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פרק א :מבוא
 .1מטרה
תקנון זה נועד להסדיר את דרך פעולת ליגת התאקל פוטבול בישראל ,לרבות השחקנים,
המאמנים ,השופטים וכל גורם אחר המשתתף בפעילות הליגה הנ"ל.

 .2הגדרות
בתקנון זה תהיה משמעות המונחים הבאים ,כמבואר להלן:
 .2.1התאחדות
ההתאחדות לפוטבול אמריקאי בישראל ( ,)AFIעמותה רשומה כדין בישראל מס' 58-
 ,0311058המרכזת ומייצגת את ענף הפוטבול האמריקאי כלפי הרשויות בישראל.
 .2.2החוק
חוק הספורט ,התשמ"ח.1988-
 .2.3הליגה
ליגת התאקל פוטבול בישראל  -הנקראת באנגלית ( Israel Football Leagueובקיצור:
 ,)IFLלרבות מוסדותיה המוקמים בתקנון זה.
 .2.4הנהלת הליגה
הגוף המוסמך לקבל החלטות הנוגעות לאופן פעילות הליגה בכפוף להוראות תקנון זה,
ואשר מורכב ממנהל הליגה ומנהל הענף.
 .2.5הנחיות מנהל
הנחיות שפורסמו בכתב על-ידי מנהל הליגה בכפוף לסמכויות המוקנות לו בהתאם
להוראות התקנון.
 .2.6טובת הנאה אסורה
כל תשלום ,רציף או חד פעמי ,בכסף או בשווה ערך ,שמטרתו המוצהרת או הסמויה
עידוד שחקן לקחת חלק במשחקי קבוצה מסויימת.
 .2.7טורניר הכנה
כהגדרתו בפרק ה'.

 .2.8כרטיס שחקן
כרטיס החברות בליגה המאשר את השתתפותו של שחקן מסויים במשחקי הליגה.
 .2.9מאמן
מי שמונה על ידי קבוצה לשמש כמדריך השחקנים במהלך המשחק ובמהלך האימונים
של אותה קבוצה.
 .2.10מועד תחילת העונה הסדירה
המועד אשר נקבע על ידי הנהלת הליגה ,כמועד בו יחלו משחקי הליגה הנחשבים
מבחינה רשמית לקביעת דרוג הקבוצות לשלב ההכרעה.
 .2.11מנהל המשחק
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אדם אשר מונה על ידי מנהל הליגה ,לצורך ביצוע ,תיאום והכנת המגרש לקראת משחק
מסוים ,והוא מהווה ידו הארוכה לכל נושא הקשור בתפעול המגרש והמשחק ,בטרם
המשחק ,במהלכו ולאחריו.
 .2.12מנהל הקבוצה
אדם המשמש בא כוחה של חברת עמותה ומוסמך לייצג את הקבוצה בפני הנהלת
הליגה.
 .2.13מנהל הליגה
מי שנבחר על-ידי הועד המנהל לשמש כמנהלה הכללי של הליגה.

 .2.14מנהל הענף
מי שנבחר על-ידי הועד המנהל לשמש כמנהלה הכללי של הענף התאקל
(.)Commissioner

 .2.15מנכ''ל ההתאחדות
מי שנבחר על-ידי הועד המנהל של ההתאחדות לשמש כמנהלה הכללי של ההתאחדות.

 .2.16ספר החוקים
ספר חוקי המשחק של ה IFL-בגירסתו העדכנית אשר מפרט את הדרך לקיום
ההתמודדות הספורטיבית בפועל בין שתי קבוצות ,ובהתאם לרשום בו מנוהלים משחקי
הליגה.
עבירת משמעת
.2.17
כהגדרתה בתקנון המשמעתי של ליגת התאקל פוטבול בישראל אשר מצורף כנספח א'
לתקנון זה.
צוות שופטים
.2.18
צוות שופטים המורכב משופט ראשי ועוד לפחות שלושה או ארבעה שופטים המתמנים
על ידי אחראי שופטי התאקל בהתאחדות לשמש צוות האחראי לניהול ושיפוט במשחק
ספציפי.
שופט
.2.19
אדם שעבר הכשרה לשמש כשופט ואושר על ידי המובד לבחינת כשירות המינויים
בספורט בישראל ,ונתן הסכמה לתפקד כשופט במשחק  IFLעל פי ספר חוקי המשחק,
תקנון ה ,IFL-ותקנון איגוד השופטים.
שופט ראשי
.2.20
שופט המתמנה על ידי הנהלת איגוד השופטים של הליגה לשפוט ולפסוק במשחק
מסויים ,המשמש כפוסק אחרון בכל החלטה ספורטיבית הקשורה במהלך המשחק.
תיק משחק
.2.21
חוברת ניהול משחק המגדירה לכל משחק את הפרטים הרלבנטים לניהולו ,לרבות
שמות הקבוצות ,מועד המשחק ,שם המגרש וכתובתו ,שם מנהל המשחק ,צוות
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השופטים ,מרשם השחקנים למשחק ,סיכום פרטי המשחק ,וכל נתון אחר כפי שיוגדר
על-ידי מנהל הליגה.
 .2.22תחרותיות בלתי הוגנת
תחרותיות בלתי הוגנת תחשב כל נסיון מכוון להקנות יתרון לקבוצה או שחקן מסוים
באמצעות מרמה ,גניבה ,שוחד ,הצעה ,הבטחה או מתן טובת הנאה ,או הפרת הוראות
התקנון.

 .3קדימות מסמכים
בכל מקרה של סתירה או מחלוקת בדבר פרשנות של הוראת סעיף בתקנון זה יחול סדר
קדימות המסמכים הבא:
 .3.1תקנון העמותה ;AFI -
 .3.2תקנון המשמעת;
 .3.3תקנון הליגה;
 .3.4ספר החוקים;
 .3.5הנחיות מנהל הליגה.

פרק ב :מבנה הליגה
 .4מסגרות ארגוניות
 .4.1הליגה פועלת במסגרת ההתאחדות ,ומופעלת על ידה.
ההתאחדות לא אחראית להדרכות הבטיחות לשחקנים ,האחריות הינה
.4.1.1
של הקבוצות.
ההתאחדות לא אחראית לפיקוח על הקבוצות בהעברת האימונים,
.4.1.2
ההדרכות והזהרות באם יידרשו.
ההתאחדות לא אחראית על פיקוח על התנהגות השחקנים למעט
.4.1.3
מקרים בהם השופטים או מנהל הליגה יחליטו שיש צורך בכך.
.4.1.4
בחוק.

ההתאחדות אינה צריכה להנפיק פוליסת ביטוח מעבר למה שקבוע

 .4.2מוסדות הליגה הם:
 oהנהלת הליגה.
 oמנהל הליגה.
 oבית הדין (כהגדרתו בנספח א' לתקנון זה).
 oארגון השופטים.
 .4.3פעילותם של מוסדות אלו ,סמכויותיהם ותפקידיהם ,יוגדרו בתקנון זה.
 .4.4קביעת המסגרת הארגונית כאמור דלעיל אינה פוגעת בזכותו של כל אדם מוסמך על
פי דין או על פי תקנון זה ,לבצע פעולות בגדר סמכותו זו.

 .5הנהלת הליגה
תקנון הליגה
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 .5.1הנהלת הליגה מורכבת ממנהל הענף וממנהל הליגה ,והיא המוסמכת לקבל
החלטות הנוגעות לאופן פעילות הליגה בכפוף להוראות תקנון זה ,והיא הגוף
המוסמך להמליץ לעמותה לשנות תקנון זה ,בהתאם לאמור להלן.
 .5.2החלטת הנהלת הליגה כפופה לאישור בכתב של מנהל הענף או של מנהל הליגה,
בהתאם ובכפוף לסמכויות השמורות להם בהתאם לתקנון .כל שינוי בהוראות
התקנון יהיה כפוף לאישור בכתב של מנהל הענף.

 .6מנהל הענף
 .6.1מנהל הענף ייבחר על ידי מנכ''ל ההתאחדות בכפוף לאישור הוועד ,והוא אשר יחליט
על מועד תום כהונתו ,על שכרו ועל תנאי העסקתו הכלליים .מנהל הליגה יהיה כפוף
למנהל הענף מבחינה מינהלית ,ויפעל על פי הנחיות תקנון הליגה ,בכל הקשור
בתפקודו המקצועי.
 .6.2מנהל הענף אחראי על פעילותה השוטפת של ענף התאקל ובכלל זה הליגה,
ובאחריותו הטיפול בכל ענייני הניהול הרגילים וכן בכל נושא אשר אינו מסור לכל
גורם אחר על פי דין או על פי האמור בתקנון זה.
 .6.3באחריות מנהל הענף לוודא הכנת תקציב לכל עונת משחקים .התקציב יאושר על
ידי מנהל הענף ומנכ''ל ההתאחדות ויהיה כפוף לאישור הוועד המנהל.
 .6.4מנהל הענף יהיה אחראי על מסרים שיווקיים ,התקשרויות עם גופים עסקיים לרבות
ספקים ונותני שירותים ,פיקוח על טיפול שוטף בקופת הליגה בהתאם לתקציב
הליגה ,פיקוח על תפקוד הקבוצות ,מתן הנחיות למנהלי האגודות ולאחראי שופטי
התאקל לגבי דרך פעילותם וכל פעולה הנדרשת לשם קידום הליגה ומטרותיה.
 .6.5כל מנהל קבוצה יהיה זכאי להגיש למנכ''ל ההתאחדות בקשה בכתב לדיון חוזר בכל
החלטה של מנהל הענף ("בקשת ערר") ובלבד שהחלטת המנהל האמורה מהווה
הפרה של חוק או תקנה המפורטים באחד המסמכים המנויים בסעיף  3לתקנון זה,
או אם יש בה משום פגיעה מהותית בקידום מטרות העמותה או הליגה.
 .6.6מנכ''ל ההתאחדות ישמש כערכאה אחרונה.
 .6.7למען הסר ספק ,לא תוגש כל בקשת ערר הקשורה בענייני משמעת המפורטים
בסעיף  8להלן כל ערר בענייני משמעת יטופל אל מול בית הדין.

