 

וש קבוצות, אשר בתום אותה בליגה ארצית תרדנה לליגות המחוזיות של
 .16, 15, 14עונה דורגו במקומות 

 
ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת  5בעונת משחקים בה נפתחו  ( 6)

ומליגה ארצית )צפון ודרום(  –אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון 
במחוז אחד  16, 15קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות  5תרדנה 
 במחוז השני. 16, 15, 14ות ומקומ

 
( לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות 5בעונת משחקים כאמור בסעיף ) ( 7)

 (.15.3.17( )תיקון 3או  2לגבי מספר היורדות )
 

  

  

  בליגות לנערים ב' —שיטות עליות וירידות מליגה לליגה  .2ז

בתום  על תרדנהבליגת נערים ב'  16, 15הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  2 (1)
 עונת המשחקים, לליגת נערים ב' ארצית.

הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום הראשון בכל אחד  2 (2)
קבוצות(  2ממחוזות הליגה הארצית לנערים ב' ארצית צפון ודרום )סה"כ 

 תעלינה לליגת נערים ב' על.
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הקבוצות אשר תדורגנה, בתום עונת המשחקים, במקום השני בכל אחד  2 (3)
ממחוזות הליגה הארצית לנערים ב' צפון ודרום תתמודדנה ביניהן במשחקי 

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

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

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

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

דקות  30של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ, גם לאחר 
 11לתקנון גביע המדינה לעניין בעיטות  2ב'  6הארכה, יחולו הוראות סעיף 

 מ'.
 
( תתמודד במשחקי מבחן 3ח במשחקי המבחן כאמור בס"ק )הקבוצה שתנצ (4)

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

 העל לנערים ב'. המנצחת במשחקי המבחן כאמור בסעיף זה תהא הקבוצה
ביותר בשני המשחקים כאמור והיא  הגבוה הנקודות מספר את שתצבור

תבטיח את השתתפותה בליגת העל לנערים ב'. על אף האמור לעיל, באם 
מספר הנקודות בין שתי הקבוצות יורה על שוויון, ייקבע הפרש השערים 

במשחקי המבחן. במקרה של שוויון גם במספר הנקודות וגם בהפרש 
י החוץ במשחקי המבחן. השערים, יקבע מספר השערים שהובקעו במשחק

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

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

 
ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת  8בעונת משחקים בה נפתחו  ( 5)

ארבע קבוצות יעלו לליגה  –אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון 
ארצית מחוז צפון וארבע קבוצות יעלו לליגה ארצית מחוז דרום. מכל מחוז 

ות, אשר בתום אותה בליגה ארצית תרדנה לליגות המחוזיות ארבע קבוצ
 .16, 15, 14, 13עונה דורגו במקומות 

 
ליגות מחוזיות, תעלה מכל ליגה קבוצה אחת  7בעונת משחקים בה נפתחו  ( 6)

ומליגה ארצית )צפון ודרום(  –אשר בתום אותה עונה דורגה במקום הראשון 
במחוז אחד  16, 15, 14קבוצות אשר בתום עונה דורגו במקומות  7תרדנה 

 במחוז השני. 16, 15, 14, 13ומקומות 
 
( לעיל תתבצע רוטציה בין שני המחוזות 5בעונת משחקים כאמור בסעיף ) ( 7)

 (.15.3.15( )תיקון 4או  3לגבי מספר היורדות )
 

 בליגה לנערים ג' –וירידות מליגה לליגה  שיטות עליות 3ז. 

   הקבוצה אשר תדורג בתום עונת המשחקים במקום הראשון  
 בטבלת המחוז אליו היא משתייכת, תוכרז כאלופת המחוז.  

 
 שיבוץ קבוצות במחוזות ח. 

 
  קבוצות אשר תעלינה לליגה עליונה יותר או תרדנה לליגה (1)

  למחוזות, תשובצנה על ידי נמוכה יותר, בליגה המחולקת 
ולנספח  ה' ולנספח "ו"12ועדת הליגה והגביע בהתאם לקבוע בסעיף  



 
 

47 
 

 לעיל, במקרה בו שיבוץ הקבוצותלתקנון זה. על אף האמור "  1"ו
  רום לתוצאה בלתי סבירה מבחינהבאופן האמור לעיל יג 
  ליגה והגביע מנימוקים שיירשמוגיאוגרפית, רשאית ועדת ה 
 ת השיבוץ בהתייחס לשיקול הגיאוגרפי.לשנות א 

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית, מנימוקים שיירשמו, להעביר (2)  
  קבוצות ממחוז למחוז בליגות א', ב', ג', נוער, נערים, ילדים   
 וטרום ילדים בהתייחס למיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות.   

 
 השלמת מספר הקבוצות בליגה לנוער ונערים 1ח.

 בליגות נוער ונערים בהן יש עליות וירידות תהא לועדת (1)  
  הליגה והגביע הסמכות להשלים את מספר הקבוצות   
  הליגות הבכירות, בכל מקרה של התפנות מקום עקב פירוק,   
 הפסקת פעילות, או רישום של קבוצה אחת או יותר.   

 
  תועדת הליגה והגביע תשתמש בסמכותה זו לפני תחילת עונ (2)  
 המשחקים בליגות הנוגעות בדבר.   

 
 השלמת מספר הקבוצות תעשה כדלקמן: (3)  

 ה מקום בליגה בכירה, רשאית ועדת הליגהפנהת )א(    
 והגביע להשלים המקום שהתפנה באמצעות קבוצה    
  אתמליגה נמוכה יותר, אשר תפסה בסיום העונה     
 המקום הגבוה ביותר שאינו מזכה בעליה.    

 
 התפנה מקום בליגה בכירה אשר העליות אלה הינן )ב(   
 מיותר מליגה אחת. תקבע ועדת הליגה והגביע את    
 זהות העולה לצורך השלמת מכסת הקבוצות,    
 באמצעות הגרלה בין הקבוצות שתפסו המקום    
 הגבוה ביותר שאינו מזכה בעליה בליגות מהן עולים    
 לליגה הבכירה יותר.    

  שיטת ההגרלה ומועדה, תקבע על ידי ועדת הליגה )ג(   
 והגביע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.    

 
 תוצאות משחקים במקרים של הפסקת משחק ט.
 

 3את  דקבוצה אשר באשמתה לא הסתיים משחק, תפסי (1)  
 לזכות 0:3נקודות המשחק והמשחק ירשם בתוצאה    
 הקבוצה היריבה.   

  בכך שהתוצאה עד להפסקת המשחק האמור לעיל, מותנה   
 לא הייתה גרועה יותר עבור הקבוצה באשמתה הופסק   
 המשחק.   

 במקרה כנ"ל תהא תוצאת המשחק התוצאה שהוגשה    
 שדה המשחק עד להפסקתו.ב   
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   הורשעה קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי בעבירה (2)  
 וצה אתהקב ד( להלן, תפסי4מהעבירות המפורטות בס"ק )   
  נקודות המשחק בהתאם למספר הנקודות שנקבע לאותה   
 לזכות הקבוצה היריבה. 0:3ליגה, והתוצאה תרשם    

 
 הקבוצות שהתמודדו במשחק מסוים, בעבירה 2 והורשע (3)  
 ( להלן, תפסדנה שתי4מהעבירות המפורטות בס"ק )   

  0:0הקבוצות את נקודות המשחק ותוצאת המשחק תרשם    
 ללא נקודות.   

 להלן רשימת העבירות שבגינן יחולו ההוראות המפורטות (4) 
 ( דלעיל:3)-( ו2(, )1בס"ק )   
 הופעה ללא רשימת שחקנים. א.   
 שיתוף שחקן שאינו רשום בקבוצה. ב.   
 שיתוף שחקן שלא כחוק. ג.   
 שיתוף שחקן המצוי בהסגר, או בעונש הרחקה ד.   
  ממשחקים, לצורך סעיף זה,ממשחקים. )הרחקה     
 כוללת גם "הרחקה אוטומטית" בהתאם לתקנון    
 המשמעת(.    
 שיתוף שחקן בניגוד להוראה מהוראות תקנון ה.   
 ההתאחדות.    
 אי מילוי הוראה מהוראות תקנון משחקי האליפות ו.   
 בדבר חובות הקבוצה הביתית, אשר גרמה לכך     
 לא החל או לא הסתיים במועדו החוקי. שחקשהמ    
 אי מילוי הוראה מהוראות תקנון משחקי האליפות ז.   
 אשר גרמה לכך שהמשחק לא החל או לא הסתיים    
 במועדו החוקי.    
 התפרצות קהל אוהדים ו/או פגיעה בשופט על ידי ח.   
  שחקניה או אוהדיה של קבוצה, אשר כתוצאה ממנה,    
 שחק או לא הסתיים במועדו.לא החל מ    
   עזיבת שדה המשחק או סירוב קבוצה להמשיך ט.   
 במשחק, בניגוד להוראות השופט.    
  הפסקת משחק באשמת שחקן הקבוצה או ממלא י.   
 תפקיד בקבוצה, לרבות מנהל או מאמן הקבוצה.    
 .אי הזמנת שופט על ידי הקבוצה הביתית יא.   
 ק.אי הופעה למשח יב.   

 
 תוצאות משחקים במקרים של הענשת קבוצה על ידי ביה"ד י.

 המשמעתי בעונש של הפסקת פעילות 

   הוענשה קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי בעונש של (1) 
   -משחקים  5עד  1הפסקת פעילות אשר תוצאתו ביטול    
 קופת הפסקתתייחשבו המשחקים שעליה היה לשחקם ב   

 לזכות הקבוצה היריבה ובהפסד 0:3הפעילות כתוצאה    
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 .תנקודות המשחק לקבוצה המוענש   
 

 הוענשה קבוצה על ידי ביה"ד המשמעתי בעונש של הפסקת (2)  
 משחקים או יותר, 6פעילות אשר תוצאתו היא ביטול       

 יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם השתתפה הקבוצה   
 שחקי הליגה.מתחילת העונה, כאילו לא השתתפה כלל במ   

 
 שלעיל, סיימה קבוצה לרצות עונש, 2על אף האמור בס"ק  (3)  
 זרהחהומשחקים או יותר, ו 6-אשר תוצאתו הפסקת פעילות ל   
 ל תוצאותכבמשחקי הליגה באותה עונה, ייחשבו  קלשח   
 המשחקים אשר בהם השתתפה עד להפסקת פעילותה   
 ו בשדה המשחק.שגבהתאם לתוצאות שהו   
 משחקים בהם לא השתתפה הקבוצה עקב עונש הפסקת   
 לחובתה )ולזכות 3:0הפעילות שנגזר עליה, ייחשבו    
 הקבוצות היריבות(.   

 
  תוצאות משחקים במקרים של פירוק קבוצה מרצון  יא. 

  קבוצה מרצון ועד למועד פירוקה החלה לשחק משחקים התפרקה  
 עד למועד הפירוק,במסגרת סיבוב משחקים אשר לא הושלם   
 יישארו על כנן רק תוצאות המשחקים ששיחקה הקבוצה  
  במסגרת סיבובי/י משחקים שהושלם/מו ותוצאות יתר המשחקים  
 ששיחקה תמחקנה כאילו לא שוחקו כלל.  

 
שאינו בשליטת  מצבלא יהא ניתן לחדש את עונת המשחקים בשל בכל מקרה בו   יב.

ההתאחדות או מי מחברותיה, בגינו לא ניתן יהא לקיים את התחרויות לרבות בשל 

הנחיה מחייבת של רשויות המדינה המוסמכות ובעקבות כך הנהלת ההתאחדות תחליט 

 , יחולו ההוראות כדלקמן:על סיום עונת המשחקים

 

ום עונת המשחקים במידה וביום קבלת ההחלטה על סי -בליגות בוגרים )א, ב, ג(  .א
או יותר ממספר מחזורי  75%התקיימו מספר מחזורי משחקים בליגה א המהווים 

המשחקים שהיו מתוכננים  להתקיים בליגה זו באותה עונת משחקים,  תסתיים 
עונת המשחקים וטבלאות ליגות א, ב, ג במועד קבלת ההחלטה  על סיום העונה 

ים. לעניין זה יחשב מחזור משחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת משחק
ממשחקי אותו מחזור. במידה  50%-ככזה שהתקיים אם שוחקו במסגרתו  למעלה מ

שלימו מספר זהה של משחקים באותה ליגה, ייקבע מיקום יחלק מן הקבוצות לא ו
בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה וישנם מספר מחוזות  כאמור הקבוצות

מספר הנקודות שהשיגו בהתאם למספר הנקודות המקסימלי  ,כלומר –בכל מחוז(  –
עד להחלטה על  שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל קבוצה שיחקה

יתקיים משחק אחד  –. במידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים סיום עונת המשחקים
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ובמידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים בין יותר משתי  במגרש נייטרלי בין הקבוצות
וזאת  קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע במגרש נייטרלי

 ובהתאם להנחיות ועדת ליגה וגביע. הבאהבסמוך לפתיחת עונת המשחקים 
 

במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגות הבוגרים פחות  .ב
שחקים בליגה ממספר המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים באותה עונת מ 75%-מ

א', תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם כל סדרי העליות 
 והירידות.

 

במידה וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים התקיימו  -בליגות נוער   .ג
או יותר ממספר מחזורי  75%מספר מחזורי משחקים בליגת נוער על המהווים 

ת נוער על באותה עונת משחקים תסתיים המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליג
עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות הנוער במועד קבלת ההחלטה על סיום עונת 
המשחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת משחקים. לעניין זה יחשב 

ממשחקי אותו מחזור.  50% -מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו למעלה מ
שלימו מספר זהה של משחקים באותה ליגה, ייקבע יהקבוצות לא מחלק במידה ו

בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה וישנם מספר  כאמור מיקום הקבוצות
מספר הנקודות שהשיגו בהתאם למספר הנקודות  ,כלומר –בכל מחוז(  –מחוזות 

עד  המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל קבוצה שיחקה
יתקיים משחק אחד  –. במידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים םלהפסקת המשחקי

ובמידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים בין יותר משתי במגרש נייטרלי בין הקבוצות 
וזאת  קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע במגרש נייטרלי

 ובהתאם להנחיות ועדת ליגה וגביע. הבאהבסמוך לפתיחת עונת המשחקים 
 

-במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נוער על פחות מ .ד
ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נוער על באותה  75%

עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם כל סדרי 
 העליות והירידות. 

 

קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים התקיימו במידה וביום  -בליגות נערים א,  .ה
או יותר ממספר מחזורי  75%מספר מחזורי משחקים בליגת נערים א' על המהווים 

המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים א' על באותה עונת משחקים 
תסתיים עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות נערים א' במועד קבלת ההחלטה על 

שחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת משחקים. לעניין זה סיום עונת המ
ממשחקי אותו  50% -יחשב מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו למעלה מ

שלימו מספר זהה של משחקים באותה ליגה, יהקבוצות לא מחלק מחזור. במידה ו
ם בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה וישנ כאמור ייקבע מיקום הקבוצות

מספר הנקודות שהשיגו בהתאם למספר  ,כלומר –בכל מחוז(  –מספר מחוזות 
הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל קבוצה 

יתקיים  –. במידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים עד להפסקת המשחקים שיחקה
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שווים בין ובמידה ואחוזי ההצלחה יהיו משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות 
יותר משתי קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע במגרש 

ובהתאם להנחיות ועדת ליגה  הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  נייטרלי
 וגביע.

 

במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נערים א' על פחות  .ו
מתוכננים להתקיים בליגת נערים א' על  ממספר מחזורי המשחקים שהיו 75%-מ

באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם 
 כל סדרי העליות והירידות. 

