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  "( משחקי הגביע" )להלן: "גביע המדינהתקנון זה עניינו משחקי " .1
        

  הגביע.הנהלת משחקי הגביע הנה בידי הוועדה המקצועית וועדת הליגה ו .2

הגדרות תפקידים סמכויות הוועדות הנ"ל ותפקידיהן מפורטות ומוגדרות בנספח "

     .)היסוד(של תקנון ההתאחדות וסמכויות" 

   

משחקי הגביע ייערכו לפי חוקת המשחקים של ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל  .3

)פיפ"א( וקובץ הפירושים של וועדות הספורט של פיפ"א ולפי התוספות 

 המתפרסמות בתקנוני ההתאחדות. 

במקרה של סתירה בין החוקות והתקנונים הנ"ל, תהיינה הוראות תקנוני  

       ההתאחדות עדיפות ומחייבות. 

  

 

כל קבוצות הבוגרים חייבות להשתתף בתחרויות, למעט קבוצות ליגה ג', אשר  .4

 טופס הרשמה ובקשההשתתפותן אינה חובה ורישומן לתחרויות ייעשה באמצעות "

     "נספח ב" –" לרישום למשחקי גביע המדינה

     

 

 מוקדמות משחקי הגביע א.  .5

ג' יקיימו משחקים בשיטת  –כל אחד ממחוזות ליגות ב' ו  .1

שיבוצם במחוז משחקי הגביע )המפסיד יוצא(, על פי 

 האליפות. 

 1/2גמר,  1/4גמר,  1/8שלבים:  4 –המשחקים יתקיימו ב  

 גמר וגמר. 

 משחקים אלה ייקראו: "מוקדמות גביע המדינה".  

הקבוצה המנצחת בסיבוב הגמר של "מוקדמות גביע  .2

המדינה" , בכל אחד ממחוזות ליגה ג',, תעלה לשלב הבא 

 קבוצות(.  8של משחקי הגביע )סה"כ 

ות גביע שתי הקבוצות יגיעו לשלב הגמר של "מוקדמ .3

המדינה", בכל אחד ממחוזות ליגה ב' יעלו לשלב הבא של 

 קבוצות(.  8משחקי הגביע )סה"כ 

 השם

הנהלת 
משחקי 

 הגביע

חוקת 
 המשחקים

השתתפות 
 במשחקים

שלבי 
 המשחקים
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קבוצות ליגה א' יקימו סיבוב ביניים אחד בשיטת גביע  .4

קבוצות ליגה א' יעלו לשלב הבא  32)המפסיד יוצא(, ומתוך 

 קבוצות.  16של משחקי הגביע 

 

קבוצות  8קבוצות מליגה ב' + 8קבוצות מליגה א' + 16 .5

קבוצות( ישחקו בשלב הבא של  32מליגות ג', )סה"כ 

 משחקי הגביע ביניהן. 

 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.  16 

 שלב ההצטרפות של קבוצות הליגה הלאומית למשחקי הגביע  ב. 

קבוצות הליגה הלאומית יעפילו לשלב ההצטרפות  16מתוך  4

של קבוצות ליגת העל )כאמור בס"ק ג'( וזאת באמצעות הגרלה 

 קבוצות הליגה הלאומית.  16שתיערך בין כל 

קבוצות הליגה הלאומית שנותרו לאחר ההגרלה כאמור,  12

הקבוצות אשר זכות "במוקדמות  16יצטרפו בשלב זה אל 

)כמפורט לעיל( ויקיימו, יחד עמן, סיבוב אחד  משחקי הגביע"

 נוסף של משחקי גביע. 

 28המשחקים ייערכו בהתאם להגרלה מעורבת של כל 

 המשתתפות בשלב זה של משחקי הגביע. 

קבוצות הליגה הלאומית,  12 –הקבוצות המנצחות ו  14

 שהעפילו באמצעות הגרלה, יעברו לשלב המשחקים הבא. 

 ל קבוצות ליגת העל שלב ההצטרפות ש ג. 

הקבוצות אשר  18יצטרפו בשלב זה אל קבוצות ליגת העל  14

נותרו משלב המשחקים הקודם )כמפורט לעיל( ויקיימו יחד 

עמן סיבוב אחד נוסף של משחקי הגביע. המשחקים ייערכו 

הקבוצות המשתתפות  32בהתאם להגרלה מעורבת של כל 

 בשלב זה של משחקי הגביע. 

 נצחות יעבור לשלב המשחקים הבא. הקבוצות המ 16
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 הגמר 1/8שלב   ד.
הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, יקיימו סיבוב משחקים  16

הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן. ההתאחדות  1/8נוסף, )להלן )

רשאית לקיים הגרלה זו כבר במסגרת שלב ההצטרפות של קבוצות ליגת 

 העל.

 המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא.הקבוצות  8

 הגמר 1/4שלב   ה.
יקיימו שני משחקים )בית  הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, 8

הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן. ההתאחדות  1/4)להלן )וחוץ( ,

 הגמר. 1/8רשאית לקיים הגרלה זו כבר במסגרת הגרלת שלב 

 ב המשחקים הבא.הקבוצות המנצחות יעברו לשל 4

 הגמר 1/2שלב   ו.

הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, יקיימו סיבוב משחקים  4

הגמר( בהתאם להגרלה אשר תתקיים ביניהן. ההתאחדות  1/2נוסף, )להלן )

 הגמר. 1/4רשאית לקיים הגרלה זו כבר במסגרת הגרלת שלב 

 הקבוצות המנצחות יעברו לשלב המשחקים הבא. 2

 ב הגמרשל  ז.

הקבוצות אשר נותרו משלב המשחקים הקודם, ישחקו בשלב הגמר של  2

משחקי הגביע )להלן: "משחק הגמר"(. ההתאחדות תקיים הגרלה לצורך 

קביעת הקבוצה הביתית לשם קביעת עניינים טכניים )תלבושות וכו'(, 

 1/2ההתאחדות תהיה רשאית לקיים הגרלה זו כבר במסגרת הגרלת שלב 

  הגמר.

      כללי  א. .6

 הגמר, יתנהלו בשיטת "המפסיד יוצא"  1/4כל התחרויות, מלבד שלב 
 הקבוצה המפסידה במשחק יוצאת ממשחקי הגביע(.  –אאוט" -)"נוק

 
 הכרעה במשחקים  ב. 

דקות. אם בתום המשחק תהיה  90משחק גביע יימשך  .1

דקות נוספות  30 –התוצאה תיקו,  יוארך המשחק ב 

 . מועד ההארכה"()להלן : "

דקות כל  15יהיה בין שתי מחציות בנות  מועד הארכה"" 

 אחת. 

