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 נגיש*

 חפר –עמק  -רגל  -תקנון משחקי ליגה אזורית כדור 

 כללי:

 
עמק חפר  ימיישובהינה יצירת מסגרת לשחקני כדורגל  האזורימטרת המפעל  .1

והסביבה לקיום משחקי כדורגל במסגרת חובבנית )ליגה וגביע( בסיוע המועצה 
 .באמצעות העמותה לקידום הספורט בעמק חפר/עמק חפר האזורית

 תכליתוכל המעורבים במפעל הספורט החובבני כפופים להוראות התקנון שתמצית  1.1
הינה להשביח את תרבות הפנאי אגב שאיפה לקיום תחרויות הוגנות, מכובדות עם 

 מינימום בעיות משמעת.
 
 וחוקי המשחק האזורימבנה המפעל  .2

 , כמות הקבוצות, תנאי הסף להשתתפות קבוצות ויחידיםהאזורימבנה המפעל  2.1
עם נציגי  תבהתייעצונקבעים בתחילת כל עונה ע"י ועדת הליגה כהגדרתה להלן 

 הקבוצות הנרשמות, מצאי מתקנים ומגבלות ארגוניות ותקציביות.
 
 חוקי המשחק .3

לפי חוקת ההתאחדות לכדורגל בישראל ככל שלא שונו  האזוריחוקי המשחק במפעל  3.1
 במסגרת התקנון.

 לכדורגל בישראל היא הקובעת. חוקת ההתאחדות –בכל מיקרה של ספק  3.2
ברורה  ספציפיתבכל מיקרה של סתירה בין חוקת ההתאחדות כאמור לבין הוראה  3.3

 פרק ראשון: רישום קבוצות  ושחקנים בתקנון זה, הוראת התקנון גוברת.
 

  – האזוריאילו קבוצות ראשיות להירשם למפעל 
 

עונה ע"י מחלקת הספורט ייקבע לפני כל  האזוריתנאי הסף להשתתפות קבוצות במפעל  .1
 )להלן מחלקת הספורט(. באמצעות העמותה לקידום הספורט /עמק חפר האזוריתבמועצה 

ואושרה  האזוריכל קבוצה העומדת בתנאי הסף שנקבעו כאמור ואשר נרשמה כדין למפעל  1.1
ל בכפוף ו, הכהאזוריע"י מחלקת הספורט, רשאית ליטול חלק במשחקים במסגרת המפעל 

 .וכיו"בת התקנון, מגבלות ארגוניות, מצאי מגרשים לקיום הוראו
 

  –רישום קבוצות למפעל האזורי 

 
חייבת להגיש טופס הרשמה לרישום קבוצה שכל  האזוריקבוצה הזכאית להשתתף במפעל  . 2

 פרטיו מלאים לפני כל עונת משחקים  לא יאוחר מהמועד שייקבע ע"י מחלקת הספורט.
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בד בבד עם המצאת טופס ההרשמה חייבת הקבוצה לשלם דמי הרשמה ולהתחייב על  2.1
במהלך העונה כפי שייקבעו מפעם  האזוריתשלום . כל התשלומים מוטלים על קבוצה במפעל 

 לפעם ע"י מחלקת הספורט.
בטופס ההרשמה ייקבע , בין היתר , שם קבוצה, שם מנהל הקבוצה שהיא נציגה המוסמך  2.2

דבר ועניין כל  עוד לא יאושר ע"י מחלקת הספורט נציג אחר. למנהל הקבוצה ייקבע סגן לכל 
 למקרה שייבצר מהמנהל למלא זמנית או דרך קבע תפקידו.

מנהל הקבוצה ימציא , עד לא יאוחר מהמועד שייקבע ע"י רכז הליגה , טופס שייקבע , את  2.3
אישור על עמידתם בהצלחה בבדיקות רשימת  השחקנים הכוללים בקבוצה )עם מס' ת.ז.( ו

 רפואיות כנדרש בתקנון ועל פי כל דין.
מנהל הקבוצה יהא אחראי לקיום ביטוח בר תוקף לכל שחקן כנדרש ע"י מחלקת הספורט  2.4

 ובכל מקרה בתנאים שאינם נופלים מתנאי הביטוח כאמור.
כפי שתידרשנה מעת לעת מנהל הקבוצות יוודא ביצוע בדיקות רפואיות לכל שחקן בקבוצתו  2.5

 ולא ירשום ו/או ישתף כל שחקן שלא המציא אישור רפואי כדין.
באחריות מנהל הקבוצה לבדוק כי שחקן בקבוצתו אינו רשום ו/או משחק בקבוצה אחרת  2.6

 שרישום ו/או משחק בה אסור על פי תקנון זה.
אין בהצהרות מנהל ו/או בהמצאת אישורים כאמור, כמו גם באי המצאתם , כדי להטיל על  2.7

מי מיחידיה ו/או מטעמה חובה  ו/או עמותת הספורט האזוריתמחלקת הספורט ו/או על המועצה 
 ו/או אחריות כלפי כל גורם שהוא בעניינים אלו.

 

 רישום שחקנים 

 פי שייקבע ע"י מחלקת הספורט.רישום שחקנים ייעשה במועד ובתנאים כ  . 3
 רק שחקן העומד בתנאים הקבועים בתקנון. האזורירשאי להירשם ולשחק במפעל  3.1
דיקה בהרשמת שחקן תיעשה על דרך של הגשת טופס הרשמה הכולל אישור על ביצוע  3.2

 רפואית ע"י מכון מורשה ע"י רשויות הספורט כשהוא ממולא וחתום כדין.
 רף תמונה אחת מעודכנת.לטפסים כאמור יש לצ

טופס הרשמה ייחתם ע"י השחקן אישית וכן ע"י מנהל הקבוצה בה הוא אמור לשחק. בשולי  3.4
וכי לא ישחק כל  הטופס ההרשמה יצהיר השחקן כי אינו רשום ו/או משחק בכל קבוצה אחרת 

הוא כי ערך בדיקה רפואית כדין  וכי  בכל קבוצה  אחרת, האזוריתעוד הוא רשום בליגה 
 כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. האזורימקבל על עצמו את תקנון המפעל 

טפסי ההרשמה יועברו לא יאוחר מהמועד שייקבע למח' הספורט ולרכז הליגה ולכל שחקן  3.5
 יוצא כרטיס שחקן.

