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 2021/2022בכדורגל לעונת   מרחב צפון  ליגת הוותיקיםרישום תקנון  

 
כללי: במהלך השנה יתכנו תוספות ועדכונים בתקנון בהתאם לשינויים בליגה, באחריות  

 מעת לעת. הליגההמנהלים להיות מעודכנים בתקנון 

 אבי פרץ -מנהל הליגה

 
 רישום שחקנים  –פרק א' 

 
 למנהל הקבוצה שלו : על כל שחקן להגיש  .1

מוסמך לרפואת  )ממכון מוסמך ובחתימת רופא עדכנית  ארגומטריתיקה בד (1

   2021-2022לשנת המשחקים  ( ספורט

 )ברור(  או רישיון נהיגה צילום ת.ז.  (2

)בהתאם .2021-2022  עדכנית לשנת המשחקים  צילום פוליסת ביטוח אישית  (3

 לחתימה על טופס הצהרת שחקן(

 . עדכניתת סלפי תמונצילום   (4

 את המסמכים הבאים:  הליגהכל מנהל קבוצה יעביר למנהל  .2

)ממכון מוסמך ובחתימת   עדכניות של שחקני הקבוצה ארגומטריותבדיקות   (1

 . לשנת המשחקים הנוכחית  רופא(

)לשחקנים חדשים  ברורות לכל שחקן. רישיון נהיגה/צילום תעודות זהות (2

 בלבד( 

 צילום תמונה עדכנית )לשחקנים חדשים בלבד(  (3

)בהתאם לחתימה   .2021-2022עדכני לשנת    צילום פוליסת הביטוח של השחקן (4

 על טופס הצהרת שחקן( 

 טבלה מעודכנת ומסודרת של כל שחקני הקבוצה. (5

 טופס הצהרת השחקנים.  (6

 הצהרת מנהל הקבוצה.  (7

. לכל קבוצה ניתן אישור  כולל ומטה 1987על השחקנים הרשומים להיות ילידי שנת   .3

)במידה וישנם שני  .1989שנת יליד ושחקן אחד   1988שנת יליד לשחקן נוסף  

 ( 89שחקנים ילידי  2אך לא ,אזי יוכלו לשחק  88שחקנים ילידי 

על כך שכל השחקנים המשתתפים  מסמך התחייבותכל מנהל קבוצה יעביר  .4

 . 1-2במשחקי קבוצתו עומדים בסעיפים  

ניתן להוסיף/לגרוע שחקנים עד לתום סיבוב הראשון, כל שחקן המעוניין לעבור   .5

יחתום על טופס שיקבל ממנהל קבוצתו וטופס זה יועבר   אחרתלקבוצה   צתומקבו
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. אף קבוצה לא תקבל שחקן מקבוצה אחרת ללא אישור בכתב של   הליגה למנהל

 . הליגהואישור מנהל   מנהל הקבוצה המשחררת

שמות השחקנים המורשים לשחק בעונת   . שברצונה שחקניםכמה כל קבוצה תמנה  .6

כל שופט   יופיעו באתר הליגה וניתן יהיה להדפיס את רשימת השחקנים.   2021-2022

לשחק ועליו יתבסס דוח השיפוט הכולל את שמות    רשימת שחקנים מורשים  יקבל

 השחקנים. 

הצהרת שחקן הפוטר את מפעילי ליגת הותיקים כל שחקן יחתום על טופס  .7

מאחריות במידה ושחקן נפצע , כל תביעה באשר היא תתבצע מול סוכן הביטוח של  

 . ללא חתימה על טופס זה לא יוכל השחקן לשחק בליגה השחקן בלבד.

חברת הביטוח תבטח שחקנים רק מגיל שיקבע על ידי הנהלת הליגה, במידה וזויף   .8

חברת הביטוח על ידי מנהל הקבוצה, מנהל הקבוצה אחראי מול  גיל השחקן מול  

דית מהליגה  י)קבוצה שתעבור על החוק תושעה מי  חברת הביטוח במידה של תביעה

   .על מנת לשמור על יושר ותקינות הליגה(

 תוכנית המשחקים –פרק ב' 

ותוצג באתר   לראשי הקבוצות לפני תחילת הליגה תוכנית המשחקים תימסר .1

תוכנית המשחקים וכן תוצאות   נההאינטרנט הייעודי לטובת הליגה בו תוצג 

 מעודכנות.