בין מועד גמר המשחק לבין מועד ההארכה יקיימו  

 דקות.  5הקבוצות הפסקה בת 

שיטת 
 המשחקים
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לפני מועד ההארכה, יוגרלו מחדש השערים של  

הקבוצות ובתום המחצית של מועד הארכה , יתחלפו 

 צות בשערים , ללא הפסקה. הקבו

אם גם בתום מועד ההארכה לא תהיה הכרעה, יבעטו  .2

שתושג הכרעה לפי השיטה מטר עד  11הקבוצות בעיטות 

 דלהלן : 

השופט יבחר את השער אשר לעברו יבעטו בו את  א.

 מטר.  11 –כל בעיטות ה 

 11בעיטות עונשין ממרחק  5כל קבוצה תבעט  ב.

 מטר. 

ך הגרלה וראש הקבוצה שיזכה השופט יערו ג.

 בהגרלה, יזכה את קבוצתו בבעיטות הראשונות.

הקבוצה שתבקיע את מספר השערים הגדול  ד.

 ביותר תזכה לניצחון. 

רק השחקנים ששיחקו בפועל בסיום מועד  ה.

ההארכה של המשחק, יהיו רשאים להשתתף 

 מטר.  11בבעיטות 

 5אם גם לאחר ששתי הקבוצות מיצו כל אחת   ו.

מטר , כאמור לעיל, ולא הושגה  11בעיטות 

כל  –מטר לסירוגין  11הכרעה, יימשכו בעיטות 

קבוצה תבעט בעיטה אחת עד לשלב שכל אחת 

משתי הקבוצות בעטה מספר בעיטות זהה ואחת 

 מהן הבקיעה שער אחד יותר מיריבתה. 

כל אחת מהבעיטות תבוצע על ידי שחקן אחד  ז.

שאים להשתתף ורק לאחר שכל השחקנים הר

בביצוע בעיטות אלה, כולל השוער, השתתפו 

בביצוע הבעיטות, מותר יהיה לשחקן מאותה 

 קבוצה לבעוט פעם נוספת. 

כל שחקן ששיחק בפועל, במועד סיום ההארכה  ח.

כאמור לעיל, רשאי להתחלף בתפקיד עם השוער 

 מטר.  11בקבוצתו, בכל עת במהלך בעיטות 
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על השחקנים  השוער המחליף שלא נמנה ט.

אינו רשאי  -שהשתתפו בסיום מועד ההארכה  

בשום מקרה להחליף את השוער שנמנה עם 

 השחקנים שהשתתפו במועד סיום ההארכה. 

כל השחקנים , פרט לשני השוערים והשחקן  י.

הבועט , יישארו בתחום העיגול שבמרכז שדה 

 המשחק בעת ביצוע הבעיטות. 

שוער שחברו לקבוצה בועט , יתפוס את מקומו  

מחוץ לרחבת העונשין מאחורי הקו המקביל לקו 

 11מנקודת  9.15השער ולפחות במרחק 

 המטרים. 

של חוקת שיפוט פיפ"א ,יהיה תקף לגבי  14חוק  יא.

מטר , שפורטו לעיל, אלא אם  11ביצוע בעיטות 

 נקבע או יקבע אחרת בתקנון זה. 

 שיטת המשחקים שלב חצי הגמר  ג.  

בשלב משחקי חצי הגמר תהיה הכרעת המשחק כמפורט 

 ב'(.  6בסעיף "הכרעה במשחקים" )סעיף 

 שלב משחק הגמר  ד.  

בשלב משחק הגמר תהיה הכרעת המשחק כמפורט 

 ב'(.  6בסעיף "הכרעה במשחקים" )סעיף 

 שיטת המשחקים בשלב רבע הגמר ג. 

לעיל, משחקי שלב רבע הגמר יתקיימו בשיטת בית וחוץ  2-ו 1על אף האמור בס"ק 

)סה"כ שני משחקים(. הקבוצה שתצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר במשחקי 

רבע הגמר, תבטיח את השתתפותה בשלב חצי הגמר. אם מספר הנקודות בין שתי 

הקבוצות יורה על שוויון, יקבע הפרש השערים במשחקי רבע הגמר. במקרה של 

גם במספר הנקודות וגם בהפרש השערים, יקבע מספר השערים שהובקעו  שוויון

במשחקי החוץ של הקבוצות במשחקי רבע הגמר. במקרה של שוויון גם בשערים 

לעיל לעניין הארכה.  1ב.  6שהובקעו במשחקי החוץ, יחולו בהתאמה, הוראות סעיף 

 30גם לאחר במקרה של שוויון במספר השערים שהובקעו במשחקי החוץ כאמור, 

 לעיל. 2ב. 6דקות הארכה, יחולו הוראות סעיף 
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הגרלת המשחקים ומועדיהם יקבעו על ידי הוועדה א.  .7

 ידה.  המקצועית ויפרסמו על 

לוח המחשקים שנקבע בהגרלה ומועדיהם מחייב את כל  ב.

 הקבוצות. 

והגביע  רשאית לשנות מועדי משחק בלבד, עד לשלב  ועדת הליגה  ג.

ההצטרפות של קבוצות הליגה הארצית למשחקי הגביע,  

מועד ההצטרפות של של קבוצות הליגה  ובלבד , שלא יידחה 

 הארצית עקב שינוי במועדים. 

הוועדה המקצועית רשאית לשנות מועדי משחק, החל משלב  ד.

 למשחקי הגביע ואילך. ההצטרפות של קבוצות הליגה הארצית 

כל ההוראות בדבר משחקים נדחים ומשחקים חוזרים כמפורט  ה.

ב"תקנון האליפות" יחולו בשינויים המתחייבים, על משחקי 

       הגביע. 

 

 משחקי הגביע יתקיימו במגרשים על פי הגרלת המשחקים  א. .8

הוגרלה קבוצה מליגה נמוכה כקבוצה ביתית, תקיים את  ב.

משחקה על מגרשה הביתי כנגדה קבוצה מליגה גבוהה יותר, גם 

אם מגרש זה לא אושר למשחקי ליגה וגביע של הקבוצה הביתית 

 באותה עונה. 

קבוצה אשר הוגרלה כקבוצה ביתית ומעונינת לשנות את מגרשה  ג.

וועדת הליגה והגביע, אשר הביתי, תגיש בקשה מנומקת בכתב ל

 תכריע בבקשה. 

בכל מקרה, לא יועתק המשחק למגרשה הביתי של הקבוצה  

 האורחת. 

ומשחק הגמר יערכו על מגרשים אשר יקבעו משחקי חצי הגמר  ד.

על ידי ועדת הליגה והגביע הרשאית לקבוע משחקים אלה בכל 

 מקום. 

י האליפות כל ההוראות בדבר המגרשים כמפורט בתקנון משחק ה.