 

במידה וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים התקיימו  -בליגות נערים ב'  .ז
ממספר מחזורי או יותר  75%על המהווים  'מספר מחזורי משחקים בליגת נערים ב

המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים ב' על באותה עונת משחקים 
תסתיים עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות נערים ב' במועד קבלת ההחלטה על 
סיום עונת המשחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת משחקים. לעניין זה 

ממשחקי אותו  50% -מעלה מיחשב מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו ל
שלימו מספר זהה של משחקים באותה ליגה, יהקבוצות לא מחלק מחזור. במידה ו

בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה וישנם  כאמור ייקבע מיקום הקבוצות
מספר הנקודות שהשיגו בהתאם למספר  ,כלומר –בכל מחוז(  –מספר מחוזות 

הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל קבוצה 
יתקיים  –. במידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים עד להפסקת המשחקים שיחקה

ובמידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים בין משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות 
טורניר בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע במגרש  יותר משתי קבוצות, יתקיים

ובהתאם להנחיות ועדת ליגה  הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  נייטרלי
 וגביע.

 

במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נערים ב' על פחות  .ח
ל ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים ב' ע 75%-מ

באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם 
 כל סדרי העליות והירידות.

 

במידה וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים התקיימו  -בליגות נערים ג'  .ט
או יותר ממספר מחזורי  75%על המהווים  'מספר מחזורי משחקים בליגת נערים ג

להתקיים בליגת נערים ג' על באותה עונת משחקים המשחקים שהיו מתוכננים 
תסתיים עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות נערים ג' במועד קבלת ההחלטה על 
סיום עונת המשחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת משחקים. לעניין זה 

ממשחקי אותו  50% -יחשב מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו למעלה מ
שלימו מספר זהה של משחקים באותה ליגה, יהקבוצות לא מחלק ה ומחזור. במיד

בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה וישנם  כאמור ייקבע מיקום הקבוצות
מספר הנקודות שהשיגו בהתאם למספר  ,כלומר –בכל מחוז(  –מספר מחוזות 
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הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל קבוצה 
יתקיים  –. במידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים עד להפסקת המשחקים קהשיח

ובמידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים בין משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות 
יותר משתי קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע במגרש 

ות ועדת ליגה ובהתאם להנחי הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  נייטרלי
 וגביע.

 

במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נערים ג' על פחות  .י
ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים ג' על  75%-מ

באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם 
 (.13.8.20כל סדרי העליות והירידות. )תיקון 

 

 
 

 אלוף האלופים (.1) 12
בפתיחת כל עונת משחקים, יתקיים משחק בין הקבוצה שהוכתרה כאלופת 

ים הקודמת. המשחק יתקיים המדינה לבין מחזיקת הגביע, בעונת המשחק
לי שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. במידה והקבוצה האלופה איטרבמגרש נ

היא גם מחזיקת הגביע, יתקיים המשחק בין האלופה לבין הקבוצה שדורגה 
במקום השני. חלוקת ההכנסות תהיה בהתאם לקבוע בתקנון גביע המדינה לגבי 

 משחק גמר הגביע. 
 (26.2.2020)התקבל בהנהלה ביום 

 
 ערעורים            קבוצה רשאית לערער על החלטותיה של ועדת הליגה והגביע.    (1) .13

 עותקים ויפורטו בו נימוקי הערעור. 5 -כל ערעור יוגש בכתב ב (2) 

 לערעור יצורף העתק ההחלטה עליה מוגש הערעור ותשלום אגרת  
 ערעור, בשיעור שיקבע, מעת לעת, על ידי הנהלת ההתאחדות.  

  5ערעור תחשב חוקית אם תגיע למשרדי ההתאחדות, תוך הגשת  (3)
 ימים מיום פרסום ההחלטה על ידי ועדת הליגה והגביע. 

  פרסום רשמי לצורך סעיף זה: פרסום בחוזר ההתאחדות או מכתב                         
 בחתימת מנכ"ל ההתאחדות, או מי שיוסמך על ידו, הכל לפי  
 התאריך המוקדם יותר.  
   
   למרות האמור לעיל, ערעורים על החלטות ועדת הליגה והגביע (4) 
  בארבעת מחזורי הליגה האחרונים  )כל ליגה בהתאם למועדים   
   שעות מיום פרסום 48הנקובים בלוח משחקיה( יוגשו בתוך   
 החלטת ועדת הליגה והגביע בפרסום רשמי.  

 
  חשב כבלתי חוקית.ת –איחור בהגשת ערעור מעבר למועד הנקוב   

 
 תוקף, תוקף א. .14

 תחולה

 ושינויים
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   לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלת (1)  
 27.6.83ההתאחדות לכדורגל בישראל בישיבתה מיום    

 
 תקנון זה מבטל כל תקנון אליפות אחר שהוצא בעבר. (2)  

 
 תחולה ב. 

 המסונפות להתאחדותתקנון זה חל על כל הקבוצות  (1)  
 לכדורגל ועל כל שחקניה.   

 
 תקנון זה יחול על כל השחקנים הרשומים בהתאחדות, (2)  
 ממלאי תפקידים בקבוצות, מאמנים, עסקני ההתאחדות   
 .ושופטי כדורגל   

 
 שינויים ג. 

  הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על שינויים לגבי כל (1)  
 .סעיף וסעיף של תקנון זה   

 
 לשינויים אלה יינתן תוקף חוקי בפרסום רשמי מטעם (2)  
 ההתאחדות.   

 
 פרסום השינויים בפרסומי ההתאחדות יחייב את כל אלה (3)  
 אשר תקנון זה חל עליהם.   
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 נספחים
 

 מתקנים נספח א'
 

 תנאים לאישור מגרש לליגות לא מקצועניות נספח ב'
 

 נהלים נספח ג'
 

   תנאים בסיסיים לאישור אצטדיון למשחקי נספח ד'
 קבוצה בליגת העל ובליגה הלאומית  

 
 תקנוני כדורגל נשים.והוטמע בהועבר  – ליגת נשים נספח ה'

 
 תרשים מבנה ליגות נספח ו'

 
 תקנון משחק ילדים ב', ילדים ג' נספח ז'

 ילדים טרום א' וילדים טרום ב'  
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 א' נספח
 
 
 

 מתקנים   
 
 . שדה המשחק1

 
 . רחבת העונשין10

 
 חדר ההלבשה. 2

 
 מטר 11-.נקודת ה11

 
 .ספסלי הקבוצות3

 
 מטר 11-.קשת ה12

 
 .השערים4
 

 
 .קו האמצע13

 . נקודת המכרז14 .הרשתות5
 

 .דגלי הפינות6
 

 . עיגול המרכז15

 . קשתות הקרנות16 .סימון7
 

 .מקום השער8
 

 .מושבים17
 

  .רחבת השער9
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   מקס' מינ'     ממדים א. .1

  מ'105 אורך:    על, לאומית ותליג  
  מ'68 רוחב:        
  
 מ'105מ'      95 אורך:    , נוער על,א' ותליג  
  מ'68   מ'60 רוחב:           

 
 מ'105מ'      95  אורך:     נשים על  
  מ'68מ'        60 רוחב:                    

 
 

 מ'105 מ'90 אורך:     , ג',ב' ותליג  
 מ'68 מ'55 רוחב:                    

 
  מ'105 מ'90  אורך:    נשים לאומית וארצית  
  מ'68 מ'55  רוחב:        
   
 מ'105 מ'90  אורך:    , מחוזית ליגות נוער  
 מ'68 מ'55   רוחב:    נערים/נערות  ומטה  

 
  מ'68 מ'60 אורך:     ליגות טרומים  
 מ'52.5 מ'45 רוחב:        

 
 הערות כלליות: 

 
לרבות ריצת שופטי המשחק בשוליים  ,כדי לאפשר קיום המשחק מבחינה מקצועית

מ' מכל 3וחימום שחקנים מחליפים, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב 
 מ' מאחורי השערים.4צד של הספסלים ואורך 

 שדה המשחק
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 סימון

רשאית  ,מסוימת מצאה ועדת ליגה וגביע חריגים בממדי המגרש של קבוצה בליגה
משחקים במגרש ובלבד שממדי המגרש לא יפחתו מתקן  לאשר קיוםבמקרים חריגים 

 המינימום.
 לקהל. כמו כן, יימצאו בכל מגרש, מתקני שירותים הולמים 

 
מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, מובהר כי, תקינות המגרש והמתקנים 

ועליה לוודא כי קיימים ביחס למגרש כל האישורים המנהליים והבטיחותיים 
הנדרשים לקיום משחק במגרש. על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן 

 לאחזקה שוטפת של המגרש ומתקניו.
 
 

  תכונות ב.
 

למשחק  וללא מכשולים העלולים להפריע ר ככל הניתןצריך להיות יש גרשהמ שטח .1
חייבות לשחק במגרשי דשא  לאומיתות על וקבוצות ליג או להוות סכנה לשחקנים.

 טבעי בלבד.
ק שחל , ב' וג', נשים, נוער, נערים, ילדים וטרומים רשאיותא' קבוצות ליגות

 במגרשי דשא טבעי או סינטטי.
 
 

ולשופטים לפי  יבים להיות חדרי הלבשה לקבוצותבכל המגרשים, בכל הליגות, חי .2
 תקן שיפורט כנספח לתקנון האליפות )נספח ב'(.

  
  מטר מקו האמצע. על הספסלים להיות מקורים ומקובעים. 8מושבים בכל צד,  15 .3

 
מ', גובה  7.32 -רך הקורה )בין עמוד לעמוד( והשערים יהיו מאלומיניום, א .4

 של הקורה יהיה מ', הצד התחתון 2.44 –העמודים )מהקרקע עד לקורה( 
 כלמחופשיים מקובעים וס"מ. השערים יהיו  12-עגול/אליפסה, רוחב הקורה 

רצוי שהשערים יהיו  העלולים לסכן את השחקנים.וכו'(  מסמרים שרים,קבליטות 
  עם רשתות חופה.

            
 

שתיבת השער  צורהבהתקנת הרשתות היא חובה בכל הליגות. הרשתות תחוברנה  .5
שלמות ועשויות מחוט  תשאיר מקום מספיק למשחק השוער. הרשתות תהיינה

 .ובצבע לבן עבה
 

שראשיהם יהיו  , ואסורמעל הקיבוע מטר וחצי –גובה המוטות של דגלי הפינות  .6
 קפיצים ובהתאם לתקן חוקת המשחק. הפינות יהיודגלי  .מחודדים

 

אשר רוחבם  ,על ידי צבע )לא אבקת סיד( המגרש יסומן בקווים הבולטים לעין .7
קווי האורך יהיו . אסורים –תעלות או שקעים כתחליף לסימון  ס"מ. 12יהיה 

 מעלות(. 90שווים וכן קווי השערים. הזוויות תהיינה ישרות )
 

 חדר ההלבשה

 השערים

 הרשתות

 דגלי הפינות 

 

 מקום השער

ספסלי 

 הקבוצות
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 העונשין רחבת

 מושבים

 .בהתאם לתקן חוקת המשחקהשער ימוקם  .8
 

 מ'.  5.50 מ' משני עמודי השער קווים מאונכים שאורכם 5.50מסמנים במרחק של  .9
 קצות הקווים יחוברו בקו מקביל לקו השער.         

 
 מ'. 16.50, מסמנים קווים מאונכים שאורכם שער מ' מכל עמוד 16.50במרחק של  .10

 קצות הקווים יחוברו בקו מקביל לקו השער.
 

 מ'. 11-ה  מ' מקו השער, תסומן נקודת 11מול מרכזו של כל שער ובמרחק של  .11
 

 העונשין. מ' מחוץ לרחבת 9.15של  סמ' מסמנים עיגול ברדיו 11-מנקודת ה .12
 

 שווה משני קווי השערים. יסומן לכל רוחבו של שדה המשחק במרחק .13
  

 תסומן בצורה בולטת לעין במרכז קו האמצעי. .14
 

 מ'. 9.15יסומן בנקודת המרכז, בקוטר של  .15
 

 המשחק  מכל מוט דגל הקבוע בפינת שדה המשחק, יסומן רבע מעגל לפנים שדה .16
 מ'. 1ברדיוס של          

 
מותקנים, בכל יציע הקהל,  יתקיימו במגרשים בהם בכל הליגותמשחקי הכדורגל  .17

בכפוף ובהתאם לכל דין  יוכלו לשבת מושבי פלסטיק נפרדים כך שכל הצופים
 ן:הללוכמפורט 

 
 30תומכת ) סאות יהיו בודדים ומחוברים לרצפת היציע, נוחים ובעלי משענת גביהכ

 ונוח לזהותם.ס"מ גובה( וממוספרים באופן שקל 
 

בין היציע המאכלס קהל לשדה המשחק תהיה הפרדה של גדר בגובה מינימלי של 
מ' ובכפוף לכל דין. אזור חדרי ההלבשה של הקבוצות והשופטים יהיה מופרד  1.5

מאזור היציעים המיועד לקהל כך שלא תהיה גישה ישירה ללא ההפרדה לקהל הרחב 
 לאזור זה.

  
 (26.2.2020)התקבל בישיבת הנהלה מיום          

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 11-נקודת ה

 מטר

 קו האמצע

 עיגול המרכז

 11-קשת ה

 מטר

 נקודת המרכז

 קשתות

 הקרנות

 רחבת שער
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 נספח ב'
 
 
 
 

 
 תנאים לאישור מגרש לליגות לא מקצועניות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

60 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 מגרשים בליגה א'-קריטריונים

 
 

מובהר כי, תקינות המגרש והמתקנים מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה 
לוודא כי קיימים ביחס למגרש כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום 

משחק במגרש. על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש 
 ומתקניו.

 
 להלן הפרמטרים הנדרשים :

 
 -מידות מגרש

 מ'. 100  -  95 -אורך 
 מ'. 64 -   60 -רוחב 

המשחק מבחינה מקצועית , לרבות ריצת שופטי המשחק בשוליים וחימום כדי לאפשר קיום 
מ' מכל צד של 3שחקנים מחליפים, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב 

 מ' מאחורי השערים.4הספסלים ואורך 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל -60גודל חדר-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 +ארונות אכסון + מתלים.

 חדר שופטים:
 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -

 כסאות. 4+שולחן+
 +מקלחת, שירותים, כיור, דלת מפרידה.

 +מזגן.
 שחקים.יש לבצע שזרוע חורף למגרשי דשא טבעי עד לחודש דצמבר בכל עונת מ -שזרוע

 מטר מקו האמצע, מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 

 פרמטרים מחייבים :
 שערי אלומיניום עם רשת חופה -
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 סימון המגרש עפ"י התקנון, אורך, רוחב וסימונים פנימיים.-
 קופות ומזנונים במגרש בכפוף לכל דין. -
 בדלתות.שילוט הכוונה למגרש, שילוט בספסלים, שילוט -
 חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל, חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. -
 לנשים, גברים, נכים.  -שירותי קהל-
 מטר. 2.5בגובה  -חומה מסביב לאיצטדיון-
 מקומות ישיבה 500לפחות   -יציעים-
 לוקס ומעלה.  600עוצמת תאורה של  -תאורה-

 לוקס 600עוצמת הארה אופקית ממוצעת: 
 U1=0.5 , U2=0.7ת: אחידו

 מטר מעל פני הדשא. 1גובה המדידות: 
 לוקס. 600עוצמת הארה אנכית ממוצעת: 

 U1=0.4 , U2=0.5אחידות: 
 מטר מעל פני הדשא. 1גובה מדידות התאורה: 

 עמדת צילום במרכז המגרש מקורה הכוללת נקודות חשמל וסיב אופטי לזכיין השידור
 

 :תקנים לשידור משחק

 עמדת צילום:
 .עמדת צילום תוצב במקום שיקבל את כל האישורים המחויבים בהתאם לדין

 חשמל:
 אמפר. 16 –ליד כל עמדה תהיה נקודת חשמל ישראלית 

 תאורה:
 לוקס. 1000מגרשים שיצולמו בערב, יהיו מוארים בעוצמת 

 סיב אופטי:
הכל בהתאם בכל מגרש יהיה ארון עם יחידת סיב אופטי. הארון יותקן בקרבת מגדל הצילום 

 להנחיות ההתאחדות לכדורגל.
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 מגרשים לליגת נוער על –קריטריונים 
 

מובהר כי, תקינות המגרש והמתקנים מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה 
לקיום לוודא כי קיימים ביחס למגרש כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים 

משחק במגרש. על כל קבוצה לדאוג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש 
 ומתקניו.