 רישום שחקן בקבוצה יכול להיעשות עד למחצית משחקי הליגה באותה עונה. 3.6
 לו לחתום על טופס הרשמה לקבוצה אחרת.אחת , אסור  שחקן הרשום כחוק בקבוצה 3.7
 . שחקנים מקבוצה אחת לשנייה 3לא יכולים לעבור יותר מ  3.8

 

 שחקנים שיתוף
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קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקנים שנרשמו כדין, שעברו בדיקות רפואיות כדין,  . 4
 ונה השוטפת.קיים לגביהם ביטוח בר תוקף והוצא להם כרטיס שחקן בר תוקף לע

שחקן הרשום בקבוצה אחת לא יכול לעבור לקבוצה אחרת באותה עונה, אלא רק לאחר  4.1
קבלת אישור בכתב מטעם מנהל קבוצתו שיומצא לרכז הליגה וממנהל קבוצתו החדשה ואך ורק 

עד לתום הסיבוב הראשון של הליגה ובכל מקרה עד לא יאוחר מתחילת משחקי הסיבוב השני 
 אליה הוא מבקש לעבור.של הקבוצה 

 שחקן לא יוכל לעבור יותר מפעם אחת מקבוצה לקבוצה במהלך עונה. 4.2
 כל שחקן הרשום בקבוצה אפילו אינו מתאמן או משחק בה בפועל, נחשב כשחקן פעיל. 4.3
אינם רשאים לשחק בליגה האזורית,  -. שחקני ליגת על, ליגה לאומת וארצית  ונוער לאומית  4.4

 אפילו אם לא שיחק בקבוצה בה רשום. -חר תקופת צינון של עונה אחת אלא רק לא
 דינם רשומים -שחקנים פעילים הנמצאים בהסגר בליגות הגבוהות בהתאחדות לכדורגל  4.5

 לכן אינם יכולים לשחק בליגה. -בהתאחדות 
רק לפני תחילת  האזורישחקני ליגות ב' ג' , נוער ונערים יוכלו להצטרף ולהירשם למפעל  4.6

העונה ואסור להם להיות רשומים באותה עונה בהתאחדותו /או בקבוצה אחרת. למען הסר 
ספק מובהר כי במהלך העונה ו/או שהוצא להם כרטיס שחקן בהתאחדות לא יותרו צירוף ו/או 

 הרשמת שחקנים שהיו רשומים באותה עונה בהתאחדות לכדורגל.
סגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל לא רשאי להירשם שחקן הרשום בליגה המתנהלת במ 4.7

 .האזוריולשחק במפעל 
על אף כל האמור בתקנון אין באחריות מחלקת הספורט ו/או רכז הליגה לבצע בדיקות זיהוי  4.8

של שחקנים ו/או לבדוק את כשירותם ו/או ביצוע בדיקות רפאיות כדין ו/או קיום ביטוח כנדרש. 
 על מנהל הקבוצה בה משחק השחקן ועל הטוען לאי כשירותו. חובת הזיהוי וההוכחה חלה

המהלך הסיבוב  האזוריקבוצה שהחלה במשחקיה והתפרקה ו/או הוצאה ממסגרת המפעל  4.9
הראדון יהיו שחקניה רשאים להירשם ולשחק בקבוצות אחרות החל מהסיבוב השני אלא אם כן 

 ייקבע אחרת ע"י ועדת הליגה.
 

 תביטוח ובדיקות רפואיו

 
ע"י מחלקת הספורט ובכל  שהוצעבאחריות מנהלי הקבוצות לבטח את שחקניהם בביטוח  . 5

 מקרה בתנאים שאינם נופלים ממנו.
. כל שחקן חייב לעבור טרם רישומו ותחילת פעילות בדיקות רפואיות מלאות כפי שיידרש 5.1

שתבוצע במכון במאמץ  ארגומטריהמעת לעת ועל פי דרישות כל דין הכוללות בחן היתר בדיקה 
 מוכר עפ"י רשימות המכונים המורשים לביצוע הבדיקות ע"י רשות הספורט.

פרק שני : מוסדות המפעל האזורי והדגרת 
 תפקידיהם

 
 מוסדות המפעל האזורי הם ועדת הליגה , פורום מנהלי הקבוצות, רכז הליגה וועדת משמעת.
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 הרכב , תפקידים וסמכויות –ועדת הליגה  .1

ומשני עובדי מח'  האזוריתועדת הליגה מורכבת ממנהל מחלקת הספורט במועצה  1.1
 הספורט שייקבעו על ידו.

 הליגה גורמים בלתי תלויים נוספים. תלוועדמנהל מח' הספורט רשאי לצרף  1.2
הספורט של  תלוועדהכפוף בלבד  האזוריועד הליגה הינו המוסד העליון של המפעל  1.3

ני כל עונה את תנאי הסף לרישום קבוצות ולשינויים ואשר יקבע לפ האזוריתהמועצה 
 מהותיים בו.

 
 תפקידי ועד הליגה .2

בהיבט האירגוני בהתאם לתקנון לרבות רישום שחקנים וקבוצות,  האזוריניהול המפעל  2.1
, עריכת לוחות משחקים ופרסומם, קביעת האזוריאיתור והעמדת מתקנים לרשות המפעל 

שור תוצאות המשחקים על סמך דוחות שופטי המשחקים ופרסום שינויים בלוחות המשחקים, אי
התוצאות והטבלאות, קביעת שיעור התשלומים המוטלים על הקבוצות, מועדי ואפן גבייתם, 

 .וכיו"בהטלת עונשים מנהליים וקנסות על הקבוצות בכל הנוגע למערכת הכספית של המפעל 
 קביעת תקנונים, אישורם ושינויים. 2.2
 .האזורילהשתתפות קבוצות ושחקנים במפעל  קביעת תנאי הסף 2.3
ועדת הליגה מוסמכת בכפוף לתקנון לעשות כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת על  2.4

 .האזורימוסד אחר במפעל 
 

 הרכב , תפקידם וסמכויות –פורום מנהלי קבוצות  .3
אשר  האזוריפורום מנהלי הקבוצות מורכב ממנהלי הקבוצות הנוטלות חלק במפעל  3.1

 אושרו ככאלה ע"י ועדת הלגה.
פורום מנהלי הקבוצות יזומן מעת לעת ע"י ועדת הליגה ו/או על פי בקשה בכתב של  3.2

 לא פחות מחמישה מנהלי קבוצות.
לרבות את תנאי הסף לרישום  האזוריפורום מנהלי קבוצות יאשר את תקנון המפעל  3.3

ועדת הליגה מעת לעת. שחקנים ושינויים מהותיים בתקנון עליהם תחליט  ולשיתוף
אשר לפי שיקול דעתה יש להם  בענייניםהליגה זכות ווטו  תלוועדיחד עם זאת 

 .האזוריתהשפעות או/ו השלכות תקציביות ו/או אחרות על המועצה 
על אף כל האמור בתקנון זה המוסד העליון לעניין קביעת מדיניות לרבות תנאי סף  3.4

ולפיכך פורום מנהלי  האזוריתועצה לרישום קבוצות הינו ועדת הספורט של המ
הקבוצות יהא רשאי להעלות בפניה השגותיו על החלטות ועדת הליגה אם יחתמו על 

 מנהלי קבוצות והחלטת ועדת הספורט תהיה  סופית ומחייבת. 6-הפניה לא פחות מ
 תפקידים , כפיפות וסמכויות: –רכז הליגה   3.5
כלפי מח' הספורט וועדת הליגה רכז הליגה מתמנה ע"י מח' הספורט והוא אחראי  3.6

 .האזורילהוצאה לפועל של פעילות המפעל 
 לרבות: האזורירכז הליגה אחראי לניהול וארגון המפעל  3.7

 .לקביעת לוח משחקים, שיבוץ מגרשים ושיבוץ שופטים 

  וכיו"בלביצוע שינויים בלוח המשחקים , דחיית משחקים. 

