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 הגדרות     ההתאחדות לכדורגל בישראל. – "ההתאחדות (1)

 קבוצת בוגרים הרשומה בהתאחדות כתאגיד ספורט – "קבוצה" (2)
 רווח(, עצמאי שלא למטרות רווח )עמותה או חברה שלא למטרות 
 הנמנית על ליגת העל או על הליגה הלאומית או על הליגה הארצית. 

 מחלקת הנוער של הקבוצה, לרבות קבוצות נוער, -  "מחלקת הנוער" (3)
 נערים וילדים. 

תאגיד משפטי הפועל למטרות רווח, או שלא למטרות רווח והמבקש   -"אישיות רוכשת"  (4)
 לרכוש/רוכש זכויות בקבוצה.

 .גוף משפטי במסגרתו פועלת הקבוצה – "תאגיד" א(4)

 א לתקנון זה.2הועדה המאשרת כאמור בסעיף  –"הועדה"  (5)

 טופס בקשה ונספחיה להעברת זכויות בעלות/ניהול –"הבקשה"  (6)
 בקבוצת כדורגל.  

 טופס פרטים אשר ימולא וייחתם על ידי התאגיד.  – "שאלון" (7)

 בטל. – "דירקטוריון" (8)

 בטל. – נציג ציבור"" (9)

 הרשות לבקרת תקציבים, בהתאם לתקנון בקרת – "הרשות" (1)
 תקציבים. 

 

 חברות  החברות בהתאחדות הנה של קבוצות בוגרים הרשומה בהתאחדות .1
 כאמור בתקנון היסוד. 

 העברת העברת זכויות בקבוצה לתאגיד אחר, וכן העברת מניות בתאגיד, א. .2
 זכויות בעקיפין, בין מלאה ובין חלקית, וכן שינוייםבין במישרין ובין   
 עמותה אשר מטרתם להעביר את ניהול העמותה בוועדפרסונליים   
 לאחר/ים, טעונה אישור של ההתאחדות, בהתאם לקבוע בתקנון  
 זה.  
 שינוי פרסונלי בהנהלת קבוצה/תאגיד חייב בדיווח בכתב ב. 
 להתאחדות.  
 מהזכויות האמורות בס"ק א' זכויותת כל שינוי בהסכם העבר ג. 
 לעיל, חייב בדיווח בכתב להתאחדות וכפוף לאישורה.   

 הועדה המאשרת )"הועדה"(  א.2

 הועדה הרכב .א

 חברים: 5הועדה המאשרת תמנה  (1)

שופט בדימוס שאינו נמנה על מוסדות השיפוט של ההתאחדות ושימונה על  .1
בית הדין העליון שמונה על  ידי נשיא בית הדין העליון, או ע"י חבר נשיאות

 ידו והוא יכהן כיו"ר הועדה.

 מנכ"ל ההתאחדות. .2



 תקנון העברת זכויות ניהול בקבוצות כדורגל

4 
 

 יו"ר הרשות לבקרת תקציבים. .3

 אישיות מתחום המגזר העסקי שימונה על ידי נשיא בית הדין העליון. .4

 אישיות מתחום החינוך ו/או החברה שימונה על ידי נשיא בית הדין העליון. .5
 אישה. לפחות אחד מחברי הועדה תהא

 ימנה, ידו על שימונה העליון הדין בית נשיאות חבר או, העליון הדין בית שיאנ (2)
 מחבר ייבצר כאשר לתפקידו ייכנס מ"מ. הועדה מחברי אחד לכל קבועים מ"מ

 .בישיבותיה להשתתף, מחליף הוא אותו הועדה

 שנים. 4תוקף המינוי של חברי הועדה וממלאי מקומם יהיה לפרק זמן של  (3)

חברי ועדה  3הועדה יהא של לפחות  המקנה תוקף להחלטותהקוורום החוקי  (4)
 ואם נעדר ממנה היו"ר, ימלא את מקומו מנכ"ל ההתאחדות כיו"ר הועדה.

 סמכויות .ב
       סמכויות הועדה הינן במפורט בתקנון זה.

 הגשת א2המבקש להעביר זכויות בעלות/זכויות ניהול כאמור בסעיף  א.  .3
 הבקשה לעיל יגיש להתאחדות בקשה, בנוסח המצורף לתקנות זה )נספח              
 א'(.              

 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: ב.
 

 (1שאלון )א (1)
 (3+א2תצהיר לאימות העובדות הכלולות בשאלון )א (2)
 (4כתב ההתחייבות להפקדת הערבות )א (3)
 (5)אכתב התחייבות לכיסוי חובות  (4)
 הסכם התקשרות וכן כל מסמך אחר הכרוך והנובע (5)

 מההתקשרות.              