 
 להלן הפרמטרים הנדרשים :

 
 -מידות מגרש

 מ' 100  -  95 -אורך 
 'מ 64 – 60 -רוחב 

כדי לאפשר קיום המשחק מבחינה מקצועית , לרבות ריצת שופטי המשחק בשוליים וחימום 
מ' מכל צד של 3מחליפים, על שולי המגרש להיות בטווח של לא פחות מרוחב שחקנים 

 מ' מאחורי השערים.4הספסלים ואורך 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל -60גודל חדר-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 אכסון + מתלים.+ארונות 

 חדר שופטים:
 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -

 כסאות. 4+שולחן+
 +מקלחת, שירותים, כיור, דלת מפרידה.

 +מזגן.
 יש לבצע שזרוע חורף במגרשי דשא טבעי עד לחודש דצמבר בכל עונה.-שזרוע

 מטר מקוו האמצע, מקורים ומקובעים. 8מקומות ישיבה בכל צד,  15 -ספסלים
 

 פרמטרים מחייבים :
 שערי אלומיניום עם רשת חופה -
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 סימון המגרש עפ"י התקנון, אורך, רוחב וסימונים פנימיים.-
 מזנונים במגרש בכפוף לכל דין. -
 שילוט הכוונה למגרש, שילוט בספסלים, שילוט בדלתות.-
 חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל, חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. -
 שירותים לנשים, גברים, נכים. -לשירותי קה-
 מטר. 2.5בגובה  -חומה מסביב לאיצטדיון-
 מקומות ישיבה 350לפחות  -יציעים-
 לוקס ומעלה.  400-600עוצמת תאורה של  -תאורה-

 לוקס 400-600עוצמת הארה אופקית ממוצעת: 
 U1=0.5 , U2=0.7אחידות: 

 מטר מעל פני הדשא. 1גובה מדידות התאורה: 
 לוקס 400-600רה אנכית ממוצעת: עוצמת הא
 U1=0.4 , U2=0.5אחידות: 

 עמדת צילום במרכז המגרש מקורה הכוללת נקודות חשמל
 סיב אופטי לזכיין השידור

 
 :תקנים לשידור משחק

 :עמדת צילום
 .עמדת צילום תוצב במקום שיקבל את כל האישורים המחויבים בהתאם לדין

 חשמל:
 אמפר. 16 –ישראלית ליד כל עמדה תהיה נקודת חשמל 

 תאורה:
 לוקס. 1000מגרשים שיצולמו בערב, יהיו מוארים בעוצמת 

 סיב אופטי:
בכל מגרש יהיה ארון עם יחידת סיב אופטי. הארון יותקן בקרבת מגדל הצילום. הכל בהתאם 

 להנחיות ההתאחדות לכדורגל.
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לליגות ב', ג',  ליגות נוער לאומית, ארצית ומחוזית, נערים/נערות, מגרשים  –קריטריונים 
 ילדים וטרומים

 
מובהר כי, תקינות המגרש והמתקנים מבחינה בטיחותית, הינה באחריות הקבוצה, ועליה 

לוודא כי קיימים ביחס למגרש כל האישורים המנהליים והבטיחותיים הנדרשים לקיום 
ג לביטוח המגרש ומתקניו וכן לאחזקה שוטפת של המגרש משחק במגרש. על כל קבוצה לדאו

 ומתקניו.
 

 להלן הפרמטרים הנדרשים :
 

 -מידות מגרש )למעט טרומים(
 מ'.  90 -אורך 
 .60 -מ'   55 -רוחב 

 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 שחקנים )כסאות( . 25-מ"ר . מותאם ל 50-גודל חדר-
 כיורים . 2אסלות,  2, 4מינימום -+מקלחות

 +פינה למיטת טיפולים.
 +לוח מערכים.

 +מזגן.
 +ארונות אכסון + מתלים.

 
 חדר שופטים:

 שופטים. 4-מ"ר. מותאם ל 15גודל החדר -
 כסאות. 4+שולחן+

 +מקלחת ,שירותים ,כיור ,דלת מפרידה.
 +מזגן.

 
 יש לבצע שזרוע חורף במגרשי דשא טבעי עד לחודש דצמבר בכל עונה. -שזרוע

 מטר מקוו האמצע ,מקורים ומקובעים. 8ת ישיבה בכל צד, מקומו 15 -ספסלים
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 פרמטרים מחייבים :
 שערי אלומיניום עם רשת חופה-
 סימון המגרש עפ"י התקנון ,אורך ,רוחב וסימונים פנימיים. -
 שילוט הכוונה למגרש ,שילוט בספסלים ,שילוט בדלתות.-
 בוצה אורחת.חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל , חניה מוסדרת לק -
 שירותים לנשים ,גברים, נכים.  -שירותי קהל-
 )במידה והשירותים כימיים יש למסור בעת הבדיקה חוזה התקשרות עם ספק השירותים(. 
 מטר. 2.5גדר בכל המגרשים לאורך ורוחב בגובה  -גדר-

 יציעים לקהל הרחב 
 לוקס ומעלה. 400-600חובה עוצמת תאורה של -תאורה-

 
 

 
 
 
 
 
 

 הועבר לתקנוני כדורגל נשים – מגרשים ליגת על נשים-קריטריונים
 
 

 
 
 ספח ג'נ
 

 נהלים
 
 נוהל הימצאות במגרשים. .1
 
 .איסור לגשת לשופט –נוהל  .2
 
 .נוהל כניסה לחדר השופטים ומינוי איש קשר לשופט המשחק א.2
 
 נוהל הקצאת מקומות שמורים לכתבי ספורט במגרשי ליגות על, .3

 .ולאומית 
 
 .נוהל חילופי שחקנים .4
 
 .נוהל טיפול בשחקנים פצועים .5
 
 .נוהל עליה לשדה המשחק .6
 
 .נוהל קו אחורי .7
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 .נוהל סדרנים במגרש .8
 
 .יון תאריכים לאירוח קבוצות מחו"לנוהל שר .9

 .לאומיים של קבוצות בארץ-נוהל אישור משחקים בין 
 .נוהל יציאת קבוצות למשחקים בחו"ל 

 
 .מבקר שופטים –והל נ .10
 

 .נוהל "האזור הטכני" .11
 

 .נוהל שימוש במערכת כריזה .12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בעלי תפקידים: מנהל הקבוצה, מאמן הקבוצה,  5בתחומי המגרש יימצאו אך ורק .1 .א
שחקני מילואים של כ"א  7רופא )בכפוף לאמור בתקנון הרפואי( , מעסה, ואפסנאי, וכן 

 מהקבוצות, הרשומים בטופס המשחק.
 

בעלי תפקידים כך שמספר בעלי  3קבוצה בליגת העל והלאומית רשאית להוסיף 
 התפקידים המורשים להימצא במגרש מטעמה, לא יעלה על שמונה.

 
בעלי תפקידים  2ג ובליגת העל לנוער רשאית להוסיף -קבוצה בליגות הנשים, בליגות א

כך שמספר בעלי התפקידים המורשים להימצא במגרש  מהצוות המקצועי או הרפואי,
 מטעמה לא יעלה על שבעה.

 
על בעלי התפקידים המורשים להימצא בתחומי המגרש, כאמור לעיל, לא יימנה חבר 

  הנהלת התאחדות.
 

 כל אחד מהמורשים הנ"ל חייב לשבת על ספסל בצדי המגרש ב. 
 המקסימלימטרים מקו האורך או במרחק  3במרחק של לפחות   
 האפשרי בתנאי המגרש מקו האורך.  

 
 לאומית, חייבת לדאוג לכך, שספסלוכל קבוצה בליגת על  ג. 
 המיועד למורשים להימצא בתחומי המגרש יהיה מקורה וסגור  
 משלושת צדדיו, פרט לחזית הפונה לשדה המשחק.  

 

 נוהל הימצאות

 במגרשים



 
 

67 
 

  במקרה ואחד מהמורשים להימצא בתחומי המגרש, כאמור בסעיף ד. 
 קטן א' לעיל, יפריע לשופטים בניהול המשחק, יורחק ללא אזהרה              
 מוקדמת מהמגרש ויובא לדין בפני ביה"ד המשמעתי של  
 ההתאחדות.  

 
   חל איסור על המאמנים להסתובב לאורך ולרוחב שדה המשחק ה. 
 בעת קיום המשחק. המאמנים יישבו במקום המיועד להם במרחק             
 מטרים מקו האורך או במרחק המקסימלי האפשרי בתנאי 3  
 המגרש מקו האורך.  

 
 חל איסור מוחלט לעשן בתחומי המגרש לרבות בחדרי ההלבשה ו. 
 ובמתקני העזר באצטדיון.  

 
בעל תפקיד, לרבות מאמן אשר הורחק ממשחק/ים בין ע"י בית הדין, על ידי  ז. 

ית כאמור בתקנון המשמעת לא ימצא שופט המשחק או באמצעות ענישה אוטומט
במהלך המשחקים מהם הורחק בספסל הקבוצה, מקומות הישיבה המיועדים לצוות 

טכני מסייע, האזור הטכני, מתחם חדרי ההלבשה, מנהרת השחקנים/המקום המוביל 
ליציאה למשטח הדשא וכיו"ב ולא יהיה מעורב בשום אופן ו/או צורה בניהול המשחק. 

סור גורף לחלק הוראות וליצור כל קשר עם כל גורם היושב על ספסל בכלל זאת חל אי
הקבוצה ו/או הנמצא בזירת המגרש בין אם מדובר בקשר ישיר או עקיף, טכנולוגי, 

 פיזי וכיו"ב.
  

איסור זה יחול מרגע הגעת הקבוצה למתחם האצטדיון ועד לחמש דקות לאחר תום 
המשחק )אך לא לפני ירידת צוות השיפוט(. הקבוצה המארחת תקצה מראש מקומות 

ישיבה למאמנים מורחקים )בין אם במהלך המשחק או לא( וזאת במיקום המרוחק 
   מספסל הקבוצה אשר לא ניתן להעביר ממנו הוראות כאמור.

 
כחריג לכלל האמור מובהר כי מאמן שהורחק על ידי שופט המשחק יוכל באותו משחק 

בו הורחק לרדת למתחם חדרי ההלבשה של הקבוצה ובזמן הפסקת המחצית )בלבד( 
 אף יוכל לתדרך את השחקנים.  

 
שחקן אשר הורחק ממשחקים בין על ידי בית הדין, על ידי שופט המשחק או 

מטית לא ימצא במשחקים מהם הורחק באזור כר הדשא או באמצעות ענישה אוטו
סביבותיו ובכלל זאת ספסל הקבוצה, מנהרת השחקנים/המקום המוביל ליציאה 

למשטח הדשא, האזור הטכני וכיו"ב. הגבלה זו תחול משריקת הפתיחה של המשחק 
ועד לתום המשחק, למעט שחקן שהורחק באותו המשחק על ידי שופט המשחק אשר 

האיסור יחול עד עשר דקות לאחר תום המשחק )אך לא לפני ירידת צוות לגביו 
 השיפוט(.

 איסור מוחלט על שחקנים ו/או מאמנים ו/או ממלאי תפקידים לח .2
 לגשת לשופט המשחק ו/או לשופט הקו תוך כדי מהלך המשחק בקשר 
 לכל אירוע הנוגע למהלך השחק. 
 אשר רשאי לגשת לשופט המשחק בפניה כלשהיהאדם היחידי  
 בקשר לאירועים אשר חלו בשדה המשחק או בכל פניה אחרת, הוא 

 איסור –נוהל 

 לגשת לשופט



 
 

68 
 

 ראש הקבוצה, אשר חייב לשאת סימן זיהוי על שרוולו. 
 ראש הקבוצה יהיה רשאי לגשת לשופט ויציית לכל הוראה אשר תינתן 
 לו עקב פנייתו או מיוזמת השופט. 

 
 כל קבוצה תמנה איש קשר מטעמה לשופט/שופטי המשחק .1 א.2

 ובלבד שאיש הקשר לא יהיה חבר הנהלת ההתאחדות )להלן:  
 "איש הקשר"(.  

 
 איש הקשר רשאי להיכנס לחדר ההלבשה של השופטים לפני .2 
 לנושאים טכנייםהמשחק, במחצית המשחק ולאחר סיומו בקשר   
 בלבד, הקשורים לסדרים המתחייבים על פי תקנוני ההתאחדות.  

 
 איש כלשהו, זולתי איש הקשר, לא יהא רשאי להיכנס לחדר .3 
 השופט.  

 
 על הקבוצה הביתית מוטלת החובה למנוע כניסת אנשים בלתי  .4 
 מורשים לחדר השופטים, לרבות הצבת סדרנים ו/או מאבטחים  
 וטרים שימנעו גישה כאמור.ו/או ש  

 
 שמו של איש הקשר יירשם בדו"ח השיפוט. .5 

 
  שופט המשחק יציין בדו"ח השיפוט אם לחדרי ההלבשה נכנס נציג .6 
 אחר, לבד מאיש הקשר ו/או אם איש הקשר חרג מהתחומים  
 המותרים לו על פי נוהל זה.  

 
 כמשמעותההפרת הוראה מהוראות נוהל זה תהווה עבירה  .7 
 לתקנון המשמעת. 20ו  19בסעיפים   

 
 
 ייבת לדאוג לכךהעל והלאומית חכל קבוצה בליגה  א. .3

 שבמגרשה הביתי יוקצו מקומות שמורים מסומנים לכתבי  
 ועיתונאי ספורט המסקרים את המשחק.  

 
 לאומית ו מגרש בו משחקת קבוצת ליגת עלבכל  ב. 
 מקומות שמורים 5חייבים להישמר לרשות כתבי הספורט לפחות   
 במקום המאפשר סיקור נאות של המשחק.  

 
 ד' 10מספר השחקנים המותרים בחילוף יהא כנקוב בסעיף  א. .4

 לתקנון האליפות.  
 

  בשעה שהכדור מחוץ לשדה המשחק,החלפת שחקנים תבוצע רק  ב. 
 או בשעה שהשופט שרק להפסקה זמנית מסיבה כלשהי.  

 

 נוהל כניסה
 לחדר

 השופטים
 ומינוי איש,

 קשר לשופט

 המשחק

 נוהל הקצאות
 מקומות
 שמורים

 לכתבי ספורט
 במגרשי ליגות

 על ולאומית

 נוהל חילופי

 שחקנים
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 אין להחזיר למשחק שחקן שהוחלף. ג. 
  
 קבוצה אינה רשאית למלא את מקומו של שחקן שהורחק על ידי ד. 
 שופט.  

 
 השחקן המחליף יעמוד מחוץ לקו האורך, ליד קו האמצע, ורק ה. 
 המוחלף יצא מגבולות שדה המשחק, ייכנסלאחר שהשחקן   
 המחליף לשדה, יתייצב בפני השופט, ימסור לשופט טופס החלפת  
 שחקן ויזדהה, ולאחר אישור השופט יהא רשאי השחקן המחליף  
 להשתתף במשחק.  

 
  השחקן המוחלף יודיע לשופט על רצונו לעזוב את השדה, לצורך ו. 
 החילופין.  
  
 ף בעת ההפסקה )במחצית המשחק או לפנישחקן אשר הוחל ז. 
 הארכה במשחק גביע( יגיש לשופט את טופס החלפת החשקן אך  
 ורק על המגרש עם חידוש המשחק.  

 
 לנוער לאומיתקבוצה בליגות על, לאומית, א', ב', ליגות  ח. 
 , הרוצה להחליף שחקן בשדה המשחק )במסגרתוליגת נוער על  
 חייבת לסמן לשופט באמצעות הנפת השחקנים המותרים להחלפה(  
 קן אשר ברצונה להחליף.חשלט ממוספר במספרו של הש  

 
 השחקן המחליף חייב לגשת לשופט המשחק ולהציג בפניו את ט. 
 כרטיסו, וזאת רק לאחר שיקבל את אישור שופט המשחק  
 לכניסתו למגרש.  