 .לאיסוף והמצאת דוחות השופטים 

  רישום הקבוצות על פי הוראות התקנון.לניהול הליך 
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  לכל פעולה הקשורה במפעל האזורי אשר אינה מוטלת במפורש על מוסד ו/או בעל
 תפקיד אחר.

 
 ועדת משמעת .4

חברים., כאשר אחד מהם  3 -ועדת משמעת תמונה ע"י ועדת הליגה   הועדה תורכב מ   5.1
 ישמש כיו"ר הועדה.

הליגה אשר ישמש  תבוועדיג מח' הספורט שאינו חבר נצ לייכלבין חברי ועדת משמעת   5.2
כרכז  ועדת משמעת ויסתייע אירגונית במח' הספורט. רכז ועדת המשמעת ירכז את עבודתה 

 הקשורות בתפקודה. המנהליותויהא אחראי לביצוע כל הפעילויות 
כפופה  ייהותהועדת המשמעת הינה מוסד שיפוטי בלתי תלוי , ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה  5.3

 לתקנון בלבד.
 דיוני ועדת המשמעת יפסקו לפי מיטב שיקוליהם , הכרתם ומצפונם ועל פי התקנון. 5.4
 חברי ועדת המשמעת יפסקו לפי מיטב שיקוליהם , הכרתם ומצפונם ועל פי תקנון. 5.5

הדין הנהוגים  בסדריבדין המהותי , בדיני ראיות או  קשוריםחברי ועדת המשמעת לא יהיו   5.6 
 בבתי המשפט.

 פרק שלישי:  תקנון המשמעת

 סמכויות שיפוט של ועדת המשמעת .1
ועדת המשמעת תהא מוסמכת לדון כל אדם לרבות קבוצה אשר נוטלים חלק פעיל  1.1

 ובכלל זה שחקנים, מנהלי קבוצות, קבוצות, מאמנים ושופטים. האזוריבמפעל 
-או דווח ו/או הודעה )להלןמוסמכת לדון בכל תלונה ו/ תהיהועדת המשמעת  1.2

"( אשר יוגשו לה באמצעות רכז ועדת המשמעת באופן ובמועדים שיפורטו תלונות"
 להלן.

 
 המוסמכים להתלונן .2

 שופט המשחק על דרך של ציון התלונה בדו"ח השופט או בכל דרך אחרת בכתב. 2.1
 משקיף שימונה ע"י ועדת הליגה. 2.2
 קבוצה נגד שחקניה ונושאי תפקידים בקבוצות. 2.3
קבוצה נגד קבוצה אחרת ו/או שחקן ו/או נושאי תפקידים בקבצה אחרת בגין  2.4

 אירועים שאירעו במשחק שביניהן ונגד שופט לגבי אירועים כאמור.
 ועדת המשמעת בגין עבירות שהתגלו במהלך דיוניה ולא הוגשה בגינן תלונה. 2.5
 2.1 חבר מוסד כלשהו לרבות ועדת הליגה או כנגד הגורמים המפורטים בסעיפים 2.6

 לעיל.  2.6עד 
 

 תלונות קבוצה תוגשנה ע"י מנהל הקבוצה. .3
תלונות בשם הקבוצה תוגשנה אך ורק ע"י מנהל הקבוצה או סגנו במקרה של  3.1

 יעדרו.
 

 תלונות כנגד שופט או רכז הליגה  .4
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תלונות כנגד שופט או רכז הליגה תופנינה ע"י רכז ועדת המשמעת לדיון בפני   4.1
 הרכב מלא של ועדת משמעת.

 
 אופן הגשת תלונה ותכנה .5

כל תלונה תוגש בכתב ותכלול ככל האפשר תיאור עובדתי מלא של העבירה  5.1
שבגינה מתלוננים בציון מועד ביצוע, שמות המעורבים בה וצירוף הראיות  אשר יש 

שמות העדים אשר ברצון  יצוינובהן כדי לתמוך בה ופירוט הסעד המבוקש. כן 
 ת המשמעת תחליט אם לשמעם אם לאו.המתלונן להעיד במהלך הדיון וועד

מתלונן אשר חפץ להשמיע עדות שופט המשחק חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב  5.2
לה.  תלהיענובמצורף לתלונתו. ועדת המשמעת תדון בבקשה ותחליט אם יש מקום 

 תבנוכחוהדיון בבקשה להזמנת שופט וכן שמיעת עדותו של השופט ייערכו שלא 
 הצדדים.

 ם ע"י המתלונן תוך ציון שמו המלא  , מעונו ותיאור תפקידו.כל תלונה תיחת 5.3
קבוצת תהא רשאית להיות מיוצגת בפני ועדת המשמעת אך ורק ע"י מנהלה  5.4

 ע"י סגנו. והעדרו
 . מועד הגשת תלונה והפקדת תשלומים6

תלונה לגבי אירוע במהלך משחק יכולה להיות מוגשת אך ורק ע"י אחת הקבוצות אשר  6.1
שעות ממועד סיומו של  72-משחק נושא התלונה ובתנאי שתוגש לא יאוחר השתתפה במ

 המשחק.
ועדת המשמעת לא תדון בתלונות שתוגשנה ע"י צד שלישי  למעט שופטים , חברי ועדת הליגה, 

רכז הליגה ותלונה שמקורה בעובדות שיתגלו אגב דיוניה. במקרים מיוחדים רשאית ועדת 
 ר המועד כאמור.בתלונה שתוגש לאח המשמעת לדון

שעות ממועד סיומו במידה ולא הוגשה  72תוצאות כל משחק מאושרות אוטומטית לאחר  6.2
תלונה כאמור לעיל והאם שופט המשחק ו/או משקיף חוליית ביקורת לא ציינו הערה בדו"ח 

 ( העלולה להשפיע על תוצאות המשחק.הענייןהמשחק או/ו אחר )לפי 
 קבוצה רשאית להגיש תלונה נגד שופט המשחק אך ורק בגין משחק שבו השתתפה. 6.3
המשמעת כי תלונה כלשהיא הנה חסרת כל בסיס, כוזבת או הוגשה שלא  תלוועדיתברר  6.4

בתום לב, או שהמתלונן חזר בו או אינו משתף פעולה, רשאית היא לחייב את המתלונן בתשלום 
 "כ יובא המתלונן לדין.הוצאות לטובת מחלקת הספורט, כ

הוגשה לרכז ועדת המשמעת תלונה שלא ע"י אחד הגורמים המורשים להתלונן שפורטו  6.5
 לעיל, תחליט ועדת המשמעת אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות טיפול בתלונה.

 
 . הזמנה לדין7

שמופיעה הזמנה לדיון באחת מהדרכים המפורטות להלן לכתובתו של מנהל הקבוצה כפי  7.1
במשרדי ועדת הליגה מחייבת לדיון לצורך הזמנת קבוצה ,  שחקן וממלא תפקיד בקבוצה לדיוני 

ועדת משמעת. לא חלה כל חובה להזמין אישית נאשם ו/או עד ודין ההזמנה באמצעות מנהל 
 הקבוצה כדין הזמנה אישית.