 בים, על משחקי הגביע. ייחולו , בשינויים המתחי

 המגרשים

הגרלת 
המשחקים 

 ומועדם
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 משך המשחק  א. .9

דקות( עם הפסקה  X45 2ד' ) 90משחקי הגביע יימשכו  .1

 (. משחק רגיל"דקות בין שתי המחציות )להלן "  15של 

יוארך  –דקות יהיו תוצאת המשחק תיקו  90אם אחרי  .2

דקות( )להלן:  2X 15דקות נוספות ) 30 -המשחק ב

דקות  5וזאת לאחר הפסקה של  "הארכת המשחק"(,

 הארכת המשחק.  בין גמר המשחק הרגיל לבין 

של תקנון  6משך המשחק והכרעה יהיה כמפורט בסעיף  .3

 בדבר "הכרעה במשחקים". 

 שעות התחלת המשחקים  ב. 

חקים כמפורט בתקנון כל ההוראות בדבר התחלת מש .1

 האליפות יחולו בשינויים המתחייבים על משחקי הגביע. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו השינויים  .2

 הבאים בדבר שעות התחלת המשחקים כדלקמן: 

השעה לתחילת משחקים מוקדמים תוקדם  )א( 

 בשעתיים ומחצה לפחות לפני השעה הראשית. 

פות בדבר הזכות לקיים ההוראה בתקנון האלי )ב(

משחקים בשעות החשיכה לאור זרקורים, תחול 

על משחקי גביע בהם שתי המשתתפות הן 

 קבוצות מליגת העל ומהליגה הלאומית בלבד. 

במשחקים בהם אחת המשתתפות היא קבוצה  

הנמנית על הליגות האחרות , ייעשה שינוי כנ"ל 

 בהסכמת שתי הקבוצות המשתתפות בלבד. 

ההוראה בתקנון האליפות בדבר הזכות להקדים  )ג(

ליום ו', תחול  –משחק ביתי שנקבע ליום שבת 

על משחקי גביע בהם שתי המשתתפות הן 

 קבוצות מליגת העל ומהליגה הלאומית בלבד. 

במשחקים אשר בהם אחת המשתתפות היא  

קבוצה הנמנית על הליגות האחרות, ייעשה 

המשתתפות שינוי כנ"ל בהסכמת שתי הקבוצות 

 בלבד. 

משך 
המשחק 

ושעת 
התחלת 
 המשחק
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כל ההוראות בדבר חובות הקבוצה הביתית , כמפורט בתקנון משחקי  .10

   על משחקי הגביע.  –האליפות, יחולו בשינויים המתחייבים 

     

כל ההוראות המתייחסות לשופטים, כמפורט בתקנון משחקי האליפות,  .11

 על משחקי הגביע.  –יחולו בשינויים המתחייבים 

  

כל ההוראות בדבר הרכב הקבוצות המתחרות, התלבושות, הרשימות והחלפת  .12
השחקנים, כמפורט ב"תקנון האליפות", יחולו בשינויים המתחייבים על משחקי 

במשחקי גביע המדינה בוגרים רשאיות כל הקבוצות על אף האמור לעיל,  הגביע. 
קי גביע חילופים במהלך המשחק, אולם במקרה של הארכה במשח 3לבצע עד 

חילופים )משחקי מבחן  3עד   המדינה בוגרים או כל משחק בוגרים בו ניתן לבצע
ג לתקנון האליפות(,   12ב ומשחקי הכרעה בהתאם לסעיף -בליגות לאומית, א ו

חילופים סה"כ עד לתום ההארכה, גם אם לא  4תהיינה הקבוצות רשאיות לבצע עד 
למען הסר ספק, לא יבוצעו חילופים ביצעו שלושה חילופים טרם תחילת ההארכה. 

  מ' ככל שיהיו. 11-לאחר סיום הארכה ובמהלך בעיטות ההכרעה מ

       

 הגדרות  א. .13

קבוצה המבקיעה במשחק לפחות שער אחד  –ניצחון  .1

תיחשב לקבוצה שזכתה  –יותר מהקבוצה היריבה 

 בניצחון. 

קבוצה הסופגת במשחק לפחות שער אחד יותר  –הפסד  .2

מהקבוצה היריבה, תיחשב לקבוצה שסיימה את 

 המשחק בהפסד. 

קבוצות המתחרות ביניהן ומאזן השערים בתום  –תיקו  .3

( ייחשב המשחק 0:0המשחק , מורה על שוויון )לרבות 

 כתיקו. 

 הכרעה במשחקים  ב. 

ור לשלב משחק יוכרע בניצחון והקבוצה המנצחת תעב .1

דלעיל, הדן  6הבא של המשחקים כמפורט בסעיף 

 בשיטת המשחקים. 

יחולו על משחק זה  – היתה תוצאת המשחק תיקו .2

הוראות בדבר "הכרעה במשחקים" כמפורט בתקנון זה 

 ב'(.  6)סעיף 

חובות 
הקבוצה 
 הביתית

 השופטים

הרכבת 
הקבוצות 

המתחרות, 
התלבושות, 

רשימות 
והחלפת 
 שחקנים

תוצאות 
 המשחקים
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 תוצאת משחקים במקרים של הפסקת משחק  ג. 

קבוצה אשר תורשע בהפסקת משחק תפסיד את  .1

המשחק והתוצאה תירשם כניצחון טכני לזכות הקבוצה 

 היריבה. 

הורשעו שתי הקבוצות המתחרות בהפסקת המשחק,  .2

 יפסידו שתיהן את המשחק וייצאו ממשחקי הגביע. 

 קבוצה אשר נועדה לשחק בשלב המשחקים הבא עם  .3

 

 

הקבוצה המנצחת , מבין השתיים שהורשעו 

 דלעיל, תזכה בניצחון טכני.  2כאמור בסעיף 

 תוצאות משחקים במקרים של הרשעה בדין  ד. 

קבוצה אשר תורשע בעבירה כלשהי ותוענש  .1

בהפסד המשחק, תוצא ממשחקי הגביע. תוצאת 

המשחק תירשם כניצחון טכני לזכות הקבוצה 

 היריבה. 

קבוצות המתחרות בעבירה הורשעו שתי ה .2

כלשהי והוענשו שתיהן בהפסד המשחק, יוצאו 

 שתיהן ממשחקי הגביע. 

קבוצה אשר נועדה לשחק בשלב המשחקים הבא  .3

עם הקבוצה המנצחת מבין השתיים שהורשעו, 

 דלעיל, תזכה בניצחון טכני.  2כאמור בסעיף 

 תוצאות משחקיהן של קבוצות שהוענשו בהפסקת פעילות  ה. 

