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 עונת הכדורגל הרשמית   .א.    1

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

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

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

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

 .סיום העונהלפני מועד 

 הנהלת תחרויות האליפות  ב. 

 והפיקוח עליהם הנם בידי,  הליגותהנהלת תחרויות האליפות בכל   

 .נשיםועדת ו ועדת הליגה והגביע  

 סמכויות הועדות הנ"ל ותפקידיהן מפורטות ומוגדרות בנספח   

 .היסודפקידים  וסמכויות" של תקנון "הגדרות  ת  

 חוקת המשחקים  ג. 

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

 .IFAB) הבינלאומי )
 

ייעשה שימוש בשופטי  ליגת העל לנשיםועדת ליגה וגביע רשאית לקבוע כי במשחקי 
המעודכן  VAR( כהגדרתם בחוקת המשחקים ובהתאם לפרוטוקול VARוידיאו )

 .IFABומצורף לחוקת המשחקים הבינלאומית ויפורסם על ידי 
 

         נשיםהליגות . א  . 2

 קבוצות  8ליגת העל: תכלול   (1)        

 וצות קב 10הליגה הלאומית: תכלול  ( 2)   

 קבוצות  10: תכלול ארצית (ליגה 3)   

 קבוצות   10-16( ליגה א'        : תכלול 4)             

 ות  ערליגות לנב.           
 קבוצות  8-12מחוזות : צפון   2 -נערותליגת  (1)   

 קבוצות  8-12דרום                                                            
 .שיקול דעתה על פי חלוקה גיאוגרפית תיעשה על ידי ועדת הליגה והגביע,   

 
 :'א ותליגות לנער .ט

 קבוצות  8-12מחוזות : צפון   2 -'א לנערות  הליג (1  
 קבוצות  8-12דרום                                                                

 .שיקול דעתה על פי חלוקה גיאוגרפית תיעשה על ידי ועדת הליגה והגביע,       
      מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע הקבוצות בכל מספר המחוזות ומספר 

 מבנה הליגות
 

תחרויות הנהלת 
האליפות וחוקת 

 המשחק
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 הקבוצות  מספרן של חתבכל מקרה לא יפ בהתייחס להרשמת הקבוצות, אולם 
 קבוצות. 8-המשחקים, מ בכל מחוז, בתחילת עונת                   

 
 ות לדיליגה ל .י
 קבוצות  8-12מחוזות : צפון    3- ות ליגה לילד (1)  

 קבוצות  8-12דרום                                                              
 קבוצות  8-12מרכז                                                              

 .שיקול דעתה על פי חלוקה גיאוגרפית תיעשה על ידי ועדת הליגה והגביע,   
      מחוז ייקבע על ידי ועדת הליגה וגביע הקבוצות בכל מספר המחוזות ומספר

 הקבוצות  מספרן של חתבכל מקרה לא יפ בהתייחס להרשמת הקבוצות, אולם
 קבוצות. 8-המשחקים, מ בכל מחוז, בתחילת עונת

 
  ילדותליגת טרום  .יא

 קבוצות  8-12מחוזות : צפון   2 -  לטרום ילדותליגה 
 קבוצות  8-12דרום                       

 
 בליגות השונות יות גילאי שחקנ. ו

 
     ועדת ליגה וגביע תקבע ותפרסם בטרם תחילת עונת המשחקים את שנתוני 

בכל מקרה שחקנית לא תשחק ולא תשותף בגיל בוגרות אלא לאחר  השחקניות.
 שנים. 16שמלאו לה 

                      
 : שיטת משחקים ח. 

 
 בליגת העל  :  .א

 
 סיבובי משחקים.שלושה  בליגת העל נשיםבכל עונה יתקיימו  (1)
ייערך במגרשה,  והמשחק בסיבוב א' תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית (2)

שהייתה קבוצה אורחת בסיבוב א' הקבוצה ה הקבוצ אובסיבוב ב', תה
 והמשחק ייערך במגרשה הביתי. תרחהמא

סיבוב המשחקים השלישי ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע ויפורסם טרם עונת  (3)
 .המשחקים בהתאם למיקומי הקבוצות

( 1-4הקבוצות שתדורגנה ראשונות )מקומות  4 ,בתום שלושה סיבובים (4)
( 5-8תשחקנה בפלייאוף העליון וארבע הקבוצות שתדורגנה אחרונות )מקומות 

 תשחקנה בפלייאוף התחתון.
 אוף העליון :ישיטת המשחקים בפלי (5)

בית ) משחקי הפלייאוף העליון יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים
ועדת ליגה וגביע בהתאם למיקומי  (, לוח המשחקים ייקבע על ידיוחוץ

הקבוצה שתשיג את מספר הנקודות הרב  הקבוצות טרם משחקי הפלייאוף.
 .המדינה בכדורגל נשים תוכתר כאלופהאוף העליון בתום משחקי הפלייביותר 

  :אוף התחתון שיטת המשחקים בפליי  (6)
תחתון יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים )בית משחקי הפלייאוף ה

וחוץ(, לוח המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהתאם למיקומי 
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בשני המקומות  נהשתדורגות הקבוצהקבוצות טרם משחקי הפלייאוף. 
 ( תרדנה לליגה הלאומית.8-ו 7האחרונים )

 
 

   ליגה לאומית :  ב.
 
 סיבובי משחקים. שני הלאומית בליגהבכל עונה יתקיימו ( 1)
בסיבוב א' תהא אחת מהקבוצות הקבוצה הביתית,והמשחק ייערך ( 2)

שהייתה קבוצה אורחת בסיבוב א' ה הקבוצ אתהבמגרשה, ובסיבוב ב', 
     במגרשה הביתי. ת, והמשחק ייערךרחהקבוצה המא

( 1-4)מקומות קבוצות שתדורגנה ראשונות  4בתום שני סיבובי משחקים  (3)
( 5-10)מקומות  הקבוצות שתדורגנה אחרונות 6-תשחקנה בפליאוף העליון ו
 .תשחקנה בפליאוף התחתון

 אוף העליון :ישיטת המשחקים בפלי( 4)
משחקי הפלייאוף העליון יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים )בית 

ומי וחוץ(, לוח המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהתאם למיק
במקומות  הקבוצות שתדורגנההקבוצות טרם משחקי הפלייאוף. שתי 

 ( בתום משחקי הפלייאוף העליון תעפלנה לליגת העל לנשים. 2-ו 1הראשונים )
 אוף התחתון : ישיטת המשחקים בפלי(  5)

משחקי הפלייאוף התחתון יתקיימו בשיטה של שני סיבובי משחקים )בית 
ידי ועדת ליגה וגביע בהתאם למיקומי  וחוץ(, לוח המשחקים ייקבע על

הקבוצות טרם משחקי הפלייאוף. הקבוצות שתדורגנה בשני המקומות 
             .הארצית ( תרדנה לליגה10-ו 9האחרונים )

 
 :  ליגה ארציתג. 

 סיבובי משחקים. בליגת הארצית שניבכל עונה יתקיימו ( 1)   
הביתית,והמשחק ייערך בסיבוב א' תהא אחת מהקבוצות הקבוצה ( 2)

שהייתה קבוצה אורחת בסיבוב א' ה הקבוצ אתהבמגרשה, ובסיבוב ב', 
 במגרשה הביתי. ת, והמשחק ייערךרחהקבוצה המא

( 1-4קבוצות שתדורגנה ראשונות )מקומות  4בתום שני סיבובי משחקים (3)
( 5-10הקבוצות שתדורגנה אחרונות )מקומות  6-תשחקנה בפליאוף העליון ו

 תשחקנה בפליאוף התחתון .
 אוף העליון :ישיטת המשחקים בפלי( 4)

משחקי הפלייאוף העליון יתקיימו בשיטה של סיבוב משחקים אחד, לוח 
המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהתאם למיקומי הקבוצות טרם 

( 2-ו 1משחקי הפלייאוף. שתי הקבוצות שתדורגנה במקומות הראשונים )
 הפלייאוף העליון תעפלנה לליגה הלאומית לנשים. בתום משחקי 

 אוף התחתון : ישיטת המשחקים בפלי(5)
, לוח אחדמשחקים סיבוב משחקי הפלייאוף התחתון יתקיימו בשיטה של 

המשחקים ייקבע על ידי ועדת ליגה וגביע בהתאם למיקומי הקבוצות טרם 
משחקי הפלייאוף. במידה ותיפתח ליגה א' באותה עונת משחקים, הקבוצות 

 ( תרדנה לליגה א'.  10-ו 9שתדורגנה בשני המקומות האחרונים )
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 לוח המשחקים
 

 ם ילדותנערות , נערות א' , ילדות וטרו ליגה א',.  ד
לפני תחילת עונת  בתיאום עם ועדת הנשים תקבע ועדת הליגה והגביע 

נערות , נערות א', ל , בליגהתלבוגרו 'בליגה א המשחקים  שיטתאת משחקים, 
 . ילדות וטרום ילדות

  
ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע לפני תחילת עונת על אף האמור לעיל, . ה

תהיה בת יותר משני בליגה הנמוכה ביותר  ת המשחקים משחקים, כי שיט
וזאת או כל שיטה אחרת ו/או לקבוע כי יתקיימו משחקי פלייאוף  סיבובים

 ליגות. ןבאות/הבאותת תאמה למספר הקבוצוובה בהתייחס
 
 יפורסם בציון תאריכי המשחקים..א. לוח המשחקים 3

 הקבוצות. מחייבים את כלועים בלוח המשחקים תאריכי המשחקים הקבב. 
 לא ידחו ולא יוקדמו תאריכי משחק או משחקים הקבועים בלוח המשחקים, אלא במועדים ג. 
 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)

 . לבוגרות הלאומית ישראל 
 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)

 . בוגרות לאומיתישראל 
 בארץ או בחו"ל, למועדים או סמוך להם אשר בהם

 קבועים משחק או משחקים בלוח משחקי הליגה
  בוגרות לאומית וגביע המדינה, ונמנו בשורות סגל הנבחרת

אחת, רשאית קבוצה הרשומות מיותר  או ותי שחקניתש
לבקש שינוי מועד או מועדים של  עת בדברגהקבוצה הנו

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

 
 למחנה אימונים בארץ או  בוגרותיצאה נבחרת ישראל לאומית   (ג)
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 הוראות ס"ק )ב( דלעיל. בחו"ל יחולו      
 

 )ג( דלעיל, יחולו-הוראות לשינוי מועד על פי ס"ק )א(    (ד)
 ערות ויבים בהתייחס למשחקי ליגות לנבשינויים המח

 לתחרות רשמית או למחנה אימון.נערות עקב יציאת נבחרת 
 

 ותזה יחולו, בהתאמה, גם לגבי שחקניהוראות סעיף   (ה)
 בהתאחדות ואשר שוחררו על ידי ות הרשומות זר    

 למשחקי הנבחרת הלאומית אליה הם ןקבוצותיה
 , כמתחייב מהוראות תקנות פיפ"א בדברותמשתייכ

 .מעמד והעברת שחקנים
 

 גביע קבוצה המייצגת את ישראל במסגרת  )א(    (6)
שעות מהמועד  72-פחות מאירופה והמשחקת במסגרת זו 

 , בין בארץהקבוע למשחק ליגה/גביע הקרוב
לועדת ליגה וגביע לצורך לפנות  ובין בחו"ל, תהיה רשאית

 שינוי מועד המשחק הקרוב.
 