 .7מנהל הליגה
 .7.1מנהל הליגה ייבחר על ידי מנכ''ל ההתאחדות בכפוף לאישור הוועד ,והוא אשר
יחליט על מועד תום כהונתו ,על שכרו ועל תנאי העסקתו הכלליים .מנהל הליגה
יהיה כפוף למנהל הענף מבחינה מינהלית ,ויפעל על פי הנחיות תקנון הליגה ,בכל
הקשור בתפקודו המקצועי.
 .7.2מנהל הליגה אחראי על פעילותה השוטפת של הליגה ,ובאחריותו הטיפול בכל ענייני
הניהול הרגילים וכן בכל נושא אשר אינו מסור לכל גורם אחר על פי דין או על פי
האמור בתקנון זה .מנהל הליגה יהיה מוסמך לאצול סמכויות ,ובלבד שאצילה זו
תאושר על ידי מנהל הענף.
 .7.3באחריות מנהל הליגה להכין תקציב לכל עונת משחקים .התקציב יאושר על ידי
מנהל הענף ומנכ''ל ההתאחדות ,בישיבה רגילה אשר תתקיים לפחות חודשיים לפני
תחילת עונת המשחקים או במועד אחר בכפוף להחלטת מנהל הענף (להלן,
"תקציב הליגה").
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 .7.4מנהל הליגה יהיה הגוף המוסמך להכריע במחלוקת בין קבוצות או לפי שיקול דעת
מנהל הקבוצה בין קבוצה ושחקנה ,בכל סכסוך שהתעורר ביניהן ,למעט מחלוקות
אשר קשורות בתוצאות משחקים ,ולמעט מחלוקות אשר הגוף המוסמך לדון בהן
הוא בית הדין.
 .7.5כל מנהל קבוצה יהיה זכאי להגיש למנהל הענף בקשה בכתב לדיון חוזר בכל
החלטה של מנהל הליגה ("בקשת ערר") ובלבד שהחלטת המנהל האמורה מהווה
הפרה של חוק או תקנה המפורטים באחד המסמכים המנויים בסעיף  3לתקנון זה,
או אם יש בה משום פגיעה מהותית בקידום מטרות העמותה או הליגה.
 .7.6למען הסר ספק ,לא תוגש כל בקשת ערר הקשורה בענייני משמעת המפורטים
בסעיף  8להלן כל ערר בענייני משמעת יטופל אל מול בית הדין.
 .7.7מנהל הליגה יפעל בעניינים משמעתיים וידווח על פעולותיו בענייני משמעת למנהל
הענף ,למנכ''ל ההתאחדוצ ולנשיא בית הדין המשמעתי .בפרט ,יפעל לאכוף את
פסיקותיו של בית הדין ויעקוב אחר ביצוען .כל עוד לא מונה תובע ליגה ,יביא מנהל
הליגה תלונות משמעתיות בפני בית הדין המשמעתי; עד אז ינקוט המנהל גם
בצעדים משמעתיים מנהליים ,והכל כמפורט בתקנון המשמעת המצורף לתקנון זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .7.8מנהל הליגה יהיה חייב להגיש תלונת משמעת לדיון בית הדין במקרה בו מצא לנכון
כי:
 .7.8.1העונש המבוקש הוא מעל שלושה משחקים.
 .7.9מנהל הליגה יהיה רשאי לפסוק ולהטיל עונש בעצמו או לפי שיקול דעתו להגיש
תלונת משמעת לדיון בית הדין במקרים הבאים:
 .7.9.1סולק שחקן ,מאמן ,או בעל תפקיד ממשחק של הליגה בעקבות החלטת
שופט.
.7.9.2

בכל מקרה של העלבת שחקן ,מאמן ,שופט ,או כל בעל תפקיד אחר
באמצעות מדיה חברתית או אמצעי תקשורת מכל סוג שהוא למעט
תקשורת בין-אישית שלא פורסמה ברבים.

.7.9.3

במקרה של התנהגות בלתי ספורטיבית של שחקן ,מאמן ,או כל בעל
תפקיד ,הפוגעת בליגה ובמוסדותיה.

 .7.9.4נעשה איום או תקיפה של שחקן ,מאמן ,שופט ,או כל בעל תפקיד אחר
במסגרת פעילות הליגה.
.7.9.5

במקרה בו קבוצה ביצעה עבירה הקשורה באחד הסעיפים הבאים,12.5 :
.15.6.2 ,15.6.1 ,12.6

מנהל הליגה רשאי בכל המקרים הנ''ל להגיש תלונה לבית הדין ולא לנקוט
.7.10
בצעדים משמעתיים בעצמו.
 .7.11בכפוף לאמור לעיל תהא בסמכותו של מנהל הליגה להטיל כל אחד מהעונשים
הבאים:
 .7.11.1רישום אזהרה;
 .7.11.2הרחקה על תנאי ממשחק אחד למשך עונה;
 .7.11.3הרחקה בפועל עד שלושה משחקים;
 .7.11.4קנס כספי בהתאם להוראות.
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 .7.12החלטת מנהל הליגה בענייני משמעת כאמור לעיל תהא נתונה לערעור בפני בית
הדין .ערעור כאמור יוגש בכתב לבית הדין ,בהתאם להוראות סדרי הדין שייפרסם
בית הדין מעת לעת ,עם העתק למנהל הליגה ,וזאת לא יאוחר מ 15-יום ממועד
פירסום החלטת מנהל הליגה האמורה .בית הדין רשאי לדחות על הסף כל ערעור
אשר לא יוגש בהתאם להוראות סעיף זה.

 .8שופטי משחק תאקל
 .8.1באחריות אחראי שופטי התאקל בהתאחדות להעביר למנהל הליגה ,לא יאוחר
מחודשיים לפני תחילת העונה רשימה מפורטת של השופטים הפעילים לעונה
הקרובה.
 .8.2אחראי השופטים אחראי על עדכון ספר החוקים ופרשנותו .עם זאת ,לא יבוצעו
שינויים מהותיים בספר החוקים ,אלא בתיאום עם ועדה מקצועית אשר תורכב
מהמנהל המקצועי של ההתאחדות ,מנהל הענף ואחראי השופטים .אחראי
השופטים יודיע בתחילת כל שנה אודות העדכונים שבוצעו בספר החוקים ,וכן יודיע
אודות שינויים מהותיים המבוצעים במהלך השנה ,ויהיה זכאי להוציא הבהרות לגבי
דרך פרשנותו של ספר החוקים ,במידה ומתעורר הצורך בכך .קביעותיו של אחראי
השופטים בעניינים אלו ,בכפוף לאישור המנהל המקצועי ומנהל הענף ,תהיינה
סופיות.
 .8.3בתחילת כל שנה יוציא אחראי השופטים נוסח של ספר חוקים מעודכן ,לרבות כל
הפסיקה המאושרת אשר נצברה במהלך השנים ,ויעביר עותק מספר החוקים
למנהלי הקבוצות ,למנהל הליגה ולמנהל הענף .מימון הוצאתו של ספר החוקים
יעשה מתקציב העמותה ,והדפסתו תיעשה בתיאום ובאישור מנהל הליגה.
 .8.4שופט ראשי במשחק אחראי על מילוי דוח שיפוט ,בסוף כל משחק ,בהתאם
להנחיות אחראי השופטים .הרחקתו של שחקן ,מאמן או נציג אחר של קבוצה,
לרבות הנסיבות שקדמו והובילו להרחקה כאמור מחייבת רישום בדוח השיפוט,
והעברת כרטיס השחקן שהורחק לידי אחראי השופטים ,יחד עם הדוח עצמו.
 .8.5באחריות אחראי השופטים לשמור על כל דוחות השיפוט לאותה שנה ,לצורך
ביקורת ובקרה.

 .9בית דין משמעתי
בליגה יפעל בית דין משמעתי כהגדרתו בנספח א' לתקנון זה .תפקידו של בית הדין לדון
בתלונות משמעת שעניינן הפרת תקנון הליגה במסגרת ובקשר עם פעילות הליגה ,לרבות
משחק ,אימון ,טורניר ,יחסים בין קבוצה לקבוצה ,בין קבוצה לשחקן ,או בין קבוצה לבין
הליגה .סמכויות בית הדין ופעולתו מוסדרות בתקנון המשמעת המצורף כנספח א' לתקנון
זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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פרק ג :הקבוצות
 .10מעמד
 .10.1קבוצה רשומה :הליגה תהיה מורכבת מקבוצות רשומות אשר עמדו בדרישות הסף
שנקבעו על-ידי הנהלת הליגה ,ובכפוף לאישורו המפורש בכתב של מנהל הליגה.
קבוצה תירשם על בסיס גיאוגרפי (אזור בארץ או עיר מסוימת) ,ותשא שם המורכב
מהאזור או העיר שהיא מייצגת ומכינוי.
 .10.2קבוצה פעילה :קבוצה פעילה בעונה ספציפית היא קבוצה רשומה אשר לא יאוחר
מה 1-באוגוסט (בכל שנה) הגישה להנחת דעתו של מנהל הליגה אישורים בדבר
האמור להלן:
 .10.2.1לקבוצה יש לפחות  35איש שמסוגלים לשמש כשחקנים בליגה בהתאם
לתקנון זה ,ואינם רשומים בקבוצה פעילה אחרת לעונה זו.
 .10.2.2לקבוצה מדים אחידים לכל שחקניה.
 .10.2.3לקבוצה אושר מגרש ביתי העומד בדרישות מנהל הליגה בהתאם למפורט
בסעיף  13להלן;
 .10.2.4הקבוצה שילמה לליגה סך השווה ל ₪ 5,000-כמקדמה בגין דמי החבר
לעונה הקרובה.
 .10.2.5מנהל הליגה רשאי לוותר על אחת או יותר מהדרישות הנ''ל בכפוף לאישור
מנהל הענף.

