
    1חוזר  -ליגת העל        
 0201200עונת           

 :מועדים  .1

 1.0.2821  – 21/22תאריך תחילת עונת המשחקים  .א

 . כולל פעילות נבחרת  הינו חלק מחוזר ליגת העל ,לוח עונת המשחקים  .ב

 .יום למחרת משחק גמר יד אחרון -ותחילת פגרת קבוצות ליגת העל  28/21עונת המשחקים מועד סיום  .ג

שעות לפני משחק   63ישוחררו מפעילות במסגרת הנבחרת לפחות  נוער/עתודה/שחקני נבחרת לאומית .ד

 . (חצי וגמר גביעוכן משחקי  פלייאוףמשחקי )שעות לפני אירועי שיא  84  וכן לפחות,  של קבוצתם רשמי 

 .  'גאו  ' אסגל הנבחרת הלאומית יתכנס לאימון קבוע אחת  לשבוע ביום  .ה

המשחקים ייערכו , מול נבחרת העתודה במהלך העונה  ( לכל קבוצה  1משחק )קבוצות ליגת העל ישחקו  .ו

 . פ תיאום  בין האיגוד לקבוצה ובהתאם לזמינות אולם הבית של הקבוצות "ע

  15:22 – 18:22:   תהיה רק בטווח השעות  שעת תחילת משחק,  יום שישי –יום משחקי הליגה   .ז

  .אשר תהיה רשאית לאשר חריגה מהאמור , ליגה וגביע  תבקשות חריגות יועברו לוועד(  ולא יאוחר מכך) 

  .10:22או משחק השלמה שעת מינימום לתחילת משחק  אמצע שבועבמידה ומשובץ מחזור 

        באופן פרטני  ךיתואמו במידת הצור ש "חוץ ובית של קבוצת הפועל חבל אילות באמצ משחקי: הערה

 .ליגה וגביעי ועדת "ויאושרו ע

 ועדת ליגה וגביע תוכל לשנות מועד משחק בליגה בהתאם לדרישת ערוץ הספורט  לו יש הסכם .   ח    

    להתאים את עצמן לאמור ובהתאם  מחויבות הקבוצות, במסגרות הליגה והגביע, שידורים עם האיגוד           

 .לאפשרות  הקבוצה המארחת להתאים עצמה לשינוי           

    

 :הרשמות .0

 -ה ו4ובכפוף לארכה המוסדרת בתקנות ,  10:88שעה    8.7.01עד לתאריך  21/22רישום קבוצה לעונת   .א
 .ו לתקנון משחקי האליפות 4

 : יושת עליה הסנקציות הבאות , קבוצה שתבטל רישום לאחר שנרשמה במועד  .ב

 .הורדה לליגה הלאומית . 1

  .הלאומיתמניקוד הקבוצה בליגה ' נק 0הפחתת . 2

     .₪  18,888קנס בסך . 3

 .28/21עבור עונת או הסדירה את כל חובותיה הכספיים /יאושר רישום קבוצה שלא סילקה ולא  .ג

 . 0225ילידי שנת : להשתתפות במשחקים  יגיל מינימאל .ד

 1.0.01  -במערכת מועד אחרון לחידוש כרטיסי שחקן  .ה

  15.0.0200 –  מועד אחרון  לרישום שחקן חדש .ו

, (ואילך  2883 שנתון) ומעלה  10שחקנים בגיל  15  (במערכת הממוחשבת)בקבוצת ליגת עלניתן לרשום  .ז

 .( 2880-2884שנתונים )  10לגיל  ת שחקנים מתח 6וכן 

 ( הקבוצההרשאים לשהות בספסל )בטופס המשחק  בעלי תפקידים 5ניתן לרשום  .ח

 .2/212בעונת  שחקנים זרים 8  לרשום בשורותיהרשאית כל קבוצה  .ט

  . 152020200 –מועד אחרון לרישום שחקן זר  .1

 . במהלך תקופת ההעברות   שחקן זר אחד בלבדלכל קבוצה מותר להקפיא  .2

. במניין הזרים של הקבוצה מחדש אותו לרשום שהוקפא שחקן  בתוך תקופת ההעברות ניתן להחזיר .3