 בקשה לשינוי מועד, על פי סעיף זה, תוגש בכתב (ב)   
 עדויום לפחות, לפני מ 14לועדת הליגה והגביע     
 המשחק נשוא הבקשה.    

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר עריכת תחרות לפני        (7)

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

 
 ועדת הליגה והגביע רשאית, בנסיבות מיוחדות שתרשמנה,         (8)

 לדחות או להקדים מחזורי משחקים שלמים בכל אחת    
 , באם הדבר יהיה דרושהעל גתמהליגות, פרט ללי

 לשם ניהול תקין וספורטיבי של משחקי הליגות.
 
 רשאית לדחות משחק, משחקים אוועדת הליגה והגביע   (9)

 מחזורי משחקים שלמים בליגות מסוימות, בגין סגירת      
 ירה רשמי של משטרתגמגרש או מגרשים מסוימים בצו ס   
 ישראל למועדים שייקבעו על ידה.   

 
 הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על דחית תאריכי(10)

 קמשחק או משחקים או מחזורי משחקים בליגות או בחל   
 מהליגות אם על פי שיקול דעתם של שני שליש לפחות   
 ממספר חברי ההנהלה הנוכחים ומצביעים בישיבה בה   
 נתקבלה ההחלטה, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות   
 החלטה כאמור.   
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 ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט על דחיית משחקים(11)
 עקב תנאי מזג אויר גרוע בכל אחת מהליגות הבאות:    

 , נשים ,ליגה לאומית נשים ,ליגה ארצית נשיםליגת על                           
 ליגה א' נשים ליגה לנערות ונערות א' וילדות וכל ליגה אחרת                            
 תתייחס למחזור  ובלבד שהחלטתהבענף הכדורגל נשים                            
 ותשלמ או לליגותלעיל,  משחקים מלא בכל אחת מהליגות הנזכרות                           
 בכל אחת מהליגות הנזכרות לעיל.                          

   
 תתפרסם יכולה שתתקבל בכל עת והחלטה כנ"ל                            

 , הפקס או הודעות לקבוצות באמצעות המיילבאמצעות                           
 באמצעי אחר עליו תודיע ההתאחדות בעוד מועד. אוטלפונית                         

 
 האחראים לקבוצות הנ"ל חייבים לנהוג בהתאם לפרסומי   

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

אוויר גרוע או מחמת סיבה שלא הייתה תלויה באף לא אחת 
 מהקבוצות. 

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

 .( דלעילג) 3כאמור בסעיף תאריך קיומו נדחה   
 

 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
 של ההתאחדות החליט לקיים במקומו משחקוהופסק ומוסד 

 .חוזר
 

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

 .על ידי מי שיוסמך על ידי אותו מוסד
  

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

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

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

 
 האמור לעיל מותנה בכך שמשחק חוזר ייערך בכל מקרה לפני  

 משחקים
 נדחים

 ומשחקים
 חוזרים
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 המגרשים
 

 תאריך המחזור החמישי שלפני תום הסיבוב השני ובכך שמשחק  
 ב'האחרונים של  סיבוב חוזר של אחד מארבעת המשחקים    
 ג' שלאחר המועד שבו היה ביום יתקיים בכל מקרה אוטומטית  
 הראשון שלאחר החלטת המוסדג' צריך להתקיים  או ביום    
 השיפוטי שקבע את קיומו.  
 ההתניה לפי סעיף זה לא תחול על ליגות שבהן אין עליות וירידות  
 .מליגה לליגה  

 
         המגרשים ומתקניהם א. . 5

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

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

 .מתקנים ומתקניהם כמפורט בנספח
 

 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 
 תימסר החלטת הועדה המבקרת בדבר הליקויים והתיקונים 
 הדרושים. 

 
 ב"כ  איגודביקורת  מגרש  תיחשב כחוקית  גם  בהיעדר     (3)

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

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

 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 על תוצאות ביקורת מליגת העל לנשיםבוצה חלקה 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
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 ושני נציג ועדת ליגה וגביעצוות בדיקה אשר הרכבו: 
 על סגל ליגת העל. הנמניםשופטים 

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

 . עות רצון נציג ועדת הליגה והגביעלשבי
 

 5לפחות  הליגה והגביע, לוועדתקבוצה אשר מגרשה לא אושר, תודיע 
 שינוי במגרשה הביתי. המועד הקבוע לקיומו של משחק, על ימים לפני

 
 ההוצאות הכרוכות בביקורת כאמור לעיל, למעט הביקורת  (8)

 יחולו על הקבוצה אשר במגרשה נערכו הביקורות ,הראשונה   
 וישולמו על ידה.   

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

 והגביע אינהים על ידי ועדת הליגה רשביקורת ואישור המג(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.            

 קבוצה  תודיע להתאחדות לפני כל תחילת עונת        (1)
אשר ת העל לנשים בליגרשה הביתי ומיקומו. קבוצה  משחקים על מג

קבוצה/קבוצות  של מגרשה הביתי הינו גם מגרשה הביתי
מועד הנ"ל גם על מגרש ביתי ב אחרת/אחרות, תודיע להתאחדות

 י.חלופי
 

 קיום  משחק  במגרש  ביתי  חלופי  טעון  אישור  ועדת        (2)
 ליגה וגביע ונתון  לשיקול  דעתה  הבלעדי.  מבלי  לגרוע   
 האמור לעיל, במקרה ובמחזור משחקים אחדמכלליות    
  או יותרת העל לנשים תשובצנה שתי קבוצות מליג   
 לשחק באותו מגרש ביתי, רשאית ועדת הליגה והגביע   
 להורות כי משחקן הביתי  של קבוצות אלה, או איזה   
 מהן, יתקיים במגרש החלופי וזאת על פי שיקול דעתה   
 הבלעדי.   

 
 והגביע  לא  תאפשר קיומו של משחק  ועדת  הליגה  (3)
 במגרש חלופי המשמש כמגרשה הביתי של הקבוצה   
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על אף האמור לעיל ומלבד משחקי גביע המדינה, במשחקי  אורחת.ה
, רשאית ועדת הליגה והגביע לאפשר קיומו וטרום ילדותילדות ליגות 

 .של משחק במגרש המשמש כמגרשה הביתי של הקבוצה האורחת
 

 הוראות תקנון זה לעניין מגרש ביתי יחולו בהתאמה        (4)
 גם על מגרש ביתי חלופי.

 
 30מגרשה הביתי של קבוצה יהיה ברדיוס שלא יעלה על   (5)
 ק"מ ממקום היישוב של הקבוצה. מקום היישוב המוגדר   
 הוא מקום היישוב הכלול בשם הקבוצה, מקום מושבה,   
  הלתה. ביקשהיהיה מקום המושב הקבוע של הקבוצה והנ   
 ק"מ, 30הקבוצה לאשר  מגרש  ביתי המצוי  מעל למרחק    
 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  (6)

 הקבוצה ואושר לצורך  זה  על  ידי  ההתאחדות,  בהתאם  
 .להוראות תקנון זה   

 
   קבוצה המשחקת על מגרש ביתי,  אשר  אינו  בבעלותה או       (7)

   בחזקתה, חייבת להמציא להתאחדות  אישור מבעל המגרש                                    
 המגרש האמור יעמוד לרשותה למשך כל עונת המשחקים.כי                                     

 
  תנאי  מוקדם לקבלת  קבוצה  חדשה  להתאחדות  יהא  כי       (8)

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

 
 המבקשת להצטרף מיקום מגרשה הביתי של קבוצה חדשה        (9)

 ק"מ ממקום היישוב של הקבוצה. 10 כחברה 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 
  הבקשה לדיוןק"מ כאמור לעיל, תובא  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 שלושה ימים ותימסר לא יאוחר מאשר    
 )על הקבוצה המבקשת להחזיק בידה העתק של 15:00שעה    
 מכתב הבקשה שעליו אישור מועד מסירת המכתב במשרדי   
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 .ההתאחדות(   
 

 ( דלעיל, נבצר מקבוצה, מסיבות1על אף האמור בס"ק ) (2)  
   שאינן תלויות בה, לקיים משחק נדחה  במגרש הביתי,   
 מגרשה הביתי לועדת הליגה ית  הבקשה  לשינותגיש  א   
 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   
 הקבוצה על  אותו  מגרש   משחק  או משחקים, חייבת   
 הביתית למצוא  מגרש ביתי אחר )להלן: "מגרש  חילופי"(   
 במקום   המגרש  שנסגר,  אשר  יקבל  אישור  ועדת  הליגה   
 והגביע.   

 
 עיל, אוצה הביתית "מגרש חילופי" כאמור ללא מצאה הקבו   
 כי  אין  אפשרות  לקיים  את  התברר  לועדת  הליגה  והגביע   
  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.   

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

 
  הגיעה ועדת הליגה והגביע, בתאום עם משטרת ישראל,  (5)  
 למסקנה כי מספר הצופים הצפוי למשחק במגרש כלשהו   
 עולה על הקיבולת של אותו  מגרש וקיים חשש בטיחותי   
 תורה  ועדת  הליגה והגביע ,לקיום  המשחק  במגרש  זה   
 עתקת המשחק למגרש אחר אשר בות על הלקבוצה 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   
 -הקבוצה כמגרש חילופי אינו מתאים לקיום המשחק    
 המגרש שבו יתקיים תא והגביע הליגהתקבע ועדת    
 המשחק.   

 
 ועדת ליגה וגביע רשאית לאשר מנימוקים שיירשמו, במהלך  (6) 
 סיבוב המשחקים הראשון החלפת ביתיות של משחקים   
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 שמשחקה של קבוצה אשר נקבעה כקבוצה  , כךבכל הליגות   
 זה, למגרשה הביתי של בסיבוב הראשון יועתק, בסיבובת מארח                                      

 הקבוצה האורחת ובהתאמה תוחלף הביתיות בין שתי   
 קבוצות אלה גם בסיבוב השני.   
 ור לעיל, מותנית בהגשת בקשה לועדתמהחלפת ביתיות, כא   
 ימים 8הליגה והגביע, חתומה על ידי שתי הקבוצות, לפחות    
 בין שתי הקבוע לקיום המשחק הראשון לפני המועד   
 קבוצות אלה.   