 .11רישום קבוצה חדשה
 .11.1אוסף שחקנים המבקשים להתאגד כקבוצה שלא שיחקה בליגה בעונה הקודמת
לעונה בה מבקשת היא להירשם (להלן" :קבוצה חדשה") ,תוכל להירשם לאחר
שתעמוד בהוראות תקנון זה ,ולאחר שתאושר על ידי מנהל הענף.
 .11.2קבוצה חדשה תבחר לעצמה שם המורכב מהאזור הגיאוגרפי אותו היא מייצגת
ומכינוי ,אשר אינו בשימוש על ידי קבוצה אחרת בליגה .הכינוי יאושר ע"י הנהלת
הליגה.
 .11.3לא תירשם קבוצה בליגה ,אלא בכפוף לעמידתה בהוראות פרק זה ,ולאחר קבלת
החלטה המורה על קבלתה ,בידי הנהלת הליגה.
 .11.4בקשת קבוצה להירשם לליגה מהווה הסכמה מטעם כלל חבריה ,השחקנים,
המנהלים ,המאמנים וכלל הפועלים במסגרתה ,לפעול בהתאם להוראות המופיעות
בתקנון זה.
 .11.5כל קבוצה חדשה תדרש לעמוד בכל הדרישות המפורטות בפרק זה לא יאוחר מה1-
באוגוסט ,זולת אם נקבע כי הקבוצה החדשה תיקח חלק בליגת הכנה שתנוהל
בהתאם לתקנון זה ,בשינויים המתחייבים כפי שיקבעו בכתב על-ידי מנהל הליגה.
 .11.6מנהל הליגה רשאי לוותר על אחת או יותר מהדרישות הנ''ל בכפוף לאישור מנהל
הענף.
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 .12מדים ,סמלים וצבעים
 .12.1לכל קבוצה פעילה יוגדרו סמל וצבעי מדים ,אשר ילוו אותה במשך כל העונה.
בחירת הסמל והצבעים תתבצע לפחות שלושה חודשים לפני תחילת העונה
הסדירה ,באופן הבא:
 .12.1.1קבוצה ותיקה תהיה זכאית לסמל ולצבעים עמם שיחקו בעונה הקודמת.
לא הודיעה הקבוצה למנהל הליגה כי היא מעוניינת לשנותם ,יוקצו לקבוצה
הסמל והצבעים ששימשו אותה בעונה הקודמת באופן אוטומטי.
 .12.1.2הגישה קבוצה ותיקה בקשה לשינוי הסמל או הצבעים ,יהיה מעמדה,
לעניין אלו ,כקבוצה חדשה.
 .12.1.3קבוצה חדשה תוכל לבחור צבע וסמל אשר אינו דומה לסמל או לצבעי
קבוצה אחרת אשר רשומה בליגה ,על פי הרישום התקף בשלב בו הודיעה
הקבוצה החדשה בספרי הליגה .ההחלטה בעניין דמיון הסמל או הצבעים
לקבוצות רשומות ,תהיה בידי מנהל הליגה.
 .12.2כל קבוצה אחראית לרכוש את הציוד ומדים הנדרשים לצורך קיום משחקי הליגה
כמפורט בספר החוקים .מנהל הליגה לא ישא בכל אחריות כלפי קבוצה שהחליטה
על דעת עצמה לבצע רכישות של ציוד או מדים כאמור ,ללא הסכמתו המפורשת של
מנהל הליגה לסמלים ולמדים כאמור לעיל.
 .12.3קבוצה תהיה זכאית לשנות את כינוייה או את צבעיה וסמליה ,בכפוף לקבלת
הסכמת הנהלת הליגה בלבד .שינויים אלו יעשו בהתאם להוראות לגבי רישום
קבוצה חדשה ,בשינויים המחויבים מעצם היות הקבוצה ותיקה.

 .13פעילות
 .13.1במשחקי הליגה ישתתפו רק קבוצות שהינן בגדר "קבוצה פעילה" לאותה עונה,
כהגדרת המושג בתקנון זה.
 .13.2שחקן לא יורשה לקחת חלק במשחקי קבוצה באם לא עמד בחמשת התנאים הבאים
כולם:
 .13.2.1עבר בהצלחה בדיקות רפואיות בהתאם לדרישות חוק הספורט.
 .13.2.2נרשם בטופס ההרשמה הייעודי.
 .13.2.3שילם (או שולמו עבורו) דמי הרשמה.
 .13.2.4מחזיק בכרטיס שחקן התקף לעונת המשחקים.
 .13.2.5השחקן מבוטח בהתאם לדרישות חוק הספורט.
 .13.3באחריות כל קבוצה להעביר מקדמה ע''ס  25%מדמי הליגה אשר ישולמו עד
הראשון לאוקטובר.
 .13.4לא התייצבה קבוצה למשחק (בהתאם למפורט בסעיף  25להלן) או פרשה במהלך
משחק ,יהא רשאי מנהל הליגה להטיל על הקבוצה עונש כספי בהתאם להוראות
נספח א' ,ובנוסף להעמיד את הקבוצה לדין משמעתי בפני בית הדין.
 .13.5לא התייצבה קבוצה לשני משחקים במהלך העונה ,תופסק פעילותה ,היא לא
תשתתף במשחקי הליגה שנותרו ,ולא תהיה זכאית להשתתף במשחקי שלב
ההכרעה ,גם אם מאזנה מאפשר זאת.
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 .14מגרש ביתי
 .14.1לכל קבוצה רשומה יוגדר מתקן ספורט מוסדר שבו היא תארח את משחקי הליגה.
 .14.2אין מניעה שמתקן ספורט אחד ישמש מגרש ביתי עבור מספר קבוצות.
 .14.3המגרש הביתי יאושר בטרם תחילת העונה הסדירה על ידי מנהל הליגה .לא אושר
לקבוצה מגרש ביתי מסוים ,יוכל מנהל הליגה לאשר מגרש ביתי זמני חלופי,
לתקופה קצובה.
 .14.4קבוצה תוכל להחליף את המגרש הביתי במהלך העונה ,בכפוף לקבלת הסכמת
מנהל הליגה.
 .14.5מגרש ביתי יהיה מגרש העומד בדרישות ספר החוקים מבחינתו אורכו ורוחבו ,על
משטח דשא או דשא סינטטי ,עליו ניתן לבצע סימון של קווי המגרש בצבע או
בקונוסים ,ובלבד שהסימון בפועל אושר על-ידי מנהל משחק.
 .14.6הקבוצה אחראית לדאוג לקבלת הסכמה מבעלי המתקן ,לקיום משחקי הליגה
במקום .למען הסר ספק ,אין לעשות שימוש במגרשים אשר כניסה אליהם מהווה
הסגת גבול.
 .14.7קבוצה רשאית לבקש שינוי של מגרש ביתי עד שלושה ימי עסקים מלאים לפני
המשחק .היה והתעוררה בעיה עם מגרשה הביתי פחות משלושה ימי עסקים מלאים
לפני המשחק ,יקבע מנהל הליגה את מיקומו החדש של המשחק ע''פ סדר
השיקולים הבא:
משחק במגרשה הביתי של הקבוצה האורחת ,בהתאם להסדר בין
.14.7.1
הקבוצות.
.14.7.2

מגרשה הביתי של האיגוד בירושלים.

.14.7.3

כל פתרון אחר ע''פ שיקול דעת מנהל הליגה.

 .15ניהול קבוצה
 .15.1כל קבוצה תנוהל באופן אוטונומי ,ללא התערבות הליגה ,ככל שהדבר אינו סותר
הוראות תקנון זה או החלטות מוסדות הליגה.
 .15.2מנהל הקבוצה יהיה נציג אשר יהיה אחראי על הקשר בין הקבוצה למוסדות הליגה.
קבוצה רשאית לשלוח לפגישות ליגה נציג שאינו מנהל הקבוצה.
 .15.3מנהל קבוצה או כל נציג קבוצה אחר לא יטול התחייבויות כלשהן מול צד שלישי
בשם הליגה.
 .15.4כל קבוצה תפעל בהתאם לתקנון קבוצה שתאמץ לעצמה בהתאם להוראת כל דין,
ובלבד שתקנון הליגה יגבור על תקנון הקבוצה .בהיעדר תקנון קבוצה יחולו הוראות
תקנון זה ,בשינויים המתחייבים ,על פעילות הקבוצה.