 בהסכם ההתקשרות יצוין במפורש, כי ההתקשרות הנה
 קנוני ההתאחדות, בכלל,בהתאם ובכפוף להוראות ת

 להוראת תקנון זה בפרט, וכי הצדדים מתחייבים למלא אחר
 החלטות מוסדות ההתאחדות ולכבד את ההסכמים

 שההתאחדות חתומה עליהם.

תצהיר היעדר הרשעות פליליות של כל אחד מיחידי בעלי המניות ושל חברי  (6)
הדירקטוריון )במקרה של רוכש שהוא חברה( או של כל אחד ממייסדי העמותה 

 –לפי העניין, ואם הוא מתגורר דרך קבע בחו"ל  –)במקרה שהרוכש הוא עמותה( 
 ת מטעם המוסדות המוסמכים במדינת מגוריו.אישור על היעדר הרשעות פליליו

 תכנית למניעת אלימות במשחקי הקבוצה. (7)

 עותקים. 3-הבקשה על נספחיה, תוגש להתאחדות ב ג. 

 נוסח הבקשה, השאלון, התצהיר וכתב ההתחייבות יהיו על גבי ד. 
 טפסים שיונפקו על ידי ההתאחדות. 

 

 בוטל .4
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 תנאים   התקיימו אחד או יותרהועדה לא תאשר התקשרות אם  א .5
 מקדמיים      מהמקרים המנויים להלן:   
    

האישיות הרוכשת ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה הורשע בעבירה ובית הדין העליון קבע כי מפאת  (1)
שנים, ממועד מתן פסק  7מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הם ראויים לרכוש קבוצת כדורגל, אלא אם חלפו 

 המאוחר מביניהם. –ין בעבירה ו/או ממועד גמר ריצוי העונש שנגזר, אם נגזר הד

שנים ממועד פקיעת המינוי,  5לאישיות הרוכשת מונה בעבר כונס נכסים או מפרק, וטרם חלפו  (2)
 כאמור.

לאישיות הרוכשת ו/או למי מבעליה ו/או מנהליה יש עניין, במישרין או בעקיפים, בקבוצה  )א( (3)
 החודשים שקדמו להגשת הבקשה. 12-נית אחרת )"הקבוצה האחרת"( או שהיה להם עניין כזה במקצוע

על אף האמור בס"ק )א( לעיל, תוכל האישיות הרוכשת לרכוש זכויות בקבוצה על אף שיש לה  )ב( 
 החודשים שקדמו להגשת הבקש 12-או שהיה לה ו/או למי מבעליה ו/או למי ממנהליה עניין בקבוצה אחרת ב

 ובלבד שהתקימו כל התנאים שלהלן:

 הליכי העברת הזכויות קבוצה האחרת הושלמו וההתקשרות אושרה על ידי הועדה.  (1)  

במועד הגשת הבקשה, הקבוצה האחרת אינה נמנית על אותה הליגה עליה נמנית  (2)  
 הקבוצה הנרכשת.

יותר משני שחקנים במהלך שתי תקופות הרישום שקדמו להגשת הבקשה לא הועברו  (3)  
מהקבוצה האחרת לקבוצה המבקשת, אלא אם לתאגיד או למי מבעליו או מנהליו כבר לא היה עניין בקבוצה 

 האחרת בעת ביצוע ההעברות ובתנאי שהתמורה בגין העברת השחקנים שולמה במלואה לקבוצה האחרת.

ינת ישראל )למשל: תושב ארץ הבעלים ו/או מי מהמנהלים של האישיות הרוכשת מנועים מכניסה למד (4)
 עויונת(.

 שינומקו בכתב.  הועדה רשאית שלא לאשר התקשרות גם מטעמים אחרים, ובלבד ב.

 בפני הועדה. ןהבקשה תובא לדיו א. .6

יום ממועד הגשת הבקשה ובכפוף  21הועדה תדון בבקשה ותמסור את החלטתה לקבוצה תוך  ב. 
 לאמור בס"ק ג' להלן.

לדרוש ממגיש הבקשה להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים הדרושים לשם הועדה רשאית  ג. 
 ימים מעת המצאתה. 7קבלת החלטה בבקשה ובמקרה כזה, תינתן ההחלטה תוך 

הועדה תדון בבקשה תוך שימת דגש על התאמתה של האישיות הרוכשת, בעליה ומנהליה  ד. 
 לרכוש את הזכויות בקבוצה ובין השאר:

ה של מצבם הכלכלית של האישיות הרוכשת ו/או של בעליה והתאמתם, בחינה ובדיק (1)  
בהיבט זה, לרכישת זכויות בקבוצה ובהתייחס לליגה עליה היא נמנית. הועדה תהיה רשאית, לצורך 

 זה, להזמין חקירה כלכלית.