וצה אשר הוענשה בהפסקת פעילות והיא כלולה בלוח קב

שלבי משחקי הגביע, תפסיד הפסד טכני את משחקה 

והקבוצה שנועדה לשחק נגדה תזכה בניצחון טכני 

 ותעבור לשלב הבא של המשחקים. 

 תוצאות משחקים של קבוצות  שפורקו מרצון  ו. 

קבוצה אשר נועדה לשחק נגד קבוצה, אשר היתה כלולה 

בלוח שלבי משחקי הגביע, תפסיד הפסד טכני את 
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משחקה והקבוצה שנועדה לשחק נגדה תזכה בניצחון 

  טכני ותעבור לשלב הבא של המשחקים. 

   

 ארגון המשחקים  א. .14

על ידי ההתאחדות בכל  משחקי חצי הגמר ומשחק הגמר יאורגנו

הנוגע לקביעת המגרשים, הכנת המגרש, ציוד העזר למשחק, 

סדרנות, שיטור, הזמנת שופט, תשלום דמי שיפוט, פרסום 

 וקישוט המגרש. 

 תלבושות הקבוצות   ב. 

הקבוצות שהעפילו למשחקי חצי הגמר ולמשחק הגמר יודיעו 

להתאחדות , למחרת העפלתן, על צבע התלבושות בהן הן 

מעוניינות להופיע במשחקיהן. בכל מקרה של זהות בצבע 

התלבושות של הקבוצות המתמודדות, תכריע וועדת הליגה 

 והגביע והחלטתה סופית, מחייבת ואינה ניתנת לערעור. 

 ת בענייני משמעת אחריו ג. 

הקבוצות המשתתפות במשחקי חצי הגמר ומשחק הגמר יישאו 

במלוא האחריות לכל ענייני המשמעת, כמתחייב על פי תקנוני 

 ההתאחדות. 

טיפול ההתאחדות בענייני ארגון, כמפורט בס"ק א' דלעיל, אינו 

   פוטר את הקבוצות מאחריותן המשמעתית. 

היתה הכניסה למגרש מותנית בתשלום כלשהו, חייבת א.  .15

הוגרלה כקבוצה ביתית להשתמש, אך ורק,  הקבוצה אשר 

 בכרטיסי כניסה שיונפקו על ידי ההתאחדות. 

כרטיסי כניסה ימסרו בהתאחדות, אך ורק לנציגי הקבוצות  ב.

המוכרים על ידי ההתאחדות או נציגים המציגים יפוי כוח תקף 

 צות הנ"ל. מנציגי הקבו

קבוצה אשר הוגרלה כקבוצה ביתית, חייבת להקצות לכל  ג.

משחק אשר ייערך במגרשה הביתי כרטיסי הנחה לחיילים. 

מכלל המקומות,  5%כרטיסי הנחה כנ"ל או  500הקבוצה תקצה 

לפי השיעור הגבוה ביותר. כרטיסי הנחה ימכרו לחיילים במדים 

 בלבד, כרטיס אחד לכל חייל. 

משחקי 
חצאי הגמר 

ומשחק 
 הגמר

כרטיסי 
כניסה 

 למשחקים
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הכרטיסים על ידי חצי הגמר ומחשק הגמר יופצו  במשחקי ד.

 ההתאחדות ועל פי הנחיותיה. 

ימים מיום  3הקבוצה הביתית חייבת להמציא להתאחדות, תוך  ה.

 המשחק, דין וחשבון על מכירת כרטיסים. 

הקבוצה הביתית תעביר לקבוצה האורחת מחצית מההזמנות  ו.

 50 –שהונפקו על ידה למשחק, אולם בכל מקרה, לא פחות מ 

      כרטיסי הזמנה. 

 

 

16.  
בכל אחד  ממשחקי הגביע עד לשלב רבע הגמר )כולל(, יחולקו הכנסות  א.

 המשחק )ברוטו( באופן הבא:

 להתאחדות. - 10%

 לקבוצות המתחרות בחלקים שווים ביניהן. - 90%

הקבוצה האורחת והקבוצה המארחת יישאו, באופן שווה, בהוצאות 

 השיטור ככל שיהיו.

 הקבוצה המארחת תישא בהוצאות האבטחה והסדרנות ככל שיהיו.

במקרה בו הקבוצה האורחת והקבוצה המארחת נמנות על הליגות 

הקבוצות, באופן שווה, גם בהוצאות האבטחה  המקצועניות, יישאו שתי

 והסדרנות. 

  

הקבוצה האורחת והקבוצה המארחת יישאו, באופן שווה, 

 בהוצאות השיטור, ככל שיהיו 

)המאורגנים על ידי ההתאחדות(, יחולקו  חצי הגמרבמשחקי  ב.

 הכנסות המשחקים באופן הבא:

על  מגרשים שונים או בימים שונים,  חצי הגמרנערכו משחקי  

תנכה ההתאחדות מהכנסות המשחקים את ההוצאות שהוצאו 

 על ידה בגין שכירת האצטדיון, קישוט, פרסום, סדרנות וכד'. 

 את ההכנסות לאחר ניכוי ההוצאות דלעיל יחלקו באופן הבא:  

 להתאחדות.  - 33.3% 

 ם ביניהן. לארבע הקבוצות המתחרות, בחלקים שווי - 66.6% 

חלוקת 
ההכנסות 

 ממשחקים
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)המאורגן על ידי ההתאחדות( יחלקו הכנסות  במשחק הגמר ג.

 המשחק באופן הבא: 

מהכנסות המשחק, תנכה ההתאחדות  את ההוצאות המפורטות  

בס"ק ב' דלעיל, וההכנסות לאחר ניכוי ההוצאות דלעיל יחולקו 

 באופן הבא: 

 להתאחדות.  - 50% 

 לשתי הקבוצות המתחרות בחלקים שווים ביניהן.  - 50% 

על מגרש הנמצא  משחק גמראו  חצי גמרהתקיים משחק  ד.

יחולו הוצאות שכירת המגרש על  –בחזקת ההתאבדות 

   ההתאחדות בלבד, למרות האמור לעיל. 

    

ק שחתזכה בתום המ במשחק הגמר הקבוצה אשר תנצח א.  .17

 ".גביע המדינהנודד מטעם ההתאחדות אשר ייקרא "בגביע 

קבוצה אשר זכתה בגביע המדינה תחזיק בגביע עד לשלב  ב.

תחילתם של משחקי רבע הגמר בעונת משחקי הגביע הבאה. 

 במעוד זה תחזיר את גביע המדינה להתאחדות. 

שחקנים בכל קבוצה(  18 -יותר מ שחקני שתי הקבוצות )אך לא ג.

זכו בתום המשחק במדליות משחקי הגמר, י אשר הגיעו לשלב

מדליות בצבע הזהב לשחקני הקבוצה המנצחת אישיות: 

  ומדליות בצבע הכסף לשחקני הקבוצה המפסידה. 