 משמעת תיעשה באחת מהדרכים הבאות: תלוועדההזמנה  7.2

 ת הטלפון למנהל הקבוצה ע"י רכז ועדת המשמעת או מי שימונה על הודעה באמצעו
 ידיו.

 .המודיע יציין את מועד מתן ההודעה )יום ושעה( את שם מקבל ההודעה ואת תכנה 
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    ההודעה בכתב למענו של מנהל הקבוצה או במסירה אישית או באמצעות פקס
 למספר הפקס שרשום במשרדי ועדת הליגה.

 
 משמעת. כינוסה של ועדת 8

ועדת המשמעת תכונס במועד, בכפיפות ובמקום כפי שייקבע על ידיה מעת לעת בהתאם  8.1
 לצורך.

 וכןועדת המשמעת רשאית לדחות את תחילת הדיון או את הדיון אם מצאה לנכון לעשות כן  8.2
 רשאית היא ליתן החלטות ביניים שתחולתן עד מתן החלטה סופית.

 אחרת בתקנון זה או יוחלט אחרת על ידיה. יצויןפומביים אלא אם דיוני ועדת המשמעת יהיו  8.3
 
 . קוורום9

, ברם היעדרות של אחד מחבריה לא  3ככלל תדון ועדת המשמעת בכל תלונה בהרכב של  9.1
 חברים בלבד. 2תמנע מועדת המשמעת מלשכת בדין בהרכב של 

ות דעתו של חבר הועדה ישיבה ועדת המשמעת בהרכב חסר, ייעשה ניסיון לקהל את חו 9.2
החסר בין בטלפון ובין בדרך אחרת. לא ניתן לקבל את חוות דעתו של החבר החסר יפסקו , 

 , על פי דעת החבר שחוות דעתו הנה הפחות מחמירה. דעותבמקרה של חילוקי 
 

 . סמכויות ועדת המשמעת10
במהלך  התתגלינשר בדרך האמורה בתקנון והכל עבירה א הלוועדלדון בכל תלונה שתוגש  10.1

 דיוניה, אפילו לא הוגשה תלונה בגינה.
לצרף לדין נאשמים נוספים אף ללא כתב תלונה נוסף או להורות על העמדה לדין של  10.2

 שיש חשד כי ביצעו לכאורה עבירה על הוראות התקנון.   םנוספינאשמים 
 
 

ו מעורבים בו אף אם לא היו לזמן לדיון בפניה כל אדם ו/או קבוצה שהשתתפו במשחק או הי 10.3
 צד להליך המשמעתי, בין כעדים , בין כנאשמים ובין כצד מעוניין.

 דרישותיה. לזמן עדים ולדרוש המצאת מסמכים ולהטיל סנקציות ועונשים על מי שלא ימלא 10.4
 לפסוק בכל עניין שיובא בפניה ולהרשיע או לזכות את כל מיל שחלות עליו הוראות התקנון. 10.5
מישרין במשחק אשר אירועים הקשורים אליו נידונו בין  לתוצאות כלאשר, לבטל או לקבוע  10.6

 ובין בעקיפין בפניה.
להורות על קיום משחק חוזר ולקבוע התנאים לקיומו בכל מיקרה אפילו לא הועמדו  10.7

 הקבוצות המעורבות בו לדין בפניה , בין אם הורשעו ובין אם לאו.
נשי ועונש ראוי בעיניה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפיפות לעלהטיל כל  10.8

 ,המינימום הקבועים בתקנון לרבות הטלת עונשים על תנאי
 להשעות פעילותיו של כל פרט או קבוצה לתקופה קצובה או לצמיתות. 10.9

 מסמכים שיוצגו בפני ועדת המשמעת:

כל ישיבה של ועדת בנוסף לתלונה בכתב ובאחריות רכז הליגה להמציא ל 11.1
בם  ושאירעהמשמעת את דו"ח השיפוט לגבי המשחקים שאירועים 

 נידונים בפניה.
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דו"ח השופט יכלול בין היתר את רשימת שחקני הקבוצות שנרשמו  11.2
 למשחק וכל פרט אחר המתחייב מהוראות התקנון.

במשרדי מח' הספורט יימצא רישום של הרשעות קודמות של כל הגורמים  11.3
 על האזורי לשימושה של ועדת המשמעת.הקשורים למפ

 הופעת נאשמים בפני ועדת המשמעת:

כל נאשם פרט שזומן חייב להופיע אישית בפני ועדת המשמעת ואינו  11.4
 רשאי להיות מיוצג ע"י אדם אחר, אלא אם התירה זאת ועדת המשמעת.

קבוצה חייבת להופיע לדיון בפני ועדת המשמעת והיא תהיה מיוצגת אך  11.5
הליגה ובהעדרו ע"י סגנו הרשום  תבוועדהל הקבוצה הרשום ורק ע"י מנ

 כאמור והכל אם לא תתיר ועדת המשמעת ייצוג אחר.
נאשם רשאי שלא להתייצב לדין אם ימציא לרכז ועדת המשמעת תגובה  11.6

שעות לפני מועד קיום הדיון  36 –בכתב להאשמות כנגדו עד לא יאוחר מ 
 ייצוג אחר. אלא אם תינתן לו ארכה ע"י ועדת המשמעת

נאשם רשאי שלא להתייצב לדין אם ימציא לרכז ועדת המשמעת תגובה  11.7
שעות לפני מועד קיום הדיון  36 –בכתב להאשמות כנגדו עד לא יאוחר מ 

 אלא אם תינתן לו ארכה ע"י ועדת המשמעת ו/או רכז ועדת המשמעת.
ועדת המשמעת רשאית לדון כל פרט ו/או קבוצה שהוזמנו על פי הוראות  11.8

 התקנון ולא הופיעו שלא בפניהם ולפסוק את דינם לפי שיקול דעתה.
ועדת המשמעת רשאית לקבוע בהחלטת ביניים עונשי השעיה עד למתן  11.9

 החלטה סופית גם בטרם נשמעו הפרט או הקבוצה.

 הופעת עדים

צד לדיון המבקש לזמן עד באמצעות ועדת המשמעת יבקש זאת בכתב  11.10
מעת יחליט בבקשה כאמור ואם וינמק את בקשתו. חבר ועדת המש

לה יזומן העד ו/או העדים המבוקשים באמצעו רכז ועדת  תלהיענוהחליט 
 המשמעת ועל פי הוראות התקנון.

 כל צד רשאי להביא עדין לדיון אף שלא באמצעות הזמנה כאמור. 11.11
על צד לדיון להביא את כל עדיו וראיותיו לדיון הראשון המתקיים  11.12

 בעניינו.
אית לדון ולפסוק גם ללא שמיעת עדים כולם או ועדת המשמעת רש 11.13

 מקצתם.
ועדת המשמעת הדנה קבוצה נאשמת רשאית לצרף לדיון את הקבוצה  11.14

 היריבה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
קבוצה יריבה הסבורה כי היא עלולה להיפגע מתוצאות דיון רשאית  11.15

 לבקש את צירופה לדיון.