העד מצב של ניגוד עניינים בו עלולים להימצא האישיות הרוכשת ו/או מי מבעליה  (2)  
 מרכישת הזכויות. הממנהליה, כתוצאו/או מי 
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קיומו של חשש לפגיעה בענף הכדורגל לרבות, בדימוי הציבורי שלו, אם תאושר  (3)  
 האישיות הרוכשת ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה.

הועדה רשאית שלא לאשר בקשה אם סברה כי האישיות הרוכשת ו/או מי מבעליה ו/או מי  ה. 
 אים ובאמות המידה המפורטים בס"ק ד' לעיל.ממנהליה אינם עומדים בתנ

 הועדה רשאית שלא לאשר בקשה גם מטעמים נוספים לאלה מנויים בסעיף זה לעיל. ו. 

לא יהיה תוקף כלשהו להעברת זכויות בקבוצה ו/או בתאגיד, כל עוד לא אישרה הועדה את  ז. 
ו/או מי מבעליה ו/או מי בקשת ההתקשרות. במקרה בו התבצעו פעולות על ידי האישיות הרוכשת 

ממנהליה, בין במישרין ובין בעקיפים, שרשאים היו לעשותן רק לאחר אישור הועדה, כל זאת בטרם 
אישרה הועדה את בקשת ההתקשרות, רשאית הועדה ולו מטעם זה בלבד שלא לאשר את הבקשה 

 להעברת זכויות.

תאם ובכפוף להחלטת אישרה הועדה את הבקשה, ייכנס הסכם ההתקשרות לתוקף, בה ח. 
 הועדה ולהוראות תקנוני ההתאחדות.

 דחתה הועדה את הבקשה, לא תורשה ולא תאושר ההתקשרות נשוא הבקשה. ט. 

 הועדה, בין אם אישרה את הבקשה ובין אם דחתה אותה, תנמק את החלטתה. י. 

 ביטול  ההתאחדות רשאית, בכל עת, לחזור בה מהחלטה, גם לאחר א. א.7
 אישור   את ההתקשרות או להתנות את האישור בתנאיםשאישרה   
 נוספים באחד או יותר מהמקרים הבאים.  
 נתגלו עובדות חדשות העומדות בניגוד להוראות תקנון (1)  
 מתקנוני ההתאחדות ולתנאי האישור.   
 הסתבר כי האישור הוצא על סמך עובדות כוזבות, מצד (2)  
 שווא או פרט מהותי מטעה אחר.   
 הסתבר כי התאגיד פועל בניגוד לתנאי האישור, במהלך (3)  
 מימוש ההתקשרות.   
 בוצעו שינויים פרסונליים בקבוצה ו/או בתאגיד, אשר אינם (4)  
 עונים על "התנאים המקדמיים" המפורטים בתקנון זה.   
 במקרה בו פחת ההון העצמי של הקבוצה מההון העצמי (5)  
 נון זה ולא הושלם בתוך פרק הזמןהמינימלי הקבוע בתק   
 שקצבה הועדה.   

הועדה רשאית לבטל את אישור ההתקשרות גם מטעמים אחרים כגון, אך לא רק,  (6)
 פגיעה בענף הכדורגל, לרבות בדימוי הציבורי של הענף.

החליטה הועדה לחזור בה מהחלטתה בדבר אישור ההתקשרות, יחויב התאגיד הרוכש למכור  ב.
 זכויותיו בקבוצה בתוך פרק הזמן שקצבה הועדה.את כל 

 הודעה על ביטול ההתקשרות תישלח לקבוצה ולתאגיד.  

זה, לא לא בוצעה מכירת הזכויות בתוך פרק הזמן שקבעה הועדה, ובהתאם להוראות תקנון 
 יאושר רישומה של הקבוצה לעונת המשחקים הבאה.

האישיות הרוכשת להציג את טענותיה טרם מתן החלטה כאמור בסעיף זה, תזמן הועדה את  .ג
בפני הועדה. לא הופיעה האישיות הרוכשת בפני הועדה במועד אליו זומנה, רשאית הועדה 

 לדון ולקבל החלטה בהיעדרה.
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 סמכויות הועדה המאשרת ב.7

 על פי תקנון זה, רשאית הועדה: לוועדהבנוסף לכל סמכות המוקנית  .א

גיש הבקשה להעברת זכויות וכן על האישיות על מ₪  30,000להטיל קנסות עד לסך של  .1
א. 7הרוכשת, ככל שאושרה הבקשה, בכל מקרה בו התקיים תנאי והתנאים המנויים בסעיף 

 לעיל.