 
  מור בס"ק ג' לעיל,כאהודיעה קבוצה על מגרש ביתי חלופי   (7) 
 ביתי של הקבוצה במקרההישמש המגרש החלופי כמגרשה    
 בו נמנע ממנה לשחק במגרש הביתי מהעילות המנויות   
 בסעיף זה לעיל, אלא אם החליטה אחרת וועדת ליגה וגביע.   

 
  אויר גרוענוהל בדיקת מגרשים במזג  ה. 

 
 קבוצות בכל הליגות חייבות להופיע למשחק ליגה בכל מזג אויר.   

 כנ"ל, יידחה רק אם שופט המשחק ימצא, לפני משחק ליגה  
 תחילת התחרות, כי המגרש במצב כה גרוע שאין כל אפשרות  
 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 

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

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

 
   כל קבוצה חייבת להודיע להתאחדות על השעה שבחרה (4) 
 לקיום משחקיה הביתיים.  
   
 והגביעבמקרים יוצאים מן הכלל, רשאית ועדת הליגה   (5) 
 לאשר לקבוצה מסוימת התחלת משחקים מוקדמים בשעות  
 שונות מאלה שנקבעו לעיל.  

 
 הכלל, רשאית ועדת הליגה והגביע ןבמקרים יוצאים מ  (6) 

 לשנות מיוזמתה את שעות ההתחלה של משחקים מסוימים,    

 שעת
 התחלת

 ומשך 
 המשחק
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 חובות
 הקבוצה
 הביתית

 לצורך ניהול תקין של משחקי הליגה, וזאת לפי שיקול דעתה  
 ים כאלה, תורה ועדת הליגה והגביעהבלעדי. במקר  
 משחקיהן לקבוצות הנוגעות  בדבר  על  שעת תחילת  
 הביתיים.  

                          
 קבעה ועדת הליגה והגביע את שעת התחלת המשחק, יחל  (7)                       
 ק בדיוק בשעה היעודה.שחהמ  

 
 דקות לפחות לפני 30 כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק(   8) 
 . המועד הקבוע להתחלת המשחק  

 
 על נשים חייבות הקבוצות להתייצב שעה לפני תחילת המשחק   ה(  בליגת 9)                        

 .שופט המשחקולהמציא את טופס המשחק ל                               
 

 ות על הקבוצ ,בכל אמצעי שידור נשים משודרלעל ה( היה ומשחק ליגת 10) 
 לפני תחילת המשחק.משעה הקבוצות לא יאוחר חובה להמציא את הרכבי                    

 
 גרש נשים כי המלובה לדאוג במשחקי ליגת העל (  על הקבוצה הביתית ח11)                       

 המשחק. תחילתלפני שעה  פנוי יהא לפחות                               
       

 משך המשחקים   ב.            

 פסקה של ה דקות עם 45פעמיים :, א' ליגהארצית ,  ( בליגת על, לאומית,1)
 דקות.15     

 דקות. 15דקות עם הפסקה של  45ם פעמיילנערות: בליגות  (2)
 דקות. 15דקות עם הפסקה של  40 : פעמיים'א בליגה לנערות( 3)
 : ועדת ליגה וגביע תקבע את משך המשחקיםוטרום ילדותילדות בליגה ל( 4)
 טרם תחילת עונת המשחקים.     

 
 הכנת המגרש וציוד עזר למשחקים            א. .7
 

 על הקבוצה הביתית להכין:  

 ( "מתקנים נספח") 'זבנספח את מגרשה כמתחייב מהוראות  (1)
 של תקנון זה.

 ס"מ. 50*40לשופטי הקו, אשר מידותיהם יהיו דגלונים  2 (2)
 כדורים במצב תקין, אשר מידותיהם יהיו בהתאם לאמור 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)
 רפואי, ואשר יימצאו במגרש עד לאחר סיוםוכוח אדם    
 המשחק.   
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 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
 
 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

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

 
 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, ניותוהשחק השופטים של לשלומם, הצורך במקרה

  .סביבתו או/ו המשחק משדה הבטוחה
 

   
 הזמנת שופטים ותשלום דמי שיפוט .ג

 
 על הקבוצה הביתית להזמין שופט משחק:                   

 
 בכל הליגות תעשה הזמנת שופטים דרך פורטל ההתאחדות או             (1)

. על אף האמור לעיל, על קבוצה שעות 72-מבאמצעות הפקס לא יאוחר 
   ימים טרם מועד המשחק. 7להזמין שופטים ביתית בליגת העל לנשים 
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 אי הזמנת שופט על ידי הקבוצה הביתית, תחשב כאי          (2)
 הופעה למשחק, על כל התוצאות הכרוכות בכך.   

 
 ועדת הליגה רשאית להורות על שיגור שופט למשחק        (3)
 וגביע, לפי שיקול דעתה. ליגה   
      
   על הקבוצה הביתית לשלם אגרת שיפוט כפי שנקבע   (4)

 או ייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות ויפורסם  
 בפרסום רשמי.   

 
   במקרה של שינוי במקום או במועד המשחק תודיע על   (5)

לפני משלושה ימים  , לא יאוחרכך הקבוצה הביתית להתאחדות
 המשחק.

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

 
 

 שילוט וכרטיסים .ד
 

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

 
 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  
 ההתנהגות ועל חובתו לקיימם וזאת בנוסח המופיע בנספח  
 לתקנון זה. 'ד  

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

 
 כללי א.   .8

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

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

 הגשת
 הדו"ח
 הכספי

 ותשלום
 אחוזי

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

 
 רק נציגי קבוצות המוכרים על ידי ההתאחדות, ואשר דוגמת (4)  

חתימתם הוגשה להתאחדות על ידי הקבוצות, בתחילת העונה, או 
לקבל כרטיסים עבור  רשאים –נציגים הנושאים עימם ייפוי כוח 

 קבוצותיהם.
   בעת קבלת הכרטיסים על מקבל הכרטיסים לחתום על

 קבלתם.
 

 יום סיבוב של תחרויות ליגה, על כל הקבוצות להחזירעם ס ( 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     
 למפורט להלן:ילד"( ובמספר, בהתאם     

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

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

 
 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 18המעידה כי הינו מתחת לגיל תעודה      
 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     
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 ל, רשאית קבוצהימבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לע )ב(   
 לייעד כרטיסים, במחירים מופחתים, לסטודנטים,    
 .פנסיונרים, נשים, ונכים בהתאם לשיקול דעתה    

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

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

 
 הקבוצה המארחת רשאית לייעד כרטיסים לקבוצה )ד(   
 דיםעהאורחת במחיר מופחת ממחירי הכרטיסים המיו    
 לאוהדיה.    

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

 .בהתאמה
 

               המיועדים  תגרום לכך שכל הכרטיסיםהקבוצה המארחת  )ה(
לרשות מי מטעמה,  או/לקבוצה האורחת יועמדו לרשותה ו

)כך למשל, אם  17:00בשעה  המשחק יום לפני שה ימיםיש
המשחק ביום שבת, הכרטיסים יועברו עד יום א' שלפני. אם 

וכן  ,המשחק ביום ב' הכרטיסים יועברו עד ליום ג' שלפני כן
 .(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 מנויים ( )א(6)האמור בסעיף  )ו(   
 לעונת משחקים.    

 
 הגשת הדו"ח הכספי ותשלום חלקה של ההתאחדות ב. 

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

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

 
 "לא נמכרו כל  -במקרה כאמור, יש לציין בטופס הדו"ח    
 כרטיסים"ה   

 
משוחררות מהגשת הדו"ח, אותן הקבוצות, אשר כלל אינן מוכרות  (3)

 באף לא אחת מתחרויותיהן. כרטיסי כניסה,
 
ימים לאחר מועד  4קבוצה חייבת להגיש את הדו"ח לא יאוחר מאשר  (4)

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

דוגמת חתימתו הוגשה למשרדי  דות, ואשרחכמיופה כוח כלפי ההתא
 ההתאחדות.

 
המשחקים  בתשלום חלקה של ההתאחדות מהכנסותחייבת קבוצה  ( 6)

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

 במסגרת  תחרויות האליפות.
 
 

          מינוי השופטים א. .9

 מינוי השופטים ועוזריהם, כמו שיבוצם למשחקים השונים,  

 ה על ידה.נהנהלת איגוד השופטים או מי שנתמייעשה על ידי   

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

 
   החליטה הנהלת ההתאחדות לחייב קבוצות בליגה או (2)  
   תקבע מפעם –בתשלום אגרת שיפוט  מסוימותבליגות    
 לפעם את שיעור האגרה ותפרסמה בפרסומה הרשמי.              

 
 א' בתשלוםליגה ו ארצית  חויבו קבוצות מליגות על, לאומית (3)  
  אגרת שיפוט כפי שנקבעה על ידי הנהלת ההתאחדות, יהא   
 מועד תשלום האגרה בעת ובמעמד הגשת הדו"ח הכספי   
 תקנון היסוד של( של 2ג) 10להתאחדות כאמור בסיף    
 .ההתאחדות   
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 אי הופעת שופט ג. 

 לא הופיע שופט עד לשעה שנקבעה להתחלת המשחק, יחולו  
 ההוראות הבאות:  
  ינהל אחד -נשלחו על ידי איגוד השופטים שני עוזרי שופט (1)  
 מהם את המשחק. בהעדר הסכמה בין עוזרי השופט מי מהם   
 .המשחק בהגרלה ביניהםייקבע שופט  –ינהל את המשחק    
 ק.שחינהל את המ -הופיע עוזר שופט אחד בלבד (2)  
   ידחה המשחק והודעה על –לא הופיעו השופט ועוזריו  (3)  
 .ייתו תימסר מיד למשרדי ההתאחדותדח   

 
 פעולות ובדיקת השופט לפי תחילת המשחק 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  
 שהוגשו לו על ידי ראשי שתי הקבוצות. יותנשימות השחקר .5  
   הוגשו לו על ידי ראשי  קים אשרשחמכרטיסי ה .6  
 ותעם הרשום ברשימת השחקני אותם השתי הקבוצות, ישוו   
 ויקפיד אם אושרו לעונה השוטפת.   
  ם רשימת ע ן, והשוואתןעל גב חולצותיה יותמספרי השחקנ .7  
 .ותהשחקני   
 סדרנות ו/או משטרה. .8  
 תלונות הקבוצות בדבר טיב המגרש ומתקניו. .9  
 להשתתף במשחק. ותהמועמדות חוקיות השחקני .10  
 יבדוק אם הנמצאים בשדה המשחק הם האנשים הזכאים .11  
 לכך בלבד.   
 דם רפואי.אציוד וכוח  .12  

 תיקון ליקויים במגרש ה. 
   מצא השופט ליקויים כלשהם וליקויים אלה ניתנים לתיקון או  
 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)  
 הקבוצות.שתי של  ותרשימת שחקני א.   
 כל טופס אחר המתחייב מהוראות תקנון זה. .ב   
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 ס דו"ח השיפוט בדייקנות רבה,פעל השופט למלא את טו (3)
 תוך ציון מדויק של כל תקרית שאירעה במשך המשחק,   
 , אשר התבטאה בהנפת כרטיס צהוב, ניתלרבות אזהרות שחק   

 וכן ציון מדויק של כל תקרית, אשר אירעה במגרש או                                      
 .בסביבתו, גם לפני המשחק וגם לאחר סיומו                                     

  דו"ח השיפוט הוא המסמך הקובע בכל הנוגע למצב המגרש, (4)
  שעת התחלת המשחק וסיומו, השערים שהובקעו וכן כל  
 ר אירעו בו או מידשריות, אהעובדות הנוגעות למשחק, התק  
 לאחר סיומו.  
 שר שותפואות כל השאלות הנוגעות לחוקיות השחקני  
  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  
 בידי בית הדין המשמעתי, כאשר האירועיםוהגביע, או   
 הקשורים במשחק הובאו לדיון בפניו.  

