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 1019010   עונת 

 
 תוכן 'עמ

 העברות, חידושים , רישומים :   מועדים 1

 מאמנים , שחקנים , קבוצות :  הרשמות 1

 השאלות  –העברות  4

 ימי משחק ,חריגי גיל ,שנתונים : תקנון  משחקים 4

 דירוג ליגות , שינויי מועדים : תקנון  משחקים 7

 עולות ויורדות , מבחנים ,פלייאוף , ליגות :  יםשיטת משחק 8

 משחקי גביע המדינה  10

 תשלומי אגודות וקבוצות : תעריפים ותשלומים 11

 טבלת תעריפים  11

 טופס מינוי מורשה חתימה'  נספח א 13

 תקנת התנהגות בליגות צעירות'   נספח ב          14

   1חוזר :  ליגת העל  15
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 :מועדים  .1

 .0100901019 –91/02תאריך תחילת עונת המשחקים  .א

 . 300601010  - ותחילת פגרה  91/02מועד סיום עונת המשחקים  .ב

 . 10901019 –מועד אחרון לחידוש כרטיסי שחקן  .ג

 :   מועד אחרון לרישום שחקן חדש .ד

 . 1500101010 –( גברים ונשים )בליגות  על ולאומית   .9

 .עד לתום העונה -בשאר הליגות    .0

 .1500101010-מועד סיום העברות והשאלות לכל הליגות  .ה

 :    ופתיחת עונה רישום קבוצות  סיום  מועד .ו

 

 ליגה
מועד סיום   

 הרשמה 

        מועד פתיחת 
לא לפני  המשחקים

  התאריך המפורסם

 26/9 1008 לאומית  נשים 

 גביע 6010 1008  גברים  ארציתלאומית ו

 1809 1008 נוער

 11010 1708   'נערות י0נערות, ט  נערים ,ות 0נערים

 16010 1509  ,ילדות  ח, חילדים , זילדים ,

 30011 19010 'ו-'ה   ות0ילדים

 .לוח המשחקים בליגות השונות יפורסם בהתאם לתקנון                                    
 

 

 : הרשמות .1

 : 1019010רישום קבוצות  לעונת   .א

משחקי הליגה או זכאית להשתתף חייבת למלא טופס הרשמה קבוצה אשר השתתפה ב .9

 .לאיגוד ולהמציאו

רישומה של  על הקבוצה לציין את שמותיהם ודוגמת החתימות של באי כוחה בעת חידוש .0

ועל כל מסמך ( שחרור) השאלה/ברהההע רשאים לחתום על טופסישיהיו , הקבוצה

מצורף ) .אגודה/ ת הקבוצה האגודה תחייב אחותמת  רק חתימתם בצירוף ,ררשמי אח

 (.עדכון פרטי מורשי חתימה 'א נספח

הסדירה את כל חובותיה הכספיים  או/קבוצה שלא סילקה ו/אגודהיאושר רישום לא  .3

 .0291/02עבור עונת ב

פ תקנות "כמתחייב ע אגודה המחדשת את רישום הקבוצה למשחקי הליגה חייבת לבטח .4

והשחקנים שירשמו ומים בשורותיה הרש את הספורטאים (9114ה "תשנ) הספורט

  .ותקנותיו 9111-ח"התשמ חוק הספורטלהוראות  בהתאםוהכל , במהלך העונה

 .חוק הספורט  בהתאם לדרישות, כל קבוצה חייבת לקיים בדיקות רפואיות לכל שחקניה .5

 :פ "על האגודה לפעול ע .6

 אשונהוציוד עזרה ר תקנות חוק הספורט בנושא הוראות לעניין כוח אדם רפואי .א

 .0221ואיסור אלימות בספורט תקנה משנת ,9111ט "תשנ 

 .בהתאם לחוק הספורט  מדריך באימון והדרכת קבוצות /העסקת מאמן .ב

 .על הקבוצה המארחת לדאוג להצבת סדרנים כנדרש בחוק הספורט .ג

 (.'מצורף בנספח ב)תקנת התנהגות במשחקי ליגות צעירות  .ד
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 : 19010 לעונת  ידוש כרטיסי שחקן ח. ב                

מהעונה הקודמת והנחיות לחידוש כרטיסי השחקן  ם של אגודתכםרשימת השחקניבהתאם ל .9

 ,שלהןחייבות לחדש את כרטיסי השחקנים הקבוצות , י  התאחדות לספורט "ע,0291/02נת ולע

, י פעיל מחודש בלתכשחקן  שום אותו הקבוצה לר לא ימציא אישור רפואי תוכלשחקן אשר 

לא חודש יהיה חופשי ויהיה רשאי להירשם לכל  שחקן שכרטיסו .יהיה משוחררהשחקן לא 

 .  קבוצה אחרת

לכל ספורטאי שמחדשים פעילותו יש לציין את הליגה בה ישחק בהתאם לגילו ובליגה אחת   .0

 .פת פ שנתון הלידה שלו מבלי לרשום ליגה נוס"ספורטאי חריג גיל יש לציין את הליגה ע, מעל

 .0' או ט  9' נערים ט' במידה ולאגודה שתי קבוצות בשנתון נא לציין את הקבוצה בהתאם לדוג .3

  -נערות" כרטיס כפול" .4

אשר אינה משחקת בקבוצת האם ( 0229-0223שנתונים ) ספורטאית בגיל נערות .א 

. ה לקבוצה אחרת בליגה לאומית נשיםתתתאפשר השאל ,בליגה לאומית נשים

 .תתאפשר חזרה לקבוצת האם במהלך עונת המשחקים לאכי  מובהר בזאת

 .באופן זה שחקניות 0לקבוצה הקולטת מותר לקלוט עד 

אשר משחקת בקבוצת בוגרות ואין ( 0229-0223שנתונים )ספורטאית בגיל נערות  .ב 

. באגודה קבוצת  נערות תתאפשר השאלתה לקבוצת נערות באגודה אחרת

 .באופן זה ותשחקני 0לקבוצה הקולטת מותר לקלוט עד 

 

 : רישום שחקנים זרים . ג

 .שחקניות זרות 3הקבוצות תהיינה רשאיות לרשום   – לאומית נשים  .9

 .1500101010: מועד אחרון לרישום      

 .יםזר ניםשחק 0 הקבוצות תהיינה רשאיות לרשום - לאומית גברים  .0

 . 1500101010: מועד אחרון לרישום      

 .הקבוצות תהיינה רשאיות לרשום זר אחד-ארצית גברים. 3                       

 . 1500101010: מועד אחרון לרישום                                        

 

 

 :מדריך 0כרטיס מאמן. ד

           עלות כרטיס מאמן  .יונפק בהתאחדות לספורט( מדריך/פ תעודת מאמן"ע)כרטיס מאמן .9                       

 .שחקן כרטיסבהתאם לעלות                          

 

 .יש להחזיר את הכרטיס שהונפק בעונה האחרונה להתאחדות לספורט בכדי להנפיק חדש . 0

 

לשאר הליגות  .ות/נוער בנות ובוגרים/בנים  רק בעל תעודת מאמן רשאי לאמן בליגות נוער .3

 .תעודת מדריך קבילה

 .לא יוכל להשתתף כפעיל במשחק 91/02ן בתוקף לעונת מדריך שלא יציג כרטיס מאמ/מאמן .4

ש "ש 02מדריך לעונה זו תהיה כרוכה בהמצאת אישור השתלמות בסך / הנפקת תעודת מאמן  .5

 .בלבד 0291או  0291מינימום שהתקיימה בשנים 
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 :השאלות  –העברות  .3

 . 1500101010בתאריך יסתיים  - מועד העברות והשאלות .א

 .במשך העונה, ר מקבוצה לקבוצה  פעם אחת בלבדכל שחקן יוכל לעבו .ב

 :  השאלת שחקנים .ג

ת לקבוצה אחרת לאותה עונשחקן או שחקנים   קבוצה רשאית בתקופת ההעברות להשאיל  .9

 .בלבד פעילות 

 . שלו שחקן מושאל יחזור בתום העונה אוטומטית לקבוצת האם  .0

 יוכל  , קיום המחזור הראשון  יום -שחקן אשר  הושאל לקבוצה אחרת בטרם פתיחת הליגה קרי  .3