 .16חובות הקבוצה
תקנון הליגה
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 .16.1כל קבוצה נדרשת לעמוד בהוראות תקנון זה הנוגעות לפעילותה כקבוצה בליגה,
והיא נושאת באחריות כוללת להתנהגות בהתאם להוראות תקנון זה של כל אחד
משחקניה הרשומים ובעלי התפקיד בה.
 .16.2כל קבוצה אחראית לכך ששחקניה יבצעו בדיקות רפואיות לפני כל תחילת עונה כפי
שמתחייב על פי החוק.
 .16.3כל קבוצה אחראית לכך ששחקניה יהיו רשומים בהתאם להנחיות מנהל הליגה
ותקנון זה.
 .16.4כל קבוצה אחראית לכך ששחקניה יופיעו למשחקי הליגה כשברשותם ציוד מגן
ומדים אחידים בהתאם לצבעי ולוגו הקבוצה כפי שאושרו על-ידי מנהל הליגה ,והכל
בהתאם להוראות התקנון וספר החוקים .רשימת הציוד המגן עמו חייב כל שחקן
להופיע למשחק ,תפורסם על ידי המנהל המקצועי ,ותועבר לידי נציגי הקבוצות.
המנהל המקצועי יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו המקצועי ,לשנות את הרשימה
מפעם לפעם ,ובלבד שתוקף השינויים ייכנס לתוקף במועד סביר ,המאפשר
לקבוצות להצטייד בפריטים החדשים.
 .16.5קבוצה תהיה זכאית להשעות שחקן ממשחקיה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא
הליכים בבית הדין המשמעתי.
 .16.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובמפורט בתקנון המשמעת ,כל קבוצה מתחייבת
כי:
 .16.6.1תתייצב למשחקי הליגה במועדים שנקבעו;
 .16.6.2במהלך המשחק ,באחריות הקבוצה כי בעלי התפקידים ושחקניה ימלאו
אחר הוראות צוות השופטים .העלבת שופט ,פגיעה בו ,או איום לפגוע בו
במהלך המשחק או לאחריו בכל עת ובכל מדיה אלקטרונית או אחרת ,בין
אם נעשתה על-ידי מנהל הקבוצה ,מאמן ,שחקן ,או כל בעל תפקיד אחר
בקבוצה ,הינה עבירת משמעת חמורה ,ותהווה עילה להרחקת העבריין
מהמשחק ,והעמדתו לדין משמעתי.
 .16.6.3העלבה ,איום ,או פגיעה במנהל הליגה או כל בעל תפקיד בליגה או
בקבוצה ,בין אם נעשתה על-ידי מנהל הקבוצה ,מאמן ,שחקן ,או כל בעל
תפקיד אחר בקבוצה ,הינה עבירת משמעת חמורה ,ותהווה עילה
להעמדת העבריין לדין משמעתי.
 .16.6.4הקבוצה תנהג באופן ספורטיבי ,לא תפעל בתחרותיות בלתי הוגנת ,לא
תציע ולא תתן טובת הנאה למי משחקני הליגה ,לא תשדל מעבר שחקנים
לקבוצתה ללא אישור מראש ובכתב של מנהל הקבוצה האחרת ,ותייצג את
הליגה בכבוד בכל פורום.
 .16.6.5קבלה ומתן טובות הנאה ,שאינן אסורות ,ייעשו בסבירות בנסיבות העניין.
 .16.6.6מינויים והתקשרויות ייערכו בשקיפות ובהתאם לאמות מידה מקצועיות.
 .16.6.6.1למען הסר ספק בכדי שמאמן נוער ישחק במדי הקבוצה הבוגרת של
אותו מועדון ,צריך המאמן לעמוד בשני הקריטריונים הבאים או לחלופין
בקריטריון :16.6.6.4
 .16.6.6.2המאמן/שחקן הינו בעל אזרחות ישראלית.
 .16.6.6.3המאמן/שחקן הינו בעל תעודת מדריך/מאמן פוטבול מוכרת.
 .16.6.6.4בטרם הכנסת סעיף זה ,השחקן כבר אימן בקבוצה הרלוונטית.
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 .16.6.7בעל עניין ינהג ללא משוא פנים ויימנע מקבלה או מתן טובות הנאה או
מתנות שעלולות לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי ,במישרין או
בעקיפין בעצמו או באמצעות אחר.
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פרק ד :השחקנים
 .17הצטרפות לליגה
 .17.1אדם יורשה להשתתף כשחקן בליגה בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:
 .17.1.1במועד טורניר ההכנה מלאו לו  17שנים לפחות.
 .17.1.2נתן את הסכמתו להשתתף במשחקי הליגה ולהיות כפוף להוראות תקנון
זה ולהחלטות מוסדות הליגה ע"י חתימה על טופס הצטרפות לליגה
כמפורט בסעיף  16.2להלן ובנספחים ב' ו -ה' לתקנון זה.
 .17.1.3היה והאדם קטין במועד תחילת העונה הסדירה ,אזי נדרשת גם הסכמת
האפוטרופוס הרשמי של הקטין באמצעות הוספת חתימתו על טופס
ההצטרפות לליגה.
 .17.1.4עמד בבדיקות רפואיות כנדרש על פי החוק.
 .17.1.5השחקן מבוטח בהתאם לחוק הספורט.
 .17.1.6רשום בהתאם לדרישות הליגה ,לרבות מילוי טופס הרשמה פיזי/מקוון
ותשלום דמי שחקן.
 .17.1.7השחקן אינו שחקן רשום בכל ליגה אחרת בישראל ולא בליגה מקצועית
בעולם העוסקת בתאקל פוטבול.
 .17.1.8השחקן לא קיבל כל תמורה כספית או טובת הנאה אסורה אחרת
(כהגדרתה בתקנון זה) בקשר עם השתתפותו בקבוצה.
 .17.1.9השחקן לא לקח חלק בליגה מקצועית העוסקת בתאקל פוטבול משך 12
חודשים טרם הצטרפותו לקבוצה ,למעט שחקן המחזיק באזרחות
ישראלית ואשר שיחק לפחות חמישה משחקים בליגה טרם הצטרפותו
לליגה המקצועית.
 .17.1.10נקבעה קבוצה בה ישחק אותו אדם ,בהתאם לאמור להלן.
 .17.1.11הקבוצה אישרה כי לרשות השחקן מדים וציוד מגן כנדרש לפי תקנון זה.
 .17.2מילוי טופס ההרשמה יהווה ראיה לכאורה לשיוך השחקן לקבוצה רשומה עד
לתאריך הראשון לאוגוסט בסיום עונת המשחקים הנוכחית ,והתחייבות אישית של
השחקן למילוי אחר הוראות תקנון הליגה.

 .18מעבר בין קבוצות
 .18.1נקבעה קבוצת שחקן כאמור לעיל ,לא יוכל לשחק בקבוצה אחרת ,אלא אם הועבר
בהתאם לתקנון זה.
 .18.2קבוצה זכאית לוותר על שחקן .במקרה זה ,יחשב השחקן כשחקן חופשי ,והוא יוכל
לעבור לשחק בקבוצה אחרת ,וזאת בכפוף להסדרת חובותיו כלפי הקבוצה ,לרבות
החזרת ציוד הקבוצה ככל שנמצא ברשותו .מנהל הליגה יוכל לאשר את שיבוץ
השחקן בקבוצה אחרת ובלבד שהתקבלה הודעה בכתב של הקבוצה המקורית
המאשרת את שחרור השחקן משורותיה.
 .18.3בשום מקרה לא ירשם שחקן בקבוצה חדשה לאחר שהתקיימו מחצית מהמשחקים
של העונה הסדירה ,זולת אם הגדיר מנהל הליגה אחרת בהודעה בכתב.
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 .18.4ביקש שחקן לעבור לשחק בקבוצה אחרת בטרם תחילת העונה הסדירה ,והקבוצה
מסרבת לשחררו ,רשאי יהיה השחקן לפנות בכתב למנהל הליגה וייפרט את
הטעמים לבקשתו ,וזאת לאחר שעידכן בכתב את מנהל הקבוצה בכוונתו לפנות
למנהל הליגה .מנהל הליגה יהא מוסמך להכריע בעניינו של השחקן ,וזאת
לאחר ששמע את עמדתו של מנהל הקבוצה בה רשום השחקן.
 .18.5שחקן העוזב קבוצה ייכנס לתקופת הסגר של שלושה חודשים מרגע קבלת אישור
בכתב ממנהל הליגה .מנהל הליגה רשאי להאריך או לקצר את תקופת ההסגר
בהתאם לנסיבות ,בכפוף לאישור מנהל הענף.
 .18.6לא ימנע מנהל הליגה שחרור שחקן או קליטת שחקן בכל קבוצה אחרת ,אלא אם
מצא כי יש בדבר משום פגיעה ספורטיבית בליגה .החלטת מנהל הליגה כאמור
בסעיף זה תהא כפופה לאישור מנכ''ל ההתאחדות.
 .18.7במקרים של חוב כספי ו/או החזרת ציוד ,השחקן לא יורשה לשחק באף קבוצה
אחרת בליגה לולא הוכיח כי השיב את כל מה שהיה לו להשיב .למען הסר ספק ,על
המועדון הטוען לחוב כלשהו להוכיח את קיום החוב .עשה כך ,נטל ההוכחה כי החוב
שולם במלואו הינו על השחקן.

 .19כרטיס שחקן
 .19.1באחריות מנהל הליגה להנפיק לכל שחקן שעמד בהוראות סעיף  15כרטיס מזהה
(להלן "כרטיס שחקן") המאשר שיתופו במשחקי הליגה.
 .19.2תוקפו של כרטיס שחקן הוא למשך עונה אחת לכל היותר ,בכפוף לכך כי מועד
הפקיעה לא יהיה יותר מחודשיים לאחר המשחק האחרון שנערך באותה עונה
במסגרת הליגה.
 .19.3כרטיסי שחקן יופקו ע"י הליגה בתחילת כל עונה בהתאם לנספח ב' לתקנון זה,
ויכללו בו לפחות שם השחקן ,מספר תעודת הזהות שלו ושם הקבוצה בה הוא
משחק.
 .19.4החליף השחקן קבוצה ,בדרך הקבועה בתקנון זה ,יונפק לו כרטיס שחקן חדש.
 .19.5אבד או הושחת כרטיס השחקן ,יונפק כרטיס שחקן חדש .עד למועד הנפקתו של
הכרטיס החדש ,יוכל השחקן לקבל כרטיס שחקן זמני ,חתום על ידי מנהל הליגה,
הכולל את פרטי הזיהוי הבסיסיים של אותו השחקן ,המאפשרים לשופט הראשי
לבדוק את זהותו של השחקן והקבוצה בה הוא משחק ,גם אם זה אינו ערוך בהתאם
למופיע בנספח ב' לתקנון זה.
 .19.6הושעה שחקן ממשחק ליגה ,ממספר משחקים או מהעונה כולה ,יועבר כרטיס
השחקן שלו לידי מנהל הליגה ,אשר לא יחזירו לידי השחקן או מאמנו ,אלא לאחר
תום תקופת ההשעיה.
 .19.7כרטיס השחקן מהווה ראיה כי הליגה מסכימה לכך שהשחקן רשאי להשתתף
במשחקי הליגה במסגרת הקבוצה בה הוא רשום ואשר מופיע על הכרטיס .על כן,
לא יוכל שחקן להשתתף במשחק ,אלא אם הועבר כרטיס השחקן שלו לידי השופט
הראשי ,בטרם תחילת המשחק.
 .19.8הליגה רשאית לגבות סכום סביר הקשור בהוצאות הכרוכות בהנפקת כרטיס השחקן
כאמור בסעיף זה לעיל.
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 .20חובות השחקן
 .20.1כל שחקן נדרש לעמוד בהוראות תקנון זה הנוגעות לתפקודו כשחקן בליגה.
 .20.2שחקן נדרש לבצע בדיקות רפואיות לפני כל תחילת עונה כפי שמתחייב על פי החוק.
 .20.3שחקן נדרש להיות רשום בהתאם להנחיות מנהל הליגה.
 .20.4כל שחקן חייב להופיע למשחקי הליגה כשברשותו ציוד מגן ומדים של קבוצתו אשר
ישמשו אותו במשחקי הליגה ,בהתאם להוראות התקנון וספר החוקים.
 .20.5השחקן יציית להוראות מנהל הקבוצה ומאמן הקבוצה ,וימלא אחר הוראותיהם,
לרבות הגעה למשחקי הליגה אשר מאמן הקבוצה יקבע כי הוא עתיד להשתתף
בהם .זאת ,מבלי שהדבר מחייב את המאמן לשתפו בפועל.
 .20.6שחקן יתייצב לאימוני קבוצתו ,ויפעל על פי הוראות מנהל/מאמן הקבוצה .קבוצה
תהיה זכאית להשעות שחקן ממשחקיה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא הליכים
בבית הדין המשמעתי ,או ,אם היא חפצה בכך ,להעמיד שחקן לדין משמעתי של
הליגה ,בשל הפרת הוראות מנהל/מאמן הקבוצה.
 .20.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובמפורט בתקנון המשמעת ,כל שחקן מתחייב כי:
 .20.7.1לא יכנס לתחומי המגרש בניגוד להוראה מפורשת של מאמנו ,או של
שופט.
 .20.7.2במהלך המשחקים ,ימלא השחקן אחר הוראות צוות השופטים ,ויפעל על
פי הוראותיהם .העלבת שופט ,פגיעה בו ,או איום לפגוע בו במהלך
המשחק או לאחריו בכל עת ובכל מדיה אלקטרונית או אחרת ,הינה עבירת
משמעת חמורה ,ותהווה עילה להרחקת השחקן מהמשחק ,והעמדתו לדין
משמעתי.
 .20.7.3פגיעה ברכוש הליגה הינה עבירת משמעת חמורה ,ותהווה עילה להעמדת
השחקן לדין משמעתי.
 .20.7.4העלבה ,איום ,או פגיעה במנהל הליגה או כל בעל תפקיד בליגה או
בקבוצה ,הינה עבירת משמעת חמורה ,ותהווה עילה להעמדת השחקן
לדין משמעתי.
 .20.7.5השחקן יבצע בדיקת סמים לפי דרישה במימון האיגוד או במימון אחר.
סירוב לביצוע בדיקה ימנע מהשחקן לקחת חלק בכל פעילות האיגוד עד
לקבלת תוצאות הבדיקה.
 .20.7.6השחקן לא יציע ולא יתן טובת הנאה למי משחקני הליגה ,לא יקבל טובות
הנאה מכל גורם שהוא בקשר עם פעילותו בקבוצה ,לא ישדל מעבר
שחקנים לקבוצתו ,וייצג את הליגה בכבוד בכל פורום.
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פרק ה :מבנה עונת המשחקים והפעלתה
 .21שיטה
 .21.1עונת משחקים אחת תהיה מורכבת מטורניר הכנה ,סדרת משחקי קדם עונה ,סדרת
משחקים בין הקבוצות ("עונה סדירה") ומסדרת משחקים שיתקיימו לאחר תום
העונה הסדירה לקביעת אלופת הליגה ("שלב הכרעה").
 .21.2משחקי קדם העונה ,יערכו לפני תחילתה של העונה הסדירה .תוצאותיהם לא יילקחו
בחשבון בדרוג הקבוצות לצורך קביעת העפלה לשלב ההכרעה ולא תהיה להם כל
השפעה לגבי המשך העונה ,למעט מקרים של עבירות משמעת.
 .21.3משחקי העונה הסדירה של הליגה יערכו בסדרה של משחקי בית ומשחקי חוץ .לוח
המשחקים ייקבע על ידי מנהל הליגה ,בהתאם לפרק זה.
 .21.4בשלב הכרעה ('פליי-אוף') יפגשו הקבוצות שהעפילו אליו למשחקים בשיטת
"המפסיד יוצא" .המשחק האחרון בשלב ההכרעה יהיה משחק הגמר ("ישרא-בול"),
אשר המנצחת בו תוכתר כאלופת הליגה לאותה עונה.
 .21.5בנוסף לאלו ,תהיה הליגה זכאית ,בהסכמת הקבוצות ,לערוך משחקי ראוה
בהשתתפות שחקנים ממספר קבוצות.

