
 תקנון המשמעת

 והתאמתם לחוקת המשחק בעניין התראות והרחקות בעלי תפקידים 17-ו 16, 8תיקונים לסעיפים 

 (10) 1סעיף 

 נוסח חדש:

 בעל תפקיד בקבוצה הרשום בטופס המשחק.  –"בעל תפקיד" 

 8סעיף 

 :נוסח משולב

 שהורחק על ידי שופט המשחקבעל תפקיד או /ושחקן  א.   
בין אם כרטיסו נלקח על על ידי שופט המשחק,   ו/או בעל תפקיד הורחק שחקן

לישיבה  ו/או בעל התפקיד השחקן יוזמןיופיע  ם לאו,שופט המשחק ובין א ידי
החלטה  כל .האוטומטיהראשונה של בית הדין שלאחר ריצוי העונש ה הקבוע

האמור בסעיף זה  האוטומטית. בעניינו תחול רק לאחר ריצוי עונש ההרחקה
לא ניתן במידה ו "ענישה קצובה". לעיל, הנו בכפוף להוראות תקנון זה בדבר

 , תירשם ההרחקה לחובת המאמן הראשי.המורחקבעל התפקיד היה לזהות את 
 

 שלא הורחק על ידי שופט המשחקואו בעל תפקיד שחקן  ב. 
 , אשר הוגשה נגדו תלונה בדו"ח שופט המשחק, בין אםו/או בעל תפקיד שחקן

חייב  —במשחק ובין אם לאו  קידו/או היה רשום כבעל תפ במשחק  השתתף
 הדין המשמעתי, לאחר שיוזמן לדין. להופיע לישיבה של בית

 
 :17-ו 16סעיפים 

 
 נוסח משולב:

 
 התראה א.   .16
 

ו/או בעל תפקיד "התראה" לצורך פרק זה משמעותה: התראת שחקן  . 1
 אשר נרשמה בדו"חשופט המשחק באמצעות כרטיס צהוב  על ידי

בעל התפקיד לא ניתן היה לזהות את במידה ו (.להלן: התראה")השופט. 
 , תירשם ההתראה לחובת המאמן הראשי.המורחק

 באמצעות כרטיסו/או בעל תפקיד שופט המשחק רשאי להתרות בשחקן  . 2
תצטבר לחובתו  צהוב פעם אחת בלבד במשך אותו משחק והתראה זו

נוספת באותו  עבירה ו/או בעל התפקיד שחקןכאמור בפרק זה. עבר ה
בכרטיס צהוב, ירחיקו  משחק ועבירה זו מחייבת אף היא התראה

זו יחולו ההוראות בדבר הרחקה  השופט משדה המשחק ועל הרחקתו
ושתי ההתראות באותו משחק לא יימנו בצבירת  אוטומטית ממשחקים,

על פי סעיף התראה  .ו/או בעל התפקיד האישיות של השחקן ההתראות
ג' שלהלן בדבר 17הוראות סעיף י ן ריצוי עונש על פזה לא תבוא במניי

 ".ענישה קצובה"
התראה במשחק שהופסק, מכל סיבה  ו/או בעל תפקיד קיבל שחקן . 3

 לפני מועד סיומו החוקי, תצטבר התראה זו לחובתו. שהיא,
אה התר על שופט המשחק לדווח להתאחדות, בדו"ח השיפוט, על כל . 4

 שהתרה במהלך משחק שנוהל על ידו.
 



 הרחקה אוטומטית עקב צבירת התראות  ב.
יורחק אוטומטית, ממשחקי ליגה וממשחקי ו/או בעל תפקיד שחקן  . 1

 כלהלן: המדינה בגין התראות שצבר במשך עונת משחקים אחת, גביע
 משחק רשמי אחד —התראות ראשונות  5בגין 
 רשמי אחדמשחק  —התראות נוספות  4בגין 

 משחק רשמי אחד —התראות נוספות  3בגין כל 
 יורחק אוטומטית, בגין התראות שצבר במשחקיו/או בעל תפקיד שחקן  . 2

 גביע הטוטו, במשך עונת משחקים אחת, כלהלן:
 משחק אחד —התראות ראשונות  3בגין 

 משחק אחד —התראות נוספות  2בגין כל 
בהרחקה  ההתאחדות תודיע לקבוצה על צבירת התראות המחייבות  .3

על פי פרק  התפקידים הרשומים בהו/או בעלי אוטומטית של שחקניה 
 האוטומטית תופעל במשחק הרשמי השני אשר בו תשתתף זה. ההרחקה

 את ההתראה ו/או בעל התפקיד קבוצתו לאחר המשחק בו צבר השחקן
 המחייבת הרחקה אוטומטית.

המחייבות  ודיעה ההתאחדות לקבוצה על דבר צבירת ההרחקותלא ה
מיד לאחר מסירת  הרחקה אוטומטית כאמור לעיל, תופעל ההרחקה

 ההודעה לקבוצה על ידי ההתאחדות.
המחייבת בהרחקה  הודיעה ההתאחדות לקבוצה בדבר צבירת התראות  .4

ו/או בעלי  הקבוצה ואת שחקניה אוטומטית, תחייב הודעה זו את
 .ם הרשומים בהפקידיהת

 הודעת ההתאחדות, כאמור בסעיף זה, תיעשה  באמצעות  .5
 אחת מהחלופות שלהלן:

במידה ונציג הקבוצה אישר את קבלת  –הודעת דוא"ל  )א(
 ההתראה באמצעות פורטל הקבוצות. 