  מול קבוצה המבקש לברר פרטים מסוימים, יוכל לעשות זאת טלפונית   מנהלכל  .2

 .  מנהל הליגה

ש שערים,  מידה וקבוצות מסיימות את הליגה באותו מספר נקודות ואותו הפרב .3

המיקום בטבלה יקבע על פי תוצאת המשחקים בין שתי הקבוצות. במידה והן שוות  

 יקבע משחק ביניהם במגרשה של אחת הקבוצות על פי הגרלה בין מנהלי הקבוצות. 

עד    ימים מראש( תורחק  3משחקים ללא הודעה מראש ) 3קבוצה אשר לא הגיעה ל  .4

 תום העונה מהליגה.

כל הקבוצות מחויבות להגיש את ימי המשחקים ושעות קבלת המגרש החל   .5

מתחילת השנה להנהלת הליגה לטובת בניית לוח משחקים. על פי ימים ושעות אלו  

את   תגשנהיבנו לוחות המשחקים ויהיו שינויים מינורייים בלבד, קבוצות שלא 

 מיקום/ימי/שעות  המגרש לא תירשם לליגה. 

  10)אלא אם תשריין מגרש לפחות ל  לא תירשם לליגה!  יבית  קבוצה ללא מגרש .6

 מראש!( פעמים 

במידה והגיע שופט למשחק ,והיה והמגרש אינו זמין ולא נערכה בדיקת זמינות   .7

  מוקדמת של המגרש על ידי מנהל הקבוצה המארחת והמשחק לא שוחק, הקבוצה

ללא אפשרות למשחק   תזכה בניצחון טכני ותשלום ישולם לשופט המשחק האורחת
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חוזר גם אם הקבוצה המארחת תהיה מוכנה לשלם מכספה את התשלום לשופט  

   למשחק החוזר.

היה ובמהלך העונה קבוצה התפרקה מכל סיבה שהיא )הורחקה מהליגה, התפרקה   .8

לפי תקנון ההתאחדות  מסיבות של אי הופעה למשחקים, או כל סיבה אחרת( כנהוג 

 לכדורגל,  

  ההתוצאות מול   -במידה והתפרקה לפני תום מועד הסיבוב הראשון  .1

 .ימחקו לכל הקבוצות

תוצאות   –במידה והתפרקה לאחר תום המועד הסיבוב הראשון    .2

  בשלב הסיבוב  ה בשלב הסיבוב הראשון יישארו, ותוצאות מול ה מול

 .ימחקו לכל הקבוצות השני 

לליגה , העבירה תשלום מלא /חלקי  ומחליטה לעזוב את  היה וקבוצה נרשמה  .9

 תשלם לרישום הליגה במתכונת הבאה:  הליגה

היה והחליטה הקבוצה לעזוב לאחר הכנת כרטיסי השחקן והכנת כל   .1

המסמכים הנלווים ,אך טרם הכנת לוח המשחקים, תשלם הקבוצה  

 מסה"כ דמי הרישום לליגה.   50%

היה והחליטה הקבוצה לעזוב לאחר הכנת כרטיסי השחקן והכנת כל   .2

לאחר החלוקה  המסמכים הנלווים ,ולאחר הכנת לוח המשחקים ו

מסה"כ    100%תשלם הקבוצה ושיבוצה בלוח המשחקים,   למחוזות

 הסכום שהועבר לתשלום.

   –משחקי גביע   .10

, במידה ותוצאת  40* 40משחקי גביע ישוחקו במתכונת משחק ליגה   .1

ניגשים  בין שתי הקבוצות, אין הארכה , שוויון המשחק היא 

 בעיטות עונשין לכל קבוצה. 5 -השחקנים ישירות ל

לא   חק גביע וקבוצתו עברה לשלב הבא,במידה ושחקן הורחק במש .2

)או ליגה או גביע, הקרוב  הקרוב הרשמי יוכל לשחק במשחק 

עברה  וקבוצתו לא   במשחק הגביע , במידה ושחקן הורחקמבניהם(

 ליגה הקרוב. לשלב הבא, יורחק השחקן מהמשחק 

  במידה ושחקן הורחק במשחק גמר הגביע ,יורחק ממשחק הגביע  

 . הבאההראשון בעונה  
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  המשחקים –פרק ג' 
המחציות תהיה הפסקה של   2דקות כל אחת, בין   40מחציות של   2משך המשחק:  .1