 . 95/20/02לחזור לאגודת האם בהסכמת הקבוצה השואלת והשחקן עד תום מועד ההשאלות 

                        השחקן  אליה ושאלשההאם הקבוצה  וזאת בהסכמת קבוצתאחת השאלת משנה  תותר.4

  .והקבוצה הקולטת

 :הגבלת העברות קטינים . ד                

ולמשך זמן שלא יעלה על פרק זמן של עונת , מעת לעת, הנהלת האיגוד רשאית לקבוע .9

כי בליגה או בליגות מסוימות יוגבל מספר השחקנים אותם ניתן לקלוט בקבוצה , אחת משחקים

הנהלת האיגוד . באמצעות הוראות חוק הספורט, באותה עונת משחקים בדרך של העברה

ולאחר מכן לעונה נוספת וכן )כאמור לעונה נוספת  פרק הזמן תהיה רשאית להאריך את

 .ואולם בכל פעם למשך לא יותר מעונה אחת ובכפוף להחלטת הנהלה כאמור( הלאה

בדרך של שחרור קטין מתחת , תהיה רשאית לקלוט( כולל)' ות ונערים ט/כל קבוצת ילדים .0

ההגבלה כאמור לא  .בכל עונת משחקים, שחקנים חדשים 0עד , על   פי חוק הספורט 95לגיל 

היה ובאגודה מסוימת ישנה יותר , למען הסר ספק. תחול על השאלות או על העברות בהסכמה

אזי ההוראה כאמור תחול לגבי כלל קבוצות האגודה , מקבוצת אחת באותן קטגורית גיל

 (.שחקנים לכל אגודה 0)בקטגוריות הגיל כאמור גם יחד 

לחוק  ( 9א) 99ים חדשים מכוח הוראת סעיף שחקנ 0כל קבוצה תהיה רשאית לקלוט עד  .3

. ההגבלה כאמור לא תחול על השאלות או על העברות בהסכמה. בכל עונת משחקים,הספורט

אזי , היה ובאגודה מסוימת ישנה יותר מקבוצת אחת באותן קטגוריות גיל, למען הסר ספק
שחקנים  0)ם יחד ההוראה כאמור תחול לגבי כלל קבוצות האגודה בקטגוריות הגיל כאמור ג

 (.לכל אגודה

, לחוק הספורט( 9א) 99לעיל תבוצע מכוח הוראת סעיף  0היה וההעברה כאמור בתקנת משנה  .4

והן  0אזי ההעברה כאמור תחשב ככזו שחלה הן על מכסת ההעברות המפורטת בתקנת משנה 

נה לעיל תבוצע מכוח הוראת תקנת מש 3היה וההעברה כאמור בתקנת משנה  3 משנה בתקנת

 3רות המפורטת בתקנה תחשב ככזו שחלה הן על מכסת ההעב אזי ההעברה כאמור, לעיל 0

 .0והן בתקנה 

 :תקנון משחקים וכללי .4

 :  הצעירות ליגותב מרבי שנתון  .א

 שנתון  ליגה שנתון  ליגה

 0226 '  ות  ח0ילדים 0220 {3' חריגים סעיף ו1001} נוער

 0222 'ות  ז0ילדים 0229 נערות

           0221 'ות  ו0ילדים 0224 'ות  ינער0נערים

   0225 'נערים  ט
 

 .ות /שחקנים 2קבוצה חייבת להתייצב למשחק עם מינימום  .ב

 .ל"ענישה בהתאם לחוקה הבינ–כרטיס אדום ישיר בחצי דקה אחרונה  .ג

 .פסקי זמן בהתאם לנהלים 3בכל הליגות יותר לכל קבוצה  -פסק זמן .ד

 .נערות/חקן מיושם  החל מגילאי נוער חוק שלוש התקפות פציעת ש .ה
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 : והשתתפות בליגות תקנון חריגי גיל    .ו

שנתון ) חריגי גיל ות/תוכל קבוצה לרשום שחקניםבלבד  ילדות/ילדים' נערות י/נעריםות בליג  .9

ות  /תלמידימבית הספר על היותם רשמי  אישורתלמידי אותה שכבה בתנאי שיוצג  (קודם

 ( .אישור יוצמד לכרטיס השחקן )ות בלבד /שחקנים 0שחק בכל מולשתף מתוכם , שכבה זו

. ואין צורך באישור מוסד חינוכי" חריג גיל"לא ייחשבו (  שנתון קודם) דצמברות  ילידי /שחקנים .0

  .בלבד בקבוצהכאמור שחקנים  3מותר לשתף עד 

 :נוער מחוזי0יגת נוער עליתל .3

                 בהתאם לתקנת -.ב"שלומדים ביאישור בית ספר – 1001חריגי גיל  1מאושר לשתף . א

 .חריגי גיל בכלל הגילאים הצעירים

 .ניתן להחליף פעם אחת בעונה – 1001שחקנים בלבד חריגי גיל   1לרשום   מאושר. ב

מותר  חריגי גיל ורשאים גם לשחק בקבוצת נוער אינם נחשבים  1001ילידי דצמבר . ג

 .וצהשחקנים כאמור בלבד בקב 3לשתף עד 

 .ללא חריגות גיל 0229-0223ליגת נערות שנתונים . 4

 

 :היותר  לכל  ליגות 1-ת לשחק ב0רשאי ית /שחקן.   ז                  

 .(הגיל הבא במידה ואין קבוצת גיל כזו באגודה אזי בקטגורית) רק בקטגוריית הגיל הבא אחריו .9

 .הנוספת  קבוצהוהעם ציון קבוצת הבסיס  , ית /שחקןלכרטיס יונפק  .0

 (.0225)  95 –נשים , (0223) 92 -גברים : ות /להשתתפות במשחקי בוגרים יגיל מינימאל .3

   

 : " פרוייקט גרמניה" –תקנון לשחקנים בעונת פעילות . ח

 חובת השתתפות בפרויקט גרמניה. 9                     

חייב להשתתף בפרויקט שחקן אשר זומן על ידי האיגוד להשתתף בפרויקט גרמניה  .א

 . כאמור

תהווה עבירת  –חרף הזמנת האיגוד  –כי אי השתתפות בפרויקט גרמניה , מובהר בזאת .ב
 . בהתאם להוראות התקנונים הרלוונטיים ,משמעת לכל דבר ועניין

מובהר בזאת כי ספורטאי אשר זומן לפרויקט גרמניה ויבחר , מבלי לגרוע מכלליות האמור .ג
לא יומלץ על ידי האיגוד לקבלת מעמד של ספורטאי , כאמור שלא להשתתף בפרויקט

 . מצטיין או פעיל או למעמד מקל כלשהו בשירותו הצבאי

שלושה חברי הנהלה )מוקמת בזאת ועדת חריגים בת שלושה חברים , על אף האמור .ד
 -מנימוקים בכתב שיפורטו  -תהיה רשאית לאשר לספורטאי  אשר , (ר האיגוד"ובראשות יו

 . על פי שיקול דעתה הבלעדי, ספורטאי מהשתתפות בפרויקט גרמניהלפטור 

יום אחרי המועד שבו נמסר  32עדת החריגים תוגש בכתב עד לא יאוחר מאשר ובקשה לו .ה

הועדה תהיה רשאית להאריך את . לספורטאי אודות זימונו להשתתף בפרויקט גרמניה
והינה סופית וללא , נימוק ללא חובת, החלטת ועדת החריגים תהיה בכתב. המועד כאמור

 . זכות ערעור

 . ללא עלות הינובקבוצתו הנוכחית הרישום באיגוד  -בפרוייקט גרמניה  נבחרת הנוער שחקןלגבי . 0

  שחקן שיכנס להסגר יוצא  ,עם זאת. פ חוק הספורט קיימת לכל שחקן"אפשרות כניסה להסגר ע .3

 . גרמניהקט  פרוימפעילות 

 .מ ולא תאושר העברה או השאלה של שחקן בזמן תקופת הפעילות בגרמניה"חל איסור לנהל מו .4                 

  .השתתפות במשחקי הליגה עד חזרתם של השחקנים בתום תקופת הפעילותעל איסור קיים . 5                 

ם ומשובץ לאחר קיכמו כן לא יאושר שיתוף שחקן במשחק שנדחה מהמועד המקורי של לוח המשח. 6            

  .של הפרויקטסיום הפעילות 
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 :  השונות המשחקים בליגותושעות  םימי . ט