עד ואפשרית פציעה   יןבגבוצעה מהקפאה כאמור  אפשרית רק במקרה שההקפאה שחקן זר החזרת 

 .הקפאת שחקן זר/בכפוף לכלל התנאים המחייבים בתקנון החלפתו,(  10.2.22) עברותהמועד סיום הל
 

 זו ובהתאם למועדים  קבוצה המשחקת במסגרת גביע אירופה תוכל לרשום שחקנים  זרים  רק למסגרת.  4         

 .האיגוד האירופי בתקנון ההעברות של    

    ( עליון ותחתון ) משחקי הפלייאוףשעות לפני תחילת  24בלבד עד אחד  ישראלי 2  זרהחלפת שחקן  .0

      היה שלא  ישראלי /שחקן זרלרק  הרישום מתייחס ,  החלפה ולא תוספת לכמות הזרים הקיימתודגש י    

 .ות האיגודבליגבקבוצה  21/22בעונת  רשום     
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 :כרטיס מאמן 2 תעודת  .י

 .(  3רמה " ) מאמן"תעודת  בעלרשאי לאמן בליגת העל רק  .1

מטעם " מסטר קואץ"חובה על מאמן קבוצה בליגת העל להיות בעל תעודת  22/23החל מעונת  .2

 .        לחלופין גם אם המאמן בתהליך הכשרה בקורס זה רשאי יהיה לאמן בליגת העל , האיגוד האירופי 

 

 " : כרטיס כפול"תקנת   .יא

   יוכל להירשם בכרטיס כפול  2881/2882/2883בשנתון הרלוונטי קרי   הרשום בקבוצת ליגת על שחקן . 1

 .בליגות המשנה בהסכמת קבוצת האם    
 

 יוכל להירשם בכרטיס כפול  2881/2882/2883בשנתון הרלוונטי קרי    שחקן הרשום הליגות המשנה. 2     

 .האםבהסכמת קבוצת   בליגת העל         
 

 ". כרטיס כפול"ב  שחקנים 3מקסימום קבוצת ליגת העל תוכל להשאיל . 3
 

 קבוצה המשחקת בליגות המשנה שאין לה קבוצת אם בליגת העל תהא רשאית לקלוט שחקנים . 4

 ."כרטיס כפול"במסגרת   בהשאלה               
 

 לוט  העל תהא רשאית לק למען הסר ספק קבוצה המשחקת  בליגות המשנה לה קבוצת אם בליגת .0

 .  " כרטיס כפול"בהשאלה שחקני     
 

  (כהשאלה " . ) כרטיס כפול "תחת  שחקנים 6 מקסימוםניתן לרשום .  0

 

 . שחקנים 10-שחקן הנרשם בכרטיס כפול בקבוצת ליגת על נכלל  בסך הרישום המותר לקבוצה. 7
 

 קבוצת האם היא הקובעת לצורך משחקי הליגה בהם , במקרה של חפיפה  בשעות פעילות משחקים .  0

 .כרטיס כפול אינו עילה לבקשה לדחיית משחק, למען הסר ספק . ישתתף השחקן       
 

 רק   ," כרטיס כפול"יכול לשחק ב ורשום גם בקבוצת ליגת על שחקן אשר בגיל נוער  .9

 .ספת של האגודה אשר משחקת בליגות המשנה בקבוצת בוגרים נו    
 

 

  התנאים יסוכמו בין שתי }קבוצת האם שלו מחויבת כלפיו חוזית,שחקן אשר משחק בשתי קבוצות. 18

 .י כל אחת מן הקבוצות כמתחייב בחוק הספורט"השחקן יבוטח ע.{הקבוצות    
 

 מודגש כי כלל התיאומים הנדרשים בדבר משחקים ואימונים הוא באחריות קבוצת האם והקבוצה  .11          

 .את השחקן המשאילה               
 

 .מועדי השאלת שחקן בכרטיס כפול יהיו בהתאם למועדים הכללים המפורסמים . 12         

          