 .22תוכנית המשחקים
 .22.1מנהל הליגה יפרסם את מועד פתיחת הליגה הסדירה לפחות חודשיים לפני תחילת
העונה הסדירה.
 .22.2מנהל הליגה יכין את תוכנית משחקי הליגה ,אשר תכלול מידע לכל המשחקים
המתוכננים והמועדים בהם אלו ייערכו ,בהתאם לרשום להלן:
 oטורניר ההכנה :התוכנית תכלול את התאריך המדויק של טורניר ההכנה,
מיקומו ,לו"ז המשחקים והפעילות הנלווית.
 oמשחקי קדם העונה :מועדי המשחקים ,זהות הקבוצות ,וכתובת המגרשים.
התוכנית תכלול את התאריך המדויק לקיומו של כל
 oהעונה הסדירה:
משחק ,זהות הקבוצות המתמודדות בו ,מיקומו ושעת
ההתחלה.
 oשלב ההכרעה :התוכנית תכלול את התאריכים בהם יתקיימו משחקי שלב
ההכרעה ,מבלי לציין את זהות הקבוצות ,מיקום המשחק ושעת
ההתחלה (מידע זה יפורסם כאשר תקבע זהות העולות לשלב
ההכרעה).
 oמשחק הגמר :התוכנית תכלול את המיקום ,התאריך והשעה בו יתקיים משחק
זה.
 .22.3על מנהל הליגה לוודא כי טיוטת התוכנית תפורסם בקרב מנהלי הקבוצות לפחות
 60ימים לפני המועד בו יערך טורניר ההכנה .מנהל הליגה יודיע לנציגי הקבוצות
מהו התאריך המיועד לפרסום התוכנית כדי לאפשר לקבוצות להעביר בקשות
למגבלות באשר מועדי שיבוץ משחקיהן מבעו מועד לפי תקנון זה.
 .22.4לא ייקבעו משחקים בשבתות וחגי ישראל כהגדרתם על-פי חוק.

תקנון הליגה

גרסה 161108

עמוד  17מתוך 33

ליגת התאקל פוטבול בישראל

 .22.5קבוצה תהיה זכאית לבקש התחשבות בחגי דתות אחרות .במידה וכך ,תעביר
הקבוצה ,לפחות חודש ימים לפני המועד לפרסום תוכנית המשחקים ,את מועדי
החגים בהם אין לקבוע לה משחקים .במידה והתקבלה פניה כנ"ל ,לא יקבעו
משחקים לקבוצה בה משחק בן דת שאינה הדת היהודית ,בימי חג רשמיים של
אותה הדת.
 .22.6קבוצה תהיה זכאית לבקש טרם פרסום לו"ז המשחקים הרשמי לעונה הסדירה כי
לא ייערכו משחקים במועדים מסוימים ,בהם מתוכננים לשחקנים או למי מהם
אירועים מיוחדים .תוכנית המשחקים תבנה תוך התחשבות בבקשות אלו ,אולם
מנהל הליגה לא יהיה מחויב להן.
 .22.7לאחר פרסום התוכנית ,לא ייערך בה שינוי ,אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור של
מנהל הליגה.

 .23העונה הסדירה
 .23.1כל הקבוצות הפעילות תשחקנה מספר זהה של משחקים במהלך העונה הסדירה.
 .23.2לא נערך משחק כלשהו במועד בו הוא נקבע ,מכל סיבה שהיא ,ולא נקבעה תוצאה
לאותו משחק ,יחליט מנהל הליגה על מועד ומיקום למשחק חלופי בתאום נציגי
הקבוצות המתמודדות.
 .23.3הופסק משחק מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא ,יחליט מנהל הליגה על ( )iמועד
חדש לעריכת המשחק ,ויקבע האם המשחק יימשך מהשלב בו הופסק ,או שמא
יערך משחק חוזר מתחילתו ,או ( )iiלחלופין ,בנסיבות מיוחדות שינומקו בכתב בפני
מנהל הענף יקבע כי המשחק הסתיים בהתאם לתוצאה במועד הפסקתו.
 .23.4טבלת הליגה תיערך על בסיס מספר נצחונות ,הפסדים ,ותוצאות תיקו אותם צברו
הקבוצות .הקבוצות ידורגו לפי שיעור הנצחונות מתוך כלל המשחקים שנערכו.
תוצאת תיקו תיחשב ,לצורך חישוב זה ,כמחצית הנצחון.
 .23.5מנהל הליגה ינהל רישום של תוצאות המשחקים במהלך כל העונה ,ויפרסמם ,יחד
עם הטבלה המעודכנת של הליגה באתר האינטרנט של הליגה.
 .23.6אי התייצבות קבוצה כדין למשחק ,תגרור הפסד אוטומטי של  ,25-0בכפוף לאמור
בפרק ה' לתקנון זה.
 .23.7הופסקה פעילות של אחת הקבוצות ,מכל סיבה שהיא ,יימחקו כל תוצאותיה מטבלת
הליגה ,ומרשימת המשחקים שנערכו.