. בלבד בטופס רישום הקבוצה עליכם לציין יום אחד .של הליגות השונותטבלת ימי המשחק  להלן

 .בקשות לשינוי יום משחק בליגה כפי שמצוין בטבלה יוגשו לועדת ליגה וגביע 

יום   ליגה
 משחק

יום   ליגה
 משחק

 ש  נוער עלית  א     בוגרים –לאומית 

 ה ,ש נוער מחוזי  ג,ש   בוגרים –ארצית 

 ד,ש      'נערים   י ה,ד   נשים –לאומית 

     ב,ש 'נערים  ט ש     נערות 

   א, ש 'ילדים  ח ג,ש   'נערות  י

 ה , ש 'זילדים   ג,ש   ח-ילדות  ז

 ש 'ו-'ות  ה0ילדים  

     י מזכיר שיהיה כפוף "צאות עות הקבוצה הביתית להפעיל שעון זמן ולוח תובאחרי* 

 (במשחקים בהם אין מזכיר רק ) לקבוצה האורחת יותר להושיב נציג . המשחקלשופט     

 :למשחקים בליגות השונות '  שעת התחלה  מקס*

 10:30 –ות 0נוער ,    10:45נשים , 11:15בוגרים 

 19:00 –ות  0 ילדים ,     10:00 –ות 0 נערים 

 שעת המקסימום ,מ"ק 40למשחק בו מרחק הנסיעה לקבוצה האורחת עולה על  *

 (  .אלא אם תהיה הסכמה בין הקבוצות) תהיה  שעה אחת מוקדם יותר מהרשום  לעיל           

 

 :  חובת קיום משחק באולם בליגות הבאות. י

 ',ות י/נערים,( עילית ומחוזית)ות/וערנ,ארצית גברים ,לאומית נשים ,לאומית גברים  .9

 .'ילדות ח,ילדים ח ',נערים ט

 .ועדת ליגה וגביע אישורבתותר החרגה רק .  .0

 

 :  ועדת ליגה וגביע. א"י

בסמכותה ו, רשאית להוסיף מחזור משחקים נוסף באותו שבוע ובכל יום שתקבעה ועדה .9

ובכפוף לשיקול  בהתאם לבקשות חריגות ,אחר באותו שבועמשחקים ביום לקבוע 

 .דעתה

אלא  'שיבוץ שתי קבוצות מאותה אגודה באותה ליגה יאושר רק בליגה ילדים ז וילדות ח .0

לא כולל בוגרים ונוער בהם }י ועדת ליגה וגביע לאור נסיבות חריגות"אם יוחלט אחרת ע

 .{יש מספר רמות

וץ בימי משחקי חבוגרים לאומית  :כמפורט תקיימוי אגודת הפועל חבל אילות משחקי  .3

במידה ורלוונטי מיקום המשחק בהתייחס לטיסה  91:22או יום ראשון בשעה  שבת

אם יתואמו בהסכמה  אלא צ ושבת"ומשחקי בית בימים שישי אחה ג"מנתבאחרונה 

משחקי קבוצות מחלקת הנוער בשבתות אלא אם יתואם בהסכמה ,ש"מועדים לאמצ

 .מועד חלופי

ך לחסו של אותה אגודה כדיחוץ משחקי ד לאחתהיה רשאית לאשר לאגודות הועדה  .4

שנקבע המועד פחות לפני  ל ימים 14בהוצאות נסיעות ובתנאי שהבקשה תוגש 

 .ובתיאום עם הקבוצה המארחת יםלמשחק

הועדה רשאית לאשר לקבוצה שתצהיר כי שומרת שבת לקיים את משחקי החוץ באמצע  .5

ובאחריותן לתאם מול  קבוצות המבקשות לא לשחק בשבת יגישו בקשה רשמית) שבוע

 ..(הקבוצות המארחות את  מועד קיום המשחק
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ועדת ליגה וגביע תחליט בעניין כל משחקי הליגה השונים במידה  ויידרש בירור והחלטה  .6

 . מיקום קיום משחק/ לגבי  תוצאת משחק

ביטול משחק שאין משמעות לקיומו במסגרת פליאוף ליגות צעירות לקביעת האלופה או  .2

ובתנאי שיש הסכמה מצד שתי  ,ארצית יובא לאישור הועדה-ן לאומיתמשחקי מבח

 .(כל אחת) משחקי ליגה 91שהקבוצות השלימו מקדמי הקבוצות לביטול משחק ובתנאי 

 

 : אי הופעה למשחק0משחק ישינוי מועד. ב"י

 .9/90/91תאריך היעד להגשת בקשות לשינויים לכלל משחקי העונה של אגודה הינו   .9

 כל בגין : לפירוט הבא  בעלות כספית בהתאם כהכרוהיה בקשה לשינוי ת 9/90/91החל מ   .0

בקשה לשינוי משחק אשר תוגש החל מחמישה ימים בטרם מועד המשחק תחויב הקבוצה 

 .₪  922המבקשת  בסך של 

בקשה להקדמת מועדי משחקים תאושר במידה וקיימת הסכמת הקבוצה היריבה ובתנאי שלא   .3

 .כללייפגע בלוח המשחקים ה

הגשת בקשה לשינוי אינה מהווה אישור שינוי המועד או השעה כל עוד לא קיבלו שתי   .4

 .הקבוצות הודעה רשמית המאשרת את השינוי  

 .גביע/מקרים חריגים כפי שמופיעים בתקנון המשחקים יובאו להחלטה בפני ועדת ליגה  .5

 .ת לא ספורטיבילהופעה לא יאושר שינוי  משחק במידה  ועלול לגרום   .6

או במועד חלופי שנקבע לאחר ,לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתוכנית המשחקים .2

תיענש  אוטומטית בהפסד ,דקות לאחר השעה היעודה 02ביצוע שינוי  תוך זמן המותר לאיחור 

 .טבלת קנסות–תעריפים ותשלומים  2ובקנס כספי כמפורט  בסעיף טכני 

 

 ( : לקריטריון תקצובבהתאם ) משחקי ליגה 18השלמת . ג"י

או בכל מקרה בו במהלך /ו קבוצות 1 -פחות מ תחל בפועל עם ותבכל מקרה שאחת מהליג .9

תהיה , קבוצות 1 -פחות מ נה קבוצות כך שבאחת מהליגות תוותרנה/תפרושהראשון  הסיבוב

בהתחשב במיקום  או לקיים משחקי דירוגמחזורים נוספים להוסיף רשאית ועדת ליגה וגביע 

משחקי ליגה כאשר הנקודות אשר נצברו   91בכדי להשלים  ה או קרבה גיאוגרפיתבטבל

 . במשחקי הליגה נחשבות

הקבוצות שהעפילו למשחקי הפלייאוף לקביעת  ההשלמה  במידה  וישוחקו יתקיימו ללאמשחקי  .0

 . ת המחוזאלופ

וצות הם ישוחקו בין הקב ,במידה והמשחקים יהיו בעלי משמעות לקביעת אליפות המחוז .3

 .קבוצות 1 -פחות מ שמתמודדות על תואר אלופת המחוז בהתייחס לפתיחת ליגה עם

 

 :קביעת הדירוג בליגות השונות. ד"י

 : במקרה בו שתי קבוצות צברו מספר נקודות זהה ייקבע הדירוג כדלקמן. 9 .יג

הרי היא תדורג , מיריבתה במשחקים ביניהן 'השתיים ביותר נק אחת מבין זכתה קבוצה .א

 .ניהןנה מביכראשו

הרי שהקבוצה אשר , נקודות במשחקים ביניהן' במקרה ששתי הקבוצות צברו אותו מס .ב

 .הפרש שערים טוב יותר במשחקים ביניהן תדורג כראשונה מבין השתייםלזכותה 

ל יהיה זהה יקבע הפרש השערים "במקרה שגם הפרש השערים בין שתי הקבוצות הנ .ג

 .את דירוגןהכללי 

 .שערי הזכות הגבוה יותר' יקבע מס, ערים הכללי יהיה זההבמקרה וגם הפרש הש .ד
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   בטבלה  ייקבע דירוגן, במקרה ששלוש קבוצות או יותר צברו מספר נקודות זהה בטבלת הדירוג. 0