 הדיון בפני ועדת המשמעת:
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בפני ועדת המשמעת יתנהג בצורה ההולמת התנהגות  כל המופיע 11.16
 והופעה בפני מוסד שיפוטי.

ועדת המשמעת רשאית להרחיק כל אחד המפריע לדעתה למהלך  11.17
 הדיונים וזאת בנוסף להעמדתו לדין על פי התקנון.

 םהאירועידו"ח שופט המשחק ו/או עדותו מהווים ראיה לכאורה לגבי  11.18
ל זמן רלוונטי. לפיכך נטל ההוכחה שהתרחשו בשדה המשחק וסביבתו בכ

 על המבקש על המבקש לסתור את הנאמר בדו"ח השופט או בעדותו.
ההחלטה על שמיעת עדויות או קבלת ראיות כולן או מקצתן נתונה  11.19

 לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המשמעת.
ועדת המשמעת רשאית לקבוע בהחלטתה את פסק הדין בלבד או  11.20

 את העונש בלבד ולנמק החלטתה בשלב מאוחר יותר.להטיל על הנאשם 

 פרסום החלטות:

 . החלטות ועדת המשמעת בין לגבי קבוצה ובין לגבי פרט תימסרנה למנהל הקבוצה ודין15.1
 מסירתה לידיו בדרכים הקבועות בתקנון כדין מסירתה לקבוצה או לפרט הקשור בה.

 ובענייניכל נאשם )פרט או קבוצה( אחראי לקבל את החלטת ועדת המשמעת לאחר הדיון  15.2
 בהקדם ובכל מקרה לפני המשחק הראשון בהשתתפותם.

 נאשם פרט לא ישתתף ו/או לא ישותף בכל משחק ולא ימלא כל תפקיד בכל משחק בטרם 15.3
  הליגה ו/או רכז ועדתתתברר לו החלטת ועדת המשמעת ו/או יקבל אישור בכתב מרכז 

  המשמעת לנהוג אחרת.
 

 אחריות שילוחית:

קבוצה אחראית לכל עבירה אשר נעשתה ע"י אחד או יותר משחקניה  11.21
ו/או ממלא תפקיד בה ו/או מי הפועל מטעמה, בין שהעבירה נעשתה 

מטעם הקבוצה ועל דעתה ובין שלא נעשתה מטעמה ו/או על דעתה, בין 
 בידיעתה. שנעשתה בידיעתה ובין שלא

 קבוצה אחראית באחריות שילוחית לכל עבירה שנעשתה ע"י אוהדיה. 11.22

 אין ערעורים על החלטות ועדת המשמעת:

אין ערעורים על החלטות ועדת המשמעת. החלטות ועדת המשמעת  11.23
 הינן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 הרחקות אוטומטיות ועונשי מינימום:

לכדורגל וגם בליגה שחקן המשחק בליגה במסגרת ההתאחדות  11.24
האזורית והוענש במסגרת פעילות בהתאחדות לכדורגל דינו כדין שחקן 

המשמעת  תלוועדשנענש ע"י ועדת המשמעת. שחקן כאמור רשאי לפנות 
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בבקשה לבטל ו/או להפחית עונש כאמור לגבי פעילותו במפעל האזורי על 
 דרך של פנייה בכתב.

משחק אחד של קבוצתו, שחקן שהוצא ע"י שופט מורחק אוטומטית מ 11.25
 המשמעת במידת הצורך. תלוועדוהוא יוזמן  חיילקכרטיסו 

הרחקת שחקן לעניין תקנון זה, משמעה: הרחקתו ממשחקים רשמיים  11.26
בפועל במסגרת המפעל האזורי. כל הרחקה נוספת באותה עונה  שקוימו

 משחקים. 2תביא להרחקה אוטומטית של 
וינוהל לגבי כרטיסים  בטופס המשחק םתירשהוצאת כרטיס צהוב  11.27

 כאמור רישום באחריות רכז הליגה.
 ההייתפעמים במהלך עונה וההרחקה השלישית  3שחקן שהורחק  11.28

 יורחק מכל פעילות עד תום העונה. –בשל פגיעה גופנית 
כרטיסים צהובים מורחק אוטומטית למשחק אחד,  4שחקן שצבר  11.29

שחק אחד נוסף, כרטיסים צהובים נוספים יורחק אוטומטית למ 3בצבירת 
כרטיסים צהובים נוספים יורחק אוטומטית למשחק נוסף.  2בצבירה כל 

חובת הקבוצה לברר מראש בטרם המשחק את צבר הכרטיסים של 
 שחקניה.

טיסו רשחקן המעליב או מכה שופט לפני במהלך או אחרי משחק, כ 11.30
משחקים ובנוסף יועמד לדין בפני  3יילקחו והוא יורחק אוטומטית למשך 

 עדת המשמעת.ו
יושעה אוטומטית עד לדיון  –שחקן המכה שחקן יריב בכל עת רלוונטית  11.31

 שייקבע לו בפני ועדת המשמעת.
שחקנים או אוהדי קבוצה או נושאי תפקיד בקבוצה שיגרמו נזקים  11.32

במלוא הנזק שייגרם ובנוסף יובאו בפני ועדת  ויישאלמגרש או לציוד 
להיכנס לתחומי המגרש  משמעת. רק שחקנים שבהרכב המשחק רשאים

במהלך המשחק כניסת איש עזרה ראשונה מותרת רק באישור שופט 
 המשחק. כל מי שהורחק ע"י השופט חייב לצאת משדה המשחק.

 
פיזית  קבוצה שאוהדיה ו/או כל הקשור בה במישרין או בעקיפין יפגעו בשופט או בשחקן 18.10

 תלוועדתזומן  נקודות  3שחק, תיענש בהפחתת או מילולית וע"י כך יגרמו להפסקת המ
 המשמעת.

את   ירצה –שחקן שכרטיסו נלקח ע"י שופט המשחק או הורחק באמצעות כרטיס אדום  18.11
   שהעונ עונש ההרחקה האוטומטית החל מהמשחק הרשמי הקרוב. האחריות לביצוע

 טי מוטלת על השחקן, קבוצתו ומנהל הקבוצה./טיהאוטומ
 נילקח כרטיסו של השחקן ו/או לא הוצא לו כרטיס אדום, ירצה השחקן את עונשלא  18.12

 האוטומטית. ההרחקה האוטומטית מיד לאחר שמנהל קבוצתו יקבל הודעה על דבר הרחקתו
 .טומטית בהפסד טכניקבוצה שלא תופיע למשחק תיענש או 18.13
 עד לתום העונה ולאתורחק מהמפעל האזורי  –קבוצה שלא תופיע למשחק פעמיים  18.14

 תקבל   החזר כספי.
תחילת  דקות לפני 5ולא תציג לשופט רשימה שמית מסודרת עד ל  קבוצה תופיע למשחק 18.15

השחקנים עד  לא תומצא רשימת ת המשחק.המשחק, תקבל הזדמנות להמציאם עד למחצי
 יהפוך המשחק  –לסיום המחצית 
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. מבלי לגרוע מכלליות האמור ל הפסד טכני שא בעונש אוטומטי שלמשחק ידידות והקבוצה תי
לעיל , קבוצה תציג בפני שופט המשחק דף מודפס שבו מודפסים שמות כל שחקני הקבוצה. לא 