 דקות.  10

לא ישוחק משחק במידה ולאחת הקבוצות יש פחות משמונה שחקנים, במצב זה   .2

 הפסד טכני . תקבל הקבוצה 

 בלה. גניתן לבצע החלפות במהלך המשחק ללא ה .3

, למעט  בהתאחדות לכדורגלשחקנים פעילים בליגה פעילה  חל איסור על שיתוף .4

  .הליגה (  מנהל)באישור  ומטה 1989, ילידי שנת  ב' או ג' ליגה  מ  פעילשחקן אחד  

 .  40כמו כן יותר לשחקן ליגה ב' או ג' נוסף במידה והינו מעל גיל 

התחיל השחקן  הקבוצה מעוניינת להוסיף שחקן שהיה פעיל בליגה ב' או ג' ובמידה ו 

,  )עד תום סיבוב ראשון( הנוכחית  ועזב במהלך העונה בהתאחדות בקבוצה פעילה 

עד תום   כשחקן מן המניין בתנאי שאיננו פעיל יותר ם הוותיקייוכל להצטרף לליגת 

  שהשחקן וימצא   יחתום על טופס במידה  כמו כן  .בקבוצתו בהתאחדות  העונה

 קבוצת תוענש,  לכדורגל בקבוצתו בהתאחדות מסמך  חתימת לאחר   שיחק

 שיחק בהם  המשחקים  כמספר טכניים בהפסדים  משויך אליה הוותיקים

 .בקבוצתו

 שופט המשחק. באחריות  כרטיסי שחקןמשחק יש לבצע בדיקת  בתחילת .5

היה ושותף שחקן ללא כרטיס שחקן בכל סיבה שהיא )אין בדיקות תקפות, גיל לא   .6

מותאם, שחקן בליגה בכירה וכו'( תפסיד הקבוצה המשתפת של השחקן הפסד  

פעמים בעונה בגין הסיבות המוצגות   3יותר מ    טכני, במידה ושותף שחקן כלשהו

תר מהליגה ללא יכולת ערעור/שימוע, כל תוצאות  לעיל , תורחק הקבוצה לאל

  )טכני(.  2:0 ימחקו והקבוצות היריבות תקבלנה ניצחון מתחילת העונה משחקיה 

טכני לקבוצה   כניצחוןכל המשחקים העתידיים שאמורה הקבוצה לשחק, יחשבו 

 , התוצאות יישארו בעינן .  במהלך העונה   היה והקבוצה היריבה ניצחהו  היריבה

במידה ומזג האוויר אינו מאפשר קיום משחק תוך שמירה על בריאות השחקנים,   .7

שעות   6או על ידי מנהל הקבוצה המארחת עד כ   ע"י השופט בלבד המשחק יידחה 

  תועבר הודעהמזמן תחילת המשחק בצירוף צילום כר הדשא ומצבו של המגרש, 

   ואם מועד חדש.וית   למנהל הליגה

אין דחיית משחקים! )למעט מזג אויר גשום ותנאי מגרש לא ראויים(, במידה   .8

וקבוצה תבקש לדחות משחק בגין סיבה אחרת ולא תופיע למשחק תפסיד הפסד  

 .  רחב  שום סיבה לא תתקבל ,לצורך כך כל קבוצה תיבנה סגל שחקנים טכני.

במגרש תיקי עזרה ראשונה כקבוע  על הקבוצה המארחת לדאוג שבזמן משחק יהיו  .9

 בחוק. 
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הקבוצה המארחת אחראית למגרש וסימונו, לכדורי משחק וכמו כן, במקרה של   .10

הקבוצה המארחת אחראית    תלבושות זהות, המארחת היא המחליפה את תלבושתה.

על תקינות המגרש, היה ובמהלך המשחק קרתה תקלת תאורה  או כל תקלה אחרת  

מו של המשחק יוחלט כפי שקבוע בהתאחדות, אם  שלא מאפשרת את המשך קיו

יוכח שהמשחק הופסק בזדון כגון כיבוי תאורה , תקבל הקבוצה המארחת הפסד  

אחרת יתקיים משחק חוזר בין הקבוצות כאשר תוצאת המשחק הקודם  , טכני 

 0:0נמחקת והמשחק מתחיל בתוצאה 

ח  תפסיד הפסד  קבוצה ללא מגרש ביתי אשר לא תדאג מראש למגרש חלופי לאירו .11

טכני למעט אפשרות החלפת ביתיות עם הקבוצה היריבה במידה ומגרשה של היריבה  

היה ולקבוצה יש מגרש ביתי ועליה לארח קבוצה  פנוי ובהסכמה של שתי הקבוצות .

יריבה והיה ומגרשה תפוס מסיבות שונות כגון )משחקי התאחדות וכו'( תדאג הקבוצה  

 ירוח המשחק באותו שבוע. למגרש חלופי או יום חלופי לא

, לדוגמה:  )מזג אויר(  היה וקבוצה דוחה באותו שבוע את משחקה מסיבות מוצדקות .12

מיום ג' ליום ו' והקבוצה היריבה מודיעה שהיא לא יכולה להגיע ולשחק מאחר שכבר  

על   הודיעה לשחקניה עד המועד הראשון, תפסיד הקבוצה האורחת הפסד טכני.