 : פנימית כאמור להלן

ל במשחקים נגד שאר יריבותיה "שצברה כל אחת מהקבוצות הנ 'פ מספר הנק"ע .א

 . 'אותו מספר נקשהינן עם 

י הפרש השערים שצברה כל "רה וגם מספר הנקודות יהיה זהה ייקבע הדירוג עפבמק .ב

 . קבוצה במשחקים נגד יריבותיה

 .ייקבע המיקום על פי הפרש השערים הכללי, במקרה והפרש השערים יהיה זהה  .ג

 

 :  השונות צבעי חולצות משחק בליגותביגוד ו. ו"ט

 

 :בליגה לאומית גברים ולאומית נשים.  9

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

 ( כהה כנגד בהיר ולהפך ) ועל הקבוצה האורחת להופיע בצבע נגדי 

 . ביגוד שוער בהתאם לסעיף שלעיל   .ב 

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

 .צה אחידה בצבע שונה מצבעי חולצות המשחקבעלי תפקידים בספסל יופיעו  בחול .ד 

 רשימת ביגוד הקבוצות תפורסם באתר ותשלח לקבוצות בתחילת העונה  .ה 

 על הקבוצה הביתית לדאוג לסט חולצות  נוסף :בליגות ארצית בוגרים וגילאים צעירים  .0

  .י השופט מוגבל בשל דמיון בין צבעי חולצות"למקרה שזיהוי השחקנים ע( אחר  בצבע

צבע כל השוערים באותה קבוצה יופיעו בצבע זהה ושאינו תואם ל: ות שוערים חולצ .3

 .חולצות

 

 :גביע 0אחריות קבוצה מארחת במשחקי ליגה - נשים0גברים ליגה לאומית . ז"ט

 ( .כולל מקלחת ושירותים ) חדר הלבשה לקבוצה אורחת וחדר הלבשה לשופטים  .9

 .ות עבור שחקן אחד  כולל שעון הרחקות לפח: לוח תוצאות אלקטרוני  .0

 . רשתות חיצוני ופנימי 0בשער יהיו ,מקובעים לרצפה :שערים ורשתות .3

 .שתי שישיות לקבוצה אורחת ולצוות השיפוט :הקצאת מים .4

 
 

 :שיטת משחקים  .5

  :ליגות .א

 כמפורט  משחקי דירוג ומבחן)מחזורים  91סיבובים בסיומה לאחר  0ליגה בת  גברים לאומית .9

 (."עליות וירידות רסד" 'ד-'ג 5 פיםבסעי

  - גברים ארצית .0

כאשר בתום סיבוב ראשון תפוצל הליגה בכל מחוז , דרום/צפון -חלוקה לשני מחוזות . א

 .תחתון/לפלייאוף עליון

החלוקה תתבצע בהתאם לכמות  חוץ/שישוחק בשני  סיבובים בית בכל מחוז בפלייאוף עליון .ב

קבוצות שש  92מעל ,שובצו בבית עליוןקבוצות חמש י 92עד ,המשובצות במחוז  הקבוצות

  .נחשבות בסיבוב ראשון כאשר הנקודות שנצברו ישובצו בבית עליון

 .{'ד-'ג 5 פיםסעי) "עליות וירידות סדר"פירוט במשחקי דירוג ומבחן . ג
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 :בסיומה יתקיימו משחקי פלייאוף כדלקמן ,סיבובים 0ליגה בת  -  נוער עלית.א   .3

עם הקבוצות  ( חוץ-בית)תתמודדנה במשחקי מבחן  2-1ת הקבוצות במקומו :'שלב א

 דרום/במחוזות צפון 9או לחילופין מקום  9-0במקומות שתדורגנה   נוער מחוזי בליגת

כאשר הקבוצות  {ליגה נוער עלית 2-1תבוצע הגרלה לקביעת המשחקים מול מקומות }

ם כל קבוצה משחקי 0במידה ולאחר . יארחו את המשחק הראשון  נוער עליתמליגת 

ובמידה והפרש השערים גם יהיה ( זכות פחות חובה) יקבע הפרש השערים' נק 0תצבור 

המנצחות יעפילו . ני לפי תקנון משחקי גביע המדינהזהה תשוחק הארכה במשחק הש

 :המשחקים כדלקמן .גמר פלייאוף נוער עלית לרבע

 .מחוזי 0מקום -על 2מקום ,  מחוזי 9מקום -על 1 מקום

     הטוב משני  -חצי גמר פלייאוף . הטוב משני משחקים 9-1רבע גמר פלייאוף  :'שלב ב

זכות ) יקבע הפרש השערים' נק 0משחקים כל קבוצה תצבור  0במידה ולאחר  ,משחקים

ני לפי ובמידה והפרש השערים גם יהיה זהה תשוחק הארכה במשחק הש( פחות חובה

 :לפי המיקום בטבלהתוכנית המשחקים  . תקנון משחקי גביע המדינה

 . 6מקום -3מקום ,2מקום -0מקום  ;5מקום -4מקום ,1מקום -9מקום : רבע גמר

בטבלת  במידה ושתי קבוצות נוער מחוזי יעפילו לרבע גמר המדורגת ראשונה :הערה

 .בנוער עלית 1ער עלית והמדורגת שנייה  מול מקום בנו 2תשחק מול מקום  הליגה 

 .3-6מול מנצחת  0-2מנצחת ,4-5נצחת מול מ 9-1מנצחת : חצי גמר 

הקבוצה שסיימה במיקום גבוה יותר בטבלה תארח את המשחק השני בסדרות רבע וחצי 

 .פלייאוף גמר

הקבוצה שסיימה במיקום גבוה יותר הטוב משלושה משחקים  -פלייאוף סדרת גמר 

 .{במידה ויתקיים)בטבלה תארח את המשחק הראשון והשלישי 

                  9-0שתי הקבוצות במקום  סיבובים ללא מחוזות בסיומה  0בת ליגה אחת  - נוער מחוזי. ב

  .עפילו לליגה נוער עלית ולפלייאוף הארצי מול קבוצות נוער עלית י

בהתאם  .דרום/י מחוזות צפוןנחלוקה לשקבוצות תשובץ  90 מעלבמידה ויירשמו : הערה

המדורגת ראשונה בתום המשחקים  .וביםסיב 4או  3לכמות הקבוצות תשוחק ליגה בת 

 .פלייאוף הארצי שלב העלית ולנוער תעפיל לליגה בכל מחוז 

 עם סיום משחקי הליגה הסדירה במחוזות יתקיימו משחקי  , סיבובים 0ליגה בת  -נערים  .4

 (. ' ב 5ראה סעיף )  .פלייאוף בין המחוזות השונים  

  קי הליגה הסדירה במחוזות יתקיימו משחקיעם סיום משח, סיבובים 0ליגה בת  - נערים ט .5

 (   'ב 5ראה סעיף )  .פלייאוף בין המחוזות השונים  

קבע יבסיומה ת,( משחקי ליגה באם נדרש 91-השלמה ל)סיבובים  0ליגה בת  - 'ילדים ח  .6

 .דקות 02שלישים של  3 - זמן משחק .( ללא משחקי פלייאוף)האלופה בכל מחוז 

בסיומה ,( משחקי ליגה באם נדרש 91-השלמה ל)סיבובים  0ליגה בת  -'ח-'ילדות ז0ילדים ז  .2

 .דקות 02שלישים של  3 -זמן משחק  .( ללא משחקי פלייאוף)תיקבע האלופה בכל מחוז 

  לאחר  .יופץ כתקנה נפרדת' ח-'ז-'וות 0ילדים 0נעריםפירוט שיטת המשחק בליגות *

 .טרם פתיחת הליגותב הקבוצות רישום                             

בתום המשחקים יתקיים פלייאוף לקביעת האלופה בין  .סיבובים 0ליגה בת  - נשים לאומית .1

  .(' מש 3-הטוב מ)3 נגד מקום  0מקום ו 4נגד מקום  9מקום  -בשיטת חצי גמר  9-4המדורגות 

  .'מש 3-הטוב מיתקיים אף הוא בשיטת  גמר פלייאוף לקביעת האלופה

קבע שיטת הליגה בסיומה יבהתאם לכמות הקבוצות ת .ליגה אחת ארצית –'י נערות0 נערות   .1

על פי ) מן הליגותבאחת אם יהיו מחוזות במשחקי פלייאוף יתקיימו רק  .תוכרז אלופת  המדינה