 .עובדה זו בדו"ח המשחק הוצגה רשימה מודפסת כאמור , יציין השופט

 עבירות אישות של שחקנים:

צורך בין היתר מהוות העבירות המפורטות להלן עבירות אישיות ל 11.33
תקנון זה: משחק מסוכן, התנהגות בלתי ספורטיבית. התנהגות בלתי 
הולמת, פגיעה בשחקן יריב, העלבת שופט, פגיעה גופנית או אחרת 

בשופט, השתתפות בקטטה, אי ציות להוראות שופט, הפרת סדר, 
השתתפות שחקן שלא כדין, רישום שחקן שלא כדין, אי קיום הוראה 

יצבות למתן עדות, תלונה כוזבת, ביזוי או מהוראות התקנון, אי התי
העלבה של מוסדות וחברי מוסדות במפעל האזורי, התנהגות בלתי 

הולמת בעת דיוני מוסד שיפוט, אי קיום החלטת ועדת המשמעת, פגיעה 
 .וכיו"בפיזית בנושאי תפקידים במפעל האזורי, מעשה בלתי ספורטיבי 

ייחשבו לעבירות אישיות של שחקנים  ולעבירות   האזוריאיומים על כל גורם הקשור למפעל 
 הקבוצה.

 השתתפות שחקן שלא כדין:

 מבלי לגרוע מכלליות האמור השתתפות שחקן שלא כדין משמעה השתתפותו במשחק 20.1 ]
המגרש  בניגוד לתקנון לרבות רישומו ו/או כלילתו בסגל השחקנים למשחק ו/או נוכחותו בתחומי

 ות שיתוף כאמור של שחקן:אפילו לא שיחק בפועל ולרב
 שהורחק ו/או נמצא בעונש הרחקה באותה עת. 20.1.1
 אינו רשום בקבוצה בה שותף. 20.1.2
 רשום בקבוצה שלא כדין. 20.1.3
 רשם בקבוצה אחרת. 20.1.4
 השתתף במשחק בניגוד להוראה של מוסדות המפעל האזורי. 20.1.5
 וללא אישור רפואי מתאים או תקף.שיתוף שחקן ללא כיסוי ביטוחי מתאים  20.1.6

 עבירות קבוצה:

בין היתר מהוות העבירות המפורטות להלן עבירות קבוצה לצורך תקנון  11.34
 זה: אי הופעה

 למשחק, הופעה למשחק בניגוד לתקנון, סירוב לעלות למשחק, לקיימו או להמשיך
 פהותקי תגרהבמשחק, עזיבת שדה המשחק, התנהגות בלתי ספורטיבית, התפרעות, 

 בשדה המשחק ו/או בסביבתו, התנהגות בלתי הולמת, התפרצות לשדה המשחק )לרבות של
 ממלאי תפקידים ואוהדים(.

התנהגות בלתי ספורטיבית של ממלאי תפקידים ואוהדים , פגיעה ע"י אוהדים , התפרעות 
ביזוי אוהדים, שיתוף שחקן שלא כדין, אי קיום הוראות התקנון, הגשת תלונה כוזבת , העלבה ו
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וחברים במוסדות כאמור, התנהגות לא הולמת העת  האזורישל שופטים וחברי מוסדות המפעל 
 .וכיו"בדיון מוסד שיפוטי, אי קיום החלטה שיפוטית, מעשה לא ספורטיבי, עידוד לא ספורטיבי 

ייחשבו לעבירות  אישיות של שחקנים ולעבירות  האזוריאיומים על כל גורם הקשור למפעל 
 קבוצה.

 
 . רשימת עונשים22
 מבלי לגרוע מכלליות סמכויותיה מוסמכת ועדת המשמעת , בכפיפות לעונשי המינימום 21.1  

 הקבועים בתקון, להטיל את העונשים כדלקמן כולם או מקצתם:

  .נזיפה ו/או אזהרה 

   בקבוצה לתקופה ו/או לצמיתות. רשמיאיסור על מילוי תפקיד 

  .הרחקה לכל תקופה ועד לצמיתות 

  .)הפחתת נקודות ליגה )לקבוצה 

  .הפסקת פעילות הקבוצה לכל תקופה ועד לצמיתות 
 

 . עונש על תנאי 23
או במקום כל עונש 1ועדת המשמעת מוסמכת להטיל על פרט ו/או על קבוצה , בנוסף ו 23.1

 שיוטל עליהם , עונש אשר יופעל בתנאים שייקבעו בהחלטותיה.
 שנקבעקבוצה בגין עבירה שביצועה מהווה הפרת התנאי  הרשיעה ועדת המשמעת פרט או 23.2

מוסמכת לפי שיקול דעתה להפעיל את "העונש על תנאי" ולקבוע את אופן  תהיה –על ידיה 
 הפעלתו.

הפעלת עונש על תנאי אינה גורעת מהסמכות להטיל עונש נוסף על כן אם הפעילה ועדת  23.3
ת עונש בשל העבירה שגרמה להפעלתו המשמעת עונש על תנאי , לא תחשב הפעלתו כהטל
 והועדה רשאית להטיל כל עונש נוסף שתימצא לנכון.

 
 . ריצוי עונשים 24

עונשים המוטלים על פרט וקבוצה יחולו ברציפות החל מיום החלטת ועדת המשמעת אלא  24.1
 אם קבעה אחרת ובכפוף להוראות התקנון בדבר הרחקה אוטומטית וענישה אוטומטית.

 
 ובים. חי 25

ועדת המשמעת מוסמכת להטיל על פרט או קבוצה , בנוסף או במקום כל עונש אחר, גם  25.1
 חיוב לביצוע תשלום , חיוב להמצאת מסמך או ראיה או למסירת הצהרה.

 
 . בקשה להפחתת עונש26

 בקשה להפחתת עונש תוגש בכתב ע"י מי שהורשע )קבוצה או פרט( 26.1
רק לאחר ריצוי לפחות מחצית מהעונש שהוטל ע"י ועדת הגשת בקשה כאמור מותרת  26.2

המשמעת.)מי שהורחק אוטומטית רשאי לבקש את מחיקת הרשעה ברם לא יהא בכך כדי 
 לבטל את עונש ההרחקה האוטומטית.(

רכז הליגה, ועדת הליגה וגורמים אחרים בטרם תחליט  חו"דועדת המשמעת רשאית לבקש את  
 בבקשה.