 שעות על שינוי המועד.  24פחות בהתראה של  הקבוצה המארחת להודיע ל 

משחקי הליגה ישוחקו רק במהלך השבוע כולל ימי שישי עד כניסת השבת. קבוצות   .13

מכלל המגזרים לא תשחקנה מרגע כניסת השבת אך ורק אם ישנה הסכמה בין שתי  

 הקבוצות המעוניינות לשחק בשבת. 

לשופט בתחילת המשחק  רק השחקנים הרשומים ברשימת השחקנים שהוגשה  .14

וכרטיסי השחקן שלהם שתקפים לעונת המשחקים, נמסרו לשופט, יורשו ליטול חלק  

 .בכל עקיפת הוראה זו תיענש הקבוצה במלוא חומרת הדין .במשחק

 חל איסור לבצע תיקולים, גליצ'ים במשחק.  .15

  לא יורשה שחקן לשחק ללא מגני עצם, היה ושחקן נכנס למשחק ללא מגני עצם, יוצא .16

על ידי השופט ולא יורשה לשחק, במידה ויותר ממחצית הקבוצה הגיעו למשחק ללא  

 מגני עצם לא יקיים השופט את המשחק, הקבוצה תפסיד הפסד טכני. 

כפי   מנהל הליגה  הליגה,   הנהלת ועדת משמעת לקבוצה תהייה מורכבת מנציגי  .17

 שיוחלט בהסכמה ע"י כל קבוצות הליגה. 

כלפי שחקן היריבה או השופט או כלפי כל גורם אחר  שחקן שהתנהג בברוטאליות   .18

יורחק לאלתר עד תום העונה ללא אפשרות לעמוד בפני ועדת  במהלך המשחק 

 .)על פי דוח שופט(  משמעת

כרטיסי השחקן ופרטי השחקנים יופיעו באתר הליגה ,במידה ושחקן הורחק ישלח   .19

 השופט צילום תמונתו של השחקן מהאתר למנהל הליגה.
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היה ובמהלך המשחק בעקבות אי הסכמה עם החלטת שופט ,החליטה קבוצה לעזוב   .20

את תחומי המגרש , תפסיד הפסד טכני .בעקבות מקרה זה, יוגש דוח שופט מסודר  

היה אפשרות  ת למנהל הליגה אשר יפורסם לכלל מנהלי הקבוצות. לקבוצה המפסידה 

 שימוע בגין נושא זה. לבקש

שופט בגין כל עבירה שהיא, יורחק מאופן אוטומטי  שחקן שקיבל כרטיס אדום מה .21

במידה   , תמונתו ושמו יופיעו באתר הליגה . )חוץ מהמשחק שבו הורחק( למשחק אחד

וייוודע שהשחקן שיחק במשחק העוקב בשבוע לאחר מכן למרות שהינו מורחק  

 )באחריות בדיקת מנהלי הקבוצות(, קבוצתו תקבל הפסד טכני. 

שופטים שיקבעו ע"י משבץ מאיגוד השופטים, במידה ושופט אינו   ישפטו  משחקים ב .22

א  מגיע יערך המשחק ע"י שופט שיסוכם ע"י שני הצדדים בחתימת ידם , במידה ול 

 יסוכם על שופט, לא יתקיים משחק, וישוחק משחק חוזר. 

שופטים מקומיים לא ישפטו בעיר /כפר של קבוצות שלהם.)שופט ישפוט רק במקרים   .23

 פנוי לאיגוד השופטים(  שאין שופט 

כל שופט ימלא דוח משחק וישלח לרכז השופטים, במידה והתפוצץ משחק מכל סיבה   .24

 הליגה להמשך טיפול.   למנהלשהיא, ימולא הדוח וישלח גם לרכז השופטים וגם 

 

 

 ניקוד  –פרק ד' 

 שיטת הניקוד: .1

 נקודות  3=   ניצחון  

 נקודות  2=   תיקו  

 נקודה  1=   הפסד  

 נקודות  0=  הפסד טכני  

 הערה: 

 . אליפות וגביע, ישלחו הנחיות יחד עם רשימת המשחקיםמשחקי לגבי  •

 להזכירכם, 

 !!!! כולנו מחויבים לשמור על בריאות כל השחקנים שעל המגרש ולא לסכנם 

 

 

 

 בברכת עונה מוצלחת 

 ליגת הותיקים מרחב צפון 
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