 .24שלב ההכרעה ומשחק הגמר
 .24.1משחקי ההכרעה יתקיימו במועד ובצורה המופיעה בתוכנית המשחקים שפורסמה
טרם תחילת העונה הסדירה .שעת תחילת המשחק תקבע ע"י מנהל הליגה עם
קביעת זהות הקבוצות המתמודדות ובכפוף להסכמים עם הגורמים האחראים
למגרשים בהם יערכו המשחקים.
 .24.2במקרה ומאזן הניצחונות של שתי קבוצות או יותר הינו זהה לקביעת מיקומן היחסי
לשיבוץ במשחקי שלב ההכרעה (בסעיף זה" :הקבוצות המשתתפות") ,אזי ינקטו
הפעולות הבאות לשם ביצוע הדירוג ,בהתאם לסדר הרשום להלן (הפעולות
מדורגות לפי סדר חשיבות ,ויש לבצע השוואה נחותה בדירוג רק אם ההשוואה
הקודמת לה לא אפשרה לדרג את הקבוצות .באם נמצא כי השוואה מסוימת יוצרת
דירוג ,לא יהיה צורך בהמשך הפעולות ,והדירוג הסופי ייקבע על פי אותה השוואה.
היה והשוויון יוצר דירוג חלקי בין הקבוצות בעלות המאזן השווה ,אזי תדורג הקבוצה
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שאינה בעלת אותו מאזן על פי מיקומה באותה השוואה ,ותבוצע ההשוואה הבאה
בדירוג רק בין הקבוצות שנותרו ,עד שכל הקבוצות ידורגו):
 .24.2.1השוואת מאזן הניצחונות בין הקבוצות המשתתפות במשחקים שבינן לבין
עצמן.
 .24.2.2השוואת ההפרש בין הנקודות שצברה כל קבוצה לנקודות שספגה
במשחקים שבינן לבין עצמן.
 .24.2.3השוואת ההפרש בין הנקודות שצברה כל קבוצה לנקודות שספגה ,בכל
משחקיה בעונה הסדירה ,בכפוף לכך שחישוב ההפרש לא יעלה על 25
נקודות למשחק.
 .24.2.4השוואת מספר הנקודות שצברה כל קבוצה בכל משחקיה (ללא התחשבות
בנקודות שספגה).
 .24.2.5השוואת מספר הניצחונות במשחקי חוץ שהיו לכל קבוצה.
 .24.2.6השוואת מספר משחקי החוץ שהיו לכל קבוצה (רלוונטי כאשר מספר
המשחקים אי-זוגי).
 .24.2.7השוואת מספר הנקודות שצברה כל קבוצה במשחקי החוץ שלה.
 .24.2.8הטלת מטבע.
 .24.3במשחקי ההכרעה לא יהיו תוצאות תיקו ,והמשחק ימשיך עד אשר תושג הכרעה
במשחק ,בהתאם להליך המפורט בחוקי המשחק לקביעת קבוצה מנצחת.
 .24.4הקבוצות שינצחו במשחקי שלב ההכרעה ,יעפילו למשחק הגמר של העונה.
 .24.5במשחק הגמר לא תהיה תוצאת תיקו ,והמשחק ימשיך עד אשר תושג הכרעה
במשחק.
 .24.6המנצחת במשחק הגמר תוכתר כאלופת ישראל בפוטבול אמריקאי לשנה הקרובה.
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פרק ו :ארגון ,ניהול ודווח משחק
 .25ארגון המגרש
 .25.1כל משחק ינוהל בהתאם להוראות תקנון זה ,ספר החוקים ,ותיק המשחק.
 .25.2מנהל הליגה ימנה לכל משחק מנהל משחק שבאחריותו ניהול המשחק בהתאם
למפורט בתיק המשחק.
 .25.3על מנהל הקבוצה המארחת לוודא כי המגרש הביתי בו אמור להתקיים המשחק
נמצא במצב אשר ניתן לקיים עליו משחק פוטבול ,מבלי לסכן את שחקני הקבוצות.
 .25.4מנהל המשחק רשאי לבטל משחק באם מצא כי מצב המגרש אינו מאפשר קיום
משחק פוטבול תקין.
 .25.5בכל מקרה האחריות לתקינות המגרש הינה באחריות הקבוצה המארחת ,ובפרט
לוודא קיום הביטוחים הנדרשים.
 .25.6מנהל הקבוצה המארחת יוודא כי המגרש ,או לחלופין ,משטח התארגנות וחימום
שאינו נופל מרמת אזור החימום וההתארגנות העומד לרשות הקבוצה המארחת,
יהיה פתוח לקבוצה האורחת .כך הדין בנוגע לזמן ההתארגנות.
 .25.7מבלי לגרוע מכלליות המפורט בתיק המשחק ,מנהל המשחק ,בתאום הקבוצה
המארחת ,ידאג לכך כי במגרש יהיה הציוד הבא:
 .25.7.1שעון זמנים.
 .25.7.2ציוד סימון (קונוסים ,סימוני יארדיםDown ,line-to-Gain ,Pylon ,
.)Indicators
 .25.7.3מתנדבים לתפעול סימוני היארדים (כמפורט בסעיף  24.7להלן).
 .25.7.4שלושה כדורי משחק חוקיים לפחות.
 .25.7.5תוכנה/דפי רישום לסטטיסטיקה.
 .25.7.6גורם טיפול רפואי אשר יגיע למקום לפחות רבע שעה לפני תחילת
המשחק.
 .25.8על מנהל המשחק לדאוג לסימון המגרש ,באופן שלא יאוחר מ 10-דקות לפני מועד
תחילת המשחק יהיה כל המגרש מסומן כנדרש על פי חוקת המשחק.
 .25.9במסגרת תפקידיו הרשומים דלעיל ,מוסמך מנהל המשחק לדרוש מהקבוצה
המארחת סיוע בכל פעולה הנדרשת לצורך ארגון המגרש לצורך קיום המשחק.
למען הסר ספק ,היה והמגרש לא יהיה מוכן במועד המשחק ,בשל מחדלי הקבוצה
המארחת ,תישא הקבוצה המארחת באחריות לעיכוב או ביטול המשחק ,על כל
המשתמע מכך.

 .26התארגנות צוות השופטים לניהול המשחק
 .26.1לכל משחק ימונה צוות שופטים .עמדות השופטים ייקבעו על ידי משבץ השופטים
(כהגדרתו בתקנון השופטים) טרם ההתארגנות לתחילת המשחק.
 .26.2השופטים אחראים להגיע למשחק עם ציוד שיפוט כפי שנדרש לפי חוקי המשחק:
מדי שיפוט ,כובע ,משרוקית תקנית ,דגל צהוב ,ושעון למדידת זמן המהלך.
 .26.3במידה ולא הופיעו למשחק לפחות  4שופטים ,המשחק יידחה.
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 .26.4במידה והופיעו למשחק לפחות  3שופטים ,ללא השופט הראשי ,ייבחרו השופטים
שהופיעו למשחק שופט ראשי .היה ולאחר תחילת המשחק יגיע השופט שמונה
במקור כשופט ראשי ,הוא ישמש כאחד השופטים.
 .26.5על צוות השופטים להגיע למגרש לפחות  30דקות לפני מועד תחילת המשחק.
 .26.6השופט הראשי יקבל ,לפי תחילת המשחק ,ממנהל כל קבוצה ,את רשימת
השחקנים אותם רשאית הקבוצה לשתף במשחק (שמות ומספרי חולצות) ,וכרטיסי
השחקן של השחקנים שברשימה.
 .26.7על הקבוצה המארחת לדאוג לארבעה אנשי צוות ,אשר ישמשו ככוח עזר לצוות
השופטים ,ויתפעלו ,בהתאם להוראות צוות השופטים ,את ה Down indicator-וה-
 .Yards to gain markerכוח העזר ילבש מדים מזהים ,אשר יסופקו להם על ידי
הליגה .לא ישמש שחקן לבוש למשחק כחלק מכוח העזר כאמור.

 .27הופעת הקבוצות למשחק
 .27.1על הקבוצות להגיע למגרש לכל המאוחר  30דקות לפני מועד תחילת המשחק.
 .27.2כל קבוצה תתייצב עם לא פחות מ 20-שחקנים כשירים ולא יותר מ 30-שחקנים
כשירים ,אשר אין מניעה כי ישתתפו במשחק ,להם ציוד מגן כנדרש על פי הוראות
הליגה ,ומדים הנושאים מספר שונה לכל שחקן ,בהתאם ובכפוף להוראות ספר
החוקים .לא יחליף שחקן את מדיו אלא לאחר קבלת אישור השופט הראשי.
 .27.3כל קבוצה תגיש למנהל המשחק לא יאוחר מ 30-דקות לפני מועד תחילת המשחק
רשימה עדכנית של שחקנים למשחק בצירוף כרטיס שחקן של כל אחד מהם ,ורק
שחקנים אלו יהיו מורשים לקחת חלק במשחק .מנהל המשחק רשאי לפסול שחקן
מלהשתתף במשחק בהיעדר כרטיס שחקן או באם השתתפותו הינה בניגוד
להחלטת משמעת או חוק מחוקי הליגה או האמור בתקנון זה.
 .27.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  26.3לעיל ,לא ירשמו בטופס המשחק יותר מ-
 7שחקנים זרים מטעם כל קבוצה" .שחקן זר" לצורך תקנון זה פירושו שחקן שאינו
מחזיק באזרחות ישראלית.
 .27.5חלפו  15דקות ממועד תחילת המשחק ,ולא התייצבו לפחות  20שחקנים מצד
קבוצה כלשהי ,רשאי יהיה מנהל הליגה לקבוע כי הקבוצה שהתייצבה בהרכב
הנדרש הינה המנצחת במשחק בתוצאה של  ,25-0ובנוסף יהא רשאי מנכ"ל הליגה
להטיל על הקבוצה עונש משמעתי וכספי בהתאם לאמור בסעיף  .12.5הקבוצה
המפסידה תהיה זכאית לערער בכתב על החלטת מנכ"ל הליגה כאמור ,לא יאוחר
מ 7 -ימים מהמועד בו אמור היה המשחק להיערך.
 .27.6בסמכות מנהל הליגה לאשר רישום גדול יותר מסך השחקנים המותר בטופס
המשחק לפי שיקולו הבלעדי ולפי האמור בקובץ חוקים זה .האישור יכול להינתן
באופן חד פעמי או לעונה שלמה.

 .28דווח בתום משחק
 .28.1בסיום המשחק ימלא השופט הראשי דו"ח שיפוט בהתאם לפורמט המצורף כנספח
ד' לתקנון זה ובו ירשום:
 .28.1.1תאריך ומיקום המשחק.
 .28.1.2שמות הקבוצות המתמודדות.
 .28.1.3תוצאה סופית בחלוקה לרבעי המשחק וזהות הקבוצה המנצחת.
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 .28.1.4שמות השופטים שהיו בצוות השופטים ,ופרטי שופט המשחק אשר ערך
את הדו"ח.
 .28.1.5ארועים חריגים שהתרחשו במהלך המשחק או בקשר עימו ,וכל אירוע
אשר עשוי להוות עבירת משמעת בין אם התרחש לפני ,תוך כדי ,או אחרי
המשחק ,ולרבות כל עבירה על התנהגות בלתי ספורטיבית ככל שנשרקה
במהלך המשחק .בהקשר זה יש לציין את פרטי שופט המשחק המצוטט
בדו"ח השיפוט ,ואת המועד המדויק בו התרחש הארוע המדווח ,וכל פרט
מידע אחר אשר יש בו כדי לסייע למיצוי הליך משמעת כזה או אחר ככל
שיתקיים בעקבות הארוע.
 .28.2הדו"ח ישלח למנהל הליגה באחריות השופט הראשי תוך  72שעות משעת סיום
המשחק.
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פרק ז :שונות
 .29ניהול ופתרון סכסוכים
כל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ,או הקשורה למימוש זכויותיהם וחובותיהם של כל שחקן,
מאמן ,שופט ,בעל תפקיד בקבוצה ,קבוצה ,בעל תפקיד בליגה ,או מנהל הליגה לפי תקנון
זה ,לרבות בעניינים נלווים לו ,תיושב בהתאם להוראות הרלבנטיות בתקנון זה .מחלוקת
שלא תסתיים באמצעות המנגנונים המפורטים בתקנון יובאו לבוררות בפני בורר דן יחיד.
הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים וזאת בתוך  14ימים מדרישת מי מהצדדים .באין
הסכמה ,יתמנה הבורר על ידי החלטת הועד המנהל של ההתאחדות ,זולת אם מי מחבריו
צד למחלוקת ,כי אז יפנו הצדדים לבית הדין של התאחדות אילת .הבורר לא יהיה כבול
בסדרי דין ובדיני הראיות ,אך יפעל על פי הדין המהותי וינמק את החלטותיו.
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נספח א – תקנון משמעתי של ליגת התאקל פוטבול בישראל
חלק א :בית הדין המשמעתי
 .1המשכיות
ועדת המשמעת שהוקמה בהחלטת הוועד המנהל של ההתאחדות מחודש יולי  2017תהווה את בית
הדין למשמעת של הליגה .יושב ראש ועדת המשמעת שמונה ע"י הוועד המנהל בתאריך האמור
ישמש כנשיא בית הדין.