 במקרה של הרשעת קבוצה, אי סיום משחק או ענישה אוטומטית. תוצאות משחקים 27
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נקודות המשחק ותוצאות  3קבוצה אשר בהשמתה לא הסתיים משחק , תפסיד את  27.1
 לזכות הקבוצה היריבה. 0:2המשחק תירשם 

הקבוצות את נקודות המשחק   2יפסידו  – מסויםהקבוצות שהתמודדו במשחק   2הורשעו  27.2
 .0:0ותוצאות המשחק תירשם 

 
 . עבירות שבגינן ייקבע הפסד טכני לקבוצה כעונש מינימום.28

שיתוף שחקן שאינו רשום בקבוצה, שיתוף שחקן שלא כדין ו/או כזה המצוי במסגרת ו/או  28.1
בוצה למקרה שבו שיחק רחקה ממשחקים )כולל הרחקה אוטומטית(, עונש נוסף לקהבעונש 

 שחקן שיש לו במקביל כרטיס שחקן בהתאחדות לכדורגל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל אף האמור, שותף במשחק שחקן שיש לו באותה עת  

כרטיס בהתאחדות לכדורגל, תיענש הקבוצה בה שיחק , בנוסף להפסד טכני ולכל עונש אחר 
 נקודות. 8ה כך שסה"כ יופחתו ממאזנה נקודות ליג 5ו/או נוסף, גם בהפחתת 

 שיתוף שחקן בניגוד להוראות התקנון. 28.2
התפרצות קהל אוהדים ו/או פגיעה בשופט ע"י שחקני , אוהדי ו/או בעלי תפקיד בקבוצה  28.3

 אשר כתוצאה ממנה לא החל משחק או לא הסתיים משחק במועדו.
המשיך במשחק ו/או בניגוד להוראות עזיבת שדה המשחק או סירוב קבוצה שלא כדין ל 28.4

 השופט.
 הפסקת משחק באשמת שחקן הקבוצה או ממלא תפקיד בה. 28.5
שחקנים  9אפשרות להתחיל משחק לאחר השעה שנקבעה, המשחק יחל גם עם  תהיהלא  28.6

 בשעה הנקובה. שחקנים נוספים יכולים להצטרף לאחר מכן.
 

 ת קבוצה. תוצאות משחקים במקרה של הפסקת פעילו29
משחקים , תיקבע  5עד  1ביטול  ותוצאותיהוענשה קבוצה בעונש של הפסקת פעילות אשר  29.1

לזכות הקבוצה היריבה  0:2תוצאת המשחקים שהיה עליה לשחק בתקופת הפעילות כהפסד 
 והקבוצה היריבה תקבל את מלוא הנקודות.

משחקים או יותר,  6טול בי ותוצאותיהוענשה קבוצה בעונש של הפסקת פעילות אשר   29.2
המשחקים בהם השתתפה  הקבוצה מתחילת העונה כאילו לא השתתפה  תתוצאויבוטלו כל 

 כלל במשחקי הליגה.
התפרקה קבוצה ושיחקה למעלה ממחצית המשחקים, יירשמו כל תוצאות המשחקים כפי  29.3

 לחובתה. 0:2שהוגשו בפועל בזמן פעילותה והחלק הנותר ייקבע 
 פחות ממחצית העונה, תימחקנה כל תוצאות משחקיה כאילו לא שיחקה כלל. שיחקה קבוצה
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 פרק רביעי: נוהל משחקים

 האזוריכללים ייחודים למפעל  .1
 

 דקות. 7דקות , משך ההפסקה במחצית  40*40זמן המשחק הינו  1.1
 החלפת שחקנים רשומים כדין מותרת ללא הגבלה. 1.2
 או מקביל לו באיכות.  TAN 60כדורים לפחות מסוג  2על כל קבוצה להופיע עם  1.3
 שופט המשחק הינו הפוסק האחרון לגבי כדור המשחק. 1.4
הקבוצה האלופה תיקבע בסוף העונה לפי תקנון ההתאחדות לכדורגל ברם הקביעה תהא על  1.5

במס' הנקודות בין מספר  שוויוןבסיס של נקודות ולא על פי יחס שערים ולפיכך והאם יהיה 
ליגה בשיטת משחקי הגביע )הארכה משחק/ים ביניהן כפי שיקבע ע"י ועדת ה יקויםקבוצות, 

 (.ששיידרככל  11עיטות בו
 נקודות בטבלת הליגה. 3שניצחה יירשמו לזכותה  האזוריקבוצה במפעל  1.6
למעט קביעת הקבוצה האלופה , תהיה לפי  האזוריתשיטת קביעת המיקום בטבלאות הליגה  1.7

 הנהוג בתקנון ההתאחדות לכדורגל.
 

 הופעה למשחק והגשת רשימת שחקנים .2
 

הקבוצות חייבות להופיע למשחק בכל תנאי מזג אויר. הסמכות לדחיית משחקים בשל מזג  2.1
אויר מוקנית לרכז הליגה או שופט המשחק אם יחליט כי המגרש אינו מאפשר לקיים את 

 השחקנים. בבריאותהמשחק ו/או שהוא במצב שיש בו כדי לפגוע 
על הקבוצות להופיע למשחק בתלבושת מסודרת , נקייה וזהה לכולם, ממוספרת כהלכה  2.2

סטים שונים למקרה של תלבושת  2עצם.)חובה להופיע עם  ומגנילרבות עם נעלי כדורגל , 
תלבושות תשחק הקבוצה המוגדרת  דומה/זהה מצד שתי הקבוצות. במקרה של צבע דומה של

בידי  מצויהכביתית בתלבושת השונה מזו של יריבתה(. הקביעה הסופית לגבי התלבושות 
 שופט המשחק.

הורדתם במהלך המשחק  –עצם  מגניבאחריות מנהל הקבוצה שלא יעלה שחקן למגרש ללא  2.3
 תביא להוצאת כרטיס צהוב כנגד השחקן.

שופט המשחק רשימת שחקנים מסודרת בה נכללים כל השחקנים על מנהל הקבוצה להגיש ל 2.4
הנוכחים במגרש ו/או אמורים לשחק במשחק יחד עם כרטיסי השחקן וכל זאת עד לא יאוחר 

לחלק השלישי  18.15מחמש דקות לפי תחילת המשחק. במקרים חריגים יחול האמור בסעיף 
מצויים בעונש של הרחקה לעיל אין לכלול ברשימת השחקנים המוגשת לשופט שחקנים ה

ממשחקים. כלילת שם שחקן ברשימת השחקנים למשחק כלשהו תהווה ראיה לכאורה לשיתופו 
 במשחק.

 שחקנים. 9ניתן להתחיל ולשחק עם מינימום  2.5
כל קבוצה רשאית לשתף אך ורק שחקנים הרשומים כדין שהוצא לגביהם ביטוח בר תוקף  2.6

 ושעברו בדיקה רפואית כדין.
 

 טיםשופ .3
 מינוי שופטים ושיבוצם למשחקים ייעשה ע"י רכז הליגה. 3.1
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שופט יהיה שופט בהתאחדות לכדורגל או שעבר קורס שיפוט והוא מוסמך ע"י רכז הליגה  3.2
 לשפוט במשחקי הליגה.

לפני תחילת כל משחק חייב השופט לקבל את רשימת השחקנים למשחק וכן את כרטיסי  3.3
 לפרק השלישי(. 18.15וצות )במקרים חריגים  יחול האמור בס' השחקן של שחקני שתי הקב

השופט אינו אחראי לזיהוי השחקנים בהם הוא יאפשר למנהל הקבוצה החפץ בכך לבדוק את  3.4
 זהות שחקני הקבוצה היריבה וזאת במועד שייקבע על ידיו.