 
 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

 יותבמשחקיה אך ורק שחקנ כל קבוצה רשאית לשתף (1)  
 כחוק.ות הרשומ   
 כל קבוצה חייבת להעמיד לתחרות את ההרכב החזק ביותר (2)  
 .ותיהמקרב שחקנ   
 הלאומית אינן רשאיות לשתףוקבוצות ליגת העל  (3)  
 .ניתהקבוצה כשחק נת או מנהלתהרשמיים את מאמבמשחקיהן    
 אשר נית אינה רשאית לשתף במשחק רשמי שחקקבוצה  (4)  
 באותו יום במשחק רשמי אחר.פה השתת   

 
 תלבושות הקבוצות ב. 
 חקניותקבוצה תגיש לשופט לפני כל משחק, את רשימת הש (1)  
 .99 –ל  1שמספריהן בין  ןואת מספרי חולצותיה   
   
 יהיו קבועים ויהיו אלה המספרים ותמספרי חולצות השוער (2)  
   1 – 22. 

 
המספר, שמה ,  מעל יירשם לנשיםליגת העל על גבי חולצת שחקנית ב (3)

 העל לנשיםקבוצה שאינה נמנית על ליגת  .בשפה העבריתנית של השחק
נית של השחק הרשאית להוסיף על גב החולצה מעל המספר את שמ

 בכפוף לאישור ועדת ליגה וגביע.בשפה העברית 
 

 הרכב
 הקבוצות

 המתחרות,
 התלבושות

 ורשימת
 החלפת

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

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

 .במשחקיה תופיע בהן התלבושות על מההתאחדות                                     

 
  אתתקבע לכך ההתאחדות ש במועדים תגיש ת העלבליג קבוצה (     6)                           

 שחקנית  של וגרביים מכנסיים ,חולצה) המלאות התלבושות                                     
 במערכת ורישומן צילומן ,אישורן לשם וזאתושל שוערת( 
 .הממוחשבת

 
  הוספת ,תלבושת הוספת לרבות)  בתלבושות פרט בכל שינוי כל (      7)                           

  בקבוצות'( וכו עיצוביים ,גרפיים שינויים ,חסות נותן שם                                      
  התלבושות ולעדכון ההתאחדות לאישור כפוףליגת העל,                                       
 .הממוחשבת במערכת                                      

 
  לפחות להרכבת אפשרות תכלולנה יוגשו אשר התלבושות(      8)                            

 : לבוש של שונים סטים שלושה                                      
 

 שתי וכן במשחקיה הקבוצה תופיע בהם התלבושתא.                                       
  אחת כשתלבושת( לחלוטין ושונות חלופיות תלבושות                                           
    א"פיפ להנחיות בכפוף והכל ) מלא לבן בצבע תהיה לפחות                                           

   כפי והנחיותיה ההתאחדות לכדורגל  ולאישור א"ואופ      
 .לעת מעת שתהיינה      

 
 צבעי כי המשחק תחילת לפני לוודא המשחק שופט על(        9)                           

 מטעים ובלתי שונים יהיו המתחרות הקבוצות של התלבושת                                       
 

 : הממוחשבת המערכת  ( 10)                         
 

 למשחק להופיע האורחתה הקבוצ על נשים לליגת הע במשחקיא. 
  תלבושתה מצבעי ניכר באופן שונה יהיה צבעה אשר בתלבושת    

 .השיפוט צוות ושל הביתית הקבוצה  של    
 

  ויאושרו תאש בפורטל ההתאחדומר יתואמו התלבושות צבעיב.                                   
  לפי )כך לשם שיקבע אחר גורםכ או( המשחק שופט ידי על                                      
  שיהיה כך ,הממוחשבת המערכת באמצעות ,המלא דעתו שיקול                                      
 . הקבוצות תלבושות בין ניכר שוני                                      

 

  התלבושת את הממוחשבת למערכת להזין הקבוצות על. ג                           
  ולהנחיות למועדים בהתאם למשחק להופיע בכוונתן איתה                                      
 פורטו להלן : שי                                      
 

 שבוע ימים לפני מועד המשחק על הקבוצה הביתית לאשר את ( 1)                                  
 . תתלבושת הקבוצה ובגדי השוער                                       

 
 שעות מיום אישור התלבושת על ידי  24-( מייד ולא יאוחר מ2)                                  

 הקבוצה הביתית תאשר הקבוצה האורחת את תלבושת                                        
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 . הקבוצה ותלבושת שוערת הקבוצה                                       
 

  כי סבר אם אלא שהוגשו התלבושות את יאשר המשחק שופט( 3)                                  
 עם תקינה בצורה המשחק את לקיים עליו יקשההדבר 

אז יורה על שינוי צבעי התלבושות ש ,כפי שהוגשו התלבושות
כדלקמן: ראשית תבחן האפשרות לשנות את תלבושת שוערת 

הקבוצה  שוערתהקבוצה האורחת, לאחר מכן את תלבושת 
וככל ולא יהיה בשינוי או בשינויים אלו בכדי לאפשר הביתית, 

קיום המשחק בצורה תקינה, לפי שיקול דעתו של שופט 
המשחק, יורה שופט המשחק לקבוצה האורחת על שינוי 

 תלבושת שחקניות השדה.  
 

 היה ולא ניתן לקיים את המשחק גם לאחר שינוי מדי הקבוצה ( 4)
 להחליףהאורחת יוכל שופט המשחק לדרוש מהקבוצה הביתית      
 כולה או -ת תלבושת שחקניות השדה של הקבוצה הביתית א     
 חלקה, להנחת דעתו.      
 
 הקבוצות נדרשות להשלים את מלוא הפעולות הדרושות ( 5)

 בהתאם ללוחות הזמנים, כפי שיפורסמו על ידי ההתאחדות,      
 מעת לעת, לשם קבלת אישור משופט המשחק במערכת      
   הממוחשבת )לרבות עדכון תלבושת חלופית מקום בו התלבושת      
 לא אושרה על ידי שופט המשחק(.והמקורית אשר הוצעה      

 
 איחור של קבוצה בביצוע הפעולות הנדרשות במערכת התיאום ( 6)

 יהווה עבירה משמעתית.     
 
 שופט המשחק את התלבושות במערכת לאחר אישור( 7)

 הממוחשבת לא תחול על הקבוצות החובה להביא אלו ממערכות      
 התלבושות האחרות.      

 
 היה ומכל סיבה שהיא לא אושרו התלבושות, בכל מועד שהוא( 8)

 ומכל סיבה שהיא, חובה על שתי הקבוצות להגיע עם מלוא      
 שלושת 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.     
 

   
 ילדות  ת, נערוא', וכן בליגות וליגה לאומית ארצית במשחקי ליגות   (11)                        

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

 
 בנוסף, חייבת הקבוצה הביתית להביא עמה מערכת חליפית ( 12)                        

 נוספת של תלבושת בצבע שונה מצבע התלבושת שעמה יופיעו                                 
 למשחק, למקרה שתידרש על ידי שופט המשחק  ותיהשחקני                                

 .ותיהלהחליף את צבע התלבושת של שחקני                                
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 לבוא עם שתי חולצות ותשתי הקבוצות חייב ותשוער ( 13)                       
 בצבעים שונים, למקרה שיידרשו על ידי שופט המשחק        
 .ןלהחליף את צבע חולצת                    

 
  הקבוצות תדאגנה שתלבושתן לא תהא דומה בצבעהשתי (   14)           

 השופטים. לתלבושתם של שופטי המשחק וכפי שהונהגה באיגוד                    
 

  מספרי יסומנו באופן ברור יות ותיהם של כל השחקנעל גבי חולצ(    15)           
 .ותהשחקני          

 
 ותלשחק בנעלי כדורגל בלבד, פרט לשחקני ות חייב ות השחקני     (16)           

 לשחק בנעליים סוליות גומי. ותאשר חייב וטרום ילדותות לילד הליגב          
 

 כראשי קבוצה. ןלענוד סרט שרוול, המזהה אות ותראשי הקבוצות חייב(      17)                       
 

 , המספר יהיההמספר שונה על גבי חולצתישא קנית תכל שח(       18)                       
 לשופט. , אשר תוגשותברשימת השחקני מהזהה למספר הרשום ליד ש             

 
 באותו משחק,ה להחליף את מספר חולצת תרשאי האינ נית שחק              
 את רשות השופט. האלא אם קיבל   

 
 שנרשמה על גבי החולצה יופיע שם הקבוצה כפי (19)            
 או אית להופיע עם תלבושת הנושאת אותקבוצה אינה רש בהתאחדות.   
 הקשורים למפלגה או רשימה אותיות, סמל, סיסמא   
   לכנסת.   
 כל פרסום על גבי תלבושת יישא אופי מסחרי בלבד.   

 
 כהמדרי/נתומאמ ניתוכרטיסי שחק יותרשימת השחקנ ג. 

 
 שנכללו ותאך ורק שחקניקבוצה רשאית לשתף במשחקה  (1)  
 ברשימה שהוגשה לשופט לפני תחילת המשחק.   