 פקסימיליה )ב(
טלפון, לרבות באמצעות הודעת טקסט לטלפון הנייד שנרשם על  )ג( 

 ידי הקבוצה.
   

 
  צבירה אישית ג.

נפקא  בעונת משחקים אחת הנה אישית ואין ו/או בעל תפקיד צבירת התראות של שחקן
משחקים, או  לקבוצה אחרת באותה עונת ו/או בעל התפקיד מינה, אם עבר השחקן

בקבוצה צעירה והן בקבוצה בוגרת יותר  שלפי גילו, הנו רשאי לשחק באותה עונה, הן
 .קבוצות נוספותאו שהינו רשום כבעל תפקיד ב של אגודתו

 
צבירת  את עונש ההרחקה האוטומטית בגין ו/או בעל התפקיד כל עוד לא ריצה השחקן

אחרת, כאמור  בכל קבוצהו/או להירשם התראות לפי סעיף זה, לא יהא רשאי לשחק 
 לעיל.

 
 הרחקה אוטומטית בגמר העונה ד.

משחקים  המחייבת הרחקה לפי סעיף זה, ולא נותרוהתראה ו/או בעל תפקיד צבר שחקן 
באותה עונת משחקים, לא יהא על  רשמיים לריצוי מלוא עונש ההרחקה האוטומטית

את יתרתו או ההרחקה האוטומטית  לרצות את עונשו/או על בעל התפקיד השחקן 
 המשחקים הבאה.בעונת המשחקים של עונת 

 
 ריצוי עונש הרחקה ה.

 המורחק רשאי לשחק על פי גילו, הן בקבוצה בעל התפקיד ו/או היה השחקן .1
או שהינו רשום כבעל תפקיד  צעירה והן בקבוצה בוגרת יותר של אגודתו



 הקבוצות שתיההרחקה במלואו, בכל אחת מ , יחול עליו עונשבקבוצות נוספות
 .בהן הוא רשום ו/או רשאי לשחק

לא נתקיים במועדו  אשר לצורך ריצוי עונש ההרחקה, לא ייחשב משחק רשמי .2
המשחק הרשמי והופסק לאחר תחילתו, מכל  מכל סיבה שהיא, אולם אם החל

 ייחשב המשחק הרשמי הנ"ל לצורך מניין משחקי ההרחקה. סיבה שהיא,
 

 עונשים מצטברים בגין הרחקה אוטומטית ו. 
באמצעות כרטיס אדום, בתקופה שבין המשחק  ו/או בעל תפקיד הורחק שחקן

כמפורט  את ההתראה המחייבת הרחקה לבין המשחק הרשמי השניצבר  בו
כרטיס אדום( (האוטומטית  בסעיף ב' דלעיל, ירצה תחילה את עונש ההרחקה

האוטומטית בגין צבירת התראות )כרטיס צהוב(  ולאחר מכן תחול הרחקתו
 ברציפות.

 
 רישום וריצוי נפרד של התראות במשחקי גביע הטוטו ז. 

 
עונש הרחקה  ו/או בעל תפקיד ו' לעיל, ירצה שחקן –"ק א' למרות האמור בס

הרחקה המדינה ועונש בגין התראות שצבר במסגרת משחקי הליגה וגביע  נפרד
 כולל גביע הטוטו. נפרד בגין התראות שצבר במשחקים רשמיים אחרים,

 
לעניין ריצוי פרד הן לעניין צבירת ההתראות והן ההתאחדות תערוך רישום נ

 העונש.
 

 
 הרחקה ממשחק רשמי אחד א. .17
 

 ממשחק ו/או בעל תפקיד הרחקה אוטומטית משמעותה: הרחקת שחקן .1
המשחק  רשמי אחד )להלן: "הרחקה אוטומטית"( והיא תחול על

המשחק בו הורחק  הרשמי הראשון אשר בו תשתתף קבוצתו לאחר
 באמצעות כרטיס אדום.

 אשר שופט המשחק ו/או בעל תפקיד הרחקה אוטומטית תחול על שחקן .2
נלקח כרטיסו , בין אם משחק באמצעות כרטיס אדוםהרחיקו במהלך ה

דו"ח שופט להתאחדות עד השופט ובין אם לאו, בין אם הגיע  על ידי
 .ובין אם לאו. למועד המשחק הרשמי הראשון

ו/או בעל  השחקן האחריות לביצוע עונש ההרחקה האוטומטית תחול על
 .וםקבוצתכן על ו התפקיד

 
 הזמנה והעמדה לדין ב. 