 לאשר בקשה להעברת זכויות ולהתנות את האישור בתנאים ובסייגים כפי שתמצא לנכון. .2

כי בוצעה למעשה, לחייב קבוצה להגיש בקשה להעברת זכויות בכל מקרה בו סברה הועדה  .3
 העברת זכויות בקבוצה אולם לא הוגשה בקשה כמתחייב מהתקנון.

 להגיש תלונה לתובע ההתאחדות כנגד כל מי שתמצא לנכון בכל הקשור להליך העברת זכויות. .4

 להזמין חקירה כלכלית לגבי האישיות הרוכשת ו/או מי ממנהליה. .5

אה, על עוד לא מילאה אחר להורות כי קבוצה לא תוכל להירשם לעונת המשחקים הב .6
הוראות הועדה וכן להורות על עיכוב בביצוע תשלומים המגיעים לקבוצה באמצעות 

 ההתאחדות, כל עוד לא מולאו הוראות הועדה.

מכויות הנתונות לה בתקנון זה, בהתאמה גם לגבי קבוצות בהן לא סליתן החלטות על פי ה .7
 ולגבי בעלי תפקידים בקבוצות אלה. תבוצעה העברת זכויו

 

קבוצה/תאגיד/אישיות רוכשת אשר בקשתם להעברת זכויות לא אושרה על ידי הועדה או  א. .8
 בוטל האישור שניתן, רשאים לערער על החלטת הועדה בפני בית הדין העליון של ההתאחדות.

 ועדה.ימים מיום שהומצאה לקבוצה/לתאגיד החלטת ה 7הערעור יוגש בתוך  ב. 

הדיון בפני בית הדין העליון יתקיים בהתאם לתקנון בית הדין העליון ובפני הרכב בראשות  ג. 
נשיא בית הדין העליון. נבצר מנשיא בית הדין העליון להשתתף בדיון, יישב בראש ההרכב חבר 

 נשיאות שימונה על ידי הנשיא.

 העדר  ור לעיל,אין באישור הבקשה ו/או בדחייתה ו/או בביטול אישור כאמ .9
 מחויבות  יצור מחויבות כלשהי, בין כספית ובין אחרת, של ההתאחדות כלפיכדי ל

 הקבוצה ו/או כלפי התאגיד.

 

 עונשין   קבוצה אשר תתקשר בניגוד להחלטת הועדה, תועמד לדין משמעתי .10
 תקנון המשמעת".ותהא צפויה לאחד או יותר מהעונשים הקבועים ב"

 עקרונות  הכלכלית והעסקית של קבוצה אשר העבירה זכויותפעילותה  א. .11
 הניהול  לעיל, תרוכז 2ניהול/בעלות לתאגיד, ובהתאם לאמור בסעיף   
 תקנון"ותנוהל במסגרת התאגיד, לרבות כל פעילות המתחייבת מ  
 בקרת תקציבים".  

 התאגיד ינוהל בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים ולתקנוני ב. 
 .ההתאחדות 

 התאגיד יבטיח קיום הקבוצה ופעילותה הרצופה ברמה ג. 
 ספורטיבית נאותה. 
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 התאגיד יבטיח את קיומה ופעילותה של מחלקת הנוער ויתקצב ד. 
 תקנון בקרת תקציבים".את פעולתה, כמתחייב ב" 

 
 מספר הקבוצות במחלקת הנוער של קבוצה הנמנית על ליגת העל 
 הנמנית על הליגה הלאומיתקבוצות ושל קבוצה  5-לא יפחת מ 
 קבוצות. 3-והליגה הארצית לא יפחת מ 

 התאגיד יקפיד על שמה הטוב ועל המוניטין של הקבוצה ושל ה.
 מחלקת הנוער. 

 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, רשאי התאגיד, בכפוף לכל ו.
 דין ולתקנוני ההתאחדות, לנהל את מחלקת הנוער במסגרת 
 וצה הבוגרת, לרבות במסגרת עמותה אומשפטית נפרדת מהקב 
 חברה שלא למטרות רווח. 

 בתקופת ההתקשרות יחולו על התאגיד ועל ממלאי תפקידים בו, ז.
 כל הוראות תקנוני ההתאחדות. 

 הון עצמי   ההון העצמי המינימלי של תאגיד, בהתאם לעקרונות החשבונאים .12
 מינימלי    המקובלים, לא יפחת מהסכומים המפורטים להלן:

 
 מיליון ש"ח לקבוצה 1.5-מהתקציב המאושר ולא פחות מ 10% א.

 בליגת העל. 