 
 השלטים יהיו אחידים ויונפקו על ידי ההתאחדות. י. 
  

 חל איסור על טיפול בשחקנים פצועים בתוך שדה המשחק. א. .5
 

  שחקן פצוע ייצא או יוצא מתחום שדה המשחק והטיפול בו ייעשה ב. 
 אך ורק מחוץ לגבולות המשחק.  

 
 שחקן פצוע אשר יכול לצאת משדה המשחק בכוחות עצמו .1 ג. 
 ב לעשות כן במהירות המירביתלשם קבלת טיפול רפואי חיי   
 האפשרית.   

 
 שחקן פצוע אשר אינו מסוגל לצאת משדה המשחק יוצא .2  
   מהמגרש לטיפול מחוץ לתחומי שדה המשחק, בהתאם   
 להוראות שופט המשחק.   

 
 שופט המשחק יקרא אליו, עובר לתחילת המשחק, את ראשי א. .6

 נוהל טיפול
 בשחקנים

 פצועים

נוהל עליה לשדה 

 המשחק
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 ה להם לסדר את קבוצותיהם בשתי שורותהקבוצות ויור  
 עורפיות.  

 
 הקבוצות תצעדנה לשדה המשחק בשתי שורות עורפיות, כאשר ב. 
   בכל שורה, ראש הקבוצה וכשבראש הטורים צועד השופט ושופטי  
 הקו.  

 
 לקו האמצע של המגרש, תסתדרנה שתי הקבוצות הגעתןעם  ג. 
 ושופטי הקו.בשורה חזיתית אחת כשבמרכז השופט   

 
 שופט המשחק יערוך את ההגרלה ויחל במשחק. ד. 

 
 לאומית חייבת לדאוג לסימון קוו כל קבוצה בליגת על א. .7

 מטר מקו הרוחב של המגרש מאחורי שערי 2שיהיה במרחק   
 .המשחק  

 
 הקבוצה הביתית תורה לצלמים, המורשים להיכנס לתחום  ב.             

 שדה המשחק, שלא לעבור את קו הצלמים. 
  

 הוראת נוהל זו חלה רק על אותם המגרשים שבהם קיימת ג.             
 אפשרות מבחינת ממדי המגרש לסמן את הקו האחורי.  

  
 הסדרנים בכל מגרש, חייבים לעמוד לרשות שופט המשחק. .א

 
           ים יהיו בתחומי שדהשופט המשחק יחליט באם חלק מהסדרנ ב. 
 המשחק או לאו, וראש קבוצת הסדרנים יפעל בהתאם להוראות  
 השופט.  

 
 חל איסור מוחלט על הימצאות סדרנים בתחום שדה המשחק, ג. 
 פרט לאותם סדרנים, אשר שופט המשחק הורה להציבם בתחום  
 שדה המשחק. כל יתר הסדרנים חייבים להימצא מחוץ לשדה  
 המשחק.  

 
 הוראת נוהל זו באה להוסיף ולא לגרוע מכל הוראות התקנון  
 בקשר לסדרנים במגרש.  

 
 
 שריון תאריכים א. .9

 לשריון תאריך או קבוצה רשאית לפנות להתאחדות בבקשה  
 תאריכים למשחק או למשחקים, בהתאם לנוהל המפורט להלן:  

 
 להתאחדות תהיה תמיד עדיפות לקיום משחקים עם .1  
 קבוצות נבחרות חו"ל על כל הקבוצות המסונפות   

 נוהל קו אחורי 

 נוהל שריון
 תאריכים

 לאירוח
 קבוצות

 מחו"ל, נוהל
 אישור

 משחקים
 בינ"ל של

 קבוצות בארץ
 ונוהל יציאת

 קבוצות
 למשחקים

 בחו"ל

 נוהל סדרנים במגרש
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 שחקי חו"ל רשמייםמם ללהתאחדות. עדיפות זו מתייחסת ג   
 של קבוצות.   
  
 להתאחדות בבקשה לשריון תאריכיםכל קבוצה שתפנה  .2  
 חייבת ללוות בקשתה באסמכתאות הבאות:   

 
 מסמך שנותן ביטוי למשא ומתן שמנהלת הקבוצה עם  א.   
 הקבוצה מחו"ל.    
 התאריך המבוקש. ב.   
  המגרש או המגרשים שבהם יתקיים או יתקיימו ג.   
 המשחק או המשחקים.    

 
 ום מיום שריון המועד על ידיי 15המציאה הקבוצה תוך  .3  
 יקבל –המזכירות מסמך חתום המאשר קיום המשחק    
 השריון תוקף.   

 
   יום מיום שריון המועד על ידי 15לא המציאה הקבוצה תוך  .4  
 יבוטל –המזכירות מסמך חתום המאשר קיום המשחק    
 השריון.   

 
 ההתאחדות,יום בלבד מיום אישור  60 -השריון יהיה תקף ל .5  
 אלא אם כן נקבע באישור ההתאחדות מועד מאוחר יותר.   

 
 קבעה ההתאחדות משחק עם קבוצה/נבחרת חו"ל למועד .6  
   ימים לפני או אחרי המועד 7שהוא באותו יום או בתוך    
 ק"מ ממקום 50-ששוריין לקבוצה במרחק שיפחת מ   
 משחקה של הקבוצה המבוקשת, תפוצה הקבוצה על   
 הוצאותיה, אלא אם כן הגיעה לכלל הסדר עם ההתאחדות   
 בדרך אחרת.   

 
 קבעה ההתאחדות משחק עם קבוצה/נבחרת חו"ל אחרת .7  
 ק"מ, 50שלא בתוך המועדים האלה או במרחק העולה על    
 לא תהיה הקבוצה ששוריין לה תאריך זכאית לכל ההוצאות.   

 
 יום 60 -ד שמעבר לאישרה ההתאחדות משחק לקבוצה למוע .8  
 וקבעה ההתאחדות משחקים לאותם מועדים או בסמוך   
 להם לא תהיה הקבוצה זכאית לכל הוצאות. למרות האמור   
 לעיל, אם קבעה ההתאחדות משחקים עם קבוצה או   
 היום האחרונים, יחולו על 60נבחרת מחו"ל בתוך    
 שלעיל. 5ההתאחדות והקבוצה הוראות כאמור בסעיף    
  

   ההוצאות המגיעות לקבוצות במידה ועל פי נוהל זה תהיינה .9
 זכאיות להן, תיקבענה על ידי ועדת כספים באישור מזכירות   
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 ההתאחדות.   
 

 הוצאות לצורך זה סעיף זה הן הוצאות ממשיות שהוצאו בפועל   
 ואינן כוללות הוצאות שבהפסד רווחים או מניעת הכנסה.   

 
 ומתן בין בעל פה ובין בכתב, שמנהלת קבוצה עםבכל משא  .10

   קבוצה מחו"ל, תבהיר הקבוצה במפורש כי קיום המשחק   
 או המשחקים מותנה באישור ההתאחדות. בכל הסכם או   
 בכל התקשרות שבין קבוצה לבין קבוצה מחו"ל, תכלול   
 הקבוצה סעיף מפורש שלפיו קיום המשחק או המשחקים   
 באישור ההתאחדות.מותנה    

 
 אישור משחקים ב.

   קבוצה אינה רשאית לקיים משחק עם קבוצה מחו"ל אלא .1 
 באישור ההתאחדות.  

 יום 14-בקשה למשחק עם קבוצה מחו"ל תוגש לא יאוחר מ  .2 

 לפני קיום המשחק בצירוף אסמכתא בכתב על קיום  
 המשחק.  

 חייב להיותכל משחק בין קבוצה לבין קבוצה מחו"ל  .3 

 מאושר על ידי ההתאחדות, על סמך בקשה שתוגש, כאמור  
 הקבוצה האורחת הגיעה םדלעיל וזאת בין א 2בסעיף קטן   
 לישראל ביוזמת הקבוצה המבקשת, בין אם ביוזמת קבוצה  
 כל גוף אחר, ובין אם הקבוצה האורחת תאחרת, בין ביוזמ  
 הגיעה ביוזמתה היא.  

 , על פי שיקול דעתה, לאשר במקריםהמזכירות רשאית .4 

 יוצאי דופן בקשות לקיום משחקים, אשר יוגשו גם לאחר  
 דלעיל. 2המועד הרשום בס"ק   

 בכל משא ומתן, בין בעל פה ובין בכתב, שמנהלת קבוצה .5 

 עם קבוצה מחו"ל, תבהיר הקבוצה במפורש כי קיום  
   המשחק או המשחקים מותנה באישור ההתאחדות. בכל  
 הסכם או בכל התקשרות שבין קבוצה לבין קבוצה מחו"ל  
 תכלול הקבוצה סעיף במפורש לפיו, קיום המשחק או  
 המשחקים מותנה באישור ההתאחדות.  

 
 נוהל יציאת קבוצות למשחקים בחו"ל ג.
 

 כל נסיעת קבוצה המסונפת להתאחדות למשחקים ו/או .1 
 למחנה אמונים חייבת אישור ההתאחדות.  

 מזכירות ההתאחדות תאשר את נסיעת הקבוצה לחו"ל וכן .2 

 תאשר כל משחק שתקיים הקבוצה בחו"ל.  
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 בקשה לנסיעות קבוצה לחו"ל למשחקים או למחנה אימונים, .3 
 ימים לפני מועד היציאה של הקבוצה 7-תוגש לא יאוחר מ  
 מהארץ.  

 לכל בקשה של קבוצה לנסיעה למשחקים ו/או מחנה .4 

 נים בחו"ל תצורף אסמכתא לקיום המשחקים ו/אואימו  
 מחנה האימונים בחו"ל, לרבות הגוף המזמין ותנאי האירוח  
 בחו"ל.  

 ההתאחדות לא תאשר והקבוצות לא תקיימנה משחקים .5 

 בחו"ל במועדים הרשומים להלן:  
 

 ראש השנה. א.  
   
 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ב.  
   
 ון לשואה ולגבורה.יום הזיכר ג.  

 
 יום כיפור. ד.  

 
 בכל משא ומתן, בין בעל פה ובין בכתב, שמנהלת קבוצה .6 
 עם קבוצה מחו"ל, תבהיר הקבוצה במפורש כי קיום  
 המשחק או המשחקים מותנה באישור ההתאחדות. בכל  
 הסכם או בכל התקשרות שבין קבוצה לבין קבוצה מחו"ל  
 לפיו קיום המשחק או תכלול הקבוצה סעיף מפורש  
 המשחקים מותנה באישור ההתאחדות.  

 
 איגוד השופטים ימנה מבקר שופטים למשחקים על פי שיקול א. .10

 דעתו ובהתאם לצרכי האיגוד.  
  
 יודיע על כך להתאחדות. –מינה איגוד השופטים מבקר לשופטים  ב. 
  
 .על מינוי מבקר השופטים ההתאחדות תודיע לקבוצה הביתית ג. 

 
 

   הודיעה ההתאחדות על מינוי מבקר שופטים לקבוצה ביתית, ד. 
 אחראית זו לאפשר כניסתו למשחק וליעד לו מקום ישיבה.  

 
 מקום ישיבתו של מבקר השופטים יהא ביציע המרכזי ואשר ממנו  
 תהיה למבקר השופטים ראות טובה לצורך מילוי תפקידו.  

 
   בהם אין סידורים של יציע מרכזי, תתאפשר כניסתו שלבמגרשים   
 המבקר לתחום שדה המשחק ומקום ישיבתו יהא בשולי המגרש.  

 

 נוהל מבקר

 שופטים

 נוהל ה"אזור

 הטכני"
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 האזור הטכני הוא האזור שבו מוצב הספסל לשחקנים המחליפים  .11
 ולצוות הטכני של הקבוצה. 

 
 סימון האזור הטכני שהוא מלבני ייעשה, כדלקמן: 
   מטר, 1מכל אחד משני צדי הספסל יסומן קו מרוסק באורך של  
 מטר. 1במקביל לקו האורך וממנו קו אנכי מרוסק, אף הוא באורך של  

 
 שני הקווים האנכיים יחוברו לצורך סגירת המלבן, בקו מרוסק שיהיה 
 מטר לפחות מקו האורך של שדה המשחק. 1במרחק של  

 
בהתאם להוראות תקנון זה, רשאי לתת הוראות מתוך רק אדם אחד, בעל הכשרה  .1 

 האזור הטכני.
 

   המאמן ונושאי התפקידים האחרים חייבים להיות ישובים על .2 
 הספסל בתוך תחום האזור הטכני, ולא ייצאו מתחום האזור  
 הטכני, אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור השופט בלבד.  

 
 מהוראות נוהל הימצאותהוראות אלה באות להוסיף ולא לגרוע   
 במגרשים ונוהל חילופי שחקנים.  

 
   על-, ליגתאלה יחולו על ליגות על, לאומית הוראות נוהל  
 לנוער, ליגה לאומית לנוער, נערים א' ארצית.  

 
  מערכת הכריזה המותקנת באצטדיון נועדה לצרכי ביטחון וכן על א. .12

 לידיעת קהל הצופים מידע לגבי המשחק דוגמתמנת להביא   
 יוןצהרכבי הקבוצות, שמות השופטים, שמות השחקנים ו  
 ה, אשר להם הוצאו כרטיסים צהובים ואדומיםלשמותיהם של א  
 וכן שמות מבקיעי השערים.  

 
 חל איסור לעשות שימוש במערכת הכריזה לכל מטרה אחרת מאלו ב. 
 המצוינות לעיל.  

 
 

 למען הסר ספק, לא יעשה שימוש במערכת הכריזה לשם עידוד, ג. 
 מכל סוג שהוא, של קבוצה ו/או של שחקנים.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 נוהל שימוש
 במערכת

 כריזה
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 תנאים בסיסיים לאישור איצטדיון בליגות מקצועניות –נספח ד' 
 

 ת האצטדיונים ומושביהםתכול א.
 
)באצטדיון  לכל הפחותמושבים  5,000תכולת אצטדיון בליגת העל תהיה  תכולת אצטדיון: .1

מושבים.  2,000מושבים כאמור(; תכולת אצטדיון בליגה הלאומית תעמוד על  6,000שיבנה 
בחישוב מספר המקומות לצורך בחינת עמידת האצטדיון בתנאי זה לא יובאו בחשבון 

ו לצרכי חציצה, בטיחות וכיו"ב או מושבים שלא ניתן לשבת בהם )כדוגמת כסאות שהוקצ
מקומות שלא ניתן אישור להושיב בהם קהל מכל הגורמים הרלוונטיים(. משמעות המונח 

 "אצטדיון שיבנה" במסמך זה היא כל אצטדיון שיפתח לקהל לאחר פרסום מסמך זה.
 
מושבים  1,500 במשחקים המשוחקים בליגת העל לכל הפחותמושבים מול מצלמות:  .2

מצלמות הטלוויזיה הראשיות. אל מול עמדות ימוקמו  מושבים( 3,000 -ון שיבנה )ובאצטדי
היה ואין יציע הממוקם אל מול עמדת מצלמות הטלוויזיה הראשיות תיבנה מערכת צילום 
כפולה אשר תאפשר הפקת משחקים מהצד המנוגד ליציע המרכזי )בשעות הערב לכל 

   הפחות( באופן בו ניתנת חשיפה לקהל. 
 
נפרדים, באופן שיאפשר ישיבה נוחה מושב מקומות הישיבה יהיו על גבי כסאות  שבים:מו .3

כך לא תגענה במושב שלפניו וסביר לכלל הצופים ובאופן מרווח מספיק על מנת שברכי צופה 
משענת הגב של  גם כשהן מלאות.השורות ומחוצה להן, תתאפשר לצופים תנועה אל ש

כל מושב )ובהתאמה כל שורה וכל יציע( ימוספרו  "מ.ס 30הכיסא תהיה בגובה של לפחות 
יאפשר לכל צופה לזהות את המושב המדויק שלו, בהתאם למיקום המצוין על גבי באופן ש

 .הכרטיס, באופן קל ונוח
 

 מידות ב.
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כך שטח ארגוני ותפעולי סביב זירת המשחק : מידות הזירה יעוצבו באופן שיותיר כללי .1
השונים, כגון מצלמות הפקת והתפעוליים להציב את כל האלמנטים המסחריים שניתן יהיה 

המשחק, שילוט אלקטרוני, בעלי תפקידים הנמצאים בזירה )מביאי כדורים, צלמים, 
  אבטחה( וכיו"ב.

