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רישום
קבוצה

הגדרת קבוצה
"קבוצה מקצוענית" — קבוצה הנמנית על ליגת העל והליגה
הלאומית.
"קבוצה לא מקצוענית" — קבוצה הנמנית על ליגה א' ,ליגה ב',
ליגה ג' ,ליגות נוער ,נערים וילדים וכן קבוצות בליגות לנשים.
קבלת חברה חדשה בהתאחדות
החברות בהתאחדות הנה לקבוצות בוגרים בלבד.
.1
קבלת קבוצה כחברה חדשה בהתאחדות ,תיעשה בהתאם
.2
לקבוע בתקנון היסוד.
רישום קבוצה חדשה
התקבלה קבוצה כחברה חדשה בהתאחדות ,תגיש למשרדי
.1
ההתאחדות "שאלון רישום" — "נספח א'" — ותצורף
לליגה הנמוכה ביותר.
א .קבוצת בוגרים החברה בהתאחדות רשאית לרשום במסגרתה
.2
קבוצות נוער ,נערים וילדים ,כמפורט להלן:
קבוצת נוער אחת בלבד.
.1
שתי קבוצות נערים ,בכל שכבת גיל.
.2
שתי קבוצות ילדים ,בכל שכבת גיל.
.3
על אף האמור לעיל ,קבוצת בוגרים רשאית לרשום
.4
במסגרתה קבוצה שלישית בכל שכבת גיל ילדים ובשכבת
גיל נערים ג' ,הכל בכפוף לנספח יט לתקנון זה .רישום
כאמור ייעשה באמצעות הגשת "שאלון רישום נספח ב 1ו–
ב."2
אין באמור בסעיף קטן א' לעיל ,בכדי לגרוע מחובת
ב.
רישום קבוצות נוער ,נערים וילדים כאמור בתקנון
היסוד.
הוראות מעבר :קבוצות בוגרים אשר בעונת המשחקים
 2114-2113היו פעילות במסגרתן מספר קבוצות גבוה יותר
מהמכסה הקבועה בסעיף קטן א' ,יהיו רשאיות להמשיך
פעילותן של קבוצות אלה עד לתום עונת המשחקים -2115
.2116
חידוש רישום קבוצה
קבוצה הרשומה בהתאחדות תחדש רישומה לפני כל תחילת
.1
עונת משחקים באמצעות "שאלון רישום" — נספח א' —
במועדים שייקבעו על ידי ועדת הליגה והגביע ("תקופת
3

ד.

.2

א.

הרישום").
קבוצה מקצוענית המחדשת את רישומה תגיש מידי שנה
1א.
תכנית לפיתוח מחלקות הנוער לתקופה שבין  3-7שנים,
אשר תכלול ,בין השאר ,יעדים ומטרות של המחלקות ,ארגון
ומנהלה ,דרישות מינימליות לתפעול המחלקות ,פיתוח
תשתיות ,משאבים כלכליים לביצוע תכנית חינוכית הכוללת
איסור שימוש בחומרים אסורים —  , Anti-Dopingתמיכה
רפואית ותהליכי סקירה ומשוב להערכת תוצאות.
קבוצה מקצוענית המחדשת את רישומה תמנה איש קשר
1ב.
בין האוהדים להנהלה כאמור בתקנון היסוד.
איש הקשר יקיים מעת לעת פגישות עם הנהלת המועדון
וישתף פעולה עם גורמי הביטחון של הקבוצה בכל הנוגע
לביטחון ואבטחה.
קבוצה המחדשת רישומה במהלך תקופת הרישום תהא
.2
חייבת בתשלום אגרת חידוש רישום ,כפי שתיקבע מעת
לעת על ידי הנהלת ההתאחדות ו/או מזכירות ההתאחדות.
קבוצה מקצוענית אשר הרשות לא אישרה את תקציבה,
.3
לא תורשה לשחק בליגה אליה נרשמה ,והיא תרד,
אוטומטית ,לליגה נמוכה יותר ,כאמור בתקנון בקרת
תקציבים.
ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר את רישומה של קבוצת
.4
בוגרים בליגה ג' ,קבוצת נשים בליגה השנייה ,קבוצת נערות,
קבוצת נוער מחוזית ,נערים מחוזית ,ילדים וטרום ילדים גם
לאחר תום מועד הרישום לעונת משחקים ובתנאי שהדבר
איננו פוגע בהתנהלות הספורטיבית של הליגה וקיים מקום
פנוי באותה ליגה .רישום כאמור הינו ובכפוף לתשלום אגרת
רישום מיוחדת כפי שתיקבע מעת לעת על ידי הנהלת
ההתאחדות ו/או מזכירות ההתאחדות.
מספר שחקנים הרשומים בקבוצה
מספר שחקנים הרשומים בקבוצה חדשה או בקבוצה המחדשת
רישומה יהיה בהתאם לקבוע בתקנון היסוד.
מבלי לגרוע מהאמור ,כל עוד לא התקיימו לגבי שחקן הוראות
סעיף 3א להלן בדבר תנאים להשתתפות בפעילות ספורטיבית,
לא יהיה השחקן רשאי ליטול חלק בפעילות הקבוצה.
הגדרת שחקן
כל מקום בתקנון בו מופיעה המילה "שחקן" במשמע גם
"שחקנית" ,על כל הנובע והמשתמע מכך ובשינויים המחויבים
4