 אלף ש"ח לקבוצה 250-מהתקציב המאושר ולא פחות מ 10% ב. 
 בליגה הלאומית. 

 חלוקת  הכנסות קבוצה/תאגיד ישמשו למטרות הצלחתה המקצועית, א. .13
 רווחים     הספורטיבית והכלכלית של הקבוצה. 

 

 מבלי לגרוע מהעיקרון האמור בס"ק א' לעיל, רשאי תאגיד עסקי ב. 
 לחלק רווחים, בכפוף לקיום הון עצמי, מחושב לפי עקרונות 
 מההון העצמי המינימלי 150%-חשבונאים מקובלים, שלא יפחת מ 
 של התאגיד, הקבוע בתקנון זה. 

 מסחר   תאגיד רשאי לגייס הון במסגרת הנפקה ורישום הקבוצה למסחר .14
 בבורסה   בבורסה, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנוני ההתאחדות.

 נציג          בטל. .15
 הציבור          

 ערבות   על פי דרישת יו"ר הרשות, יפקיד התאגיד ברשות לבקרת א. .16
 בנקאית  תקציבים, ערבות בנקאית, בצירוף טופס תנאי מימוש הערבות 
  חתום על ידו. 

 500,00ש"ח לקבוצה בליגת העל,  1,000,000סכום הערבות יהא  ב.
 ש"ח לקבוצה בליגה 250,000-ש"ח לקבוצה בליגה הלאומית ו 
 הארצית.  

 הסכומים הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על פי מדד ג.
 15.1.2000אשר פורסם ביום  12/99חודש  

 עונת משחקים  יום לאחר תום אותה 90הערבות תהיה בתוקף עד  ד.
 והיא תחודש, מדי עונת משחקים, בהתאם לקביעת יו"ר הרשות, 
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 כאמור לעיל. 
 יו"ר הרשות יהא רשאי לממש את הערבות הבנקאית בהתאם  ה.

 ובכפוף לקבוע בתנאי מימוש הערבות ובתנאי שהודיע לתאגיד על 
 יום, לפני מימוש הערבות. 14כוונתו לעשות כן, לפחות  

 הרשות לממש את הערבות, ניתנת לערעור בפני החלטת יו"ר ו.
 מליאת הרשות. 
 ימים, ממועד הודעת יו"ר הרשות, על 7ערעור, כאמור, יוגש תוך  
 כוונתו לממש את הערבות. 

עונות משחקים מלאות מתום העונה שבמהלכה אושרה העברת הזכויות בקבוצה,  3בחלוף  ז.
ולבקש כי הוועדה תפתור אותו מהחובה כאמור בתקנון זה, רשאי תאגיד לפנות לוועדה 

 להפקיד בידי הרשות לבקרת תקציבים ערבות בנקאית כאמור בסעיף זה.

הוועדה תנמק את החלטתה תוך התייחסות לעמידת התאגיד בהוראות תקנון זה, בהוראות 
 עונות המשחקים האמורות. 3תקנון הרשות לבקרת תקציבים בהתנהלותו הכספית במהלך 

ה שלא לפתור את התאגיד מהפקדת ערבות בשל עבירות בהן הורשעו התאגיד החליטה הוועד
או ממלאי התפקידים בו בקשר לתקנונים הנ"ל, יוכל התאגיד להגיש בקשה נוספת לוועדה 

עונות משחקים ממועד ההרשעה האחרונה, בגינה נדחתה הבקשה לפטור  3רק בחלוף 
 מהפקדת ערבות.

 

חלף הערבות הבנקאית, סכום מזומן בגובה סכום הערבות התאגיד רשאי להפקיד ברשות  ח.
הבנקאית ובלבד שתוקנה לה הסמכות לחלט את הסכום המופקד בתנאים שבהם הייתה 

 מממשת את הערבות הבנקאית.

 

 שם  שמן המקורי של הקבוצה ושל קבוצות מחלקת הנוער, יישמר כפי שהיה .17
 הקבוצה     ".תקנון רישוםערב ההתקשרות, בכפוף לקבוע ב"

 

 חובות  התאגיד יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות, החבויות וההסדרים א. .18
 ההתחייבויות   של הקבוצה שהיו בתוקף, קודם ועובר לאישור בקשת   
 ההתקשרות.  

 בתקופת ההתקשרות יהיו שייווצרוכל החובות וההתחייבויות  ב.
 באחריות התאגיד.  

 איסור  מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם לא יהיו קבוצה או תאגיד ו/או )א( .19
 בעלות  מעורבים, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבוצת כדורגל אחרת  
 תלבצו  הנמנית על ליגת העל או הליגה הלאומית או הליגה הארצית.   