 
 תוגש לשופט על ידי ראשי הקבוצות לפני ותרשימת שחקני (2)  
 הקבוצה ותהתחלת המשחק, בצירוף כל כרטיסיהם של שחקני   

הקבוצות וכן או רשימה שהופקה מפורטל  להשתתף במשחק ותהעומד
בהתאם להנחיות שיועברו על ידי  כלכרטיס מאמנת הקבוצה ה

 .ההתאחדות מעת לעת
 

 תגיש לשופט את רשימת העל לנשיםקבוצה בליגה  (3)  
 60 לפחות תחההרכב הפו ותרשימת שחקנין בציו ות השחקני   
 .דקות לפני מועד פתיחת המשחק   

 תיערכנה, אך ורק על גבי הטפסיםות רשימת השחקני(        4)
 המונפקים על ידי ההתאחדות.הרשמיים    
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  ותהשחקני תכלולנה את מספרי כרטיסי ות רשימות השחקני (5)  
 .ניתשל כל שחק הואת המספר המופיע על גבי חולצת   

 אשר תוגש לשופט על ידי יותאין לכלול ברשימת השחקנ   
 בעונש של הרחקה ותהנמצאות ראשי הקבוצות, שחקני   
 לעשות כן, במקום המיועד לכךממשחקים, אולם חובה    
  .יותבטופס רשימת השחקנ   

 .כפי שנרשמה בהתאחדות ניתהמלא של השחק ה יש לציין את שמ (6)  

  .הקבוצה היריבה ותראשי הקבוצות יבדקו את רשימת שחקני (7)  
   

  יוגש על ידי ראשי ותשל שחקני ןכל ערעור על חוקיות שיתופ (8)
 משחק, או עד לסיומו, ופרטיהקבוצות לפני התחלת ה   
 ערעור יצוינו, על ידי השופט בדו"ח השיפוט שלו.ה   

 קבוצה לא תורשה להתחיל במשחק, אלא אם לאחר מסירת (9)  
 כאמור דלעיל. ותיהשחקני רשימת   

 את ות, יציין השופט ברשימת השחקניניתקת החלפת שחבע (10)  
 .פההמחלי ניתשל השחק השמ   

   
 במשחק ותשחקני  החלפת ד.
 

 מתוך רשימתניות במהלך המשחק להחליף שחקהקבוצה רשאית,   
 שהגישה לשופט המשחק כמפורט להלן:יות השחקנ  
 .ותשחקני 3רשאית להחליף עד  -העל נשיםבליגת ה קבוצ (1)  

 שחקניות . 5רשאית להחליף עד  -( בליגה לאומית2)                         
עצירת המשחק .שחקניות 7רשאית להחליף עד  -'(  בליגה ארצית ובליגה א3)                         

פעמים במהלך המשחק, לא  שלושעד  תתאפשר, לכל קבוצה, כאמור  ותהחלפת שחקנילצורך 
  כולל חילופ/ים שהתבצע/ו במהלך מחצית המשחק.

 .ותשחקני 5ת להחליף עד רשאי -נערותקבוצת ( 4)                         
. עצירת המשחק לצורך להחליף ללא הגבלה רשאית -'( קבוצת נערות א5)                         
פעמים במהלך המשחק, לא כולל  שלושעד  תתאפשר, לכל קבוצה, כאמור  ותהחלפת שחקני

  חילופ/ים שהתבצע/ו במהלך מחצית המשחק.
 רשאיות להחליף ללא הגבלה  ( קבוצת ילדות וטרום ילדות6)                         

  לרבות החזרה לשדה המשחק של שחקנית שהוחלפה.                               
 ( לעיל,(5)-(1כאמור בס"ק ) נית פה שחקקבוצה אשר החלי( 7)  
 במשחק.ה ולשתפ האינה רשאית להחזיר        
 על ידי שופט המשחק, על האשר הורחק ניתין להחליף שחק( א8)  
 .בשחקנית אחרת הידי מילוי מקומ       

 
 

       משקיף על ידי ועדת ליגה וגביע  מינוי א.  .11

 משקיפים לכל  מינויועדת הליגה והגביע רשאית להורות על   
 משקיפים
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 .תחרות שהיא  

 משקיף על פי בקשת קבוצה מינוי ב. 

 משקיף למשחק. מינויכל קבוצה רשאית לבקש   
 המשקיף על הקבוצה מינויבמקרה כנ"ל יחולו הוצאות   
 המבקשת.  

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

 הדו"ח יוגש למחרת יום המשחק.   

 אין בסמכות המשקיפים להתערב בהחלטותיו של השופט. (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) 
 שאירעה במהלך המשחק, לפניציון מדויק של כל תקרית   
 סיומו או לאחר סיומו.  

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

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

 על לנשיםהת ליג –משקיף המשחק  ה.

 'היחולו הוראות נספח ת העל לנשים על משקיף במסגרת ליג 
 לתקנון זה. 

 

 הגדרות א. .12

 אחדקבוצה המבקיעה בתחרות, לפחות שער  - 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.    

 תוצאות
 משחקים,

 קביעת
 המיקום

 בטבלאות
 הליגה
 ושיטת
 העליות

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

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

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

 
 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.               

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

 
 שיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה ג.

    תחולנה  רום ילדותוהילדות וט הנערות במשחקי ליגות הנשים,   (1) 
 ההוראות הבאות:                          

 
 על שוויון, אם מספר הנקודות של שתי הקבוצות או יותר יורה )א(

הקבוצה אשר לה  צחונות, היינויייקבע מיקומן עפ"י מספר הנ
לאחרות, תמוקם במקום  צחונות גדול יותר מאשרימספר נ

תמוקם במקום  צחונותיהנ יה במספריהגבוה יותר, השנ
 שלאחריה וכן הלאה.

 
וגם במספר  במקרה שוויון בין שתי קבוצות או יותר גם בנקודות )ב(

בטבלה בהתייחס למשחקים ייקבע הדירוג  –צחונותיהנ
יותר המצויות במצב של שוויון  שהתקיימו בין שתי הקבוצות או

שצברה את מספר הנקודות הגדול ביותר  כאמור לעיל. הקבוצה
 ביניהן תדורג ראשונה בין שתי הקבוצות או יותר במשחקים

שצברו  המצויות במצב של שוויון. במידה ומספר הנקודות
העונה יהיה  ים ביניהן( במהלךהקבוצות )שבשוויון במשחק

שהתקיימו ביניהן.  שווה, יקבע הפרש השערים במשחקים
בהפרש השערים במשחקים  במקרה של שוויון גם בנקודות וגם
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 שהובקעו במשחקים בין שערי הזכות ביניהן, יקבע מספר
 הקבוצות המצויות בשוויון.

 
נות והן צחויבנ במקרה של שוויון בין קבוצות, הן בנקודות, הן )ג(

העונה )עפ"י הקריטריונים  במשחקים שהתקיימו ביניהן במהלך
ויש צורך לקבוע מיקום סופי בטבלת  הקבועים בס"ק )ב( לעיל(

ת ליגה ירידלצורך קביעת האלופה ובין לצורך  המשחקים, בין
ובין הצורך לקבוע במסגרת משחקים כלשהי,  השתתפותלבין 

או משחק מכריע,  אלה ייערך בין קבוצות ,מיקום סופי בטבלה
על מגרש שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע כאמור טורניר 

מטר במקרה של  11בשיטת משחקי הגביע )הארכה ובעיטות 
 היעדר הכרעה(. 

 
 

 פההענקת תואר אלו ד.
 

 קבוצה המדורגת במקום הראשון בטבלת כל ליגה, יוענק (1)  
 ליגה בהתאם לליגה אליה היא משתייכת. פתלה התואר אלו   

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

 
  

 במקרה שהתפנה מקוםות שיבוץ קבוצות בליגה לבוגר .ה
 לועדת הליגה והגביע הסמכות לשבץ קבוצה במקום  
  ,ליגת על , לאומית , ארצית וליגה א' -תורלבוג בליגותשהתפנה   

 בגין אי רישום, הפסקת פעילות, פירוק  מכל סיבה שהיא, לרבות                         
 קבוצות. קבוצה ואיחוד                         

   
 שיבוץ הקבוצות ייעשה בהתאם לאמור להלן:  
   
 לקבוצה, אשר בתום עונתעדיפות ראשונה תינתן  (1)  
 התפנה מקום,  , בההמשחקים נקבעה כיורדת בליגה   

 היורדות בתום העונה. על פי סדר מיקומן של הקבוצות                                      
 

עדיפות במידה והתפנו מקומות מעבר לקבוצות שנקבעו כיורדות,  (2)
המשחקים מיקומה היה  תינתן לקבוצה, אשר בתום עונת שנייה

התפנה  ה, בהכעולות לליג והקבוצות אשר נקבע במקום הבא לאחר
  .העולות בתום העונה עפ"י סדר מיקומן של הקבוצות מקום, 

 
 תוצאות משחקים במקרים של הפסקת משחק .ו

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

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

 במקרה כנ"ל תהא תוצאת המשחק התוצאה שהוגשה    
 שדה המשחק עד להפסקתו.ב   

   הדין המשמעתי בעבירה הורשעה קבוצה על ידי בית (2)  
 הקבוצה את 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 שתי4) מהעבירות 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 )   
 .ותהופעה ללא רשימת שחקני א.   
 בקבוצה.מות רשו ןשאינניות שיתוף שחק ב.   
 שלא כחוק.נית שחקשיתוף  ג.   
 בהסגר, או בעונש הרחקה ההמצוי ניתשיתוף שחק ד.   
  ממשחקים. )הרחקה ממשחקים, לצורך סעיף זה,    
 כוללת גם "הרחקה אוטומטית" בהתאם לתקנון    
 המשמעת(.    
 בניגוד להוראה מהוראות תקנון ניתשיתוף שחק ה.   
 ההתאחדות.    
 תקנון משחקי האליפותאי מילוי הוראה מהוראות  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.    
 בשופט על ידיהתפרצות קהל אוהדים ו/או פגיעה  ח.   
 או אוהדיה של קבוצה, אשר כתוצאה ממנה, ותיהשחקני    
 לא החל משחק או לא הסתיים במועדו.    
   עזיבת שדה המשחק או סירוב קבוצה להמשיך ט.   
 במשחק, בניגוד להוראות השופט.    
  תהקבוצה או ממלא ניתהפסקת משחק באשמת שחק י.   
 הקבוצה.נת או מאמ תתפקיד בקבוצה, לרבות מנהל    
 .אי הזמנת שופט על ידי הקבוצה הביתית יא.   
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אלופת 
 האלופות

 

 ערעורים
 

 אי הופעה למשחק. יב.   
 

  הפסקת פעילות תוצאות משחקים במקרים של          .יב
 כל תוצאות משחקיה, יקבעו מכל סיבה שהיא קבוצה הופסקה פעילותה של 

סיבוב  ,הפסקת הפעילותהקבוצה, טרם  אלא עם כן השלימה  3:0כהפסד 
ישארו בעינן י להפסקת הפעילותאזי תוצאות משחקיה עד  ,חקים מלאמש

-ל ות המשחקים בהן לא שיחקהתוצאייקבעו  הפסקת הפעילותוהחל מיום 
 לחובתה.  3:0

 
בפתיחת כל עונת ועדת ליגה וגביע בהתאם להמלצת ועדת נשים רשאית לקבוע כי  .6

 שהוכתרה כאלופת המדינה לבין  משחקים, יתקיים משחק בין הקבוצה
 לי איטרים הקודמת. המשחק יתקיים במגרש נמחזיקת הגביע, בעונת המשחק

שייקבע על ידי ועדת הליגה והגביע. במידה והקבוצה האלופה היא גם מחזיקת הגביע, 
 יתקיים המשחק בין האלופה לבין הקבוצה שדורגה במקום השני.