 .2תפקיד בית דין משמעתי
תפקידו של בית הדין לדון בתלונות משמעת שעניינן הפרת תקנון הליגה ,תקנון משמעת זה ,והנחיות
הליגה במסגרת ובקשר עם פעילות הליגה ,לרבות משחק ,אימון ,טורניר ,יחסים בין קבוצה לקבוצה,
בין קבוצה לשחקן ,או בין קבוצה לבין הליגה.

 .3הרכב בית הדין משמעתי המשמעת ומינוי חבריו
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

בית הדין יורכב מנשיא בית הדין שהוא משפטן שמונה על-ידי הועד המנהל ,אשר יהא אחראי
פעילות בית הדין ,לרבות מינוי הרכב בית הדין ,והכל בהתאם להוראות סעיף זה .נשיא בית הדין
ישמש כאב בית הדין ,זולת אם מינה אחר תחתיו.
בית הדין ידון בכל עניין בשבתו כדן יחיד ,למעט מקרים מיוחדים המפורטים להלן ,בהם ישב
ביה"ד המשמעתי בהרכב של שלושה או יותר דיינים ,והכל בהתאם לעניין ולפי שיקול דעתו של
נשיא בית הדין.
נשיא בית הדין רשאי למנות הרכב מיוחד לצורך דיון בכל עניין שני דיינים לא קבועים או יותר,
כאמור בסעיף קטן ב.
לא יכהן כדיין בכל הרכב בית דין אדם שאינו משפטן או נציג שחקנים שאינו קשור באירוע שהובא
בפני בית הדין ,ואשר מונה על-ידי נשיא בית הדין .הוראת סעיף זה נכונה לזכר ולנקבה.
בית הדין הפועל במותב של שלשה או יותר יקבל החלטותיו ברוב דעות.
מקום מושב בית הדין הוא תל-אביב ,אך רשאי לערוך מעת לעת דיונים בכל מקום אחר בישראל
לפי שיקול דעתו הבלעדית של נשיא בית הדין.
במקרה שנשיא בית הדין אינו יכול לשמש כאב בית הדין ,מכל סיבה שהיא ,רשאי הועד המנהל
למנות משפטן אחר שישמש כאב בית דין וזאת מבלי לגרוע מכלליות סמכויותיו של נשיא בית
הדין.

 .4סמכויות בית הדין
א .בית הדין רשאי לדון בכל תלונה משמעתית:
( )1נגד שחקן ,אף אם מדובר בשחקן שאינו רשום בקבוצה;
( )2נגד בעל תפקיד בקבוצה;
( )3נגד קבוצה שעניינה יחסיה עם שחקן ,אף אם מדובר בשחקן שאינו רשום בקבוצה; וכן,
( )4נגד קבוצה שעניינה יחסיה עם קבוצה אחרת או עם הליגה; וכן,
( )5נגד קבוצה שעניינה התנהגות מי מאוהדיה.
ב .כן רשאי בית הדין לדון בערעורים על החלטות משמעתיות שנתן מנכ"ל הליגה.
ג .בכל הליך ,רשאי בית הדין לזמן עדים מבין גורמי הליגה ,לדרוש מהם כל מידע נוסף ,ולענוש כל
גורם מגורמי הליגה בעוון ביזיון בית הדין.

 .5צעדים משמעתיים
תקנון הליגה
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א.
ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

בית הדין מוסמך לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד שחקנים ,בעלי תפקידים בקבוצה ,קבוצות או
שופטים.
צעדים משמעתיים נגד שחקן יכללו נזיפה ,אזהרה ,דרישה לפעולה או הימנעות מפעולה ,הרחקת
שחקן מפעילויות הליגה בפועל או על-תנאי (כולל משחקים :טורניר ההכנה ,קדם-עונה ,עונה או
פוסט-סיזון) ,לפרק זמן או לצמיתות ,או כל צעד משמעתי יעיל אחר אשר לדעתה משקף את
חומרת העבירה ואת מכלול נסיבות העניין.
צעדים משמעתיים נגד בעל תפקיד בקבוצה יכללו נזיפה ,אזהרה ,דרישה לפעולה או הימנעות
מפעולה ,הרחקת בעל תפקיד מפעילויות הקבוצה או הליגה בפועל או על-תנאי (כולל משחקים:
טורניר ההכנה ,קדם-עונה ,עונה או פוסט-סיזון) ,לפרק זמן או לצמיתות ,או כל צעד משמעתי
יעיל אחר אשר לדעתה משקף את חומרת העבירה ואת מכלול נסיבות העניין.
צעדים משמעתיים נגד קבוצה יכללו אזהרה ,החלפת משחק ביתי במשחק רדיוס או משחק חוץ
במגרש הביתי של קבוצה יריבה ,הפסד טכני ,דרישה לפעולה או הימנעות מפעולה ,הפסקת
פעילות לעונה או לצמיתות ,או כל צעד משמעתי יעיל אחר אשר לדעתה משקף את חומרת
העבירה ואת מכלול נסיבות העניין .בית הדין מוסמך גם לקבוע את מעמדו של שחקן או להטיל
מגבלות על התקשרות שחקן עם קבוצה ולהיפך.
צעדים משמעתיים נגד שופט יכללו אזהרה ,פסילה מלשפוט משחק או מספר משחקים או הרחקה
מהליגה לצמיתות.
מבלי לפגוע באמור בסעיף  7להלן ,קביעות בית הדין בעניינים משמעתיים תהיינה סופיות.

 .6סדרי דין
א .כללי
( )1סדרי הדין בבית הדין יקבעו על ידי נשיא בית הדין מעת לעת ,בכפוף להוראות תקנון זה.
( )2דיוני בית הדין יתנהלו בדרך שתיראה לחברי ההרכב כמועילה ביותר להכרעה מהירה
וצודקת.
( )3בית הדין יפסוק לפי מיטב שיקוליו על סמך תקנון הליגה ,תקנון משמעת זה ,הנחיות הליגה,
תקנון ההתאחדות ,תקדימי בית הדין ,וכללי הצדק הטבעי .עם זאת ,רשאי בית הדין לפסוק
מן הצדק על-פי שיקול דעתו ,להציע הסדרי פשרה ולתת להם תוקף של החלטה.
( )4בית הדין רשאי לדון בעבירות ,אגב משחק ,גם אם פסקו שופטי המשחק ענישה בגינן .עם
זאת ,יביא בית הדין בחשבון את הענישה האמורה בשיקוליו ,לרבות שיקולי העונש.
( )5זכות השימוע תישמר בכל מקרה לנשוא התלונה .הצדדים רשאים לבקש שימוע בעל-פה
בפני בית הדין ,אך ההחלטה מסורה לשיקול דעתו של נשיא בית הדין.
ב .הגשת התלונה
( )1זכאים להגיש תלונה לבית הדין:
(א) מנהל הליגה ,בכל העניינים המשמעתיים שבסמכות בית הדין;
(ב) קבוצה נגד קבוצה אחרת או בעל תפקיד בקבוצה אחרת;
(ג) קבוצה ,שחקן ,בעל תפקיד בקבוצה או שופט רשאים לפנות למנהל הליגה בבקשה
שיגיש תלונה בעניינים אחרים ,על-פי שיקול דעתו .על-החלטות מנהל הליגה לעניין זה
ניתן לערער בפני בית הדין.
( )2אופן הגשת התלונה:
(א) תלונה תוגש לבית הדין בכתב (להלן" ,כתב התלונה") ,באמצעות דואר אלקטרוני או
אחר ,עם העתק לנילון ,ובמקרה של שחקן עם העתק למנהל הקבוצה של הנילון.
(ב) כתב התלונה יוגש בסמיכות גבוהה ככל שניתן לקרות העבירה לכאורה המפורטת בה,
ובכל מקרה לא יאוחר מ 12-חודשים מדבר התגלותה על-ידי המתלונן.
(ג) כתב התלונה יפרט את פרטי המקרה בציון מועד ומיקום התרחשותו ,וניתן לצרף לו
ראיות תומכות כגון דו"ח שיפוט בכפוף להוראת סעיף קטן ד )3(.להלן.
(ד) עם הגשת כתב התלונה ,רשאי מנהל הליגה לבקש ,במקרים חמורים במיוחד ,כי הנילון
יושעו מפעילות בליגה כולל משחקים עד לבירור התלונה .ההחלטה תינתן בדחיפות
על -ידי נשיא בית הדין כדן יחיד .ערעור על ההחלטה לא יעכב את ביצועה.
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(ה) עם קבלת כתב התלונה יבחן בית הדין את מורכבותה ,באם לדחותה על הסף ,או
לקבלה לדיון .במידה ובחר בית הדין לדון בתלונה ימסור הודעה בכתב לנילון ובה יפרט
את פרק הזמן הנתון לנילון להגשת כתב תשובה כמפורט בסעיף קטן ג .להלן.
(ו) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי בית הדין לקבוע מעת לעת הנחיות נוספות
בדבר אופן הגשת התלונה.
ג .כתב תשובה
( )1לנילון שמורה זכות התגובה לכל כתב תלונה שיתקבל כנגדו ,באמצעות הגשת כתב תשובה
לבית הדין תוך  48שעות מהגשת כתב התלונה ,זולת אם קבע בית הדין פרק זמן אחר.
( )2כתב התשובה יכלול התייחסות הנילון לאמור בכתב התלונה ,לרבות העובדות הנטענות בו,
החוק הישים ,והטיעון לעונש.
( )3עם הגשת כתב התשובה תנתן למתלונן האפשרות להגיש כתב תגובה תוך פרק זמן שייקצב
לפי המקרה על-ידי בית הדין.
( )4במקרה בו בחר נאשם שלא להגיב לכתב התלונה ,לעובדות הנטענות בה ,ואף לא לטעון
טיעונים מקלים לעונש ,רשאי בית הדין לפסוק בעניינו כאילו הודה באשמה המיוחסת לו,
וללא כל טיעונים מקלים.
ד .הדיון
( )1בית הדין יתכנס לדון בעניין אשר הובא לפתחו תוך פרק זמן סביר בהתחשב בלוח
המשחקים של הנוגעים לעניין ,זמינות הדיינים ,מועדי הגשת כתבי הטענות ,ומורכבות
האישום הנידון.
( )2בית הדין רשאי לסטות מדיני הראיות על-מנת להבטיח בירור יעיל וצודק של עניינים שהובאו
בפניו ,מטעמים שיירשמו.
( )3הובאו עדויות או ראיות לדיון בבית הדין ,יחליט בית הדין לפי שיקול דעתו אם לשמוע את
העדויות או לקבל את הראיות ואם לאו.
ה .החלטה
( )1בסיום הדיון ייתן בית הדין את פסק דינו לעניין הכרעת הדין ,ובמקרה של הרשעה ,גם לעניין
העונש .פסק הדין יפורסם בכתב על-ידי בית הדין בתפוצת בעלי הדין ,ובמקרה של שחקן
גם למנהל קבוצתו.