 על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל, רשאית הקבוצה לתקצב )ב(
 קבוצה אחרת, בכל הליגות ובלבדפעולותיה של מחלקת נוער של   
 שמחלקת נוער זו איננה שייכת לקבוצה הנמנית על אותה ליגה  
 זהה בה משתתפת הקבוצה התומכת או בליגה אחת נמוכה יותר.  
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 חובת הבוררות  כל סכסוך בין קבוצה לבין תאגיד ובין תאגיד לתאגיד אחר, בכל הנוגע .20
 זה, יובא להכרעת המוסדלהסכם העברת זכויות, בהתאם לתקנון 

 לבוררות שליד ההתאחדות. 

 חלות התקנון   ההתאחדות וכן החלטות מוסדותיה המנהלים ו/או הוראות תקנוני .21
 ומוסדות      השיפוטיים יחולו ויחייבו את התאגיד.

 השיפוט          

 םשינויי  האסיפה הכללית רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה, ברוב הקבוע .22
 בתקנון       ד לתקנון היסוד.14יף לסע 

 נספח א

 

 לכבוד
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 אצטדיון רמת גן

 

 בקשה לאישור העברת זכויות כדורגל
 

 אני הח"מ:__________________________________________________________ 
 

 תאחדות:__________________________________________________השם החברה ב
 
 

 מבקשת אישורכם להתקשר בהסכם להעברת זכויות בעלות/זכויות ניהול
 )מחק את המיותר( בקבוצה, לתאגיד שלהלן, בהתאם להוראות ולנאים

 הקבועות בתקנוני ההתאחדות לכדורגל בישראל.

 

 ______________________________________________שם התאגיד רוכש הזכויות:  
 

 פרטים נוספים:_______________________________________________________
 

           ________________________________________________________ 
 

 לבקשה זו מצורפים:
 
 שאלון. . 1
 תצהיר לאימות עובדות. . 2
 ת להפקדת ערבות.כתב התחייבו .3
 כתב התחייבות לכיסוי חובות. .4
 הסכם ההתקשרות. .5
 מסמכים נוספים: _______________ .6
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     _______________ 

 

 ידוע לנו כי על פי תקנוני ההתאחדות, אין להתקשר בהסכם להעברת זכויות
 בקבוצות כדורגל, כאמור לעיל, כל עוד לא אושרה בקשה זו על ידכם.

 
 

     

 מסמכים המצורפים לבקשה זו מהווים את כל המסמכים שנחתמו אוה
 ואין מידע רלוונטי נוסף, שעשוי להשפיע על קבלת הצדדיםשהוסכמו בין 

 ההחלטה לאישור ההתקשרות.
 

 בקשה זו חתומה על ידי נציגינו המוסמכים והחלטה בגינה נתקבלה כדין
 במוסדות החוקיים של החברה בהתאחדות:

 
1__________.____ 

 
2______________. 

 
 
 

__________________ __________________ __________________ 
 שם התאגיד         חותמת התאגיד               תאריך 
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 (1נספח א)
 
 

 שאלון פרטים לעמותה            
 המגישה הצעה לרכישת זכויות    
 בקבוצת כדורגל               

 

 שם העמותה:___________________ א. .1
 עברית              

 
          ____________________ 
 לועזית          

 

 מספר רישום: ב. 
 

 / _____________ _____________ מען העמותה:_____________/ ג. 
 מיקוד  רחוב, מס' בית    עיר/יישוב    

 
 טלפון:_____________  

 
 פוקס:_____________  

 
 מועד רישום העמותה: ד. 

 

 יש לצרף כנספחים לשאלון את המסמכים המפורטים להלן: .2
  
 תעודת ההתאגדות של העמותה, מאושרת בידי רשם העמותות.  א. 
 עותר מעודכן של תקנות העמותה, בצירוף כל ההחלטות שנתקבלו ב. 
 בעמותה, הטעונות צירוף לתקנון על פי דין.  
 תדפיס מעודכן מרשם העמותות, ובו שמות חברי העמותה, ג. 
 המנהלים ופירוט השעבודים.  
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 האם העמותה ו/או מי ממנהליה הורשע בביצוע עבירה פלילית א. .3
 )למעט עבירה תעבורה(?  

 לא □    כן  □   

 
 
 
 תלוי ועומד נגד העמותה ו/או מי ממנהליה כתב אישום עלהאם  ב.  
 וטרם הוכרע פסק הדין בעניינו? ביצוע עבירה   

 לא □    כן  □   

 
 האם יש הליכים משפטיים פליליים, אחרים או חקירות התלויים ג.  
 ועומדים נגד העמותה ו/או מי ממנהליה בעת מילוי שאלון זה?   