 
מטר )ללא הארכה(  11דקות, יבעטו הקבוצות בעיטות  90ככל ולא תושג הכרעה לאחר סיום 

 ( לתקנון גביע המדינה. 2ב ) 6כמפורט בסעיף 
 
 

             קבוצה רשאית לערער על החלטותיה של ועדת הליגה והגביע.    (1) .14

 נימוקי הערעור.עותקים ויפורטו בו  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.  

  5הגשת ערעור תחשב חוקית אם תגיע למשרדי ההתאחדות, תוך   (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.  
  תחשב כבלתי חוקית. –איחור בהגשת ערעור מעבר למועד הנקוב   

 
 תוקף א. .15

   לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלת (1)  
 26/5/2020ההתאחדות לכדורגל בישראל בישיבתה מיום    

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

 
 תחולה ב. 

 תוקף,
 תחולה

 ושינויים
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 המסונפות להתאחדותנשים ה קבוצותתקנון זה חל על כל  (1)  
 .ותיהלכדורגל ועל כל שחקני   

 
 בהתאחדות,ות הרשומ ותתקנון זה יחול על כל השחקני (2)  
 , עסקני ההתאחדותותתפקידים בקבוצות, מאמנ ותממלא   
 .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.   

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

   
 

 בנות לכדורגל  יתאקדמי   א'נספח 
 

  ם ילדותליגות ילדות וטרומשחק נספח ב'       תקנון  
 

 כדורגלנספח ג'        כללי התנהגות במגרש 
 

 למשחקיםמנוי /כרטיס כניסהנספח ד'       
 

 לנשים משקיפים בליגת העל  ה'     נספח 
 

 יישום תכנית נגד גזענות         נספח ו'

 תקנון מתקנים     נספח ז'     
 

 נהלים    נספח ח'
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   א'נספח 

   אקדמיית כדורגל לבנות
 

 
 אשר תהווה חלק מהאקדמיה למצוינות.תוקם אקדמיית כדורגל לבנות  .1
 

במהלך שהותן באקדמיה, יתגוררו השחקניות בתנאי פנימייה, וילמדו בבתי ספר  .2
 באזור אשר ימצאו מתאימים לשילובן של השחקניות.  

 
מטרת האקדמיה הינה קידומן של שחקניות צעירות תוך שימת דגש על הפן  .3

המקצועי / ספורטיבי יחד עם חינוך להקניית ערכים, טיפוח מנהיגות ושאיפה 
 למצוינות ולהישגיות. 

 
במסגרת האקדמיה תוקם קבוצת כדורגל בנות אשר תכונה "קבוצת האקדמיה".  .4

ולה של הקבוצה, לרבות מינוי צוות ההתאחדות תהיה אחראית לניהולה ולתפע
מקצועי ומנהלי. בטרם תחילת עונת משחקים יקבע הצוות המקצועי של האקדמיה 

ששחקנית  שחקיםאת שנתוני השחקניות באקדמיה וכן נהלים לגבי מספר המ
דרכי וכמו כן, נהלים לגבי , האקדמיה רשאית לשחק בליגה בהתאם לשנתון שלה

 .יציאה והגעה לאקדמיה
 

 על האקדמיה תימנה שחקנית אשר תענה על כל התנאים המפורטים להלן:  .5
 

המנהלת המקצועית של  -היא זומנה לאקדמיה, על ידי הצוות המקצועי 5.1 
 קבוצת האקדמיה. האקדמיה ומאמנת

 
השחקנית נתנה את הסכמתה להשתלב באקדמיה על בסיס התנאים  5.2 

 ובתנאי תקנון זה.והכללים על פיהם מתנהלת האקדמיה 
 

 18ל שטרם מלאו לה )ככשל השחקנית  םהאפוטרופוסיהורי השחקנית /  5.3 
שנים( נתנו את הסכמתם, בכתב, לשילובה של השחקנית באקדמיה על בסיס 

 התנאים והכללים על פיהם מתנהלת האקדמיה ובתנאי תקנון זה.
 

נים( נתנו את ש 18ל שטרם מלאו לה )ככסיה והשחקנית והוריה/ אפוטרופ 5.4 
בכתב, לכך שהשחקנית ו/או מי מטעמה לא יתנו  הסכמתם והתחייבותם

)להלן: "חוק  1988 -חוק הספורט, תשמ"ח "הודעת קטין" כמשמעותה ב
הספורט"( במהלך כל שהותה של השחקנית באקדמיה לצורך מעבר מקבוצת 

 האם שלה.
 

קיים הסכם תקף בין לעיל  5.4 -5.1ככול שבמועד בו התקיימו תנאים  5.5 
שנה  18השחקנית לקבוצה בה היא רשומה )ואם טרם מלאו לשחקנית 

מובהר כי ההסכם צריך להיחתם עם אפוטרופוסיה( וההסכם אוסר על 
אזי תנאי  -השחקנית לעבור לאקדמיה ללא הסכמת הקבוצה בה היא רשומה

 נוסף למעבר השחקנית לאקדמיה הינו הסכמת הקבוצה הנ"ל.
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בזימונה של שחקנית לאקדמיה משום התחייבות ההתאחדות לשהותה אין  .6

ופעילותה בה לפרק זמן מסוים. לקראת תחילת כל עונת משחקים, יהא הצוות 
המקצועי רשאי לזמן לאקדמיה בנות חדשות, וכן להחליט על שחרורן מהאקדמיה 

 של בנות אשר לדעתו אינן מתאימות למסגרת האקדמיה.
 

ותוודא כי הוראות תקנוני ההתאחדות וחוק הספורט, בכל ההתאחדות תדאג  .7
הקשור לביטוחים ולבדיקות רפואיות, ימולאו ויבוצעו לגבי כל שחקניות האקדמיה 

 במהלך כל שהותן באקדמיה.
  
 הקמתה ותפעולה של האקדמיה יתוקצבו על ידי ההתאחדות. .8
 

האקדמיה, שחקניותיה הוראות תקנוני ההתאחדות יחולו בהתאמה על קבוצת  .9
 תפקידים בה.ות הוממלא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 ב  נספח

 וטרום ילדות ילדותליגות תקנון משחק 
 

  .ילדותבליגות  8X8המשחק ייערך בשיטת  .1
 .משך המשחק יקבע ע"י ועדת ליגה וגביע לפני תחילת כל עונה טרום ילדותבליגות       

 
 5לרוחבו, השערים יהיו ניידים במידות המשחק ייערך במחצית מהמגרש,  .2

 מטר. X 2מטר 
 

 ואת מספרי יותקבוצה תגיש לשופט לפני כל משחק, את רשימת השחקנ . 3
 ,22, 1יהיו  ות. מספרי חולצות השוער32–ל 1, שמספריהן בין ןחולצותיה

 השדה. ותוצבען יהיה שונה מצבעי חולצות שחקני 32, 31
 
 . החילוף יבוצע באופן חופשיותהמחליפ יותעל הספסלים יישבו השחקנ . 4

 עבור את הקות נית. ברגע ששחקץ(למשל בכדור חו)בעת הפסקת משחק 
 יוכלו להתחלף גם פעם נוספתיות . שחקנתהלהחליף את חבר ניתוכל שחקת

 ללא הגבלה.
 
 .4המשחקים ייערכו בכדור מס'  . 5
 
 הבלעדי לגבילא יסומן שדה ברחבת העונשין והשופט יהווה הפוסק  . 6

 מטר 9הכשלות קרובות לשער המצדיקות בעיטת עונשין ממרחק 
 בעיטה כזו תיפסק מהכשלה(. מטר במשחק רגיל 11במקום בעיטת )

 לשער, או בשל נגיעת יד הבפריצה וקרוב ניתבמתכוון, כאשר השחק
 מטרים. 9הגנה באזור נית במתכוון של שחק

 
 המטרים 9בכדור הוא עד לנקודת  הלשחק בידי תהתחום המותר לשוער . 7

 לרוחב שדה המשחק. 9–מטרים מכל צד של נקודת ה 10–ו
 
 השדה לעמוד תבעת הגבהת כדור מכל מצב נייח לכיוון השער, על שחקני . 8

 .תמ' מהשוער 3במרחק של לפחות 
 
 קווי האורך והרוחב ישמשו את שדה המשחק. . 9
 

 בשני חלקי המגרש.יתן לקיים שני משחקים בו זמנית נ . 10
 

 דקות. 10, הפסקה X 2דקות  35 -ילדותזמן המשחק במשחקי  . 11
 .יקבע ע"י ועדת ליגה וגביע לפני תחילת כל עונה— טרום ילדותזמן המשחק במשחקי 

 
 על משחקים אלו לא יחולו חוקי הנבדל. . 12
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 בעיטת קרן תבוצע ממקום החיבור של קו האורך וקו הרוחב. . 13
 

טרום בליגות  יותשחקנ 14–ו ילדותבליגות  ותשחקני 14 לפחות ל קבוצה למנותכעל  .14
 בכל יותשחקנ 6-ו ילדותבכל קבוצה בליגות  יותשחקנ 7 עם מינימום הופעה למשחק ילדות.

 .ם ילדותטרוקבוצה בליגות 
 

 בטופס המוגש לשופטות הרשומ יותחלה חובה לשתף את כל השחקנ . 15
 הקבוצה. נתהיא על מאמ ןוהאחריות לשיתופ

 
 ותהרשומ ותבמשחקי גביע המדינה תופיע קבוצה אחת וכל השחקני . 16

 בטופס ישותפו.
 

 הליגה תופעל בכפוף ובהתאם לתקנוני ההתאחדות, אולם לא יהיה בה        .17
 צהוב ואדום. שימוש בכרטיס

 
 בלבד.ההתראה תהיה מילולית  -ניתבמידה ויהיה צורך להתרות בשחק .18

 בכרטיס האדום. תתבצע ההרחקה ללא שימוש -ניתבמידה ויהיה צורך להרחיק שחק
 ת, אולם לשחקניתהמורחק ניתן יהיה למלא את מקומה של השחקנית

 אסור יהיה להשתתף יותר במשחק, גם לא במשחק תהמורחק
 קביל.במגרש המ

 
 .פוט המיועד במיוחד למשחקים הנ"להשופט ימלא טופס דו"ח שי .19
 

 בפורטל ההתאחדות על האגודה להזמין שופטים למשחקים הללו  .20
 "פ האמור בתקנון האליפות.ע
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 ' גנספח 

 כללי התנהגות במגרשי כדורגל

 
 אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים,

 הצופים והמשתתפים.
 