גרש. באם מצא המשחק וחוקיות המ דציועל השופט לבדוק לפני תחילת המשחק את תקינות  3.5
 לרכז הליגה. מידיתפגם עליו לדווח 

הקבוצות באמצעות  2לא יתנהל משחק ללא נוכחות שופט, ברם בהסכמה בכתב של  3.6
 מנהליהן לרבות לזהות השופט כאמור לעיל ויחולו  עליו חובותיו של שופט.

ה ולהעבירו שייקבע ע"י ועדת הליג סטנדרטיעל השופט למלא דו"ח לגבי המשחק על טופס   3.7
 שעות לאחר סיום המשחק. 48לידי רכז הליגה ו/או מחלקת ספורט עד לא יאוחר מאשר 

 על השופט לצרף לדו"ח , בין היתר, את הפרטים הבאים:3.8
 * רשימת השחקנים שהוגשו לו ע"י מנהלי הקבוצות.
 * כל כרטיס שחקן שהוצא על ידיו במהלך המשחק.

 צהוב. * ציון שמות שחקנים שקיבלו כרטיס
 וגם לפני ואחרי המשחק.  והסביבותעל השופט לציין בדו"ח כל אירוע חריג שאירע במגרש  3.9

דו"ח השופט הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למצב המגרש , שעת תחילת וסיום המשחק ,  3.10
 בו לרבות תקריות שאירעו במהלכו. שצוינושערים   שהובקעו וכן כל העובדות  הנוגעות למשחק 

 
 . משקיפים4

 ועדת הליגה רשאית למנות מעת לעת משקיפים ולשגרם למשחקים. 4.1
הליגה דו"ח בכתב על מהלך המשחק, התנהגות השחקנים , אירועים  תלוועדמשקיף יגיש  4.2

 .וכיו"בחריגים 
 אין למשקיף סמכות להתערב כלשהיא בנעשה בשדה המשחק. 4.3

 
 . חוליות ביקורת:5

 למנות מעת לעת גורם בלתי תלוי ו/או חבר מחבריה ו/או ממח' הספורט ועדת הליגה רשאית 5.1
 לשמש כחוליות ביקורת אשר יבדקו עמידה בתנאי התקנון במהלך קיום משחק במסגרת המפעל

 האזורי. חוליות הביקורת ידווחו בכתב לוועדת הליגה על ממצאיהן.
 ראות התקנון בהסתמך עלועדת הליגה רשאית להגיש תלונה כנגד כל גורם הכפוף להו 5.2

 חוליות הביקורת. ממצאי
 
 . דחיית משחקים:6

 אין דחיית משחקים אלא ע"י ועדת הליגה או רכז הליגה. 6.1
היה וקבוצה רוצה לדחות מועדו של משחק עליה להגיש בקשה בכתב ובה פירוט סיבת  6.2

 ימים לפני המועד הקבוע לקיום המשחק. 10 –וזאת עד לא יאוחר מ  הבקשה
במקרים חריגים רשאים ועדת הליגה או רכז הליגה, בהתייעצות עם מנהל מחלקת הספורט,  6.3

 לאשר  דחיית משחק שבקשה לגביו הוגשה לאחר המועד הנ"ל.
 
 . תקנון משחקי הגביע:7
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תקנון משחקי הגביע יהא תקנון משחקי הגביע של ההתאחדות לכדורגל בשינויים כפי  7.1
 "י ועדת הליגה.עליהם מעת לעת ע שיוחלט
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 פרק חמישי : חובות בעלי תפקידים בקבוצות:

מבלי לגרוע מאחריותו על פי סעיפים אחרים בתקנון, תפקידי מנהל  . תקפיד מנהל קבוצה:1
 הקבוצה הינם בין היתר.

לייצג הקבוצה בפורום מנהלי הקבוצות ובכל מגע ו/או הליך בפני מוסדות  .1.1
 לרבות בפני ועדת המשמעת. המפעל האזורי

 לשמור על הסדר במגרש ומחוצה לו.  .1.2
לדאוג לציוד הולם לקבוצה לרבות לתיק עזרה ראשונה תקני ומלא שיהא   .1.3

 צמוד לקבוצה ולרבות נוכחות אדם שעבר קורס עזרה ראשונה והחייאה.
להיות בקשר צמוד עם רכז הליגה, להכין ולהמציא את רשימת השחקנים   .1.4

 כרטיסי השחקנים.בכל משחק ואת 
להיות אחראי לאכיפת החלטות ועדת הליגה וועדת המשמעת בנוגע   .1.5

 לשחקנים ו/או לבעלי תפקידים בקבוצה.
 לדאוג לביצוע התשלומים עבור ארגון ותפעול המפעל האזורי.  .1.6
ובכלל להיות אחראי לביצוע כל פעולה לגבי קבוצתו שלא הוטלה בתקנון   .1.7

 זה על גורם אחר.
 הקפטן: –הקבוצה במגרש תפקידי ראש  .2

 
ראש הקבוצה הוא היחיד הראשי לפנות בשם שחקני הקבוצה לשופט  .2.1

 המשחק תוך כדי מהלך המשחק וזאת בנימוס ובדרך תרבותית.
 ראויה, להשליט סדר, להפריד בין ניצים, לשמש דוגמא להתנהגות עלהרגי  .2.2

 על קיום משחק הוגן. ולהשפיעואחראית 
בולט השונה מבצע חולצתו הניתן לזיהוי ראש הקבוצה ינוד סרט בצבע  .2.3

 בנקל.

 פרק שישי: תשלומים

התשלום עבור השתתפות במפעל האזורי ייקבע בהתאם לעלויות והם  .1.1
ישתנו מעונה לעונה ואם יתעורר הצורך גם במהלך העונה. העיקרון הבסיסי 
הינו שהמפעל האזורי הוא מפעל הנושא את עצמו אלא אם תחליט המועצה 

 .האזורית אחר
קבוצות שאינן מעמק חפר וקבוצות מעמק חפר שאין אפשרות לחייבן  .1.2

במועצה האזורית, תשלמנה בהמחאות דחויות וזאת עד לא יאוחר מהמועד 
 שייקבע ואשר לא יהיה מאוחר ממועד תחילת המשחקים.

הכספיות לא תשותף במפעל האזורי, קבוצה שתאחר, תפגר  התחייבותהקבוצה שלא תסדיר את 
בין בתחילת העונה ובין במהלכה תושעה ו/או תוצא ממסגרת המפעל  חייבותההתאו תפר 
 האזורי.

קבוצות מעמק חפר שניתן לחייבן במועצה האזורית תבאנה מכתב התחייבות  1.3
ממזכיר/גזבר המושב/קיבוץ להנחת דעת המועצה האזורית והן תחויבנה באמצעות מקום 

 הישוב כאמור.
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פי, חייבת ל שלמו תוך שבועיים שאם לא כן משחקיה במסגרת קבוצה שיוטל עליה קנס כס 1.4
 המפעל האזורי יופסקו עד לתשלום והמשחקים שלא ישוחקו ייחשבו כהפסד טכני.

 אישור התקנון:
 ביום התקנון אושר ע"י

 
 ביום וע"י