 
מידת הזירה )לרבות משטח המשחק המסומן, אזורים טכניים : מידות הזירה המינימליות .2

 מטרים רוחב 80מטרים אורך,  120ות במידות הבאות: ואזורי תפעול( יהיו לכל הפח
  .מ' רוחב( 85-מ' אורך ו 125)ובאצטדיון שיבנה 

 
במשחקים המשוחקים בליגת העל מרחקי המינימום  מרחקי מינימום בתוך טווח המידות: .3

 מגבולות 
קו האורך עד תחילת סימון השטח הטכני של ספסלי  -המגרש לחלקי הזירה יהיו כדלקמן 

מ', קו הרוחב עד תחילת  5מטר, קו האורך עד תחילת מיקום הספסלים:  1הקבוצות: 
 .מטרים 4מ', קו האורך עד תחילת העמדת השילוט:  4העמדת השילוט: 

 
בליגת העל ובליגה הלאומית  שדה המשחקמידות סימון  :המשטח, מידות וגובה הדשא .4

ישר וללא מכשולים יהיה המשחק  שדה .במדויק רוחבלמטרים  68-ואורך למטרים  105יהיו 
 המשטח חייב להיות מדשא בלבד. העלולים להפריע למשחק או להוות  סכנה לשחקנים.

 מ"מ.  20-30גובה הדשא יהיה בטווח: 
 

 -ל  10ומידותיהם בין אחיד ושווה המגרש יסומן בקווים בולטים לעין אשר רוחבם  כללי: .5
קווי  .אסורים –שקעים כתחליף לסימון ס"מ בהתאם לרוחב קורת השער. תעלות או  12

קווי המגרש  מעלות(. 90קווי השערים. הזוויות תהיינה ישרות )וכך גם האורך יהיו שווים 
מ' משני עמודי השער קווים  5.50מסמנים במרחק של  רחבת השער: ישורטטו כדלקמן:
 קצות הקווים יחוברו בקו מקביל לקו השער. ;מ' 5.50מאונכים שאורכם 

מ' מכל עמוד, מסמנים קווים מאונכים שאורכם  16.50במרחק של  רחבת העונשין: .1.2
 קצות הקווים יחוברו בקו מקביל לקו השער. ;מ' 16.50

מ' מקו השער, תסומן נקודת  11מול מרכזו של כל שער ובמרחק של  מטר: 11 -נקודת ה  .1.3
 מ'. 11-ה

מ' מחוץ לרחבת  9.15ל מ' מסמנים עיגול ברדיוס ש 11-מנקודת ה מטר: 11 -קשת ה  .1.4
 העונשין.

 יסומן לכל רוחבו של שדה המשחק במרחק שווה משני קווי השערים. קו האמצע: .1.5
 תסומן בצורה בולטת לעין במרכז קו האמצע. נקודת המרכז: .1.6
 .9.15יסומן בנקודת המרכז, בקוטר של  עיגול המרכז: .1.7

מעגל לפנים שדה  מכל מוט דגל הקבוע בפינת שדה המשחק, יסומן רבע קשתות הקרנות: .1.8
  מ'. 1המשחק ברדיוס של 

סימון של כל אחת ה מקצה סימון רדיוס מרחק עמידת השחקנים מקשת הקרן: .1.9
ס"מ, אחד בקו האורך ואחד בקו  9.15מקשתות הקרן יסומנו שני קווים במרחק של 

 הרוחב.
 

ואסור גובה המוטות של דגלי הפינות )קרן( יהיה לפחות מטר וחצי,  דגלי הפינות )קרן(: .2
 שראשיהם יהיו מחודדים.

 
 אזורים טכניים ג.
 
מושבים לכל קבוצה, בהתאם לכמות  15יכילו ספסלי הקבוצות  :ספסלי הקבוצות .1

תבוצע )לא במקשה אחת יהיו המושבים  15השחקנים והצוות הנרשמים בטופס המשחק. כל 
(. יחידת הספסל תהיה מקורה אלא אם גג האצטדיון מכסה הפרדה בין מאמנים לשחקנים

לכל משני צדי קו האמצע במרחקים שווים וימוקמו ספסלי הקבוצות  .הספסל במלואו
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בנה באופן שימנע הסתרת יתיחידת הספסל  מטרים מנקודת קו האמצע. 8מרחק של היותר ב
יחידת האמור לעיל  היה על אףזווית הצפייה לקהל ובמידת הצורך תהיה שקועה באדמה. 

תסתיר את זווית הצפייה למושבים מסוימים הרי שתיאסר מכירת כרטיסים הספסל 
ספסלי הקבוצות ימוקמו בצד שמתחת למצלמות הטלוויזיה מהם יצולמו למושבים אלו. 

אל מול רציף חסויות וישודרו מרבית המשחקים וזאת בכדי לאפשר הצבת קו שילוט 
 .המצלמות

 
כל קבוצה ביתית מחויבת להגיש לשופט המשחק שני שלטי  אלקטרוני:שלט החלפה  .2

החלפה אלקטרונים זהים )ראשי וחלופי(. השלט יציג באותה התצוגה את מספר השחקן 
הנכנס )מנורות בצבע ירוק( ואת מספר השחקן היוצא )מנורות בצבע אדום(. תצוגת המנורות 

 ור המנהלת/התאחדות.  אין למתג את השלט ללא איש תהיה בשני צדי השלט.
 

מ', גובה  7.32 -אורך הקורה )בין עמוד לעמוד(  השערים יהיו מאלומיניום. שערי המשחק: .3
ס"מ( או  10מ'. הקורות יכולות להיות עגולות )קוטר  2.44 -העמודים )מהקרקע עד לקורה( 

השער במידה ו (. בתוך השער לא יהיו עמודים או ברזלים תומכים.12X10אליפטיות )קוטר 
יחופו ויכוסו לכל אורכם בספוג מגן על  אלוייתמך בעזרת כבלים לעמודי תמיכה חיצוניים, 

רשתות  השער ימוקם במרחק שווה באמצע קו השער. מנת לשמור על בטיחות השחקנים.
תהיינה מתוחות ותחוברנה באופן שתיבת השער תשאיר מקום מספיק למשחק  השער

 ויות מחוט עבה.השוער. הרשתות תהיינה שלמות ועש
 

 חדרים: ד.

בכל אצטדיון יהיו לכל הפחות שני חדרי הלבשה )חדר עבור כל אחת  :כללי - חדרי הלבשה .1
מ"ר בליגה  60 -בליגת העל ו  מ"ר 80 -גודל חדר הלבשה קבוצה לא יפחת מ  מהקבוצות(.

כל החלקים הכלולים במתחם חדרי הלבשה  החדר/המתחם יהיה נקי ומסודר.הלאומית. 
 חייבים להיות ממוזגים על ידי מערכת מיזוג שיכולה לקרר ולחמם את כל המתחם.

 .מ"ר( 80 2מ"ר,  100 2חדרי הלבשה המיועדים עבור הקבוצות ) 4באצטדיון שיבנה יהיו 

יכיל את כל המתחמים המפורטים להלן )בין אם חדר הלבשה  מתחמי חדר ההלבשה: .2
 :כמתחם אחד גדול או חדרים נפרדים(

מ"ר  25-בליגת העל ומ"ר  35לכל הפחות של גודל מתחם ב התכנסות השחקנים:מתחם  .2.1
מתלים/קולבים  25 -ארונות אחסון ו  25מקומות ישיבה עם  25בליגה הלאומית הכולל 

 לוח מערכים עם כלי כתיבה ומחיקה.וכן לתליית החולצות, 
אומית: לא לבליגה ה)בליגת העל מ"ר  10לכל הפחות מתחם בגודל של  חדר מאמנים: .2.2

 כסאות. 2-ושולחן הכולל  (מחויב
 . הכולל שתי מיטות טיפולים מ"ר 20לכל הפחות  מתחם בגודל של  חדר טיפולים: .2.3
 3מקלחות )מים חמים וקרים(,  8מתחם הכולל לכל הפחות  מתחם מקלחות/שירותים: .2.4

)מלאות(  כיורים )מים חמים וקרים(, מראות, סבוניות 3משתנות,  2תאי שירותים, 
 .)מצוידים במגבונים(/מתקני ייבוש חשמליים מתקני נייר לניגוב ידייםו

ד עבור השופטים. עבכל אצטדיון יהיה לכל הפחות חדר הלבשה אחד המיו חדר שופטים: .3
 החדר/מתחם יהיה ממוזג על ידי מערכת מיזוג שיכולה לקרר ולחמם את כל המתחם.

 20-בליגת העל ומ"ר  30לכל הפחות גודלו של החדר יהיה  החדר/המתחם יהיה נקי ומסודר.
מ"ר בליגה הלאומית )באצטדיון שיבנה ימוקמו שני חדרי הלבשה לשופטים אחד בגודל של 

מקומות ישיבה לכל הפחות, שישה  6מ"ר(. חדר השופטים יכלול  20מ"ר והשני בגודל של  30
כיור )מים  מקלחות )מים חמים וקרים(, תא שירותים, 2ארונות אחסון, שולחן עם כיסא, 

)מצויד  ומתקן לניגוב ידיים )מלאות( חמים וקרים(, מראה מתאימה, סבוניות
 .במגבונים(/מתקן חשמלי
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בכל אצטדיון יהיה חדר/מתחם המיועד לבדיקת חומרים  חדר בדיקת חומרים אסורים: .4
מתחם חדר בדיקות החומרים האסורים חייב להיות ממוזג על ידי מערכת מיזוג  אסורים. 

גודלו המינימאלי של כל  לקרר ולחמם את חדר ההלבשה. החדר יהיה נקי ומסודר. שיכולה
מ"ר והוא יהיה בנוי משלושה חלקים כדלקמן: )א( מתחם המתנה  20חדר יהיה לכל הפחות 

-; וכסאות ושולחן 2הכולל  מתחם רופא; )ב(  מקומות ישיבה לכל הפחות ומקרר 6הכולל 
סבוניות  חמים וקרים(, כיור, מראה,מים ם, מקלחת )שירותיהכולל  שירותים: מתחם)ג(  

  )מצויד במגבונים(/מתקן חשמלי. מתקן ניגוב ידיים)מלאות( ו

מתחם חדר הרופא  יהיה חדר המיועד לרופא המשחק.בליגת העל בכל אצטדיון  רופא:החדר  .5
 ומסודר.יהיה ממוזג על ידי מערכת מיזוג שיכולה לקרר ולחמם את החדר. החדר יהיה נקי 

כסאות,  2חדר הרופא יכלול לכל הפחות  מ"ר. 10לכל הפחות חדר הרופא יהיה בגודל של 
 כיור ורשימת ציוד רפואי כפי שתתפרסם מעת לעת.  ,שולחן

בכל אצטדיון יהיה חדר עבודה המיועד למשקיף/גורם אחר העוסק  חדר משקיף/משרד: .6
י מערכת מיזוג שיכולה לקרר ולחמם המשרד יהיה ממוזג על יד בניהול המשחק כפי שיוגדר.

 מ"ר 10לכל הפחות  גודל חדר המשקיף/משרד יהיה את החדר. החדר יהיה נקי ומסודר.
כסאות, שולחן, קו אינטרנט, קו טלפון,  2והוא יכלול פינת עבודה הכוללת לכל הפחות 

 ורשימת ציוד כפי שתפורסם מעת)עם טונר וחבילת דפים( נקודת חשמל, מחשב, מדפסת 
 לעת.

 
 תאורה ה.
 
לוקס  1,200-בליגת העל ו לוקס 1,400עוצמת הארה אופקית ממוצעת:  דרישות תאורה: .1

עוצמת  מטר מעל פני הדשא. 1גובה המדידות:  U1=0.5 ,U2=0.7אחידות:  .בליגה הלאומית
מטר  1גובה המדידות:  U1=0.4 ,U2=0.5אחידות:  לוקס. 1,000הארה אנכית ממוצעת: 

 מעל פני הדשא.

( היא Horizontal illuminanceהרמה הנדרשת הממוצעת של הארה אופקית ) :ביאור .2
1,400Eh   )הארה אופקית מתייחסת לאור לוקס בליגה הלאומית 1,200בליגת העל ו )לוקס .

=  U2ו U1  =0.5ה"נופל" על מטר אחד של מישור אופקי מעל המגרש, עם יחס אחידות של 
 Ev 1,000( היא vertical illuminanceהארה אנכית )הרמה הנדרשת הממוצעת של  .0.7

הארה אנכית מתייחסת לאור "נופל" על מטר אחד מישור אנכי מעל המגרש בכל  )לוקס(.
כדי להימנע מהפרעות  .U2  =0.5ו U1  =0.4ארבעת המישורים, עם יחס אחידות של 

 .50-( חייבים להיות קטנים או שווים ל GRהבוהק ) ילשחקנים, כל דירוג

קבוצה ביתית בליגה מקצוענית חייבת לדאוג להימצאות  תאורת חירום )גנראטור(: .3
ומיידי גנראטור באצטדיונה הביתי בעת קיום משחק אשר ייתן בכל זמן נתנון מענה הולם 

בעת תקלה באספקת החשמל ממערכת החשמל המרכזית לתאורת האצטדיון בכלל ושדה 
לכל הפחות מענה לכיסוי תאורת כר הדשא,  המשחק בפרט. מערכת הגיבוי חייבת לספק

כניסות/יציאות ותאורת חירום. המערכת תהיה  ,מתחם חדרי ההלבשה, יציעים, מסדרונות
לוקס באופן אופקי )הוריזנטל(. על התאורה  800עצמאית ותספק ממוצע של לכל הפחות 

ודה בכח ללא חזרה לעבוזאת ברצף עד שעה לאחר סיום המשחק ומרגע נפילת החשמל מיד 
באחריות הקבוצה הביתית לוודא כי המערכת קיימת וזמינה לפעולה בכל  החשמל.

 המשחקים.
 חוויית צפייה ו.
 
בכל אצטדיון יוצבו מזנונים לטובת ציבור האוהדים תוך הקפדה על ניקיון  :מזנונים .1

יהיו המזנונים  המזנונים יוצבו ויופעלו בכל היציעים שיפתחו לקהל )בית וחוץ(. ואסתטיות.
בכל מזנון יוצב תפריט ומחירון נגיש ונראה למרחק.  במתחם ייעודי, מקורה ומתוחם.
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התפריט/מחירון יהיה כזה שיראה היטב במקום שבו יעמוד אחרון הקונים שבתור. ככל 
המזנון  שניתן התפריט/מחירון יורכב מאותיות מוארות )תאורה אלקטרונית/חשמלית(.