 אינה זכאית לתמורה בגין   קבוצה אשר ברשותה שחקן מושאל ומביעה הסכמה להשאיל בכרטיס כפול. 13         

 .השאלה זו               

 

 :לשחקן אשר משחק בכרטיס כפול( בקבוצה אליה מושאל ) קביעת מגבלת שכר מקסימום . 14         

 .תקרת שכר חודשית ברוטו  ₪ 1888עד  " מרכז"קבוצות המוגדרות ב. א              

 .תקרת שכר חודשיתברוטו ₪  3888עד  "פריפריה"בקבוצות   .ב              

  .רישום שחקן כמושאל בכרטיס כפול מחייב הצגת הסכם בין הקבוצה לשחקן . ג   

 

 

 השאלות  –העברות  .6

 .1522020200בתאריך  יסתיים ( לרבות שחקנים זרים)מועד העברות והשאלות  .א

  (של העונה  1לאחר מחזור . )במשך העונה, יוכל לעבור מקבוצה לקבוצה  פעם אחת בלבדכל שחקן  .ב

 .השאלת שחקן מותרת לקבוצה אחרת ולאותה עונה בלבד  .ג

יוכל לחזור , יום קיום המחזור הראשון  -שחקן אשר  הושאל לקבוצה אחרת בטרם פתיחת הליגה קרי .ד

 . 10/82/22ם מועד ההשאלות לאגודת האם בהסכמת הקבוצה השואלת והשחקן עד תו

הקבוצה אליה הושאל השחקן , בהסכמת קבוצת האם) עד לתום העונהאחת תותר השאלת משנה   .ה

 (. והקבוצה הקולטת החדשה

החלפת שחקן זר המורשה לשחק רק במסגרת גביע אירופה עם שחקן זר המשחק במסגרת הליגה  .ו

 .ובכפוף להסכמת השחקן  ע בהתאם למועדי ההעברות וצילב ניתןהמקומית  באותה קבוצה 
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 :  תקן לאולמות   .8

  :תנאי סף לקיום משחקים בליגת העל

 .פרקט בלבד  –משטח משחק  .א

 (. כולל מקלחת ושירותים ) חדר הלבשה ייעודי לשופטים  .ב

 .מיזוג אוויר  .ג

   .כולל שעון הרחקות לפחות עבור שחקן אחד: לוח תוצאות אלקטרוני   .ד

 .לפחות מושבים 488בקיבולת של יציע  .ה

 . רשתות חיצוני ופנימי 2בשער יהיו ,מקובעים לרצפה:שערים ורשתות .ו

 .מטר 28מטר וברוחב  0רשת מתוחה מאחורי שער המשחק בגובה של  .ז

 

    :  ות משמעת  תקנ .5

 :  התנהלות במצב של הרחקת שחקן במהלך משחק .א

 .לכך באולם הקבוצה המארחת  שחקן מורחק לא יעלה ליציע אלא יתפנה למקום המוקצה .1

 .כסאות המיועדים לשחקנים מורחקים 2באחריות הקבוצה הביתית להקצות מיקום באולם בו יוצבו  .2

 ."  שחקן מורחק:  "בכיתוב  שילוט  הל יהי"ג הכיסאות הנ"ע .3

 . ההעמדה לדין על בסיס תצלומי הטלוויזי .ב

חברי הנהלה או קבוצות אשר / מאמנים /היועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להעמיד לדין שחקנים .1
עברו עבירות של אלימות או עבירות קשות  או בלתי ספורטיביות במיוחד על פי שיקול דעתו וזאת על 

או /או על ידי האיגוד ו/הציבורית או המסחרית ו השצולמו על ידי ערוצי הטלוויזי הבסיס תצלומי טלוויזי
 . מטעם האיגוד בלבד

 .השופטים לאירוע במהלך המשחק  תהינה ללא קשר  ובנוסף להתייחסוהסמכות להעמיד לדין  .2

ר הועדה המקצועית של "או ביו/ר איגוד השופטים ו"היועץ המשפטי רשאי אך לא חייב להיוועץ ביו .3
 . האיגוד השופטים בטרם יקבל את החלטתו על העמדה לדין על בסיס תצלומי הטלוויזי