  .(גביע -ת ליגההחלטת ועד

 באחריות, באותה ליגה ' בכל ליגה ייפתחו רק לאחר סיום כל משחקי סיבוב א' משחקי סיבוב ב

מקרים חריגים יובאו לאישור }ן בטרם תחילת סיבוב שניהקבוצות קיום כל משחקי הסיבוב הראשו

 {ועדת ליגה
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 : 'נערים ט0נעריםב משחקי פלייאוף לקביעת  אלופה .ב

 0לו למשחקי פלייאוף בשיטת ליגה בת מכל מחוז יע 0-9מקומות  – מחוזות 0במקרה של  .9

 .ינה תוכתר כאלופת המד 9בסיומה מקום , סיבובים

 9מכל מחוז יעלו למשחקי פלייאוף בשיטת ליגה סיבוב  0-9מקומות  – מחוזות 3במקרה של  .0

תוכתר  9ובסיומה מקום ( במחוז שלהן יקבלו משחק ביתי נוסף  9קבוצות שסיימו מקום ), בלבד

 .  כאלופת המדינה 

בוצות מאותה במידה ויעפילו שתי ק,(' יד 4כמפורט בסעיף )קביעת הדירוג במשחקי הפלייאוף  .3

 .ין הקבוצות ישובץ  במחזור הראשוןאגודה למשחקי פלייאוף המשחק ב

 

 :סדר עליות בליגות השונות  .ג

הקבוצה שתדורג בסיום הליגה במקום הראשון תעלה  – מליגה לאומית לליגת העל גברים .9

 :כדלקמן , כמו כן ייערכו משחקי מבחן . לליגת העל

 92-99עם הקבוצות במקומות ( חוץ-בית)י מבחן תתמודדנה במשחק 0-3הקבוצות במקומות 

כאשר הקבוצות מליגת העל ( דירוג לאחר משחקי פלייאוף תחתון בליגת העל )בליגת העל 

יקבע הפרש ' נק 0משחקים כל קבוצה תצבור  0במידה ולאחר . יארחו את המשחק הראשון 

הארכה במשחק  ובמידה והפרש השערים גם יהיה זהה תשוחק( זכות פחות חובה) השערים

 .   השני לפי תקנון משחקי גביע המדינה

יעלו לליגת  בתום פלייאוף עליון  הקבוצות במקום הראשון בכל מחוז – מליגה ארצית ללאומית .0

: כדלקמן , ( הקבוצות יוזמנו להגרלת סדר המשחקים) הלאומית כמו כן ייערכו משחקי מבחן

בליגה הלאומית יתמודדו בשיטת  2-1ת הקבוצות במקום השני בכל מחוז והקבוצות במקומו

 . 9ליגה סיבוב 

 -לחילופין  -או   ,ם הראשון במחוזות צפון ודרוםהקבוצות במקו 0  - מליגת נוער מחוזי לעילית .3

 . פילו לליגת נוער עליתיע (ללא מחוזותהיה ו)בליגה מחוזית אחת  9-0מקומות  

 :סדר ירידות  בליגות השונות  .ד

   . ירדו לליגה הארצית 1-92הקבוצות במקומות  0 –מליגה לאומית לארצית   .9

 .ירדו לליגה נוער מחוזית, בסיום העונה  1-92הקבוצות במקומות  0 –מליגת נוער עילית למחוזי .  0

 

 :גביע המדינה  .6

 : ארצית+ליגות לאומית -גברים .   א

רצית בלבד בהתאם לרישום הקבוצות  ללאומית וא לליגותש ישראל ברנר "גביע האיגוד ע.9

ארבע הקבוצות שיעפילו לחצי גמר גביע ברנר ישתתפו במפעל גביע ,"מפסיד יוצא"בשיטת ה

במידה וינצחו יארחו גם בשלב ,המדינה בוגרים בשלב שמינית הגמר ויוגרלו כקבוצה מארחת

 . רבע גמר

 כאשר שלב ,(יאוגרפית יהיה לפי חלוקה ג 9סיבוב )הגרלת משחקים תיערך בתחילת העונה  .0

 . 32/99/91רבע הגמר יסתיים עד 

י "במידה וקבוצה מליגות המשנה תעפיל לשלב חצי גמר גביע המדינה בוגרים היא תוחלף ע .3

 . שהפסידו בשלב רבע גמר ברנר( תבוצע הגרלה)אחת הקבוצות מבין ארבע

 

 : נשים לאומית  . ב

  יהיו ראשי בתים 9-0במקומות   0291/02 סיבוב ראשון עונתבסיום נה דורגתהקבוצות ש  .9

 .בהתאם לרישום הקבוצות למשחקי הגביע יבוצע תכנון השלבים להגרלה
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 :ליגות צעירות . ג

 " .המפסיד יוצא"בשיטת ,  לרישום הקבוצות ייקבעו השלבים  המשחקים בהתאם  .9

 .( יהיה לפי חלוקה גיאוגרפית  9סיבוב )בתחילת העונה  ךהגרלת משחקים תיער  .0

אלא אם שייכת לליגה ,מתארחת בסיבוב המשחקים הבא,קבוצה אשר מוגרלת כחופשית   .3

 .נמוכה יותר

 .'בהתאם לתוכנית המקצועית החדשה לא יתקיימו משחקי גביע לילדים ז .4

 .משלב חצי הגמר הקבוצות המשתתפות יחויבו בעלות של מחצית סכום אגרת השיפוט .5

יע להחליט על הגרלה לקביעת סמכות ועדת ליגה וגבב)הגביע  וגמר חצי הגמר שלב  משחקי.  ד
והמנצחת תוכתר , י לבכל הגילאים יהיו באולם ניטרא ( .מארחת בשלב חצי גמרקבוצה 

 .0202לשנת  בשנתון הרלוונטי  המדינה כמחזיקת גביע

 

 

 : תעריפים ותשלומים .  7           

 :חובות אגודה . א                      

 . 5/1/91עד לתאריך ( ייפרע במלואו )יסולק  0291/91ור עונת חוב אגודה עב .9

 .   0291/02סילוק החוב בהתאם לסעיף שלעיל הינו תנאי לרישום קבוצות האגודה לעונת  .0

שתשלח " צפי עלות עונתית"בהתאם לטבלת   95/92/91ישולמו עד  91/02מיסי אגודות לעונת   .3

 0291ועד יולי  0291החל מחודש נובמבר  התשלום יבוצע בתשלומים, לפני פתיחת העונה 

ה שלא תסדר את תשלומיה אגוד,!!!( ניתן להקדים תשלומים אך לא לדחות)בחמישי לכל חודש

בית או ) בהתאם לדרישה ובפריסת התשלומים שמוזכרת לעיל לא תורשה לקיים משחק רשמי 

 .ם כל בקשה חריגה בנושא תופנה לועדת כספי  . של מי מקבוצותיה (  חוץ 

 

 : טבלת קנסות .ב  

ללא  קבוצה אורחת אי הופעה ליגה
 0תיאום0הודעה

שופט וקבוצה ביתית התייצבו 
 למשחק

 קבוצה ביתית אי הופעה
שופט 0תיאום0ללא הודעה

וקבוצה אורחת התייצבו 
 למשחק

פרישת 
  קבוצה 

 4,000 5000 3000  ליגת על 

לאומית  ,ארצית-לאומית
 נשים

1000 3000 3,000 

 1,000 1000 1500  נוער

 1,000 1500 1000 ות0נערים, ח-ז ות0ילדים

 

אור האמור הוחלט משחק אשר לא יתקיים  או הופסק  לאחר תחילתו בגין סיבה של כוח עליון  ול .ג

עלות ההסעה אחוז מ 52של  בתשלום מארחת ה תחויב הקבוצה , ועדת ליגה י "חוזר ע על משחק

  .בגין המשחק החוזר של הקבוצה האורחת ודמי השיפוט

  לאחר   שעות לפני מועד ההגרלה או לחילופין  41במידה וקבוצה תחליט לפרוש ממשחקי הגביע   .ד

    וטל קנס  בהתאם י 91/02ההגרלה למרות שנרשמה בטופס רישום קבוצה לליגה לעונת   ביצוע    

 .בגין אי הופעה למשחק טבלת קנסות ' בלמפורט בסעיף     
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 : טבלת תעריפים   . ה           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 