מושבים יהיו  1,000מפתח כמויות: על כל  רטיס אשראי.יספק אפשרות לרכישת מוצרים בכ
יש להקפיד כי בכל נקודת מכירה יהיה רווח  .(5נקודות מכירה קבועות )אצטדיון שיבנה  4

מטרים בין מוכר למוכר וזאת על מנת ליצור תורים מרווחים לטובת ציבור  1-1.5של 
 .הקונים

 
לכל קופה .הבית והחוץ )קופות נפרדות(בכל אצטדיון יוצבו קופות לאוהדי קבוצת  :קופות .2

כל גבי על  .)השבילים יגודרו( יהיה לכל הפחות אשנב, שביל כניסה ושביל יציאה נפרדים
קופה יוצב מחירון באותיות שניתן לראות מרחוק, שיכלול פרטים על המשחק, חלוקת 

 ויות:מפתח כמהקופות יוצבו לפי מפתח כדלקמן:  .היציעים והמחירים לכל אוכלוסייה
אשנבים בחלוקה של  12מקומות:  5,000כמות קופות )אשנבים( מינימאלית לאצטדיון עם 

 6מקומות  2,000לקבוצת חוץ. לאומית: כמות מינימאלית לאצטדיון עם  4לקבוצת בית ו  8
)מעבר  הקצאת אשנבים נוספים לקבוצת החוץ. 2 -לקבוצת הבית ו  4אשנבים בחלוקה של 

אשנב נוסף על כל  :כמפורט לעיל( -בליגה הלאומית  6-אשנבים  12לכמות המינימום של 
אשנב לאוהדי קבוצת הבית ו כרטיסים נוספים שיופצו למכירה/חלוקה ביום המשחק 1,500
  כרטיסים נוספים שיופצו למכירה/חלוקה עבור קבוצת החוץ. 500על כל נוסף 

 
 
 מגזרים )גברים, נשים, נכים(שירותים לציבור לכלל ההאצטדיון יכלול  שירותים לציבור: .3

. בכל יציע תמוקמנה, לכל הפחות, בין כמות שירותי גברים ונשים 20:80חס וזאת בי
משתנה אחת מושבים ביציע; )ב(  250 - כלאחד ל גברים תא שירותיתשתיות כדלקמן: )א( 

מושבים ביציע; )ד( תא שירותי  125כל אחד ל נשים תא שירותימושבים ביציע; )ג(  125 - כלל
אחד ממתחמי השירותים יצויד בכיורים, מתקני עגלות נכים ביציע.  כל  15נכים אחד לכל 

יהיו נקיים )מלאות( והם , סבוניות לניקוי ידיים )מצוידים במגבונים(/חשמליים ניגוב ידיים
 .והולמים לשימוש

 
מערכת ההגברה תאפשר פיזור  .קבועההאצטדיון יצויד במערכת הגברה  :מערכת הגברה .4

 מאליים שיקבעו ובין היתר פרמטרים הנוגעים לפיזור מינימוםיאודיו של לפי פרמטרים מינ
SPL  ועוצמת האודיו מינימוםDB .פיזור האודיו יהיה כזה שיגיע לכל  כפי שיוגדר מעת לעת

המערכת תשמע היטב בכל  היציעים באופן הולם גם כאשר האצטדיון בתפוסה מלאה.
 יציעים, מסדרונות, כניסות ויציאות.שדה המשחק, זירת המשחק, תחומי האצטדיון, קרי 

אשר כמערכת כריזת החירום של האצטדיון בנפרד ממערכת ההגברה תפעל במקביל ו
תשמש בעת הצורך להודעות חירום ותפעל בכל המתחם כולו לרבות מערכת כריזת החירום 

 שה, מסדרונות האצטדיון, שירותים, כניסות ויציאות.מתחם חדרי ההלב
 
יוצב מסך להקרנת תוצאות, גרפיקות, סרטים, שידור אצטדיון בליגת העל בכל  :מסך .5

בכל אצטדיון בליגה הלאומית יוצב המשחק עם אפשרויות אודיו )השמעה( ווידיאו )תצוגה(. 
של המסך יהיה  מינימאליה וגודל ., דקות ומבקיעים לכל הפחות\מסך להקרנת תוצאות

מ"ר בליגה  20-בליגת העל ו מ״ר 40  -מקומות 10,000אצטדיון שתכולתו עד כדלקמן: )א( ב
מ"ר או לחילופין שני מסכים  60  -מקומות 10,000אצטדיון שתכולתו מעל הלאומית;)ב( ב

ל המסך יוצב במקום שייחשף לכמות גדולה ככ מ"ר לכל הפחות. 40שגודלו של כל אחד הוא 
המסך  .הניתן של צופים ולכל הפחות ליציע המרכזי ולחמישים אחוז מתכולת האצטדיון

יוכל לשדר וידיאו ואודיו ויהיה בעל חיבורים ויציאות שיאפשרו התממשקות למערכות 
מחשוב, ניידת השידור, מערכות גרפיקה, מערכות מוזיקה ויאפשרו הקרנת והשמעת כל 

 .תועברנה בנפרד מעת לעתפות לרבות רזולוציות הנורות הנחיות טכניות נוס קובץ שיידרש.
 

 כללי -תשתיות תקשורת  ז.
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תא העיתונאים יהיה מתחם נפרד באצטדיון להושבת כלי התקשורת. תא  :תא עיתונאים .1
העיתונאים ימוקם בצד המרכזי של האצטדיון )הצד בו ימוקמו מצלמות השידור(. התא 

מטר. תהיה גישה ישירה ומהירה  16 -ימוקם במרכז היציע ובכל מקרה בין שתי רחבות ה 
התא יכיל  , מתחם ניידות וכיו"ב(.כל יתר מתקני התקשורת )חדרי עבודה לאלתא וממנו 
עמדות עבודה בליגה  20-בליגת העל ועבור כלי התקשורת עמדות עבודה  50לכל הפחות 
בליגה  10מעמדות העבודה בליגת העל תהיינה עם שולחנות כתיבה ) 25הלאומית. 
 .(בליגה הלאומית 10)בליגת העל שקעי חשמל  25בתא העיתונאים יהיו לפחות הלאומית(. 

דרישות טכניות תא העיתונאים יהיה אינטרנט אלחוטי שמור וייעודי עבור כלי התקשורת )ב
 תא העיתונות יהיה מקורה. יועברו מעת לעת(.

 
תקשורת: עבודת הלחדרים  יוקדשובכל אצטדיון  :חדרי עבודת עיתונאים וצלמים .2

במערכת מיזוג החדר יהיה ממוזג )ובמידת האפשר שני חדרים נפרדים(.  עיתונאים והצלמים
 -בחדר יהיו עמדות עבודה המיועדות לכל הפחות ל  אשר תאפשר את קירור וחימום החדר.

כל עמדת עבודה תורכב לכל הפחות מכיסא, שולחן, קו חשמל וקו  אנשי תקשורת. 30
 ועברו מעת לעת(.ודרישות טכניות שיבהתאם להנחיות  אינטרנט אשר יאפשר עבודה רציפה

חדרי עבודת העיתונאים  .דה ימוקמו תאי שירותים לנשים ולגבריםבצמוד לחדר/י העבו
 מ"ר.  80-והצלמים לא יפחתו מ

 
 
בכל אצטדיון יהיה מתחם קבוע המיועד לרכבי הפקת השידור לרבות  :מתחם ניידות שידור .3

, גנרטורים, רכבי גרפיקה ורכבי הפקה(. לווייניתניידת/ניידות השידור ורכבים נוספים )
 50 א יעלה עלבמרחק שלוובאזור המתחם אין קליטה ללווייניות, יהיה בצמוד )במידה 

ניידות מתחם  מטרים( מתחם נוסף פתוח תחת כיפת השמים המיועד לרכבי הלווייניות.
מ"ר בליגה הלאומית  250-בליגת העל ומ"ר  500 -א יפחת מיהיה בגודל שלהשידור 

ובצד בו ממוקמת ב ככל האפשר לאצטדיון, המתחם יהיה קרו מ"ר(. 1000באצטדיון שיבנה )
המתחם יהיה סגור ומתוחם לחלוטין. במידה ולא מדובר במתחם  עמדת הצילום הראשית.

 2של  בגובהמתוחם על ידי מבנה פיזי, יוצבו במקום גדרות גבוהות אטומות, לכל הפחות 
 .במתחםע יוצב שומר קבוהחל מרגע תחילת עבודת ההפקה ולאורן כך זמן המשחק  מטרים.

צויד י המתחם למתחם תהיה כניסה ייעודית לצוותי ההפקה והשידור לתוך תחומי המגרש.
ובהתאם למפרט טכני ודרישות  כנדרש להפקת השידורובקווי טלפון ואינטרנט בכוח חשמל 

משטח החניה יהיה הולם לעמידת רכבים )משטח בטון( עם מערכת ניקוז שיועברו מעת לעת. 
יוצב בסמוך למתחם לוקס, לכל הפחות.  100של  תהיה תאורת עבודהבמתחם  לימי גשם.

( איפורחדר התארגנות )לו ימוקם בסמוך תא שירותים )גברים ונשים( לטובת צוותי השידור ו
  ייעודי עבור צוות השידור. ממוזג ו

 
ככל שניתן יהיו באצטדיון קופסאות חיבור המיועדות לכבלי מצלמות זכיין השידור.  :כבילה .4

להכין אמצעי כבילה נדרשים לרבות תעלות, ווי תליה, יש במידה ואין קופסאות כאלו, 
כיסויים )גאפות( וכו'. יש לוודא שהכבלים לא יגרמו להפרעה  ,מסלולים מסודרים, חיפויים

 .ושימוקמו בצורה בטיחותיתקהל התפקידים והבעלי שופטים, השחקנים, בעבודת ה
 

 תשתיות תקשורת עמדות צילום ושידור ח.
 
עמדות שידור וצילום אשר יאפשרו להוציא תבנינה בכל אצטדיון  עמדות צילום ושידור: .1

 התאחדות/בהתאם להנחיות המנהלתתבנינה עמדות השידור והצילום  .השידורלפועל את 
עמדות אלו יכלול את לכפי שיועברו בחוזרים או אוגדנים שונים מעת לעת. החדר המיועד 

בסמוך לעמדת  (.#2המשנית )ו( 1#המצלמה הראשית )עמדות עמדת צוות השידור ואת 
עמדת השידור והצילום תהיה  .שייועד לאנשי ההפקה בלבדהשידור יהיה תא שירותים 

קירור/חימום(. העמדה תמוקם במרכז המגרש במדויק ייעודית, סגורה, מתוחמת וממוזגת )



 
 

81 
 

 צוות השידורלותכלול מקום עבור  שדה המשחקעם זווית ראיה וצפייה פתוחה ומלאה לכל 
 וצוות הצילום. המצלמה הראשית והמשנית, )כמפורט להלן(

 
המקום המיועד לצוות השידור יכלול לכל הפחות מקום  דגשים עבור מיקום צוות השידור: .2

שדר, פרשן והצוות הטכני שעוסק בשידור המשחקים )שם יוצב גם מוניטור השידור עבור 
חשמל, כסאות ונקודות קווי  , אינטרנט,ועזרים טכניים נוספים(. בחדר יהיו קווי תקשורת

 .התאחדות/ושולחנות בהתאם למפרט טכני שיועבר מעת לעת על ידי מנהלת הליגות
 
העמדה הראשית חייבת להיות עמדה קבועה.  (:1#)דגשים עבור מיקום המצלמה הראשית  .3

קו ראיה תמוקם כך שיהיה העמדה תמוקם במעלה היציע על קו האמצע בדיוק. המצלמה 
נקי לכל המגרש, ללא כל הפרעות, לרבות ארבעת קווי המגרש )קו האורך הקרוב, קו האורך 
 הרחוק ושני קווי הרוחב( 

)צילום וחשיפה מלאה לשלטי הפרסום גם וכולל שלטי הפרסום הנמצאים על כר הדשא 
על גבי להבנות עמדות הצילום צריכות  כשהמצלמה מצלמת את הצד הקרוב של המגרש(.

ר סגור דבחו משטח יציב )לבלימת רעידות העמדה שעלולות לגרום לתזוזות המצלמות(
  ומקורה עם פתחים ייעודיים להצבת המצלמות.

 
העמדה המשנית חייבת להיות עמדה קבועה.  (:#2)דגשים עבור מיקום המצלמה המשנית  .4

העמדה תמוקם במעלה היציע, על קו האמצע, בסמוך לעמדת המצלמה הראשית או במידת 
בגובה אך מתחת לעמדת המצלמה הראשית  - התאחדות/ועל פי החלטת המנהלת - הצורך

ל הפרעות, המצלמה תהיה ממוקמת במיקום עם קו ראיה נקי לכל המגרש, ללא כ נמוך יותר.
עמדות  לרבות ארבעת קווי המגרש )קו האורך הקרוב, קו האורך הרחוק ושני קווי הרוחב(.

הצילום צריכות להיות בנויות על גבי משטח יציב )לבלימת רעידות העמדה שעלולות לגרום 
זווית המצלמה מהמגרש תקבע על ידי המרחק מהמגרש ליציעים וגובה  לתזוזות המצלמות(.

גרש. בכפוף לנתונים הללו, פלטפורמת המצלמה יכולה להיות ממוקמת היציעים מהמ
 במחצית הגובה של היציע או לכיוון הצד האחורי של היציע.

 
 ידי המרחק מהמגרש ליציעים וגובה זווית המצלמות מהמגרש תקבע על מיקומים וזוויות: .5

הללו, בכפוף לנתונים  .ובכפוף לאישור מנהלת הליגות/התאחדות היציעים מהמגרש
של היציע או לכיוון הצד  פלטפורמת המצלמה יכולה להיות ממוקמת במחצית הגובה

רוחב  X 3אורך  6 -עמדת השידור והצילום תהיה בגודל מינימאלי של  האחורי של היציע.
עמדת הצילום תהיה בגובה המותאם לגובה היציע בו היא תמוקם  (.X4 6)באצטדיון שיבנה 

ם תהיה בזווית כך שהמצלמה הראשית תהיה בזווית של לא עמדת הצילו בכל אצטדיון.
 מעלות לכיוון מרכז המגרש. 18 -יותר מ 

 
שתי עמדות תהיינה בכל אצטדיון  מטרים: 16עמדות צילום המיועדות להצבת מצלמות  .6

באותו גובה כמו עמדת תהיינה העמדות  .16 -צילום קבועות המיועדות לצילום קו רחבת ה 
)הקו הימני  16-בדיוק מעל קווי ה  תמוקמנהעמדות )שתי עמדות( ה המצלמה הראשית.

והקו השמאלי(. למצלמה שתוצב בכל אחת מהעמדות צריך להיות קו ראיה נקי לעבר 
הפרעות, לרבות ארבעת קווי המגרש )קו האורך הקרוב, קו האורך הרחוק  המגרש, ללא כל

על גבי משטח יציב )לבלימת רעידות  עמדות הצילום צריכות להיות בנויות ושני קווי הרוחב(.
ניתן למקם את העמדות בצד האחורי ביותר של  העמדה עלולות לגרום לתזוזות המצלמות(.

היציעים על מנת להפחית את אובדן מקומות הישיבה. לחילופין, ניתן למקם את העמדות 
דת עמ .X 2 2עמדת השידור תהיה בגודל מינימאלי של  בתוך עריסה המחוברת לתקרה.

 השידור תהיה בזווית בהתאמה למצלמות הראשיות.
 