ים לפנות ולהפנות את היועץ אפטים רשושופטים וחברי איגוד הש/ להחברי הנה/ שחקנים/ קבוצות .4
לאחר מועד זה לא ניתן . שעות מתום המשחק 72המשפטי לעבירות ובתנאי שהפניה נעשתה תוף 

 .יהיה לפנות בעניין

 .שעות מהפניה או מתום המשחק על פי המאוחר 72היועץ המשפטי יהיה חייב ליתן החלטתו תוך  .0

לא יורחק השחקן באופן אוטומטי , פ סעיף זה"קיבל היועץ המשפטי החלטה להעמיד שחקן לדין ע .0

 . אלא יעמוד לדין משמעתי 
 

    :  ש מויזס רש  "ע winner""גביע   .3

 ליגה בתכאשר המשחקים ישוחקו בשיטת  ,   קבוצות בכל בית 3בתים של  4-חלוקה ל שיטת הטורניר  .א

ראה )לעניין קביעת הדירוג ,  לכל קבוצה(  חוץ+בית )שני משחקים  ,   קבוצות 3בבתים של  סיבוב אחד
 (.בחוזר כללי –' ח 4סעיף 

 

 .מדורגות כראש בית  1-4דורגו במקומות קבוצות שארבע ה   .ב

 
   חבל הפועל ו ,ש"ב. כ.מ,למניעת שיבוץ קבוצות מכבי דימונה "  החרגה גיאוגרפית"בשלב הבתים תבוצע    .ג

 .באותו בית עם מכבי קרית מוצקין לותיאי  
 

 .  מקום ראשון בכל בית עולה לשלב חצי הגמרהקבוצה שתדורג ב  .ד
 

 הגרלת המשחקים תיערך במועד אחד עבור כל השלבים למעט משחק הגמר בו תיערך הגרלה לקביעת    .    ד

 הקבוצה הראשונה שתוגרל בצמד  משחקי  חצי הגמר  מבין מנצחות הבתים תארח את , המארחת       

 .(העונות האחרונות  2ב  לקבוצה שלא אירחה משחק במעמד זה תעדוף) .משחק חצי הגמר        
 

בתנאי שאינו משתתף במשחקי גביע , שחקן רשאי להשתתף גם אם לא נרשם באיגוד כשחקן הקבוצה  .ה

 .פ חוק הספורט"שופטים במסגרת קבוצה אחרת בליגת העל וכל עוד הקבוצה ביטחה את השחקן עה

 .שחקנים זרים  4' אך ניתן לרשום בכל משחק מקס, מתייחס גם לשחקן זר ' הסעיף  .ו

משחק אחד מ ובמקביל יורחק שחקן אשר יורחק בכרטיס כחול יועמד לדין משמעתי בהתאם לתקנון .ז

 .לתקנון ועדת משמעת בפועל אוטומטית בהתאם
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    :   שיטת המשחקים בליגה  .7

 .מחזורים 11כ "עם הגרלה פתוחה של כל הקבוצות סהליגה בת סיבוב אחד  .א

     קבוצות שישחקו שני  0קבוצות ובית תחתון  0בית עליון : בתום סיבוב אחד הליגה תחולק לשני בתים   .ב

  .בסיבוב ראשון נחשבותנקודות שנצברו הכאשר    חוץ-בית  סיבובים של 

 ( . בחוזר כללי–' ח4סעיף ראה )קביעת הדירוג בליגה   .ג

רבע גמר  לקבוצות הבית העליון לשלב בבית תחתון יצטרפו 7-0בסיום שלב הבתים הקבוצות במקומות  .ד

 .4-0, 3-0,2-7, 1-0 מקומות :כדלקמן בטבלה לפי הדירוג הפלייאוף

עם יתרון ביתיות (  סיבוב אחד בלבד)יתמודדו סיבוב נוסף  בשיטת ליגה  בסיום הליגה 10-0מקומות  .ה

הקבוצות תגרורנה את הנקודות , משחקי בית ואחד חוץ  2להן יהיו ,  9-18לקבוצות שדורגו במקומות 