    
  

 

 

 

 

 

 

  :כמפורט קבוצה/ עבור רישום אגודה   לאגודות פריפרייה 05%הנחה בסך תינתן   .ו       

   .נצרת , קרית מוצקין  , קרייתים , באר שבע, דימונה , ערד , חבל אילות           

 
 שעובר לקבוצה מקומית     (וען עליו שולם שחרור בינלאומי כמקצ)  91/02החל מענות  של שחקן זר רישום .  ז  

 .לקבוצה בה שיחק ( אירו  9339)פ עלות שחרור בינלאומי "את הקבוצה הקולטת בתשלום עתחייב       

 .חיוב הקבוצה הקולטת וזיכוי הקבוצה בה שיחק י "ע, התשלום יבוצע בכרטסת האיגוד          

       .( סעיף זה רלבנטי גם לקבוצות הנשים )         

 
 

 'פח אנס

  19010 תעריפים

  500 (קבוצה אחת)  שנתי לאגודה  ס מ

  750 (ויותר  קבוצות 1)לאגודה  ימס שנת

  50 מאמן0רישום כרטיס שחקן0חידוש

  500 טופס שחרור שחקן

  300  טופס השאלת שחקן

  600 כרטיס כפול  –ה טופס השאל

  5000 טופס הסגר

  1000 ס ביטול הסגרטופ

  600 בוגר0  טופס שחרור קטין

  500 רישום שחקן זר

  1500 רישום קבוצה לליגת על גברים

  900 לאומית נשים,ארצית-לאומיתלישום קבוצה ר

  375 רישום קבוצה לליגה נוער עלית

  300 ותליגשאר הרישום קבוצה ל

  500  (משחק בשלב בתים )גביע שופטים  

  1,050  ליגת על גבריםט שיפו. ט

  1300 לאומית גבריםשיפוט . ט

  650  ארצית גבריםשיפוט . ט

  1000   נשיםשיפוט . ט

   850 ( זכיר ומ'  שופט 1) עלית  נוער 

  600 מחוזי נוער 

  600 ' נערים י

   415 ח  -ות  ז0ילדים, נערים ט , נערות י . נערות 
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 איגוד הכדוריד בישראללכבוד 

 

 0202-9022הודעה על מינוי מורשי חתימה באיגוד הכדוריד לעונת 

  

 ______________________מ אגודת ספורט "אנו הח

 : ממנה בזאת את

 __________חתימה_____________ . ז.ת_____________________     .2  

 __________חתימה_____________ . ז.ת_____________________     . 0  

 __________חתימה_____________ . ז.ת_____________________     .3  

 __________חתימה_____________ . ז.ת_____________________     .4  

 

 .כמורשי חתימה בשם האגודה באיגוד הכדוריד לכל דבר ועניין

כולם יחד או חתימת )       : הרכב החתימות המחייב לביצוע פעילות  

 (בצרוף אחת החתימות הנוספות   חתימתו של / שתיים מתוכם

  ככל וישנם מורשי חתימה שונים לקבוצות שונות באגודה יש לציין למלא טופס נפרד באשר לכל קבוצה בה

 . הרכב מורשי החתימה שונה

             

   אגודת / עמותת     

 

מאשר כי ההחלטה    עורך דין של אגודת /משפטי  המשמש כיועץ    ד "מ עו"אני הח

  אגודת / למינוי מורשי החתימה המפורטים מעלה בהרכב המצויים התקבלה כדין על ידי עמותת 

   

            

 

       ______________________ 

 חתימה תאריך+ חותמת 
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 'נספח ב

 

 התנהגות בליגות צעירותתקנת 

 

 ות /נוער, ות /נערים, ות /ילדים: יגות הצעירות תקנה זו תחול על הל .1

 

 .או אוהדים במסגרת משחקי הליגות המפורטות לעיל/תקנה זו נועדה להסדיר התנהגות לא הולמת של הורים ו .2

 

מילולית או )התנהגות אלימה , קללות, קריאות גנאי -קרי , ככל ושופט המשחק נתקל בהתנהגות לא הולמת .3

רשאי השופט , יות או בהפרעה כלשהי לפעילותו התקינה והספורטיבית של המשחקהתבטאויות גזענ, (פיזית

 (. "זמן העצירה": להלן)העצירה כאמור תהיה לפרק זמן שלא יעלה על חמש דקות . לעצור את המשחק

 

ולהורות , קשור אותו הורה או אוהד/במהלך זמן העצירה מחויב השופט לגשת למאמן הקבוצה עימה מזוהה .4

לפי שיקול דעת  -אולם /התנהגותו או לעזוב את תחומי המגרש/ל לחדול מדבריו"וצה להתרות בנלמאמן הקב

האמור הינו בלשון יחיד למרות שהאמור חל גם לגבי מקרים בהם ההתנהלות כאמור אינה . השופט והנחיותיו

 .אוהדים/מתייחסת ליחיד ויכולה לחול גם על מספר הורים

 

 . הקבוצה אליה פנה השופט לפעול בהתאם להוראות השופט באופן מיידי מחויבת, עם פניית השופט כאמור .5

 

אזי יפנה השופט ( או מזוהה עימה)הורה כאמור משתייך לקבוצה האורחת /היה וזוהה על ידי השופט כי האוהד .6

ובמידה וההוראה תהיה להוציא , למאמן המועדון האורח והמועדון האורח יהיה אחראי לקיים את הוראת השופט

ל משתייך "היה וזוהה כי הנ. אולם תהיה הקבוצה המארחת אחראית לסייע לה בכך/ל מתחומי המגרש"הנ את

תחול , היה ולא יתאפשר זיהוי כאמור. לקבוצה המארחת שאז האחריות כאמור תהיה של הקבוצה המארחת

 .   בהתאם להחלטת השופט ושיקול דעתו בזמן אמת, הכל. האחריות על הקבוצה המארחת

 

רשאי השופט להפסיק את , אולם/ואדם שהוצאתו נדרשה על ידי השופט לא יעזוב את תחומי המגרש היה .7

ח השיפוט האם ניתן "במקרה כאמור יציין השופט בדו. המשחק ועליו לרשום את פרטי התקרית בטופס המשחק

 . בזיהוילרבות פירוט אודות הסתמכות השופט , היה לשייך את האוהד או הורה כאמור לקבוצה מסוימת
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    1חוזר  -ליגת העל        
 1019010עונת           

 :מועדים  .1

  1.8.1019 – 91/02תאריך תחילת עונת המשחקים  .א

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

 .משחק גמר יד אחרון יום למחרת -ותחילת פגרת קבוצות ליגת העל  91/91עונת המשחקים מועד סיום  .ג

שעות לפני משחק   36ישוחררו מפעילות במסגרת הנבחרת לפחות  נוער/עתודה/שחקני נבחרת לאומית .ד

 . (חצי וגמר גביעוכן משחקי  פלייאוףמשחקי )שעות לפני אירועי שיא  48  וכן לפחות,  של קבוצתם רשמי 

 .  'גאו  ' אביום  סגל הנבחרת הלאומית יתכנס לאימון קבוע אחת  לשבוע .ה

המשחקים ייערכו , מול נבחרת העתודה במהלך העונה  ( לכל קבוצה  9משחק )קבוצות ליגת העל ישחקו  .ו

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

   16:00 – 14:30:   תהיה רק בטווח השעות  שעת תחילת משחק,  יום שישי –  הליגה ייום משחק .ז

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

 .19:00או משחק השלמה שעת מינימום לתחילת משחק  אמצע שבועבמידה ומשובץ מחזור 
   

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

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

 .לאפשרות  הקבוצה המארחת להתאים עצמה לשינוי           

    

 :הרשמות .1

 -ה ו4ובכפוף לארכה המוסדרת בתקנות ,  96:22שעה    1.7.19עד לתאריך  91/02רישום קבוצה לעונת   .א
 . ו לתקנון משחקי האליפות4

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

 .הורדה לליגה הלאומית . 9

  .מניקוד הקבוצה בליגה הלאומית' נק 6הפחתת . 0

     .₪  92,222קנס בסך . 3

 .91/91ור עונת עבאו הסדירה את כל חובותיה הכספיים /יאושר רישום קבוצה שלא סילקה ולא  .ג