      

 

כל ההוראות בדבר ערעורים על החלטות ו/או וועדת ליגה וגביע,  .18

כמפורט בתקנון משחקי האליפות, יחולו, בשינויים 

    המתחייבים, על משחקי הגביע. 

  

 תוקף א. .19

לתקנון זה ניתן תוקף מחייב עם אישורו על ידי הנהלת  .1

 .27.6.1983בישיבתה מיום ההתאחדות לכדורגל 

תקנון זה מבטל כל תקנון אחר של משחקי גביע המדינה  .2

 שהוצא בעבר. 

גביע 
 המדינה

ערעורים 
על 

החלטות 
הנהלת 
משחקי 

 הגביע

תוקף, 
תחולה 

 ושינויים



 

15 
 

  תחולה ב. 

 תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות להתאחדות.  .1  

תקנון זה חל על כל השחקנים הרשומים בהתאחדות,  .2                         

ממלאי תפקידים בקבוצות, מאמנים, שופטי כדורגל 

 ההתאחדות. ועסקני

 שינויים  ג.               

הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על שינויים לגבי כל  .1

 סעיף וסעיף של תקנון זה. 

לשינויים אלה יינתן תוקף מחייב עם פרסומם בפרסום  .2

 רשמי מטעם ההתאחדות. 

פרסום השינויים בפרסום רשמי מטעם ההתאחדות,  .3

 ה חל עליהם. יחייב את כל אלה אשר תקנון ז

 

 נספחים

 תקנון משחקי גביע לנוער, נערים וילדים  נספח א' 

 תקנון גביע הטוטו ליגת על,  נספח ב'

 לאומית וארצית   

 בקשה לרישום למשחקי גביע המדינה  נספח ג' 

 )ליגות ג'(   

 

 

 נספח א' 

   תקנון משחקי גביע לנוער, נערים וילדים 

על גביעים לנוער, נערים תקנון זה מתייחס לתחרויות  .1

 וילדים שיפרטו להלן: 

 גביע ירושלים לנוער ע"ש רן ז"ל.  .א

 גביע לנערים א' ע"ש זאב פלדמן ז"ל.  .ב

 גביע לנערים ב' ע"ש אלי כהן ז"ל.  .ג
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 גביע לנערים ג' ע"ש זלמן קליאוט ז"ל.  .ד

 גביע לילדים א' ע"ש יעקב סגל ז"ל.  .ה

 גביע לילדים ב' ע"ש שמואל סוחר ז"ל.  .ו

 לילדים מיוחד ע"ש צבי פינקלשטיין ז"ל. גביע  .ז

 הנהלת משחקי הגביע הנה בידי וועדת הנוער וועדת והגביע.  .2

סמכויות הוועדות הנ"ל ותפקידיהן מפורטות ומוגדרות 

בנספח "הגדרות תפקידים וסמכויות" של תקנון 

     ההתאחדות )היסוד( 

  

 קבוצות בליגות נוער, נערים וילדים אינן חייבות להשתתף .3

במשחקי הגביע. קבוצה המעוניינת ליטול חלק במשחקים 

תציין זאת במקום שיועד לכך בטופס הרישום. למרות 

האמור לעיל, קבוצה הנמנית על הליגות לאומית, ארצית 

נוער ועל ליגת נערים ארצית חייבת להשתתף במשחקי 

 הגביע. 

 

כל התחרויות יתקיימו בשיטת "המפסיד יוצא" ) "נוק  .4

הקבוצה המפסידה במשחק יוצאת ממשחקי  –אאוט"( 

 הגביע(. 

כל התחרויות, למעט משחקי חצי גמר והגמר, יתקיימו  א. .5

הביתייים של הקבוצות שנקבעו כביתיות  במגרשים 

 אחד משלבי המשחקים.  בהגרלת המשחקים בכל 

משחקי חצי גמר והגמר בכל אחת מהתחרויות הנ"ל  ב.

ועדת הליגה והגביע.יתקיימו במגרשים שייקבעו על ידי ו

    

 

 גביע לנוער א. .   6

דקות (  X 45 2דקות ) 90משחקי הגביע יימשכו  .1

דקות בין שתי המחציות  15עם הפסקה של 

 )להלן : "משחק רגיל"(. 

יוארך  –דקות תהיה תוצאת תיקו  90אם אחרי  .2

דקות(  X15 2דקות נוספות ) 30 –המשחק ב 

)להלן: "הארכת המשחק"(, וזאת לאחר הפסקה 
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דקות בין גמר המשחק הרגיל לבין הארכת  5של 

 המשחק. 

לפני מועד הארכה, יוגרלו מחדש השערים של  .3

הקבוצות בתום המחצית של מועד ההארכה 

 יתחלפו הקבוצות בשערים ללא הפסקה. 

 גביעים לנערים  ב.  

דקות( עם  2X40דקות ) 80משחקי הגביע יימשכו  .1

דקות בין שתי המחציות )להלן  15הפסקה של 

 :"משחק רגיל"(. 

דקות תהיה תוצאת המשחק תיקו  80אם אחרי  .2

 X10 2דקות נוספות ) 20 -יוארך המשחק ב –

( וזאת לאחר הארכת המשחק"דקות( )להלן: "

דקות בין גמר המשחק הרגיל לבין  5הפסקה של 

 הארכת המשחק. 

לפני מועד ההארכה, יוגרלו מחדש השערים של  .3

הקבוצות ובתום המחצית של מועד ההארכה 

 יתחלפו הקבוצות בשערים ללא הפסקה. 

 גביעים לילדים  ג.  

דקות(  2X 35דקות ) 70משחקי הגביע יימשכו  .1

דקות בין שתי המחציות  10עם הפסקה של 

 )להלן : "משחק רגיל"( 

וצאת המשחק תיקו דקות תהיה ת 70אם אחרי  .2

( 2X5דקות נוספות ) 10 –יוארך המשחק ב  –

( וזאת לאחר הארכת המשחק")להלן : "

דקות בין גמר המשחק הרגיל לבין  5הפסקה של 

 הארכת המשחק. 

לפני מועד הארכה, יוגרלו מחדש השערים של  .3

הקבוצות ובתם המחצית של מועד ההארכה 

 יתחלפו הקבוצות בשערים ללא הפסקה. 
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אם בתום מועד הארכה לא תושג הכרעה, יבעטו הקבוצות  .7

 לפי השיטה דלהלן :  מטר עד שתושג הכרעה  11בעיטות 

השופט יבחר את השער, אשר לעברו יבעטו את כל  א.

 מטר.  11 –בעיטות ה 

 מטר.  11כל קבוצה תבעט בעיטות עונשין ממרחק  ב.