 .מהליגה הרגילה

 .תוצאות המשחקים בליגה ובמשחקי הפלייאוף יקבעו לצורך חישוב מיקום הקבוצות הסופי  

 ,12מקום -11מקום ,18מקום -9מקום  :2מחזור  ;12מקום -18מקום ,11מקום -9מקום : 1מחזור            

 11מקום -18מקום , 9מקום -12מקום : 3מחזור                                    

 

 :   יד בתום העונה לקביעת האלופה-משחקי גמר .ו

 (  משחקים 6הטוב מ : )גמר-שלב רבע*              

 (אם יהיה צורך)הקבוצה בדירוג הגבוה מבין השתיים תארח את המשחק הראשון והשלישי. 1

 .יבוטל המשחק השלישי' נק 4משחקים תזכה קבוצה ב  2במידה ולאחר . 2
 

 ( .משחקים  5הטוב מ ) גמר וגמר יד לקביעת האלופה-חצי*           

 כאשר הקבוצה שדורגה גבוה יותר בסיום הליגה תארח את ,מנצחות רבע הגמר וחצי  הגמר יתמודדו. 3           

 ( .אם יהיה צורך ) השלישי והחמישי , המשחק הראשון               

 .משחקים  יבוטלו המשחקים הנוספים 3לאחר ' נק 0במידה וקבוצה תזכה ב  .4

כאשר במידה ולאחר ,בתיקו אלא ישוחק עד ניצחוןבכל שלבי הפלייאוף העליון משחק לא יסתיים   .0

דקות ובמידה ובסיומה גם תהיה תוצאת  18דקות לא תושג הכרעה תשוחק הארכה אחת בת  08

זריקות לכל קבוצה ואחר מכן במידה ונדרש  0} מטר 7תושג בזריקות  עה לקביעת המנצחתהכר,תיקו

 .{ זריקה אחת לכל קבוצה

 

   גם במידה , סדרות חצי גמר  וגמר יד  ישוחקו במועדים שנקבעו בהתאם ללוח המשחקים  :הערה         

 .בחצי גמרמשחקים  6 או  משחקים בלבד ברבע גמר 0והסתיימו לאחר            
 

 :     הלאומית המליגת העל לליג  ירידות .ז

 .לליגה הלאומית  נהתרד בסיום בית תחתון  11-12מות במקו ותהקבוצ .1

 

    :   גביע המדינה   .4

  .מרגבתום הסיבוב הראשון יעפילו ישירות לשלב רבע ה  1-4קבוצות שתסיימנה במקומות  .א 

  . קבוצות  0כ "סה 0-12יכלול את הקבוצות במקומות שלב שמינית הגמר  .ב 

  . לכלל השלבים הגרלה פתוחה .ג 

 .לכל שלב תבוצע הגרלה בנפרד .ד 

   :   ביגוד משחק   .0

 מכנס כפי שידווח לאיגוד בתחילת העונה + הקבוצה הביתית תשחק בצבע חולצות : ביגוד משחק  .א

  .ת המשחקגב חולצבחובת הדפסת שמות  וכמו כן,  בצבע נגדי תופיעהאורחת  הקבוצה

 . ביגוד שוער בהתאם לסעיף שלעיל   .ב

 .מודגש כי  גם על מכנסי המשחק יופיע מספר השחקן בנוסף לגב וחזית החולצה .ג

 .בעלי תפקידים בספסל יופיעו  בחולצה אחידה  .ד

 . רשימת ביגוד הקבוצות תפורסם באתר ותשלח לקבוצות בתחילת העונה  .ה

יתאם האיגוד מול הקבוצות את צבעי ביגוד המשחק במידת      בטלוויזיהבמשחקים אשר בשידור ישיר  .ו

 .וידווח לצוות שופטי המשחק ,הצורך
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    :    גביע 2אחריות קבוצה מארחת במשחקי ליגה .12

 .לטובת הקבוצה האורחת ( שישיות  3) העמדת מיטת עיסוי ומים  .א

 .העמדת שעון עצר ידני חליפי  .ב

 .בהתאם להחלטת האיגודשימוש בכדור משחק   .ג

 .ליד שולחן המזכירות  –מיקום , מנגב משטח זמין לכל אורך המשחק  .ד

סדרנים גם אם לא נדרש  2של מינימום   חובהובכל מקרה , סדרנות ואבטחה בהתאם לחוק הספורט  .ה