מעת לעת שתפורסמנה כפי  - התאחדות/בכפוף להנחיות המנהלת עמדות צילום נוספות: .7

 עמדות צילוםיועברו מעת לעת דרישות להקמת  - וזאת בהתאם לסטנדרט הצילום במגרשים
  גבוהה מאחורי השער וכו'(.צילום זווית הפוכה, עמדת צילום זווית ת )עמד נוספות קבועות
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 הנחיות כלליות:

  ,הוראות שעה, המאפשרות הקלות ביחס למועד הנדרש למימוש חלק מהדרישות
 תועברנה בנפרד.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה המנהלת/התאחדות תוכל, בהחלטה מנומקת
 בכתב, להקל באלו מן הדרישות הנקובות לעיל. שתימסר

המפורטות לעיל בכדי להקל או לשחרר את הקבוצה מאחריות מכל אין בדרישות 

 (דרישה אחרת החלה עליה על פי חוק )לרבות הנחיות רישוי

 

 

 

 

 

 

 הועבר והוטמע בתקנוני כדורגל נשים – נספח ה'

 הועבר והוטמע בתקנוני כדורגל נשים - 1נספח ה' 
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 תרשים מבנה ליגות
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 ליגה ג'
 צפון ג'

 )יזרעאל(
13 

 קבוצות

 ליגה ג'
 צפון ד'

 )שומרון(
13 

 קבוצות

 ליגה ג'
 דרום א'
 )שרון(

13 
 קבוצות

 ליגה ג'
 דרום ב

 אביב(-)תל
14 

 קבוצות

 ליגה ג'
 דרום ד'
 )דרום(

15 
 קבוצות

 ליגה ב'
 דרום ב'

16 
 קבוצות

 ליגת נשים*

 ליגה ב'
 צפון ב'

 קבוצות 16
 

 ליגה ב'
 צפון א'

16 
 קבוצות

 ליגה ב'
 דרום א'

 קבוצות 16

 נספח ו

 ליגה ג'
 דרום ג'
 )מרכז(

 קבוצות 12
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 מבנה ליגות נוער/נערים א/נערים ב –" 1נספח "ו

 מבנה ליגות הנוער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ליגת העל לנוער

 לאומית לנוער דרום לאומית לנוער צפון

 

 ארצית לנוער דרום

 

 ארצית לנוער צפון

 

נוער 

מחוזית 

 צפון

 

נוער 

 מחוזית

 יזרעאל

 

נוער 

מחוזית 

 שפלה

נוער 

מחוזית 

 1צפון 

 

נוער 

מחוזית 

 שרון

 

נוער 

מחוזית 

 מרכז
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 נערים א' מבנה ליגות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ליגת נערים א' על

 נערים א' ארצית דרום נערים א' ארצית צפון

 

נערים א' 

מחוזית 

 צפון

 

נערים א' 

 מחוזית

 יזרעאל

 

נערים א'  

מחוזית 

 דן

נערים 

א' 

מחוזית 

 שרון

 

נערים א' 

מחוזית 

 מרכז

 

נערים א' 

מחוזית 

 שפלה
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 נערים ב'מבנה ליגות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 ליגת נערים ב' על

 נערים ב' ארצית דרום נערים ב' ארצית צפון

 

נערים ב' 

מחוזית 

 צפון

 

נערים ב' 

מחוזית 

 שרון

 

נערים ב'  

מחוזית 

 מרכז

נערים 

ב' 

מחוזית 

 מפרץ

 

נערים ב' 

מחוזית דן 

1 

 

נערים ב' 

 מחוזית דן
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 ילדים ב' יתקנון משחק-נספח ז
 

 .11X11המשחק ייערך בשיטת  .1
 

קבוצה תגיש לשופט לפני כל משחק, את רשימת השחקנים ואת מספרי חולצותיהם  .2
 וצבע בגדי השוערים יהא שונה מצבעי חולצות שחקני השדה.

 
על הספסלים יישבו השחקנים המחליפים. החילוף יבוצע באופן חופשי בעת הפסקת  .3

משחק )למשל בכדור חוץ(. ברגע ששחקן יעבור את הקו יוכל שחקן להחליף את 
חברו. שחקנים יוכלו להתחלף גם פעם נוספת ללא הגבלה. בשליש האחרון ניתן 

 לבצע את החילופים במהלך שתי עצירות בלבד. 
 

 .4יערכו בכדור מס' המשחקים י .4
 

 המטרים. 11בעיטת העונשין תיערך מנקודת  .5
 

 המטרים. 16התחום המותר לשוער לשחק בידיו בכדור הוא בתחום לרחבת  .6
 

 .המחציותדקות בין  15עם הפסקה של  X35 2זמן המשחק במשחקי ילדים ב'  .7
 

 על משחקים בגיל ילדים ב' יחולו חוקי הנבדל. .8
 

שחקנים  7. מינימום הופעה למשחק עם 14בוצה: המינימום לרישום שחקנים בק .9
 בקבוצה.

 
חלה חובה לשתף את כל השחקנים הרשומים בטופס המוגש לשופט והאחריות  .10

 לשיתופם היא על מאמן הקבוצה.
 

הליגה תופעל בכפוף ובהתאם לתקנוני ההתאחדות, אולם לא יהיה בה שימוש  .11
ההתראה תהיה  -בכרטיס צהוב ואדום. במידה ויהיה צורך להתרות בשחקן

תתבצע ההרחקה ללא שימוש  -מילולית בלבד. במידה ויהיה צורך להרחיק שחקן
 בכרטיס האדום. ניתן יהיה למלא את מקומו של השחקן המורחק, אולם לשחקן

 המורחק אסור יהיה להשתתף יותר במשחק, גם לא במשחק במגרש המקביל.
 

למשחקים הנ"ל. על האגודה השופט ימלא טופס דו"ח שיפוט המיועד במיוחד  .12
להזמין שופטים למשחקים הללו במזכירות איגוד השופטים ע"פ האמור בתקנון 

 האליפות.
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 תקנון משחקי טרום ילדים א' וילדים ג' - 1נספח ז

 . 9X9המשחק ייערך בשיטת  .1
מטר אורך(,  60-75מטר רוחב על  45-55המשחק ייערך לאורך המגרש  )גודל המגרש  .2

 מטר. 5X2יהיו ניידים במידות השערים 
קבוצה תגיש לשופט לפני כל משחק את רשימת השחקנים ואת מספרי חולוצתיהם,  .3

 צבען של חולצות השוער יהיה שונה מצבעי חולצות שחקני השדה
על הספסלים יישבו השחקנים המחליפים. החילוף יבוצע באופן חופשי בעת הפסקת  .4

עבור את הקו יוכל שחקן להחליף את חברו. משחק )למשל בכדור חוץ(. ברגע ששחקן י
 שחקנים יוכלו להתחלף ללא הגבלה.

 .4המשחקים ייערכו בכדור מס'  .5
רחבת העונשין לא תסומן והשופט יהווה הפוסק הבלעדי לגבי הכשלות קרובות לשער  .6

מטר במשחק רגיל(.  11מטר )במקום בעיטת  8המצדיקות בעיטת עונשין ממרחק 
 מטרים. 12ם לחוקת המשחק באזור בעיטה כזו תיפסק בהתא

 מטר. 12התחום המותר לשוער לשחק בידיו בכדור הוא בטווח של  .7
לתפוס את הכדור ביד בעת מסירה של שחקן הגנה לעבר שוער  לא יהא רשאישוער  .8

 קבוצתו.
מטרים ממיקום הכדור בעת  6בעת הגבהת כדור מכל מצב נייח, מרחק החומה יהיה  .9

 מטר מהשוער. 3עמוד במרחק של לפחות הבעיטה, על שחקני השדה ל
 סימוני מגרש יסומנו על ידי סרטים או כיפות ויהוו את שדה המשחק. .10
 דקות. 10, הפסקה  X2דקות  35זמן משחק  .11
 חוקי הנבדל. יחולועל משחקים אלו  .12
 בעיטת קרן תבוצע ממקום החיבור של קו האורך וקו הרוחב. .13
 .12מינימום לרישום שחקנים בקבוצה  .14
 שחקנים בכל קבוצה. 8הופעה למשחק עם  מינימום .15
חלה חובה לשתף את כל השחקנים הרשומים בטופס המוגש לשופט לפחות כעשר  .16

 דקות והאחריות לשיתופם היא על מאמן הקבוצה.
 משחקי גביע המדינה ישוחקו בשיטה זהה לליגה. .17
 הליגה תופעל בכפוף ובהתאם לתקנוני ההתאחדות, אולם לא יהיה בה שימוש בכרטיס .18

 צהוב ואדום.
 ההתראה תהיה מילולית בלבד. –במידה ויהיה צורך להתרות בשחקן 

תתבצע ההרחקה ללא שימוש בכרטיס, על  –במידה והיה צורך להרחיק שחקן 

 המורחק אסור יהיה להשתתף יותר במשחק.

 השופט ימלא טופס דו"ח שופט המיועד למשחקים הנ"ל. .19
 עפ"י האמור בתקנון האליפות.על האגודה להזמין שופטים למשחקים הללו  .20
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 ב' ילדים ג' וטרום ילדים טרום משחקי  תקנון  - 2ספח זנ

 בשני מגרשים בו זמנית. 7X7המשחק ייערך בשיטת  .1
 40-50מטר רוחב על  30-35המשחק ייערך במחצית מהמגרש לרוחבו )גודל המגרש  .2

 מטר. 5X2מטר אורך(, השערים יהיו ניידים במידות 
לשופט לפני כל משחק את רשימת השחקנים ואת מספרי חולצותיהם, קבוצה תגיש  .3

 צבען של חולצות השוער יהיה שונה מצבעי חולצות שחקני השדה
על הספסלים יישבו השחקנים המחליפים. החילוף יבוצע באופן חופשי בעת הפסקת  .4

משחק )למשל בכדור חוץ(. ברגע ששחקן יעבור את הקו יוכל שחקן להחליף את חברו. 
 שחקנים יוכלו להתחלף ללא הגבלה.

 .4המשחקים ייערכו בכדור מס'  .5
לא תסומן רחבת העונשין והשופט יהווה הפוסק הבלעדי לגבי הכשלות קרובות לשער  .6

מטר במשחק רגיל(.  11מטר )במקום בעיטת  8המצדיקות בעיטת עונשין ממרחק 
 מטרים. 10בעיטה כזו תיפסק בהתאם לחוקת המשחק באזור 

 מטר. 10ותר לשוער לשחק בידיו בכדור הוא בטווח של התחום המ .7
 לתפוס את הכדור ביד בעת מסירה של שחקן הגנה לעבר שוער קבוצתו. יכולשוער  .8
מטרים מהכדור בעת הבעיטה,  6בעת הגבהת כדור מכל מצב נייח, מרחק החומה יהיה  .9

 מטר מהשוער. 3על שחקני השדה לעמוד במרחק של לפחות 
 ו על ידי סרטים או כיפות ויהוו את שדה המשחק.סימוני מגרש יסומנ .10
 דקות. 10, הפסקה X2דקות  30זמן משחק  .11
 חוקי הנבדל. לא יחולועל משחקים אלו  .12
 בעיטת קרן תבוצע ממקום החיבור של קו האורך וקו הרוחב. .13
 .14מינימום לרישום שחקנים בקבוצה  .14
 שחקנים בכל קבוצה. 6מינימום הופעה למשחק עם  .15
את כל השחקנים הרשומים בטופס המוגש לשופט לפחות כעשר  חלה חובה לשתף .16

 דקות והאחריות לשיתופם היא על מאמן הקבוצה
 תוצאת המשחק תיקבע על ידי חיבור תוצאות שני המשחקים. .17
 משחקי גביע המדינה ישוחקו בשיטה זהה לליגה בשני מגרשים. .18
שימוש בכרטיס  הליגה תופעל בכפוף ובהתאם לתקנוני ההתאחדות, אולם לא יהיה בה .19

 צהוב ואדום.
 ההתראה תהיה מילולית בלבד. –במידה ויהיה צורך להתרות בשחקן 

תתבצע ההרחקה ללא שימוש בכרטיס, על  –במידה והיה צורך להרחיק שחקן 

 המורחק אסור יהיה להשתתף יותר במשחק, גם לא במשחק במגרש המקביל.

 השופט ימלא טופס דו"ח שופט המיועד למשחקים הנ"ל. .20
 על האגודה להזמין שופטים למשחקים הללו עפ"י האמור בתקנון האליפות. .21

  

 (26.9.2019)אושר בישיבת הנהלה מיום 
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 נספח ח'

 כללי התנהגות במגרשי כדורגל

 
 אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים,

 הצופים והמשתתפים.
 

 כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחקקיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, 
 באווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו לאוהדים נוספים, וביניהם בני נוער ונשים,

 להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן יש לשמור על כללים אלה:
 
 חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו. . 1
 
 ים, פיזית או מילולית,חל איסור מוחלט לנקוט במעשי אלימות, או לאי . 2

 בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
 

 מעבר לגדר החוצצת בין המגרש)אסור לאוהד להיכנס לתחומי המגרש  . 3
 לפני המשחק, במהלכו ולאחריו. (לבין היציע

 
 חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי . 4

 זכוכית, לאצטדיון.
 

 בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפתאין להתבטא  . 5
 שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי,

 גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או
 חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא

 לאומי אתני.
 

 י התפקידים במגרש, לרבות סדרנים, שוטרים,יש לכבד את ממלא . 6
 "אחראי בטיחות" ו"מנהל האירוע" ולציית להוראותיהם.

 
 או לעשות שימוש\מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו חל איסור . 7

 באצטדיון ובסביבתו, לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של "חפץ
 ובכלל ,2008-אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח

 , חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשרירייהזה כלי 
 הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.

 
 מסומן, יש לשבת במקום המסומן. באצטדיוןבמידה ומקום הישיבה  . 8

 אוהד זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני
 משפחה. שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחקה

 כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית.
 אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים

 בהתאם לחוק.
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 (1)נספח ח

 מנוי למשחקים/כרטיס כניסה

 
 המנוי/מידע בחזית הכרטיס

 יופיע, לפחות, המידע הבא:המנוי /על חזית הכרטיס
 /גוש/שער)שמות הקבוצות המשתתפות, מספר המחזור, פרטי מקום הישיבה 

 .(כסא/שורה/כניסה
 

 המנוי/מלל בגב הכרטיס
 על גב הכרטיס יופיע המלל הבא:

 מחזיק כרטיס זה נותן את הסכמתו לתנאים המפורטים להלן:
 צטדיון, בהתאםאך ורק את זכות הכניסה לתחום הא כרטיס זה מקנה למחזיק בו

 למיקום המצוי על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:
 או הקבוצות המשחקות לא תהיינה אחראיות/ההתאחדות לכדורגל בישראל ו

 או להיכנס/צטדיון וס, אשר לא יוכל להיכנס לתחומי האכלפי המחזיק בכרטי
 או מחמת/במועד, מכל סיבה שהיא ובתחומו באיחור, מחמת אי הגעתו למשחק 

 או ההתאחדות אינן/סגירת השערים על פי הוראות כוחות הביטחון. הקבוצה ו
 מבטיחות כי משחק מסוים ייערך במועד או במקום מסוים ושומרות לעצמן את

 או הקבוצות לא תהיינה/הזכות לשנות את מועד המשחק ומיקומו. ההתאחדות ו
 או בסביבתו על פי באצטדיוןאו רכוש /או נזק לנפש ואחראיות לכל אובדן, פגיעה 

 הקבוע בדין.
 חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בקבוקי פלסטיק וזכוכית. חל איסור על

 השלכת חפצים מכל מין וסוג.
 חל איסור על הכנסת מצלמות וידאו, ניתן להכניס מצלמות סטילס וטלפונים

 סלולאריים לשימוש אישי ופרטי בלבד.
 או ההתאחדות יועמד/או הקבוצות ו/צטדיון ואדם המזיק או פוגע ברכוש האכל 

 או לכר הדשא./לדין. חל איסור על כניסה לשטח המסומן בו מתקיים המשחק ו
 התנהגות אלימה ושימוש בשפה מאיימת או פוגענית הינם אסורים בהחלט. כל

 או בכתב בעלת אופי גזעני, אסורה./התבטאות בדיבור ו
 רטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש הכדורגל, כי כלליםמחזיק הכ

 אלה מחייבים אותו, כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם, כי אי ציות לכללים
 צטדיון ובמתקן ספורט זה, עלול לגרום להרחקתו,ולהוראות כללי ההתנהגות בא

 לאיסורולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק  מהאצטדיון לאלתר
 .2008-אלימות בספורט, התשס"ח

 על גב תעודת מנוי למשחק כדורגל תתווסף גם הפסקה שלהלן:
 בנוסף, ידוע למחזיק מנוי זה כי עבירה של קהל אוהדים על כלל מכללי ההתנהגות

 או על עבירה מהעבירות המנויות בתקנון המשמעת, גם אם לא נעשתה על ידי/ו
לה לשלל ממנו את הזכות להיכנס עלו לרבות במשחקי החוץ שך הקבוצה, מחזיק מנוי זה,

 או במשחקים המופיעים במנוי זה./ו צטדיון ולצפות במשחקלא
 (29.10.2020)תוקן ע"י הנהלה ביום 
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 נספח ט'

 משקיפים בליגת העל
 לתקנון האליפות, מותקן בזאת נספח משקיפים )ה( 11על יסוד תקנה 

 למשחקי ליגת העל.
 