, השופט יערוך הגרלה וראש הקבוצה שיזכה בהגרלה ג.

 יזכה את קבוצתו בבעיטות הראשונות. 

הקבוצה שתבקיע את מספר השערים הגדול ביותר  ד.

 תזכה לניצחון. 

רק השחקנים ששיחקו בפועל בסיום מועד הארכה של  ה.

 מטר.  11המשחק, יהיו רשאים להשתתף בבעיטות 

 5אם גם לאחר ששתי הקבוצות מיצו כל אחת רק  ו.

 –מטר, כאמור לעיל, ולא הושגה הכרעה  11בעיטות 

כל קבוצה תבעט  -מטר לסירוגין   11יימשכו בעיטות 

ל אחת משתי הקבוצות בעטה בעיטה אחת עד לשלב שכ

מספר בעיטות זהה ואחת מהן הבקיעה שער אחד יותר 

 מיריבתה. 

כל אחת מהבעיטות תבוצע על ידי שחקן אחד ורק לאחר  ז.

שכל השחקים הראשיים להשתתף בביצוע בעיטות אלה, 

כולל השוער ישתתפו בביצוע הבעיטות, מותר יהיה 

 לשחק מאותה קבוצה לבעוט בעיטה נוספת. 

כל שחקן ששיחק בפועל במועד סיום הארכה כאמור  ח.

צתו, בכל לעיל, רשאי להתחלף בתפקיד עם שוער בקבו

 מטר.  11עת במהלך בעיטות 

השוער המחליף שלא נמנה על השחקנים שהשתתפו  ט.

בסיום מועד הארכה אינו רשאי בשום מקרה להחליף 

את השיעור שנמנה עם השחקנים שהשתתפו במועד 

 סיום הארכה.

כל השחקנים, פרט לשני השוערים והשחקן הבועט,  י.

ק בעת יישארו בתחום העיגול שבמרכז שדה המשח

 ביצוע הבעיטות. 
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שוער שחברו לקבוצה בועט, יתפוס את מקומו מחוץ  

לרחבת העונשין מאחורי הקו המקביל לקו השער 

 המטרים.  11מטר מנקודת  9.15ולפחות במרחק 

של חוקת השיפוט פיפ"א  יהיה תקף לגבי ביצוע  14חוק  יא.

מטר, שפורטו לעיל , אלא אם נקבע או ייקבע אחרת  11

  זה.  בתקנון

 

כל ההוראות המפורטות בתקנון "גביע המדינה" יחולו בשינויים  .8

 המחייבים על תחרויות הגביעים לנוער , נערים וילדים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נספח ב'

  ותקנון גביע הטוט

 ליגת העל –גביע הטוטו 

 זו. במשחקי גביע הטוטו בליגת העל ישתתפו כל הקבוצות הנמנות על ליגה. 1
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ארבע  -קבוצות ליגת העל תחולקנה לשתי קטגוריות: הקבוצות ה"אירופאיות"  .2
עשר הקבוצות ה"רגילות" אשר אינן  -הקבוצות המשתתפות במפעלים האירופאים ו

 משתתפות במפעלים האירופאים. 

קבוצות אשר ישוחקו בשיטת ליגה בת  5הקבוצות הרגילות תשובצנה לשני בתים בני  .3
ות תקבע על פי ההגרלה. השיבוץ ייעשה על ידי וועדת הליגה סיבוב אחד כאשר הביתי

והגביע לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט )אך במידת הניתן על סמך מיקום גיאוגרפי(. 
כל אחת מן הקבוצות הרגילות תשולב בחצאי הגמר או במשחקי הדירוג בהתאם 

ו יותר( יהיה למיקומן בשלב הבתים כאשר מקום בו מספר הנקודות של שתי קבוצות )א
 הבאים: פי הפרמטרים על זהה אזי דירוגן הסופי, בתוך כל בית, יקבע

 שערים הגבוה יותר; על פי הפרש .א
 במקרה של שוויון בהפרש השערים על פי הקבוצה בעלת מספר הנצחונות הרב יותר; .ב
 במקרה של מספר נצחונות זהה על פי מספר שערי הזכות הגבוה יותר; .ג
במספר שערי הזכות על פי התוצאה במשחק שנערך בין הקבוצות במקרה של שוויון גם  .ד

 -בשלב הבתים )ובמקרה של יותר משתי קבוצות הזהות לחלוטין בכל הפרמטרים הנ"ל 
 טבלה פנימית המתייחסת לפרמטרים אלו(;

בהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ"ל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום הקבוצות  .ה
הקודמת )כאשר כל מיקום בליגת העל יגבור על מיקום בליגה  המשחקים עונת בסיום

 .הלאומית(
 

הקבוצות האירופאיות תקיימנה שני משחקי התמודדות על העפלה לשלב חצי הגמר: המשחק הראשון  .4
יהיה משחק "אלוף האלופים" אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון האליפות והמשחק השני יהיה משחק 

התמודדות קבוצות אשר אינן משתתפות ב"אלוף האלופים" )"נפרד אשר ייערך בין שתי ה
את התמודדות האירופאיות תארח הקבוצה אשר סיימה במקום יותר גבוה בטבלת . "(האירופאיות

. המנצחת באלוף האלופים והמנצחת בהתמודדות האירופאיות תעפילנה הליגה במהלך העונה הקודמת
 אף הן למשחקי חצי גמר גביע הטוטו.  

 
, ובעונה זו בלבד, תיקבע זהות המארחת 2018/19ת שעה: על אף האמור לעיל בעונת המשחקים הורא

 בהתמודדות האירופאיות באמצעות הגרלה.
 

 לאחר שלב הבתים והתמודדות האירופאיות ייערכו המשחקים כדלקמן: .5
 

 חצי גמר א': זוכת "אלוף האלופים" נגד מקום ראשון בשלב הבתים )דירוג נמוך(. .א
 חצי גמר ב': זוכת התמודדות האירופאיות נגד מקום ראשון בשלב הבתים )דירוג גבוה(.  .ב
 : מפסידת אלוף האלופים נגד מקום שני שלב הבתים )דירוג גבוה(.5-6מקומות  .ג
 : המפסידה בהתמודדות האירופאיות נגד מקום שני שלב הבתים )דירוג נמוך(.7-8מקומות  .ד
 נגד מקום שלישי בית ב'.: מקום שלישי בית א' 9-10מקומות  .ה
 : מקום רביעי בית א' נגד מקום רביעי בית ב'.11-12מקומות  .ו
 : מקום חמישי בית א' נגד מקום חמישי בית ב'.13-14מקומות  .ז

 
-לעניין סעיף זה מובהר כי בסיומו של שלב הבתים המקומות הראשון והשני בכל בית יסווגו כ

נקודות ומוליכת  11היה ומוליכת בית א' סיימה עם דירוג גבוה או דירוג נמוך. לצורך העניין 
נקודות אזי תוגדר מוליכת בית א' כמקום ראשון בשלב הבתים )דירוג  10בית ב' סיימה עם 

גבוה( ומוליכת בית ב' תוגדר כמקום ראשון בשלב הבתים )דירוג נמוך(; במקרה של שוויון 
יותר בטבלה )כאשר כל מיקום בנקודות הקבוצה שסיימה את העונה הקודמת במיקום גבוה 

 בליגת העל יגבור על מיקום בליגה הלאומית( תוגדר כזו בעלת המיקום הגבוה.
 