 
המרצה עונש הרחקה אוטומטית כאמור בס"ק  ו/או בעל תפקיד שחקן .1

לשחקן  לדלעיל, יוזמן לדין בפני בית הדין, אשר יהיה רשאי לקבוע א'
כל עונש נוסף הקבוע בתקנון בהתחשב בחומרת ו/או לבעל התפקיד 

 .ו/או בעל התפקיד העבירה ובהרשעותיו הקודמות של השחקן
 

  



 
 אשר בדו"ח שופט המשחק צוין כי ביצע עבירה, ו/או בעל תפקיד שחקן .2 

מיד לאחר משחק, יוזמן לדין בפני בין הדין, לא הורחק במהלך ה אולם
ו/או  הדין את השחקן שדו"ח שופט המשחק יגיע להתאחדות. מצא בית

כל לבעל התפקידו/או ן אשם, רשאי בית הדין לקבוע לשחק בעל התפקיד
הקודמות  עונש הקבוע בתקנון בהתחשב בחומרת העבירה והרשעותיו 

 .ו/או בעל התפקיד קןשחשל ה
 

 ענישה קצובה"( לעיל הנו בכפוף לאמור להלן בסעיף "2( )1האמור בס"ק ) .3 
 
 ענישה קצובה ג.

א'  19 פי ס"ק שחקן בוגרים שהורחק משדה המשחק באמצעות כרטיס אדום על
שהורחק משדה המשחק  'ג בתקנון זה, או שחקן נוער, נערים וילדים -ב' ו

או בעל תפקיד שהורחק ד' -א' ב', ג' ו 19אדום על פי ס"ק  באמצעות כרטיס
יוזמן לבית הדין בתקנון זה, לא  ה'-ו ד' 19באמצעות כרטיס אדום על פי ס"ק 

 :קצובה כמפורט דלהלן"ותחול עליו ענישה 
 

השחקן ראשונה באותה עונת המשחקים, ירצה שחקן בפעם ה הורחק .1
 עונש קצוב של הרחקה ממשחק רשמי אחד, חופף ו/או בעל התפקיד

 להרחקה אוטומטית.
 

, באותה עונת משחקים, פעמים נוספות ו/או בעל התפקיד הורחק שחקן .2
הרחקה  דלעיל, ירצה השחקן בגין כל (1)האמורה בס"ק  להרחקה  מעבר

 האוטומטית, כלהלן: חופף ובנוסף להרחקה נוספת, עונש קצוב, 
 רשמיים; עונש הרחקה משני משחקים –בגין ההרחקה השניה     

ם, ירשמי עונש הרחקה משלושה משחקים –בגין ההרחקה השלישית 
 וכן הלאה.

 יובאו בחשבון  ( לעיל, לא2) -( ו1לצורך מניין ההרחקות על פי סעיפים ) .3
משמעתי  לדין ו/או בעל תפקיד הרחקות אשר בגינן הועמד שחקןכל 

 בתקנון. באותה עונת משחקים, על פי סעיפים אחרים
את העונש הקצוב כאמור לעיל, רואים בו ו/או בעל תפקיד ריצה שחקן   .4 

 באשמה בפני בית הדין, הורשע ונשא את עונשו.  שהודה  כמי
 להתאחדות כי רצונו להישפט על להודיעו/או בעל תפקיד רשאי שחקן  .5 

תימסר בכתב למזכירות הודעה כאמור לעיל,  העבירה בגינה הורחק.
  72ידי השחקן, בין במישרין ובין באמצעות קבוצתו, תוך בין הדין על 

 שעות ממועד משלוח הודעה על הרחקתו על ידי ההתאחדות.
רחקה על רצונו להישפט, תחול עליו ההו/או בעל תפקיד הודיע שחקן 

הדין. במקרה  א' דלעיל והוא יוזמן לבית 17האוטומטית כאמור בסעיף 
 על פי סעיף זה. כזה לא יהיה בית הדין קשור לענישה הקצובה

 של השחקן בית הדין לא יהיה מוסמך לבטל את ההרחקה האוטומטית
שחקן שזוכה,  , אפילו אם יחליט לזכותו מאשמה.ו/או בעל התפקיד

 תימחק הרשעתו.
  
 )א(' )ב'( )ג'( ו )ד'( 19סמכות היועץ המשפטי לעניין סעיף  ד.   

שחקן  על אף האמור בס"ק ג' דלעיל, מוסמך היועץ המשפטי לזמן לדין
 (א') 19בירות המנויות בסעיף , שהורחק בגין העו/או בעל תפקיד בוגרים

ת לדים שהורחק בגין העבירות המנויונערים, וי שחקן נוער, וא )ג'(( ב')
חמורות  אם סבר כי העבירה נעברה בנסיבות )א( )ב( )ג( ו )ד(, 19בסעיף 

במקרה כזה,  ויוצאות דופן המצדיקות, לפי שיקול דעתו, העמדה לדין.
 ג' לעיל. לא יהא בית הדין קשור לענישה קצובה, על פי סעיף



 
 
 
 

 דברי הסבר:
 

)באמצעות כרטיס צהוב( התיקונים מותאמים לשינויים בחוקת המשחק המאפשרים התראה 
התיקונים ייכנסו לתוקף החל מיום  והרחקה )באמצעות כרטיס אדום( לבעלי תפקידים.
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