 . 1003ילידי שנת : להשתתפות במשחקים  יגיל מינימאל .ד

 1.9.19  -מועד אחרון לחידוש כרטיסי שחקן  .ה

  15.1.1010 –מועד אחרון  לרישום שחקן חדש  .ו

שחקנים מתחת  1וכן , (ואילך  0229שנתון  ) ומעלה  91שחקנים בגיל  16ניתן לרשום בטופס משחק  .ז
אשר יוכלו להירשם ללא הגבלת שנתון  למעט שחקני פרויקט גרמניה, (0220-0223שנתונים )  91לגיל 

 . 0202בסיום הפעילות  בינואר 

בהתאם לתקנון בלבד  4רשומים בטופס המשחק ( הרשאים לשהות בספסל הקבוצה)בעלי תפקידים .ח

 .הבינלאומי

 .02/1029בעונת  שחקנים זרים 3לרשום בשורותיה רשאית כל קבוצה  .ט

 . 150101010 –שום שחקן זר מועד אחרון לרי .9

 . במהלך תקופת ההעברות   שחקן זר אחד בלבדלכל קבוצה מותר להקפיא  .0

. 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,(  95.0.02) עברותהועד סיום המל
 

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

 . האיגוד האירופי בתקנון ההעברות של    
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 " : כרטיס כפול"תקנת   .י

ולשחק במקביל  להיות מושאל בקבוצת ליגת העל של אגודתו רשאיהרשום  שחקן:  הגדרה  .9

 .בקבוצת בוגרים המשחקת באחת מליגות המשנה בהסכמת קבוצת האם 
 

 . 01001  01000  1999:  לשחקן בשנתונים  .0
 

 ". כרטיס כפול"ב  שחקנים 6מקסימום תוכל להשאיל קבוצת ליגת העל  .3
 

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

 ." כרטיס כפול"במסגרת   בהשאלה 
 

 ת המשנה לה קבוצת אם בליגת העל תהא רשאית לקלוט ובליג המשחקת  קבוצהלמען הסר ספק  .5

   .מקבוצת האם " כרטיס כפול"שחקני בהשאלה 
 

 ( ה כהשאל" . ) כרטיס כפול "תחת  שחקנים 3מקסימום ניתן לרשום  .6
 

 קבוצת האם היא הקובעת לצורך משחקי הליגה בהם, במקרה של חפיפה  בשעות פעילות משחקים  .2
 .כרטיס כפול אינו עילה לבקשה לדחיית משחק, למען הסר ספק . ישתתף השחקן  

 

 .   כרטיס כפול אינו מאפשר השתתפות במשחקי גביע המדינה .1
 

בהתאם } "כרטיס כפול"ת על אינו יכול לשחק בשחקן אשר בגיל נוער ואגודתו רשמה אותו גם לליג .1

 .{לתקנון שחקן רשאי לשחק בשתי מסגרות בלבד
 

שחקן אשר שייך לשנתון המאפשר כרטיס כפול  ומושאל לקבוצה אחרת בליגת על אינו רשאי לשחק  .92

 .בכרטיס כפול בליגות המשנה
 

ים יסוכמו בין שתי התנא}קבוצת האם שלו מחויבת כלפיו חוזית,שחקן אשר משחק בשתי קבוצות .99

 .{הקבוצות
 

 .י כל אחת מן הקבוצות כמתחייב בחוק הספורט"השחקן יבוטח ע .90
 

מודגש כי כלל התיאומים הנדרשים בדבר משחקים ואימונים הוא באחריות קבוצת האם והקבוצה  .93

 המשאילה
 

 .מועדי השאלת שחקן בכרטיס כפול יהיו בהתאם למועדים הכללים המפורסמים .94
 

 

 ות השאל –העברות  .3

 .1500101010בתאריך  יסתיים ( לרבות שחקנים זרים)מועד העברות והשאלות  .א

  (של העונה  9לאחר מחזור . )במשך העונה, כל שחקן יוכל לעבור מקבוצה לקבוצה  פעם אחת בלבד .ב

 .השאלת שחקן מותרת לקבוצה אחרת ולאותה עונה בלבד  .ג

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

 . 95/20/02לאגודת האם בהסכמת הקבוצה השואלת והשחקן עד תום מועד ההשאלות 

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

ם שחקן זר המשחק במסגרת הליגה החלפת שחקן זר המורשה לשחק רק במסגרת גביע אירופה ע .ו
 .ובכפוף להסכמת השחקן  ע בהתאם למועדי ההעברות וצילב ניתןהמקומית  באותה קבוצה 

 

 :  תקן לאולמות   .4

  :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: אלקטרוני   לוח תוצאות .ד

 .לפחות מושבים 422יציע בקיבולת של  .ה

 . רשתות חיצוני ופנימי 0בשער יהיו ,מקובעים לרצפה:שערים ורשתות .ו

 .מטר 02מטר וברוחב  6רשת מתוחה מאחורי שער המשחק בגובה של  .ז



07 

 
 

 (  מאמן / שחקן )  :  ת אלימות תקנ .5

  ישיר בכרטיס אדום  הרחקות 0( לרבות גביע)אחת נת משחקים שחקן אשר צבר בעו .א

 : ייענש כדלקמן (לחוקת המשחק 1:5פ סעיף "פסילת שחקן ע)

   . כרטיסים אדומים  יחול על השחקן הרחקה אוטומטית למשחק אחד 0צבירה של על  .9

וד למשחק אחד ויעמאוטומטית השחקן יורחק , כרטיסים אדומים  0על כל צבירה נוספת של  .0
 .כרטיסים אדומים  0לוועדת משמעת בגין כל צבירה חוזרת של 

  .  ייחשב במניין האדומים לאכרטיס כחול   .ב      

ואינו קשור לעבירה חמורה או )כרטיס אדום שניתן בגין הפרעה לחידוש משחק בחצי דקה אחרונה  .ג

  .במניין האדומים  ללא ייכל(  בלתי ספורטיבית חמורה התנהגות 

 .בעקבות שלוש פעמים שתי דקות אינה נכללת במניין צבירת האדומים הרחקה  .ד

ח "מאמן או בעל תפקיד הרשום בטופס  אשר יורחק בכרטיס אדום יועמד לדין משמעתי בהתאם לדו .ה

 .כל הרחקה נוספת דינה משחק אחד הרחקה אוטומטית  ובנוסף ועדת משמעת ,השיפוט

 

    :  ות משמעת  תקנ .6

 :  קת שחקן במהלך משחקהתנהלות במצב של הרח .א

 .שחקן מורחק לא יעלה ליציע אלא יתפנה למקום המוקצה לכך באולם הקבוצה המארחת  .9

 .כסאות המיועדים לשחקנים מורחקים 0באחריות הקבוצה הביתית להקצות מיקום באולם בו יוצבו  .0

 .( י האיגוד "יסופק ע" )שחקן מורחק:  "ל יהיו מדבקות בכיתוב "ג הכיסאות הנ"ע .3

 . המדה לדין על בסיס תצלומי הטלוויזיהע .ב

חברי הנהלה או קבוצות אשר / מאמנים/ היועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להעמיד לדין שחקנים .9

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 הויזישצולמו על ידי ערוצי הטלו הבסיס תצלומי טלוויזי
 . מטעם האיגוד בלבד

 .השופטים לאירוע במהלך המשחק  תהסמכות להעמיד לדין הינה ללא קשר  ובנוסף להתייחסו .0

ר הועדה המקצועית של "או ביו/ר איגוד השופטים ו"היועץ המשפטי רשאי אך לא חייב להיוועץ ביו .3

 . הל את החלטתו על העמדה לדין על בסיס תצלומי הטלוויזיאיגוד השופטים בטרם יקב

ים לפנות ולהפנות את היועץ אפטים רשושופטים וחברי איגוד הש/ להחברי הנה/ שחקנים/ קבוצות .4
לאחר מועד זה לא ניתן . שעות מתום המשחק 20המשפטי לעבירות ובתנאי שהפניה נעשתה תוף 

 .יהיה לפנות בעניין

 .שעות מהפניה או מתום המשחק על פי המאוחר 20יב ליתן החלטתו תוך היועץ המשפטי יהיה חי .5

לא יורחק השחקן באופן אוטומטי , פ סעיף זה"קיבל היועץ המשפטי החלטה להעמיד שחקן לדין ע .6