ב. )"הכרעה במשחקים"( לתקנון משחקי גביע המדינה תחולנה לגבי הכרעה 6הוראות סעיף 
במשחקי חצי גמר וגמר למעט ככל הנוגע למועד הארכה אשר לא יחול במשחקי גביע הטוטו 

העל, קרי, עם סיום המשחק ללא הכרעה יפנו הקבוצות ישירות להכרעה על דרך בעיטות בליגת 
 מטרים. 11-מ

 
אירוח המשחקים: בשלב הבתים אירוח המשחקים יקבע על פי הגרלה. בחצאי הגמר ומשחקי  .6

ד' לעיל( תיערך הגרלה אחת בה יקבע האם 5-א'5)כמפורט בסעיפים  5-8הדירוג למקומות 
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ידי האירופאיות כולן או על ידי הרגילות כולן המשתתפות בשלבים אלו. האירוח יהיה על 
ז'( תיערך הגרלה אחת בה יקבע האם האירוח יהיה על ידי 5-ה'5משחקי הדירוג הנותרים )

 קבוצות בית א' כולן או על ידי קבוצות בית ב'. 

רחת חלוקת הכנסות/הוצאות: בכל המשחקים שאינם משחק הגמר תשא הקבוצה שתקבע כמא .7
בכל ההוצאות, ותיהנה מכל ההכנסות, כקבוצה מארחת בהתאם לתקנון האליפות. משחק 

.א' )"ארגון המשחקים"( לתקנון גביע 14הגמר בלבד יאורגן על ידי המנהלת לפי הוראות סעיף 
 .ג לתקנון גביע המדינה.16המדינה וחלוקת ההכנסות/הוצאות בו תהיה בהתאם לאמור בסעיף 

 

 חריגים: .8
 

אחד מהבתים יכלול שש קבוצות )"בית  בו זוכת הגביע משחקת בליגה הלאומית:במקרה 
השש"( ואחד מהבתים יכלול חמש קבוצות )"בית החמש"(, האלופה תעפיל אוטומטית לחצי 

 הגמר ותבוצע התאמה למשחקי הדירוג כדלקמן:
 
 חצי גמר א': אלופת המדינה נגד מקום ראשון בבית החמש; .א
 חצי גמר ב': זוכת התמודדות האירופאיות נגד מקום ראשון בבית השש;  .ב
 : מפסידת התמודדות האירופאיות נגד מקום שני בבית השש; 5-6מקומות  .ג
 : מקום שני בית החמש נגד מקום שלישי בית השש;7-8מקומות  .ד
 : מקום שלישי בית החמש נגד מקום רביעי בית השש;9-10מקומות  .ה
 רביעי בית החמש נגד מקום חמישי בית השש; : מקום 11-12מקומות  .ו
 : מקום חמישי בית החמש נגד מקום שישי בית השש.13-14מקומות  .ז
 

ג' שם 8-א'8הביתיות תקבע במקרה זה על ידי שתי הגרלות נפרדות: הראשונה לגבי משחקים 
ז' שם יוגרל 8-ד'8יוחלט האם ה"אירופאיות" או ה"רגילות" מארחות והשניה לגבי משחקים 

האם ביחס למשחקים אלו תוקנה הביתיות לכל הקבוצות מבית החמש או לכל הקבוצות מבית 
 השש.

 
)א( משתתפת  במקרה בו האלופה או מחזיקת הגביע לא קיבלו רשיון לשחק בתחרויות אופ"א:

אלוף האלופים אשר יש לה רשיון לשחק בתחרויות אופ"א תשובץ למשחק חצי הגמר נגד 
תים )דירוג נמוך( וזאת ללא קשר לתוצאת משחק אלוף האלופים; המקום הראשון בשלב הב

)ב( הקבוצה אשר לא קיבלה רשיון לשחק בתחרויות אופ"א תשובץ )בנוסף למשחק אלוף 
האלופים וללא קשר לתוצאה בו( לשלב הבתים; )ג( הקבוצה אשר שולבה באירופה חלף הקבוצה 

אילו הפסידה במשחק אלוף האלופים אשר לא קיבלה רשיון לשחק בתחרויות אופ"א תיראה כ
 . 5-6ותתמודד מול המקום השני בשלב הבתים במאבק על מקומות 

 
במקרה בו מחזיקת הגביע משחקת בליגה הלאומית והאלופה אינה בעלת רשיון לשחק 

 בתחרויות אופ"א תדון הנהלת ההתאחדות בביצוע שינוי אד הוק בשיטת התחרות. 

הקבוצות הישראליות הזכאיות להשתתף באירופה ו/או במבנה הליגות ככל ויחול שינוי במספר 
 תבצע הנהלת ההתאחדות דיון בשינוי השיטה באופן קבוע.

במידה ולא ניתן יהיה לשחק באצטדיון ביתי של קבוצה בשל שימוש בו במסגרת תחרות 
ת הליגה בינלאומית או מכל סיבה אחרת אשר תאושר על ידי וועדת הליגה והגביע, תוכל וועד

 והגביע לדרוש מהקבוצה למצוא אצטדיון חלופי אשר יאושר על ידי וועדת הליגה והגביע. 

  

 המנצחת במשחק הגמר תוכרז כמחזיקת גביע הטוטו בליגת העל.  הקבוצה .9

(  לתקנון האליפות רשאית קבוצה להחליף במהלך משחק, 1ד') 10על אף האמור בסעיף  .10
 . שחקנים 5המשחק, עד  מתוך רשימת השחקנים שהגישה לשופט

 ליגה לאומית  –גביע הטוטו 
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במשחקי גביע הטוטו בליגה הלאומית ישתתפו כל הקבוצות  .1

 הנמנות על ליגה זו. 

ארבע קבוצות בכל בית.  –הקבוצות תשובצנה לארבעה בתים  .2

השיבוץ ייעשה על ידי וועדת הליגה והגביע תוך התחשבות 

 מיקומן הגיאוגרפי של הקבוצות. 

המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד כאשר  .3

הביתיות תקבע על פי הגרלה.  בתום שלב הבתים כל קבוצה תשולב 

בחצאי הגמר או במשחקי הדירוג לפי הישגיה בשלב הבתים. מקום בו 

מספר הנקודות של שתי קבוצות )או יותר( יהיה זהה אזי דירוגן 

 הבאים: פי הפרמטרים על הסופי, בתוך כל בית, יקבע

 שערים הגבוה יותר; על פי הפרש .א

במקרה של שוויון בהפרש השערים על פי הקבוצה בעלת מספר הנצחונות הרב  .ב

 יותר;

 במקרה של מספר נצחונות זהה על פי מספר שערי הזכות הגבוה יותר; .ג

במקרה של שוויון גם במספר שערי הזכות על פי התוצאה במשחק שנערך בין  .ד

שלב הבתים )ובמקרה של יותר משתי קבוצות הזהות לחלוטין בכל הקבוצות ב

 טבלה פנימית המתייחסת לפרמטרים אלו(; -הפרמטרים הנ"ל 

בהיעדר הכרעה על סמך כל הפרמטרים הנ"ל הדירוג הסופי יבוצע לפי מיקום  .ה

הקודמת )כאשר כל מיקום בליגה הלאומית  המשחקים עונת הקבוצות בסיום

 .ה א'(יגבור על מיקום בליג

לאחר שלב הבתים ארבע הקבוצות אשר תדורגנה במקום הראשון בכל אחד  .4         

בכל בית( תקיימנה  2-4מהבתים תעפלנה לחצאי הגמר. יתר הקבוצות )מקומות 

כאשר הבתים עצמם והביתיות יקבעו  -מפגש דירוג בודד על פי התבנית כדלקמן 

 בהגרלה:

 ד מקום ראשון בית ב'.חצי גמר א': מקום ראשון בית א' נג .א

 חצי גמר ב': מקום ראשון בית ג' נגד מקום ראשון בית ד'. .ב

 : מקום שני בית א' נגד מקום שני בית ב'.5-8מקומות  .ג

 : מקום שני בית ג' נגד מקום שני בית ד'.5-8מקומות  .ד

 : מקום שלישי בית א' נגד מקום שלישי בית ב'.9-12מקומות  .ה

 נגד מקום שלישי בית ד'. : מקום שלישי בית ג'9-12מקומות  .ו

 : מקום רביעי בית א' נגד מקום רביעי בית ב'.13-16מקומות  .ז

 : מקום רביעי בית ג' נגד מקום רביעי בית ד'.13-16מקומות  .ח

 

תיערך הגרלה במסגרתה יקבעו זהות המתמודדות והקבוצה הביתית. כך למשל, היה  .5

בית ד', אזי משחקי חצי  ובהגרלה יצא שבית א' מארח את בית ב', ובית ג' מארח את

לעיל. המנצחות בחצאי  4הגמר והדירוג יהיו בדיוק בהתאם לדוגמה המפורטת בסעיף 
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הגמר תתמודדנה בגמר גביע הטוטו לליגה הלאומית אשר יאורגן על ידי המנהלת 

.א' )"ארגון המשחקים"( לתקנון גביע המדינה; 14וההתאחדות לפי הוראות סעיף 

.ג לתקנון 16במשחק הגמר תהיה בהתאם לאמור בסעיף חלוקת ההכנסות/הוצאות 

גביע המדינה. בכל המשחקים שאינם משחק הגמר תשא הקבוצה שתקבע כמארחת 

 בכל ההוצאות, ותיהנה מכל ההכנסות, כקבוצה מארחת בהתאם לתקנון האליפות.  

 

ב. )"הכרעה במשחקים"( לתקנון משחקי גביע המדינה תחולנה לגבי 6הוראות סעיף  .6

עה במשחקי חצי גמר וגמר למעט ככל הנוגע למועד הארכה אשר לא יחול במשחקי הכר

גביע הטוטו בליגה הלאומית, קרי, עם סיום המשחק ללא הכרעה יפנו הקבוצות ישירות 

 מטרים. 11-להכרעה על דרך בעיטות מ

במידה ולא ניתן יהיה לשחק באצטדיון ביתי של קבוצה בשל שימוש באצטדיון  .7

בינלאומית, או מכל סיבה אחרת אשר תאושר על ידי וועדת הליגה  במסגרת תחרות

והגביע, תוכל וועדת הליגה והגביע לדרוש מהקבוצה למצוא אצטדיון חלופי אשר 

 יאושר על ידי וועדת הליגה והגביע. 

 הקבוצה המנצחת במשחק הגמר תוכרז כמחזיקת גביע הטוטו בליגה הלאומית.  .8

תקנון האליפות רשאית קבוצה להחליף במהלך משחק, ( ל1ד') 10על אף האמור בסעיף  .9

 שחקנים.   5מתוך רשימת השחקנים שהגישה לשופט המשחק, עד 

 

 ליגה ארצית* –גביע הטוטו 

במשחקי גביע הטוטו בליגה הארצית ישתתפו כל הקבוצות  .1

 הנמנות על ליגה זו. 

מחצית  –הקבוצות תשובצנה, על פי הגרלה, לשני בתים  .2

 מהקבוצות בכל בית. 

המשחקים בשלב הבתים ישוחקו בשיטת ליגה  בת שני סיבובים  .3

 )בית וחוץ( בכל בית. 

ג לתקנון האליפות, יחולו, 12-ב, ו12א, 12הוראות סעיף  

 בהתאמה, על משחקים אלה. 

 1שתי הקבוצות אשר תדורגנה בתום שני הסיבובים במקומות  .4

 תעפלנה למשחקי חצי הגמר. , בכל אחד מהבתים, 2 -ו

 שיבוץ הקבוצות למשחקי חצי הגמר ייעשה באמצעות הגרלה.  .5

 המנצחות בשלב חצי הגמר תעפלנה למשחק הגמר.  .6



 

24 
 

הוראות תקנון גביע המדינה יחולו, בהתאמה, לגבי משחקי חצי  .7

 גמר ומשחק הגמר. 

הקבוצה המנצחת במשחק הגמר תוכרז כמחזיקת גביע הטוטו  .8

 גה הארצית. בלי
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 נספח ג' 

 בקשה לרישום למשחקי גביע המדינה 

 )ליגות ג'(

אנו הח"מ, קבוצת ______________ מבקשים לרשום את הקבוצה למשחקי 

 גביע המדינה בעונת המשחקים _______________. 

 

ידוע לנו כי רישום הקבוצה, בהתאם לבקשתנו, מחייב אותנו להתייצב לכל 

 המשחקים בהם תשובץ הקבוצה במסגרת משחקי גביע המדינה. 

 

 שם הקבוצה ___________ חותמת הקבוצה ______________________ 

 בעלי זכות חתימה _________________    _______________________ 

 ________תאריך : _________

  

 

 

 

 

 

 

 