 יתרמו לקיומו של המשחק קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד,
 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
 
 זית או מילולית,חל איסור מוחלט לנקוט במעשי אלימות, או לאיים, פי . 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.
 

 גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפתאין להתבטא בהתבטאויות  . 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.
 

 במגרש, לרבות סדרנים, שוטרים,יש לכבד את ממלאי התפקידים  . 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
 , ובכלל2008-אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח

 , חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשרירייהלי זה כ
 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
 שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחקהמשפחה. 

 כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית.
 אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים

 בהתאם לחוק.
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 ד' נספח 

 מנוי למשחקים/כרטיס כניסה

 
 המנוי/מידע בחזית הכרטיס

 לפחות, המידע הבא:המנוי יופיע, /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/בתחומו באיחור, מחמת אי הגעתו למשחק במועד, מכל סיבה שהיא ו

 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 /אחראיות לכל אובדן, פגיעה או נזק לנפש ו

 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/ן וצטדיוכל אדם המזיק או פוגע ברכוש הא

 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
 נהגות במגרש הכדורגל, כי כלליםמחזיק הכרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההת

 אלה מחייבים אותו, כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם, כי אי ציות לכללים
 צטדיון ובמתקן ספורט זה, עלול לגרום להרחקתו,ולהוראות כללי ההתנהגות בא

 ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק לאיסור 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
 ולצפות במשחקצטדיון לה לשלל ממנו את הזכות להיכנס לאמחזיק מנוי זה, עלו

 או במשחקים המופיעים במנוי זה./ו
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 ה' נספח 

 לנשים משקיפים בליגת העל
 

 לתקנון האליפות, מותקן בזאת נספח משקיפים )ה( 11על יסוד תקנה 
 למשחקי ליגת העל.

 
 הגדרה, סמכות ומטרות . 1
 

 משקיף מטעמה.לנשים משחק בליגת העל לשבץ רשאית ל ההתאחדות . 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–משחקים בליגת העל, מן ההיבט הניהול
 ההתאחדות "התנהלות וניהול משחקי כדורגל" שתפורסם ע"י

 מפעם לפעם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבוצות לדאוג לקיום אותן
 או על ההתאחדות אחריות/או להטיל על המשקיף ו/הוראות ו

 או כל צד ג' אחר, לרבות ותכל שהיא כלפי הקבוצות, השחקני
 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
 ות לקוד האתי,כל משקיף יחתום על טופס הצהרה ועל כפיפ

 בנוסח שייקבע ע"י ההתאחדות.
 

 לא ימונה אדם כמשקיף, אלא אם עבר הכשרה מתאימה לכך ע"י . 2.2
 ההתאחדות או מי מטעמה.

 
 חודשים קודם למינוי, 12לא ימונה אדם למשקיף, אם במהלך  . 2.3

 שימש כבעל תפקיד כל שהוא בקבוצת כדורגל הנמנית על ליגת
 העל במועד המינוי.
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 שיבוץ המשקיפים ייעשה על ידי מנכ"ל ההתאחדות או מי 2.4

 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.
 

 הקבוצה הביתית תדאג לחבירה בין המשקיף למנהל האירוע . 3.3
 לאו תפעו/ניהול ו המטעמה אשר עניינ תתפקיד אחר תולכל בעל
 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 4.1בס"ק על אף האמור   .4.2

 תשומת ליבו של השופט לאירועים חריגים שהתרחשו בתחומי
 ואף אם אינם מצויים בתחום סמכותו הישיר.האצטדיון, 

 
 המשקיף לא יתערב בניהול המשחק ובכל החלטה אחרת של . 4.3

 שופט המשחק, על כר הדשא.
 

 השופט יתייעץ עם המשקיף בסוגיות הנוגעות לקיום משחק, . 4.4
 או חידושו, אולם ההחלטה הסופית בעניין היא של/הפסקתו ו

 שופט המשחק.
 
 שנתגלו ע"י המשקיף וברירת קנסליקויים  . 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

 לאותם ליקויים.לגרוע מאחריותה של הקבוצה 
 

 ים לאלתר או עד סמוך לפתיחת המשחק,/נו הליקוי/לא תוקן .5.2
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 לפי העניין, יציין המשקיף את הדבר בדו"ח ויפרט את הנסיבות
 הרלבנטיות.

 
 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.
 

 במקרים כאמור, יחולו על ההליכים הוראות תקנון המשמעת,
 בשינויים המחויבים ובית הדין לא יהיה כבול בסכומים האמורים

 לעיל. 5.3בס"ק 
 

 שאית להגיש בקשת רשות ערעורעל קנס כספי תהא קבוצה ר . 5.5
 לבית הדין העליון.

 
 על בקשות ערעור אלו יחולו הוראות תקנון בית הדין העליון

 ותקנות המשמעת, בשינויים המחויבים.
 

 הוראות משלימות . 6
 

 ההתאחדות רשאית לשגר משקיפים אף למשחקים שאינם . 6.1
 משחקים,במסגרת ליגת העל, והוראות נספח זה יחולו על אותם 

 בשינויים המחויבים.
 

  אי התייצבות משקיף למשחק אינה מהווה עילה לביטול המשחק. . 6.2
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 ו' נספח 
 יישום תכנית נגד גזענות

 :ליגת העל לנשים

מליגת משחקי גביע המדינה שבהם משתתפת קבוצה לנשים,  העללפני כל משחק בליגות  .1
הודעה  ע"י הכרוזוקרא ת, ותהאלופ פתאלומשחק ווהיא הקבוצה הביתית,  העל לנשים

או יעשו מעשים שיש בהם  יושמעו קריאות גזעניותאם במהלך המשחק בהיר כי תאשר 
הוא עשוי לנקוט , לדעת שופט המשחק בתיאום על המשקיף )ככל ונדרש( גילויי גזענות

בפעולות הבאות לפי הסדר הבא: לעצור את המשחק, להוריד את הקבוצות לחדר 
לנספח זה )"הכרזה  7 ההלבשה, להפסיק את המשחק. טקסט ההכרזה מצוין בסעיף

 טרום משחק"(.
 

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 הלחדר ההלבש יותהשחקנ
 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

התייעצות וקבלת אישור ממפקד הכוח )משטרת ישראל/מנהל אירוע(. זאת לאחר 
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.

 

בכדי להטמיע את ההליך, על כל קבוצה ליידע בכך לכל הפחות את הגורמים הבאים  .6
 באופן אקטיבי:במהלכים אשר חייבים להיות מעורבים 

 מנהל האירוע 

 ות )ביתית ואורחת(הקבוצ ותמנהל 

 כרוז הקבוצה 
 

 נוסח ההכרזות:
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, כפתיח ותעם סיום חימום השחקני: לפני פתיחת המשחק, הכרזה טרום משחק .7
 הבא:את הרכבי הקבוצות על הכרוז לקרוא את הטקסט להקר

 
קהל נכבד, ברוכים הבאים לאצטדיון )שם( למשחק בין קבוצות )שם מארחת, שם " 

אורחת(. אנחנו מזכירים לכם כי בכדורגל אין מקום לגזענות ומאחלים לכולם משחק 
המשחק  , עלול שופטבין 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:
 
שימו לב בבקשה, זאת הודעת אבטחה חשובה: בעקבות התנהגות גזענית בקרב "

להתנהלות המשחק, השופט הודיע כי ייתכן שיהיה עליו לעצור את הצופים, שמפריעה 
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  ותשחקניהתנהגות גזענית בקרב קהל הצופים, המשחק נעצר בשנית. 
המשחק ישתכנע שהתנהגות  עד וככל ששופט דקות 5-לכ ירדו עתה לחדרי ההלבשה

הקהל 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 יהמשחק עלול לה –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
 

,  המועדון ידי על יימסרו וביטולו המשחק סיום של ההשלכות לגבי נוספות הודעות

 ".הקרובים בימים
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 :ילדות/טרום ילדות/'נשים )מלבד ליגת העל(/נערות/נערות אליגות 
 

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 

 .הקבוצה לפעול להפסקת גילויי הגזענות תממנהל
 

גילויי הגזענות בקהל יחזרו פעם נוספת, רשאי ביטויי ו/או לא יסייע ובמידה והדבר  .12
מכר הדשא לפרק  יותהמשחק בשנית וכן על הורדת השחקנהשופט להורות על עצירת 

 דקות. 5 -זמן של כ
 

מכר הדשא לא תועיל וביטויי/גילויי הגזענות יחזרו על עצמם,  ככל שהורדת השחקניות .13
ורות על הפסקה מוחלטת של המשחק בכפוף להיערכות יהיה רשאי שופט המשחק לה

 גורמי הביטחון במגרש ועמדתם.
 
 
 
 

 
 
 

*** 
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 נספח מתקנים                                ז' נספח 
 

 מגרשים ליגת על נשים-קריטריונים
 

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

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

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

 )כסאות( . יותשחקנ 25-מ"ר . מותאם ל 50 -גודל חדר-
 .כיורים 2ות, אסל 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.
 ודש דצמבר בכל עונה.יש לבצע שזרוע חורף במגרשי דשא טבעי עד לח -שזרוע

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

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

 לוקס 600-500עוצמת הארה אופקית ממוצעת: 
 U1=0.5 , U2=0.7אחידות: 

 מטר מעל פני הדשא. 1גובה המדידות: 
 לוקס. 600-500עוצמת הארה אנכית ממוצעת: 

 U1=0.4 , U2=0.5אחידות: 
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 מטר מעל פני הדשא. 1גובה מדידות התאורה 
 עמדת צילום במרכז המגרש מקורה הכוללת נקודות חשמל

 אופטי לזכיין השידור סיב
 

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

 להנחיות ההתאחדות לכדורגל.
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 מגרשים לליגות נשים לאומית וארצית –קריטריונים 
 
 

הקבוצה, ועליה מובהר כי, תקינות המגרש והמתקנים מבחינה בטיחותית, הינה באחריות 
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 )למעט טרומים(

 מ'.  90 -אורך 
 מ' 60 -מ'   55 -רוחב 

 
 חדרי הלבשה לקבוצות :

 )כסאות( . יותשחקנ 25-מ"ר . מותאם ל 40-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+
 ,שירותים ,כיור ,דלת מפרידה.+מקלחת 

 +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-
 ימונים פנימיים. סימון המגרש עפ"י התקנון ,אורך ,רוחב וס-
 שילוט הכוונה למגרש ,שילוט בספסלים ,שילוט בדלתות.-
 חניה מוסדרת לשופטים ,סטרילית מקהל , חניה מוסדרת לקבוצה אורחת. -
 שירותים לנשים ,גברים, נכים.  -שירותי קהל-
 )במידה והשירותים כימיים יש למסור בעת הבדיקה חוזה התקשרות עם ספק השירותים(. 
 מטר. 2.5ל המגרשים לאורך ורוחב בגובה גדר בכ 
 יציע/ים לקהל הרחב -
 .לוקס ומעלה 400-600צמת תאורה של עו -תאורה-
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 'חספח נ
 

 נהלים
 
 נוהל הימצאות במגרשים. .1
 
 .איסור לגשת לשופט –נוהל  .2
 
 .קשר לשופט המשחק תנוהל כניסה לחדר השופטים ומינוי אש .3
 
 שמורים לכתבי ספורט במגרשי ליגות על,נוהל הקצאת מקומות  .4

 .ולאומית 
 
 ות.נוהל חילופי שחקני .5
 
 ות.פצוע ותנוהל טיפול בשחקני .6
 
 .נוהל עליה לשדה המשחק .7
 
. 
 