  .  כך בחוק הספורט 

 . וערוץ הספורט  טיסטיקהסט צוותי( סטילס ,וידאו ) צלמי איגוד , משקיף , אישורי כניסה לשופטים  .ו

 .( ירות צלחת פ, מים  -כיבוד קל . )ל מקלחת לצוות השיפוט חדר הלבשה הכול .ז

 .כוסות לצוות המזכירות והשיפוט + בקבוק מים  .ח

  .חדר הלבשה מארחת בסיום המשחק לרשותם קצהבמידה ואין מקלחת בחדר שופטים יו .ט

 : לחברי האיגוד ואיגוד השופטים , חלוקת כרטיס אחד למשחקי ליגה וגביע  .י

 .לחברי איגוד השופטים רק בהצגת תעודת שופט תקפה בקופת הזמנות.1

 . לחברי איגוד הכדוריד בעלי כרטיס איגוד רק בהצגת תעודה תקפה בקופת הזמנות .2

 ואילך יבוצע רישום מראש של הזמנות והכרטיס יחולק רק ( גביע/ליגה)במשחקי רבע גמר .3

 . של המזמין . ז.בהצגת ת  

    .הקבוצה תפנה לאיגוד לבקש רישום הזמנות מראש , במשחקים בהם יש צפי קהל רב.4

 

 

    :    התנהלות משחק בשידור ישיר    .11

 .שעות לפני מועד המשחק  3.0  -הערוץ וציוד הפרסום כהעמדת האולם לטובת צוות  .א

 . ג הלדים ייעשה עד יומיים לפני מועד המשחק"תיאום מפרסמים וחסויות ע .ב

 .   "וסט צלם"עם  צלמי תקשורת ואיגוד חייבים להיות, צוות צילום ערוץ  .ג

 . ותקליטן לאורך כל המשחק ( כולל מיקרופון ) מערכת הגברה , חובת העמדת כרוז  .ד

 . שולחן לעמדת סטטיסטיקה בסמוך למזכירות  .ה

 . המשחק  הצגת שופטי, ( אורחים תחילה)הצגת שחקנים :  ס בפורמט קבוע קעריכת ט .ו

 .לחיצות ידיים וירידה מן המשטח 

תיאום זמנים  .שה רק בתיאום מראש מול האיגודמטעם הקבוצה ייע (אחר/הוקרה)ס קעריכת ט .ז

 .מטעם הערוץ והמשקיף אחראי הפקה מעודכן ייערך שעה לפני מועד המשחק למול 

 

 

    :    במשחקים   "  ווינר"מיתוג נותן החסות   .10

 .  דגל איגוד  ודגל ליגת ווינר תלויים בתקרת האולם  .א 

 (  רק על הפסים הכהים )הקורה העליונה בכל שער תמותג במדבקות ווינר  .ב 

 .  בחזית שולחן המזכירות יוצמד שלט ליגת ווינר .ג 

 (. במרכז או בצד)לוגו ליגת ווינר על גבי חולצות המשחק  .ד 

 .מטר  0בכל רחבת " ליגת ווינר כדוריד" –מדבקת פרקט   .ה 

 ( אינטרנט / לשימוש בשידור טלויזיה)פרגוד ראיונות ממותג  .ו 

 .  ג כרטיסי כניסה למשחקים "לוגו ליגת ווינר  חייב להופיע ע .ז 

 כמו כן באנר ווינר יופיע בכל אתר של אגודה , שם הליגה יופיע באתרי הקבוצות  .ח 

 (.ל בדף פייסבוק"כנ)ווינר -לקישור קבוע לאתר של טוטו הפנייה .ט 

 .  חובת פעילות קהילתית אחת לכל קבוצה במשך העונה .י 

 .י ועדת כספים "פ הקנס שיוטל ע"קבוצה אשר לא תקיים את הוראות מיתוג החסות תיקנס ע.  יא
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