 לא □    כן  □   

 
 ג חיובית, פרט בהתאמה-אם התשובה לאחת מן השאלות א ד.  
 העבירה, באישום או ההליך, מגיש ההליך לשאלה, את נסיבות   
 ההרשעה או הוגש האישום, הייתהערכאת השיפוט, באיזו עבירה    
 מהו העונש שנגזר, מועד מתן גזר הדין ומספר התיק בבית המשפט.   

 לא □    כן  □   

 
 האם העמותה ו/או מי מחבריה ו/או מי מחברי הועדה הנם בעלי א. .4
 עניין בקבוצת כדורגל או האם היו בעלי שליטהשליטה או בעלי    
 או בעלי עניין כאמור, בשנה שקדמה להגשת הצעה זו?   

 לא □    כן  □   

 
 אם תשובה לסעיף א' חיובית, יש לפרט את העניין בקבוצה. ב.  
   __________________________________________ 
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 (2נספח א)
 

 

 תצהיר
 

הח"מ_________________ ת.ז ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 אני מכהן כחבר בהנהלת העמותה/חבר בדירקטוריון החברה __________________. .1

 

בשאלון המצורף לבקשה לרכישת זכויות בקבוצת  אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הכלולים .2
 __________________ הנם נכונים.

 

 

ידוע לי, כי ככל שיסתבר שהעובדות הכלולות בשאלון הינן כוזבות, רשאית ההתאחדות לבטל  את האישור ואת  .3
 ההתקשרות.

 

וה עילה לביטול אישור הרכישה נעשית עבור האישיות הרוכשת בלבד וידוע לי כי כל מצג שווא בעניין זה יהו .4
 הרכישה.

 

ידוע לי כי העברת הבעלות בקבוצה לאישיות הרוכשת, קודם לאישור הרכישה על ידי הועדה המאשרת, מהווה  .5
 עילה לביטול האישור.

 

 ידוע לי כי ניתן לרשום התאגיד כחברה עסקית בכפוף לכל דין. .6
 

 למינוי נציג ציבור.ידוע לי כי עלי לפעול כאמור בתקנון היסוד בכל הנוגע  .7
 

עם חתימתי על תצהיר זה, אקבל על עצמי בהתאמה את כל הוראות תקנוני ההתאחדות לכדורגל, לרבות אלו  .8
החלות על רכישת קבוצות כדורגל, ביטול הרכישה, ואת כפיפות האישיות הרוכשת לדין המהותי והמשמעתי 

 החל על כל התאגידים חברי ההתאחדות והיחידים הרשומים בה.
 

 _________________                                                             .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .9
חתימת המצהיר      

 
 אישור

 
 הני מאשר כי ביום ______________ הופיע)ה( בפני, עו"ד ___________________
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אחרי שהזהרתיו)ה( כי עליו)ה( להצהיר אמת וכי יהיה מר/גב'_______________ ת.ז.______________, ו
)תהיה( צפוי)ה( לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה )תעשה( כן, אישר)ה( את נכונות התצהיר דלעיל 
 וחתם)חתמה( עליו בפני.
 
____________________                              ___________________ 

חותמת                                                                    עו"ד               
           

 

 (3נספח א)
 
 

 לחברה בע"משאלון פרטים             
 המגישה הצעה לרכישת זכויות          
 בקבוצת כדורגל                   

 

 :__________________שם החברה א. .1 
 עברית     
      
          __________________ 
 לועזית     

 מספר רישום: ב.  

 _____________ / _____________ מען העמותה:_____________/ ג.  
 מיקוד  רחוב, מס' בית    עיר/יישוב     

 
 טלפון:_____________   

 
 פוקס:_____________   

 
 

 מועד רישום העמותה: ד.  
 מועד תחילת ניהול עסקים: ה.  
 הון עצמי מינימאלי: ו.  

 יש לצרף כנספחים לשאלון את המסמכים המפורטים להלן: .2 
 

 תעודת ההתאגדות של החברה, מאושרת בידי רשם החברות. א.  
 עותק מעודכן של תקנון החברה, בצירוף כל ההחלטות המיוחדות ב.  
 פי דין. שנתקבלו בחברה הטעונות צירוף לתקנון על   
 תדפיס מעודכן מרשם החברות בדבר הון החברה, פירוט בעלי ג.  
 המניות, פירוט המנהלים והשעבודים.   
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 האם חברה ו/או מי ממנהליה הורשע בביצוע עבירה פלילית  א. .3 
 )למעט עבירות תעבורה(?                                        

 לא □    כן  □   

 

 ועומד נגד החברה ו/או מי ממנהליה כתב אישום עלהאם תלוי  ב. 
 ביצוע עבירה וטרם הוכרע פסק הדין בעניינו?  