 הגדרה, סמכות ומטרות . 1
 

 ההתאחדות תשבץ לכל משחק בליגת העל משקיף מטעמה. . 1.1
 

 משקיף משחק הוא נציגה של ההתאחדות במשחקי ליגת העל. . 1.2
 

 תפקידו של המשקיף לבדוק קיומן של כל הוראות התקנונים . 1.3
 הנהלים והוראות ההתאחדות אשר עניינם אופן קיום וניהול

 ארגוני, בהתאם לחוברת–העל, מן ההיבט הניהול משחקים בליגת
 "התנהלות וניהול משחקי כדורגל" שתפורסם ע"י ההתאחדות

 מפעם לפעם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבוצות לדאוג לקיום אותן
 או על ההתאחדות אחריות/או להטיל על המשקיף ו/הוראות ו

 חר, לרבותכל שהיא כלפי הקבוצות, השחקנים או כל צד ג' א
 קהל האוהדים לקיומן של אותן הוראות או לתוצאות הנובעות

 מאי קיומן.
 

 במילוי תפקידו, יהא המשקיף כפוף לתקנוני ההתאחדות  .1.4
 ולמוסדותיה המוסמכים וישתף עימם פעולה באופן מלא, לרבות

 עם מוסדות השיפוט הפנימיים וגורמי החקירה מטעמם.
 

 מינוי ושיבוץ . 2
 

 המשקיפים ימונו לתפקידם ע"י ועדת הליגה והגביע. .2.1
 כל משקיף יחתום על טופס הצהרה ועל כפיפות לקוד האתי,

 בנוסח שייקבע ע"י ההתאחדות.
 

 לא ימונה אדם כמשקיף, אלא אם עבר הכשרה מתאימה לכך ע"י . 2.2
 ההתאחדות או מי מטעמה.

 
 ם למינוי,חודשים קוד 12לא ימונה אדם למשקיף, אם במהלך  . 2.3

 שימש כבעל תפקיד כל שהוא בקבוצת כדורגל הנמנית על ליגת
 העל במועד המינוי.

 
 שיבוץ המשקיפים ייעשה על ידי מנכ"ל ההתאחדות או מי 2.4
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 שהוסמך לכך על ידו, לפני כל מחזור משחקים.
 

 חובות הקבוצות . 3
 

 הקבוצות תשתפנה פעולה באופן מלא עם המשקיף, תמסורנה לו . 3.1
 כל מידע ותאפשרנה לו גישה חופשית לכל מקום או מסמך

 הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
 

 הקבוצה הביתית תשריין עבור המשקיף מושב ביציע הכבוד . 3.2
 באצטדיון בו היא מארחת ותעניק לו את כל האמצעים הדרושים

 לו לשם הכנת הדו"ח ושליחתו להתאחדות.
 

 לחבירה בין המשקיף למנהל האירועהקבוצה הביתית תדאג  . 3.3
 או תפעול/ולכל בעל תפקיד אחר מטעמה אשר עניינו ניהול ו

 המשחק.
 

 המשקיף ושופט המשחק . 4
 

 דו"ח המשקיף אינו בא להחליף את דו"ח שופט המשחק והוא . 4.1
 יתייחס לעניינים הנוגעים לתחום סמכותו בלבד.

 
 שלעיל, המשקיף יהא רשאי להפנות את 1על אף האמור בס"ק   .4.2

 תשומת ליבו של השופט לאירועים חריגים שהתרחשו בתחומי
 האצטדיון, ואף אם אינם מצויים בתחום סמכותו הישיר.

 
 המשקיף לא יתערב בניהול המשחק ובכל החלטה אחרת של . 4.3

 שופט המשחק, על כר הדשא.
 

 משקיף בסוגיות הנוגעות לקיום משחק,השופט יתייעץ עם ה . 4.4
 או חידושו, אולם ההחלטה הסופית בעניין היא של/הפסקתו ו

 שופט המשחק.
 
 ליקויים שנתגלו ע"י המשקיף וברירת קנס . 5
 

 או אי/או פגמים ו/היה ובמסגרת בדיקותיו יתגלו ליקויים ו . 5.1
 עמידה של מי מהקבוצות בהוראות המחייבות, יפנה המשקיף את

 תשומת ליבם של הגורמים הרלבנטיים.
 אין באי הפניית תשומת לב הקבוצה ע"י המשקיף כאמור, כדי

 לגרוע מאחריותה של הקבוצה לאותם ליקויים.
 

 ים לאלתר או עד סמוך לפתיחת המשחק,/נו הליקוי/לא תוקן .5.2
 לפי העניין, יציין המשקיף את הדבר בדו"ח ויפרט את הנסיבות

 הרלבנטיות.
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 בגין ליקויים שיפורטו בדו"ח המשקיף, יוטל על הקבוצה . 5.3

 הרלבנטית קנס כספי בסכומים כפי שייקבעו על ידי מזכירות
 ההתאחדות מעת לעת.

 
 ין ידוןיקבוצה תהא רשאית, תחת תשלום הקנס, לבקש כי הענ . 5.4

 בפני בית הדין המשמעתי.
 

 המשמעת,במקרים כאמור, יחולו על ההליכים הוראות תקנון 
 בשינויים המחויבים ובית הדין לא יהיה כבול בסכומים האמורים

 לעיל. 5.3בס"ק 
 

 על קנס כספי תהא קבוצה רשאית להגיש בקשת רשות ערעור . 5.5
 לבית הדין העליון.

 
 על בקשות ערעור אלו יחולו הוראות תקנון בית הדין העליון

 ותקנות המשמעת, בשינויים המחויבים.
 

 משלימותהוראות  . 6
 

 ההתאחדות רשאית לשגר משקיפים אף למשחקים שאינם . 6.1
 במסגרת ליגת העל, והוראות נספח זה יחולו על אותם משחקים,

 בשינויים המחויבים.
 

  אי התייצבות משקיף למשחק אינה מהווה עילה לביטול המשחק. . 6.2
 

 תחולה . 7
 .2009/10נספח זה ייכנס לתוקפו החל מעונת המשחקים 
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 י'נספח 
 יישום תכנית נגד גזענות

 ליגות מקצועניות:

לפני כל משחק בליגות המקצועניות )קרי ליגת העל, הליגה הלאומית, משחקי גביע  .1
המדינה שבהם משתתפת קבוצה מקצוענית והיא הקבוצה הביתית, גביע הטוטו ליגת 

אם בהיר כי תאשר הודעה  ע"י הכרוזוקרא תהעל והליגה הלאומית ואלוף האלופים(, 
או יעשו מעשים שיש בהם לדעת שופט המשחק  יושמעו קריאות גזעניותבמהלך המשחק 

הוא עשוי לנקוט בפעולות הבאות לפי , בתיאום על המשקיף )ככל ונדרש( גילויי גזענות
הסדר הבא: לעצור את המשחק, להוריד את הקבוצות לחדר ההלבשה, להפסיק את 

 לנספח זה )"הכרזה טרום משחק"(. 7 ה מצוין בסעיףהמשחק. טקסט ההכרז
 

קריאות גזעניות או ייעשו מעשים שיש בהם משום ישמעו יבמידה ובמהלך המשחק  .2
, להורות על שופט המשחק, רשאי באופן בולט לשיקולו של שופט המשחק גילויי גזענות

כאמור. לאחר הנחיית השופט ייקרא הכרוז את "הכרזת עצירה עצירת המשחק 
 לנספח זה.  8ראשונה" כמצוין בסעיף 

 

באופן בולט לשיקולו  במידה והדבר לא יסייע וגילויי הגזענות בקהל יחזרו פעם נוספת .3
 ירידתעל יורה , רשאי השופט להורות על עצירת המשחק בשנית וכן של שופט המשחק

דקות וינחה את הכרוז להקריא את "הכרת  5-למשך של כ השחקנים לחדר ההלבשה
 לנספח זה.  9העצירה השנייה" כמצוין בסעיף 

 

הדבר לא יסייע וגילויי הגזענות בקהל יחזרו פעם ולאחר עצירת המשחק וחידושו  במידה .4
סיום המשחק , רשאי השופט להורות על באופן בולט לשיקולו של שופט המשחק נוספת

ת וקבלת אישור ממפקד הכוח )משטרת ישראל/מנהל אירוע(. זאת לאחר התייעצו
במקרה כזה ינחה השופט את הכרוז להקריא את "הכרזת עצירה שלישית"  כמצוין 

 נספח זה. 10בסעיף 
 

ם קבלת ככל ששובץ משקיף למשחק, יתייעץ השופט ככל הניתן עם משקיף המשחק טר .5
 ההחלטה בכל אחד מהשלבים.

 

על כל קבוצה ליידע בכך לכל הפחות את הגורמים הבאים בכדי להטמיע את ההליך,  .6
 באופן אקטיבי:במהלכים אשר חייבים להיות מעורבים 

 מתאם האירוע 

 מנהל האירוע 

 ות )ביתית ואורחת(הקבוצ ימנהל 
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 כרוז הקבוצה 
 

 נוסח ההכרזות:
עם סיום חימום השחקנים, כפתיח : לפני פתיחת המשחק, הכרזה טרום משחק .7

 הבא:להקראת הרכבי הקבוצות על הכרוז לקרוא את הטקסט 
 

קהל נכבד, ברוכים הבאים לאצטדיון )שם( למשחק בין קבוצות )שם מארחת, שם " 
אורחת(. אנחנו מזכירים לכם כי בכדורגל אין מקום לגזענות ומאחלים לכולם משחק 

, עלול שופט המשחק בין בקריאות ובין במעשים מהנה. במידה שיהיו גילויי גזענות
 "להורות על הפסקת ההתמודדות. אנו מצפים מכולם לנהוג באופן ספורטיבי ומכבד.

 
, על הכרוז במידה והשופט החליט על ביצוע הכרזה ראשונה: הכרזת עצירה ראשונה .8

 לקרוא את הטקסט הבא:
 
התנהגות גזענית בקרב שימו לב בבקשה, זאת הודעת אבטחה חשובה: בעקבות "

הצופים, שמפריעה להתנהלות המשחק, השופט הודיע כי ייתכן שיהיה עליו לעצור את 
ייעצר באופן  המשחק. אם תימשך ההתנהגות הגזענית בקרב קהל הצופים, משחק זה

לא נסבול גזענות במגרשי הכדורגל. עזרו לכולנו ליהנות מהמשחק ואמרו "לא  מידי.
   ."לגזענות". תודה לכם

 
שניה, על הכרוז לקרוא במידה והשופט החליט על ביצוע הכרזה : הכרזת עצירה שניה .9

 את הטקסט הבא:
 
בעקבות גילויים חוזרים ונשנים של  :שימו לב בבקשה, זאת הודעת אבטחה חשובה"

שתי הקבוצות ירדו שחקני התנהגות גזענית בקרב קהל הצופים, המשחק נעצר בשנית. 
עד וככל ששופט המשחק ישתכנע שהתנהגות הקהל  דקות 5-לכ עתה לחדרי ההלבשה

מאפשרת את המשך המשחק באופן ספורטיבי )הערה: יש לשקול תביעת פרק זמן 
 .מקסימלי שלאחריו לא יחודש המשחק(

אנו מזכירים לכם שוב כי לא נסבול גזענות במגרשי הכדורגל. אם ההתנהגות הגזענית 
פסק ובנוסף יינקטו צעדים משמעתיים כנגד יההמשחק עלול ל –בקרב הקהל תימשך 

הצופים המעורבים. עזרו לכולנו כמו כן עשויים להינקט צעדים פליליים כנגד המועדונים 
 ."ליהנות מהמשחק ואמרו "לא לגזענות". תודה לכם

 
שלישית, על הכרוז במידה והשופט החליט על ביצוע הכרזה : הכרזת עצירה שלישית .10

 לקרוא את הטקסט הבא:
 
יע, להוד נאלצים אנו רב בצער –:השובח אבטחה הודעת זוהי ,בבקשה לב שימו"

 שהפריעו,  הצופים קהל בקרב גזענית התנהגות של ונשנים חוזרים גילויים שבעקבות
 זה משחק: חוזרים אנו. ההתמודדות את לסיים החליט שופטה, המשחק להתנהלות

 .מסודר באופן האצטדיון את כעת לעזוב מתבקשים צופיםה .ובוטל לחלוטין הופסק
 את עוזבים כשהם ומתינות סבלנות לגלות הצופים לכל גם קוראים אנו ,תחויטהב למען

 .הביטחון ואנשי הסדרנים הנחיות פי על לפעול ולהקפיד המגרש
 



 
 

97 
 

, המועדון ידי על יימסרו וביטולו המשחק סיום של ההשלכות לגבי נוספות הודעות

 ".הקרובים בימים, שלו האינטרנט אתר  באמצעות
 

 ליגות לא מקצועניות וליגות נוער:
 

ביטויים גזעניים או ייעשו מעשים שיש בהם, לדעת במידה ובמהלך המשחק ישמעו  .11
וכן לבקש , להורות על עצירת המשחק שופט המשחקגילויי גזענות, רשאי השופט, משום 

 .ממנהל הקבוצה לפעול להפסקת גילויי הגזענות
 

גילויי הגזענות בקהל יחזרו פעם נוספת, רשאי ביטויי ו/או יסייע ובמידה והדבר לא  .12
מכר הדשא לפרק השופט להורות על עצירת המשחק בשנית וכן על הורדת השחקנים 

 דקות. 5 -זמן של כ
 

ככל שהורדת השחקנים מכר הדשא לא תועיל וביטויי/גילויי הגזענות יחזרו על עצמם,  .13
על הפסקה מוחלטת של המשחק בכפוף להיערכות יהיה רשאי שופט המשחק להורות 

 גורמי הביטחון במגרש ועמדתם.
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 נספח יא 
 אקדמיית כדורגל  

 
 אשר תהווה חלק מהאקדמיה למצוינות.לנוער ו/או נערים תוקם אקדמיית כדורגל  .1
 
ספר אשר  בבית ויילמדופנימייה,  תנאים בהשחקני יתגוררובאקדמיה,  םבמהלך שהות .2

 .ם באקדמיההשחקני שלם יימצאו מתאימים לשילוב
 
 הפן תוך שימת דגש על יםצעיר שחקניםשל  םמטרת האקדמיה הינה קידומ .3

ושאיפה למצוינות  המקצועי/ספורטיבי יחד עם חינוך להקניית ערכים, טיפוח מנהיגות
 שגיות.יולה

 
הכשרתם סיום ללאקדמיה ועד ו שהתקבל באקדמיה הינה מעת השחקניםתקופת שהיית  .4

 קודם לכן מסיבות שונות. מהאקדמיה ו, אלא אם שוחררשתיקבע בתיאום עם בית הספר
 
 הלן:ל על כל התנאים המפורטים יענואשר  םשחקני יימנועל האקדמיה  .5
 

המנהל  –, על ידי הצוות המקצועי בתיאום עם הקבוצה בהם הם רשומים לאקדמיה וזומנהם  5.1
 של האקדמיה ומאמן קבוצת האקדמיה. עיהמקצו

 
של  םלשילוב בכתב, נתנו את הסכמתם, םהאפוטרופוסים של השחקני/םהורי השחקני 5.2

והכללים על פיהם מתנהלת האקדמיה ובתנאי תקנון  באקדמיה על בסיס התנאים םהשחקני
 זה.

 
ו/או מי ן בכתב, לכך שהשחק נתנו את הסכמתם והתחייבותם, ואפוטרופסי/ווהורי ןהשחק 5.3

כשמשמעותה בחוק הספורט,  "שחקן על רצונו לעבור לקבוצה אחרת"הודעת  יגישולא  ומטעמ
 באקדמיה. ןשל השחק והספורט"( במהלך כל שהות )להלן: "חוק 1988-תשמ"ח

 
 םמשיך להיות רשויא ווה אשר התקבל לאקדמיה שחקןהרישומי של ו לא יחול שינוי במעמד .6

 לאקדמיה.ו ימונעת זם ברשוה בה היה בקבוצ
 
בה לפרק ו ולפעילות ולשהות לאקדמיה משום התחייבות ההתאחדות ןשל שחקו אין בזימונ .7

משחקים, יהא הצוות המקצועי רשאי לזמן לאקדמיה  זמן מסוים. לקראת תחילת כל עונת
 םאינ םאשר לדעת שחקניםמהאקדמיה של  םלהחליט על שחרורן , וכחדשים שחקנים

 למסגרת האקדמיה.מים מתאי
 

 (26.5.20020)אושר בהנהלה ביום 
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