 .נוהל סדרנים במגרש .8
 
 .מבקר שופטים –נוהל  .9
 

 .נוהל "האזור הטכני" .10
 

 .נוהל שימוש במערכת כריזה .11
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 נתהקבוצה, מאמ תתפקידים: מנהל ותבעל 5בתחומי המגרש יימצאו אך ורק  א.      .1

  7, וכן ת)בכפוף לאמור בתקנון הרפואי( , מעסה, ואפסנאי ההקבוצה, רופא                   
 בטופס המשחק. הקבוצות, הרשומותשל כ"א מ מחליפות ותשחקני                   

 
 ותבעל 2רשאית להוסיף  )בוגרות( ובליגת הנערות בליגות הנשיםקבוצה 

התפקידים  ותתפקידים מהצוות המקצועי או הרפואי, כך שמספר בעל
 להימצא במגרש מטעמה לא יעלה על שבעה. ותהמורש

 
א בתחומי המגרש, כאמור לעיל, לא להימצ ותהתפקידים המורש על בעלות

  הנהלת התאחדות.ב המנה חברת
 

 לשבת על ספסל בצדי המגרשתהנ"ל חייב  ותאחד מהמורש כל ב. 
 מטרים מקו האורך או במרחק המקסימלי 3במרחק של לפחות   
 האפשרי בתנאי המגרש מקו האורך.  

 
   להסתובב לאורך ולרוחב שדה המשחק ותחל איסור על המאמנ .ג 
 קבמקום המיועד להם במרח תשבנה ותבעת קיום המשחק. המאמנ             
 מטרים מקו האורך או במרחק המקסימלי האפשרי בתנאי 3  
 המגרש מקו האורך.  

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

 
ממשחק/ים בין ע"י בית הדין, על  האשר הורחק נתתפקיד, לרבות מאמ תבעל .ה            

ידי שופט המשחק או באמצעות ענישה אוטומטית כאמור בתקנון המשמעת 
בספסל הקבוצה, מקומות  המצא במהלך המשחקים מהם הורחקתילא 

הישיבה המיועדים לצוות טכני מסייע, האזור הטכני, מתחם חדרי ההלבשה, 
היה תא וכיו"ב ולא ל ליציאה למשטח הדשהמקום המובי/יותמנהרת השחקנ

בשום אופן ו/או צורה בניהול המשחק. בכלל זאת חל איסור גורף  תמעורב
לחלק הוראות וליצור כל קשר עם כל גורם היושב על ספסל הקבוצה ו/או 
הנמצא בזירת המגרש בין אם מדובר בקשר ישיר או עקיף, טכנולוגי, פיזי 

 וכיו"ב.
  

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

)בין אם במהלך המשחק או לא(  ותמורחק ותמראש מקומות ישיבה למאמנ
וזאת במיקום המרוחק מספסל הקבוצה אשר לא ניתן להעביר ממנו הוראות 

 כאמור.  
 

וכל תעל ידי שופט המשחק  השהורחק נתכחריג לכלל האמור מובהר כי מאמ
ה ובזמן לרדת למתחם חדרי ההלבשה של הקבוצ הבאותו משחק בו הורחק

 .  יותוכל לתדרך את השחקנתהפסקת המחצית )בלבד( אף 

 הימצאותנוהל 
 במגרשים
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ממשחקים בין על ידי בית הדין, על ידי שופט המשחק או  האשר הורחק ניתשחק

באזור כר הדשא או  ההורחקימצא במשחקים מהם תבאמצעות ענישה אוטומטית לא 
המקום המוביל ליציאה /ותל זאת ספסל הקבוצה, מנהרת השחקניסביבותיו ובכל

המשחק  למשטח הדשא, האזור הטכני וכיו"ב. הגבלה זו תחול משריקת הפתיחה של
באותו המשחק על ידי שופט המשחק  השהורחק ניתועד לתום המשחק, למעט שחק

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

 
 תפקידים אותאו ממל/ו ותו/או מאמנ ותאיסור מוחלט על שחקני לח .2

 לגשת לשופט המשחק ו/או לשופט הקו תוך כדי מהלך המשחק בקשר 
 שחק.מלכל אירוע הנוגע למהלך ה 
  

 
 קשר מטעמה לשופט/שופטי המשחק שתכל קבוצה תמנה א .1 .3

 הנהלת ההתאחדות )להלן: תהיה חברתהקשר לא  שתובלבד שא  
 הקשר"(. שת"א  

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

 
 הקשר, לא יהא רשאי להיכנס לחדר שת, זולת אאף אחד .3 
 השופט.  

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

 
 הקשר יירשם בדו"ח השיפוט. שתשל א השמ .5 

 
  הנציג השופט המשחק יציין בדו"ח השיפוט אם לחדרי ההלבשה נכנס .6 
 מהתחומים ההקשר חרג שתהקשר ו/או אם א שתלבד אמ תאחר  
 על פי נוהל זה. ההמותרים ל  

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

 
 ייבת לדאוג לכךח לנשיםהעל כל קבוצה בליגה  א. .4

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

 
  לנשיםבכל מגרש בו משחקת קבוצת ליגת על  ב. 

 איסור –נוהל 
 לגשת לשופט

 נוהל כניסה
 לחדר

 השופטים
 ,תומינוי אש

 קשר לשופט
 המשחק

 נוהל הקצאות
 מקומות
 שמורים

 לכתבי ספורט
 במגרשי ליגות

 על ולאומית
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 מקומות שמורים 5חייבים להישמר לרשות כתבי הספורט לפחות   
 במקום המאפשר סיקור נאות של המשחק.  

 
 כאמור בתקנון האליפות.בחילוף יהא  ותהמותר ותמספר השחקני א. .5
 

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

 
 .פהשהוחל ניתאין להחזיר למשחק שחק ג. 

 
  יצא מגבולות שדה  פתהמוחל ניתלאחר שהשחק ורק תיכנס פההמחלי ניתהשחק       ד.

 הכל בהתאם להנחיות השופט.המשחק,             
 
 השחקנית המחליפה והשחקנית  ספרשלט ממוספר במחילופים יתבצעו באמצעות        .ה

 המוחלפת.      
 

  
  

 בתוך שדה המשחק. ותפצוע ותחל איסור על טיפול בשחקני א. .6
 

  ייעשה המתחום שדה המשחק והטיפול ב תצא הפצוע ניתשחקככלל,  ב. 
 בכל בהתאם להנחיות שופט המשחק והצוות הרפואי  מחוץ לגבולות המשחק 
 .בהתאם לתקנון הרפואי 

 
 הלצאת משדה המשחק בכוחות עצמ היכולאשר  הפצוע ניתשחק .1 ג. 
 לעשות כן במהירות המירביתת לשם קבלת טיפול רפואי חייב   
 האפשרית.   

 
 תוצאדה המשחק לצאת מש תמסוגל האשר אינ הפצוע ניתשחק .2  
   מהמגרש לטיפול מחוץ לתחומי שדה המשחק, בהתאם   
 .והצוות הרפואי בהתאם לתקנון הרפואי להוראות שופט המשחק   

 
 שופט המשחק יקרא אליו, עובר לתחילת המשחק, את ראשי א. .7

 בשתי שורות ןלסדר את קבוצותיה ןהקבוצות ויורה לה  
 עורפיות.  

 
 צעדנה לשדה המשחק בשתי שורות עורפיות, כאשרהקבוצות ת ב. 
   בכל שורה, ראש הקבוצה וכשבראש הטורים צועד השופט ושופטי  
 הקו.  

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

 

 נוהל חילופי
 ותשחקני

 נוהל טיפול
 בשחקניות

 פצועות

נוהל עליה לשדה 
 המשחק
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 שופט המשחק יערוך את ההגרלה ויחל במשחק. ד. 
 
 
 הסדרנים בכל מגרש, חייבים לעמוד לרשות שופט המשחק.  א.     .    8

 
           שופט המשחק יחליט באם חלק מהסדרנים יהיו בתחומי שדה ב. 
 המשחק או לאו, וראש קבוצת הסדרנים יפעל בהתאם להוראות  
 השופט.  

 
 שדה המשחק, חל איסור מוחלט על הימצאות סדרנים בתחום 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.  

 
 שופטים למשחקים על פי שיקולאיגוד השופטים ימנה מבקר  א. .9

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

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

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

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

 
  ותהמחליפ ותהוא האזור שבו מוצב הספסל לשחקניהאזור הטכני  .10

 ולצוות הטכני של הקבוצה. 
 

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

 
 שני הקווים האנכיים יחוברו לצורך סגירת המלבן, בקו מרוסק שיהיה 
 מטר לפחות מקו האורך של שדה המשחק. 1במרחק של  
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 , רשאי לתת הוראות לתקנוני ההתאחדותרק אדם אחד, בעל הכשרה בהתאם        .א
 מתוך האזור הטכני.      

 
 על ותלהיות ישוב ותחייב ותהתפקידים האחר ותונושא נתהמאמ       .ב

 הספסל בתוך תחום האזור הטכני, ולא ייצאו מתחום האזור             
 הטכני, אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור השופט בלבד.             

 
 הוראות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות נוהל הימצאות             
 .יותבמגרשים ונוהל חילופי שחקנ             

 
   

  מערכת הכריזה המותקנת באצטדיון נועדה לצרכי ביטחון וכן על א. .11
 מנת להביא לידיעת קהל הצופים מידע לגבי המשחק דוגמת  
 יוןצו ותהרכבי הקבוצות, שמות השופטים, שמות השחקני  
 הוצאו כרטיסים צהובים ואדומים ןה, אשר להלשל א ןשמותיה  
 השערים. ותוכן שמות מבקיע  

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

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