 .7ערעור על החלטות בית הדין
א.
ב.

ג.
ד.

זכאי לערער לבית הדין מי שניתנה בעניינו החלטה משמעתית על-ידי מנהל הליגה.
ערעור על החלטות שנתנו בידי דן יחיד ידונו בפני מותב מורחב של בית הדין ,בכפוף לאישור בית
הדין של בקשת רשות ערעור שתוגש בכתב לנשיא בית הדין לא יאוחר מ 15-יום מפירסום פסק
הדין .בקשת הרשות לערעור תכלול את הנימוקים לערעור ובית הדין יידרש להכריע בעניין
הבקשה האמורה תוך  30יום ממועד הגשתה.
ערעור בהתאם לסעיף .9א ) 4(.לעיל יוגש בכתב לבית הדין עם העתק למנכ"ל הליגה לא יאוחר
מ 15-יום מהחלטת מנכ"ל הליגה עליה מוגש הערעור.
בית הדין של איגודי איל"ת ישמש כערכאת ערעור על החלטות סופיות של בית הדין וזאת בכפוף
להוראת חוק.

 .8פרסום ואכיפה
א .החלטות בית הדין יפורסמו ויופצו לכל גורמי הליגה על-ידי מנהל הליגה ,אלא אם החליט אחרת
נשיא בית הדין.
ב .יישום החלטות בית הדין ומעקב אחר ציות להן מסורות למנהל הליגה ,אשר ידווח לועד המנהל
ונשיא בית הדין על עניינים אלה לפחות פעם ברבעון.
ג .הפרות של החלטות בית הדין יטופלו על-ידי הועד המנהל ,ובסמכותו במקרים אלו לנקוט כלפי
מפר ההחלטה בכל אחד מהצעדים המשמעתיים המפורטים בסעיף  5לעיל.
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 .9הוצאות
הוצאות בית הדין ,שאושרו על ידי הועד המנהל ,לרבות שכרו של נשיא בית הדין ,יכוסו מתקציב הליגה.

חלק ב' :עבירות משמעת
 .10הגדרת עבירות ועונשים
א .כל הפרה של הוראות תקנון הליגה ,תקנון משמעת זה או הנחיות המנהל מצד שחקן ,קבוצה ,או
בעל תפקיד בקבוצה מהווה עבירת משמעת הבאה בגדר סמכותו של בית הדין.
ב .בבואו לקבוע את עונשו של עובר עבירה יקח בחשבון בית הדין ,בין היתר ,את תפקידו של העבריין
ועברו המשמעתי ,חומרת העבירה ותוצאתה.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן תמצית עבירות המהוות עילה לדין ,הסמכות השיפוטית,
והעונשים המומלצים בגינן ,לפי המקרה:
תיאור העבירה

סעיף רלבנטי

סמכות שיפוטית

עונש מומלץ

התייצבות 12.5
( )1אי
קבוצה למשחק

מנהל הליגה

( )2פרישה של קבוצה 12.5
באמצע משחק

מנהל הליגה או סך כספי סביר שלא יעלה
על הוצאה בפועל בגין
בית הדין
(לפי
המגרש/הסעה
המקרה) והוצאות הליגה,
כנתמך על-ידי חשבוניות
מס שהוצאו כדין + ,הפסד
משחק ביתי

הערות

סך כספי סביר שלא יעלה
על הוצאה בפועל בגין
(לפי
המגרש/הסעה
המקרה) והוצאות הליגה,
כנתמך על-ידי חשבוניות
מס שהוצאו כדין + ,הפסד
משחק ביתי
סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנכ"ל
הליגה

( )3איום על אוהד;15.6.2 ,
תפקיד19.7 ;15.6.3 ,
בעל
מאמן ,שופט ,או
שחקן.

בית הדין

הרחקה בפועל לפרק זמן
של  3משחקים

( )4העלבת אוהד ,בעל ;15.6.2
מאמן19.7 ;15.6.3 ,
תפקיד,
שופט ,או שחקן.

מנהל הליגה

לקבוע
אזהרה ,הרחקה על תנאי ,ניתן
או הרחקה בפועל ממשחק שילוב של כל
אחד מהעונשים
אחד
הללו

עקרון ,15.6.4
( )5הפרת
19.7.4
התחרותיות
ההוגנת

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )6הצעת טובת הנאה ,15.6.4
.19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )7כניסה למגרש ללא 19.7.1
אישור

מנהל הליגה

לקבוע
אזהרה ,הרחקה על תנאי ,ניתן
או הרחקה בפועל ממשחק שילוב של כל
אחד מהעונשים
אחד
הללו

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )8מתן טובת הנאה

תקנון הליגה

;15.6.4
19.7.4
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( )9סילוק ממשחק

ספר החוקים

( )10עבירה בלתי ספר החוקים
ספורטיבית

מנהל הליגה

אזהרה ,הרחקה על תנאי,
או הרחקה בפועל ממשחק
אחד

מנהל הליגה או לשיקול דעת מנהל הליגה
בהתאם לסעיף  6לתקנון
בית הדין
הליגה או בית הדין בהתאם
לסעיף  5לתקנון המשמעת

סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנכ"ל
הליגה

;15.6.4
19.7.4

מנהל הליגה או לשיקול דעת מנהל הליגה
בהתאם לסעיף  6לתקנון
בית הדין
הליגה או בית הדין בהתאם
לסעיף  5לתקנון המשמעת

סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנכ"ל
הליגה

טובת ;15.6.4
19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )13שידול
למעבר
אחרת

שחקן ;15.6.4
לקבוצה 19.7.4

בית הדין

לשיקול דעת מנהל הליגה
בהתאם לסעיף  6לתקנון
הליגה או בית הדין בהתאם
לסעיף  5לתקנון המשמעת

( )14שימוש
אסורים

בסמים 19.7.4

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

אוהד;19.7.2 ,
( )15תקיפת
תפקיד;19.7.3 ,
בעל
מאמן ,שופט ,או 19.7.4
שחקן.

בית הדין

לשיקול דעתו של בית הדין

( )11פגיעה בליגה

( )12קבלת
הנאה

סמכות שיפוטית
נתונה לשיקול
דעתו של מנכ"ל
הליגה

חלק ג :מנהל הליגה
 .11תפקידים משמעתיים
א .בעניינים משמעתיים ,יפעל מנהל הליגה לפי סעיף  6של תקנון הליגה.
ב .בביצוע תפקידיו ינהג ללא משוא פנים ועל פי-כללי הצדק הטבעי .מנהל הליגה יקיים את הנחיות
בית הדין ,יפעל לפי סדרי הדין שנקבעו בו ,יציית להחלטות בית הדין המשמעתי בכל דבר ועניין
ויפעל לאכיפתן.

חלק ד :קנסות
 .12קרן קנסות
בכפוף לקבלת החלטה על-ידי האסיפה הכללית של העמותה על הקמת קרן קנסות יחולו הוראות חלק
ד' זה של תקנון המשמעת כדלקמן:
א .כל קבוצה מתחייבת להפקיד בקרן קנסות המנוהלת על-ידי הליגה סכום כפי שיקבע על-ידי
מנהל הענף.
ב .בכפוף לסמכות הנתונה למי מהם בהתאם לתקנון זה רשאי מנהל הליגה או בית הדין (לפי
המקרה) להורות לקבוצה מסויימת שנמצאה כי עברה על הוראת תקנון ובגין העבירה האמור
חייבת בשיפוי קבוצה אחרת או הליגה ,לשלם לקבוצה או לליגה (לפי המקרה) סך כספי סביר
שלא יעלה על הוצאה בפועל כנתמך על-ידי חשבונית מס שהוצאה כדין ,וזאת תוך  15ימי
עסקים מקביעת הקנס כאמור.
ג .הקבוצה שנקנסה רשאית לערער על החלטת הקנס בהתאם להוראות סעיף  9לתקנון זה.
ד .באם לא שילמה הקבוצה את הקנס כאמור בסעיף .15א לעיל ,ולא הגישה ערעור כאמור בסעיף
.15ג .לעיל ,תהא רשאית הנהלת הליגה להורות כי תשלום הקנס יבוצע על-ידי משיכה של סך
תקנון הליגה
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גובה הקנס שנקבע מקרן הקנסות .במקרה זה על הקבוצה הנקנסת להפקיד בקרן הקנסות לא
יאוחר מ 30-יום מהמשיכה כאמור את גובה הקנס בצירוף עמלות בנק ככל שחלו.
ה .במידה והקבוצה לא הפקידה בקרן הקנסות את הסכום שנמשך לחובתה ,או בכל מקרה בו לא
עמדה קבוצה בהוראת סעיף .15א .לעיל ,לא תוכל הקבוצה לקחת חלק במשחקי העונה הבאה.

תקנון הליגה
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נספח ב – טופס בקשת הצטרפות שחקן
-

תקנון הליגה

לפני כל עונה יפורסם קישור הרשמה באתר האיגוד afi.co.il
יש לוודא הרשמה מלאה בקישור ,לרבות העלאת תמונת פספורט ,צילום ת.ז ,.ואישור
רפואי בתוקף.
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נספח ג – כרטיס שחקן

תקנון הליגה
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נספח ד – דו"ח שיפוט
[מצ"ב פורמט דוח משחק]

תקנון הליגה
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נספח ה – טופס התחייבות
הח"מ ,____________ ,ת.ז ,_____________.שחקן/מאמן בקבוצת
_______________ שופט/אחר ___________ ,מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את האמור
בתקנון הליגה ,ברור לי כי תנאי להשתתפותי בפעילות הליגה הינה הסכמתי לקיים את הוראות
התקנון החלות עלי ,וכי אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
שם מלא________________ :
תאריך__________ :

חתימה___________ :

תיקונים:
עד מתי ההרשמה באתר טופס להישאר באותה קבוצה.

תקנון הליגה
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