 . אלא יעמוד לדין משמעתי 
 

    :  ש מויזס רש  "ע winner""גביע   .7

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

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

 
 .מדורגות כראש בית 91/91קבוצות שהעפילו לחצי גמר פלייאוף עונת ארבע ה   .ב

 

 .  הגמר מקום ראשון בכל בית עולה לשלב חציהקבוצה שתדורג ב  .ג

 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       

 .משחק חצי הגמר        
 

בתנאי שאינו משתתף במשחקי גביע , הקבוצה שחקן רשאי להשתתף גם אם לא נרשם באיגוד כשחקן  .ה
 .פ חוק הספורט"השופטים במסגרת קבוצה אחרת בליגת העל וכל עוד הקבוצה ביטחה את השחקן ע

 .שחקנים זרים  3' אך ניתן לרשום בכל משחק מקס, מתייחס גם לשחקן זר ' סעיף א .ו

 .שחקן אשר יורחק בכרטיס כחול יועמד לדין משמעתי בהתאם לתקנון .ז
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      : ת המשחקים בליגה שיט .8

 .ודותללא גרירת נק 9-1עליון   שבסיומם ייערכו משחקי פלייאוף, ( בית וחוץ)סיבובים  0ליגה בת  .א

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

 :  יד בתום העונה לקביעת האלופה -משחקי גמר .ג

 (  משחקים 3הטוב מ : )גמר-שלב רבע

 (אם יהיה בו  צורך)ה מבין השתיים תארח את המשחק הראשון והשלישיהקבוצה בדירוג הגבו .9

 .יבוטל המשחק השלישי'  נק 4משחקים תזכה קבוצה ב  0מידה ולאחר ב .0

שערי )תעלה לשלב הבא הקבוצה שהפרש שעריה טוב יותר ' נק 3הקבוצות תזכינה ב  0במידה ו  .3

 (זכות פחות שערי חובה 

 . יוארך המשחק השלישי לפי תקנון משחקי גביע המדינהבמידה וגם הפרש השערים יהיה זהה  .4

 

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

כאשר הקבוצה שדורגה גבוה יותר בסיום הליגה תארח את  , מנצחות רבע הגמר וחצי  הגמר יתמודדו  .5

 ( .אם יהיה בהם  צורך ) השלישי והחמישי , המשחק  הראשון

 .יבוטל המשחק הנוסף'  נק 6ה וקבוצה תזכה ב במיד .6

שערי זכות פחות )תוכרז כאלופה הקבוצה שהפרש שעריה טוב יותר' נק 5במידה והקבוצות תזכינה ב  .2

  (חובה

 .במידה וגם הפרש השערים יהיה זהה יוארך המשחק החמישי  לפי תקנון משחקי גביע המדינה .1

גם במידה והסתיימו , קבעו בהתאם ללוח המשחקים סדרות חצי גמר  וגמר יד  ישוחקו במועדים שנ .1

 .משחקים בחצי גמר 3משחקים בלבד ברבע גמר או  0לאחר 

 

  בסיום הליגה 11-9מקומות  

    ,  1-92עם יתרון ביתיות לקבוצות  שדורגו במקומות (  סיבוב אחד בלבד)בסיבוב נוסף  בשיטת ליגה  שחקוי  

תוצאות המשחקים .  קבוצות תגרורנה את הנקודות מהליגה הרגילהה, משחקי בית ואחד חוץ  0להן יהיו  

 .ובמשחקי הפלייאוף יקבעו לצורך חישוב מיקום הקבוצות הסופי    בליגה 

  ;90מקום -92מקום ,99מקום -1מקום  :1מחזור 

 ,90מקום -99מקום ,92מקום -1מקום  :1מחזור 

 99מקום -92מקום , 1מקום -90מקום  :3מחזור 

 

 :   ליגת העל לליגת הלאומית ירידות מ .ד

 .תרד לליגה הלאומית  90הקבוצה במקום  .9

-0)בליגה הלאומית בהתאמה  0-3יתמודדו במשחקי מבחן מול מקומות  92-99הקבוצות במקומות  .0

99,3-92 ). 

 .משחקי המבחן ייערכו בשיטת בית וחוץ כאשר הקבוצה מליגת העל תארח את המשחק הראשון .3

כאשר בזמן  ,בטופס המשחק זרים 3תורשה לרשום על צה מהליגה הבמשחקי המבחן בלבד הקבו .4

 .   בלבד 0המשחק ישותפו 

 שערי זכות פחות ) יקבע הפרש השערים, נקודות 0המשחקים כל קבוצה תצבור  0במידה ולאחר  .5

 .גביע המדינה ובמידה והפרש השערים יהיה זהה יוארך המשחק לפי תקנון משחקי( שערי חובה 

      : גביע המדינה   .9

שישוחק }עולות לחצי גמר גביע ברנר  4+ליגת העל 90: כדלקמןקבוצות  96בגביע המדינה ישתתפו  .א 
  . { 0291משחקי הגביע בדצמבר  לאחר מועדי 

המחזור בתום  ויוגרלו כקבוצה אורחת  יהיו מדורגות בליגת העל הראשונות  4בשלב שמינית הגמר  .ב 
הקבוצות  אשר יעפילו  4-בעוד ש {, עקב השתתפות באירופהכולל משחקים דחויים באם יהיו } העשירי

 .יוגרלו כקבוצה מארחת   מחצי גמר ברנר

 .שלב רבע הגמר הגרלה פתוחה  .ג 

 .לכל שלב תבוצע הגרלה בנפרד .ד 

לא תשתתף בהמשך משחקי גביע  במידה וקבוצה מליגה נמוכה תעפיל לחצי גמר גביע המדינה היא  .ה 
בשלב רבע הגמר ומדורגת במיקום הגבוה ביותר בליגות המשנה  פסידהקבוצה שהי "ברנר ותוחלף ע

  .91/91בתום סיבוב  ראשון עונת 
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    :   ביגוד משחק    .10
 

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

 ( כהה כנגד בהיר ולהפך ) ועל הקבוצה האורחת להופיע בצבע נגדי 

 . ד שוער בהתאם לסעיף שלעיל  ביגו .ב

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

 .בעלי תפקידים בספסל יופיעו  בחולצה אחידה בצבע שונה מצבעי חולצות המשחק .ד

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

לביזיה יתאם האיגוד מול הקבוצות את צבעי ביגוד המשחק במידת     במשחקים אשר בשידור ישיר בט .ו

 .וידווח לצוות שופטי המשחק,הצורך

 

    :    גביע 0אחריות קבוצה מארחת במשחקי ליגה .11

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

 .העמדת שעון עצר ידני חליפי  .ב

 ."מולטן"שימוש בכדור משחק   .ג

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

סדרנים גם אם לא נדרש  0של 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

 .( צלחת פירות , מים  -כיבוד קל . )ל מקלחת לצוות השיפוט לבשה הכולחדר ה .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

 .יגוד השופטים רק בהצגת תעודת שופט תקפה בקופת הזמנותלחברי א.9

 . לחברי איגוד הכדוריד בעלי כרטיס איגוד רק בהצגת תעודה תקפה בקופת הזמנות .0

 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 , ל רבבמשחקים בהם יש צפי קה.4

 

    :    התנהלות משחק בשידור ישיר    .11

 .שעות לפני מועד המשחק  3.5  -הערוץ וציוד הפרסום כהעמדת האולם לטובת צוות  .א

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

 .  ' וסט צלם'רת ואיגוד חייבים להיות  צלמי תקשו, 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  .מטעם הקבוצה ייעשה רק בתיאום מראש מול האיגוד (אחר/הוקרה)ס קעריכת ט .ז

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

    :    במשחקים   "  ווינר"מיתוג נותן החסות   .13

 .  דגל איגוד  ודגל ליגת ווינר תלויים בתקרת האולם  .א 

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

 .  בחזית שולחן המזכירות יוצמד שלט ליגת ווינר .ג 

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

 .מטר  6בכל 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 -המפנה לקישור קבוע לאתר של טוטו .ט 

 .  חובת פעילות קהילתית אחת לכל קבוצה במשך העונה .י 

 .י ועדת כספים "פ הקנס שיוטל ע"קיים את הוראות מיתוג החסות תיקנס עקבוצה אשר לא ת.  יא

 

      19010כללי לעונת  1עלויות רישום ומיסי קבוצה יפורטו בחוזר   