 לא □    כן  □  

 האם יש הליכים משפטיים פליליים, אחרים או חקירות התלויים ג. 
 ועומדים נגד החברה ו/או מי ממנהליה בעת מילוי שאלון זה?  

 לא □    כן  □    

 
 ג חיובית, פרט, בהתאמה-מן השאלות א אם התשובה לאחת ד. 
 לשאלה, את נסיבות העבירה, האישום או ההליך, מגיש ההליך,  
 ההרשעה או הוגש האישום, הייתהערכאת השיפוט, באיזו עבירה   
 מהו העונש שנגזר, מועד מתן גזר הדין ומספר התיק בבית המשפט.  

 לא □    כן  □   

 
 מחבריה ו/או מי מחברי הועדה הנם בעליהאם העמותה ו/או מי  א. .4

 שליטה או בעלי עניין בקבוצת כדורגל או האם היו בעלי שליטה  
 או בעלי עניין כאמור, בשנה שקדמה להגשת הצעה זו?  

 לא □    כן  □  

 אם התשובה לסעיף א' חיובית, יש לפרט את העניין בקבוצה. ב. 
  ___________________________________________ 

 

5. 1_________________________. 
 

 2_________________________. 
 
 

   
  ____________________   ____________________ 
 תאריך     חותמת החברה       
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 תצהיר

 
 

 ___________________, ת.ז. _______________________אני הח"מ
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועיםלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 

 אני חבר כמנהל בחברה  ____________________________ .1

 אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הכלולים בשאלון המצורף לבקשה .2  
 לרכישת זכויות בקבוצת__________________ הנם נכונים.   
 ידוע לי שככל שיסתבר כי עובדות הכלולות בשאלון הנן כוזבות,  .3  

 רשאית ההתאחדות לבטל ההתקשרות.    
 זהו שמי ותוכן תצהירי זה אמת. .4  

 
 
 

       __________________ 
 חתימת המצהיר              

 

 

 אישור      

 

 ________,הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ________
  _______, ואחרי שהזהרתיו מר___________________ ת.ז ______ 
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא כי עליו  

 צהיר דלעיל וחתם בפני. תאישר את נכונות היעשה כן,   
 
 

 _______________      _________________                               
 עורך די       חותמת         
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 (4)נספח א

 

 לכבוד
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 אצטדיון רמת גן

 

 כתב התחייבות להפקדת ערבות בנקאית הנדון:
 בעניין התקשרות לרכישת זכויות בקבוצה   

 

 ,אני הח"מ, מתחייב/ת בזאת להמציא לידיכם, בעניין התקשרות הנ"ל
 אוטונומית על פי הוראות יו"ר הרשות לבקרתערבות בנקאית )כספית( 

 תקציבים, במועד ובהתאם לתנאי המימוש שייקבעו על ידי ועל פי העקרונות
 הקבועים בתקנוני ההתאחדות.

 
 התחייבות זו הנה בלתי חוזרת.

 
 החלטה בגין התחייבות זו נתקבלה כדין במוסדותיי החוקיים.

 
 ים:התחייבות זו חתומה על ידי הנציגים המוסמכ

 
1_____________________. 

 
2_____________________. 
 

 

 

________________  ________________  ________________ 
  חתימה            שם    תאריך
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 (5)נספח א

 לכבוד
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

  כתב התחייבות לכיסוי חובות הנדון:
 בעניין התקשרות לרכישת זכויות    

 בקבוצת כדורגל  

 

 מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות, החבויות וההסדריםהח"מ,  ואנ
 הכספיים והאחרים של ______________ שיביו בתוקף במועד אישור

 הבקשה להעברת זכויות בקבוצת הכדורגל _____________________
 התחייבות זו הנה בלתי חוזרת.

 
 הריני לאשר כי החלטה בגין כך נתקבל כדין במוסדות החוקיים של התאגיד.

 רצ"ב העתק ההחלטה.
 

 התחייבות זו חתומה על ידי הנציגים המוסמכים. 
 
1_____________________. 

 
2_____________________. 
 

________________     ________________ 

 תאריך      חותמת התאגיד   

 

 אישור
 

 _______________ ב"כ התאגיד _____________________ עו"ד ,ני הח"מא  
 מאשר כי ביום _____________ נתקבלה כדין במוסדות החוריים של התאגיד  
 ההחלטה המצורפת לכתב התחייבות זה.  
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  _______________  _________________  _______________ 
 שם    חותמת              תאריך          

 
 

       *** 
 
 