רשום
שחקן

והמיוחדים לנשים ולגברים:
שחקן הנו כל מי שזכאי להיות רשום בקבוצה המסונפת
.1
להתאחדות ובלבד שהתקיימה לגביו אחת מן החלופות
שלהלן:
אזרח ישראלי.
א.
עלה לישראל לפי "חוק השבות" והמציא להתאחדות
ב.
תעודה של משרד הפנים המעידה על אזרחותו
הישראלית על פי חוק האזרחות ,התשי"ב ,1952-וכן
המציא להתאחדות אישור רשויות צה"ל  ,כי מילא
חובתו על פי חוק שירות בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו.1986-
קיבל אזרחות ישראלית לאחר כניסתו לישראל
ג.
והמציא להתאחדות תעודה של משרד הפנים המעידה
על אזרחותו הישראלית על פי חוק האזרחות,
התשי"ב ,1952-וכן המציא להתאחדות אישור
רשויות צה"ל ,כי מילא חובתו על פי חוק שירות
בטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו .1986-
קיבל את אישורה של נשיאות ביה"ד העליון לאחר
ד.
שהוכיח לנשיאות את כנות כוונותיו להפוך לאזרח
ישראלי ולמלא את חובתו על פי חוק שירות בטחון
[נוסח משולב] ,התשמ"ו ,1986-תוך פרק זמן סביר.
על אף האמור בסעיף  1דלעיל ,מי שקיבל אזרחות לאחר
.2
כניסתו לישראל ,כאמור בסעיף א'1ג שלעיל ,לא יהיה זכאי
להיות רשום בקבוצה הנמנית על ליגת העל והליגה
הלאומית ,אלא לאחר שחלפו שתי עונות משחקים מיום
שקיבל את האזרחות הישראלית והמציא להתאחדות את
האישור מאת רשויות צה"ל ,כאמור לעיל.
בפרק זמן זה יהיה זכאי להיות רשום כשחקן זר בקבוצה
בליגת העל ובליגה הלאומית ,בכפיפות להוראות תקנון זה.
ב.

רישום שחקן חדש
רישום שחקן חדש ייעשה באמצעות "טופס הרשמה",
.1
"נספח ב 1ו–ב ,"2חתום על ידי השחקן והקבוצה ובצירוף
חותמת הקבוצה.
לטופס ההרשמה יצורפו :טופס הצהרה בדבר כשירותו
.2
הרפואית של השחקן ,כאמור ב"תקנון הרפואי" ו– 2תמונות
מזהות.
בעת ביצוע הרישום ,לצורך אימות פרטי השחקן ,תוצג
.3
5

ג.

תעודת זהות ,או תעודת לידה ,או דרכון או תעודת עולה של
השחקן.
קבוצה בליגה המקצוענית הרושמת שחקן חדש חייבת,
.4
בנוסף למפורט בתקנון זה ,לקבל את אישור הרשות לבקרת
תקציבים ,כמפורט בתקנון בקרת תקציבים.
שחקן חדש רשאי ליטול חלק במשחקי קבוצתו
(א)
.5
ובלבד שרישומו אושר עד לתום תקופת הרישום
בליגה אליה משתייכת קבוצתו.
נרשם שחקן חדש לאחר המועד האמור לעיל ,יוכל
(ב)
ליטול חלק במשחקי קבוצתו בעונת המשחקים
הבאה ובכפוף להוראות תקנון זה בדבר חידוש
רישום שחקן.
על אף האמור בס"ק (א) דלעיל ,שחקן הנרשם ,על פי
(ג)
גילו ,לקבוצת נערים או ילדים ,רשאי ליטול חלק
במשחקי קבוצתו ,מיד לאחר שרישומו אושר.
על רישום שחקן חדש תחולנה הוראת נספח "ההוראות
.6
הכלליות — פעולות רישום".
רישום שחקן זר
"שחקן זר" — מי שלא התקיימה לגביו אף לא אחת מן
.1
החלופות המנויות בסעיף 2א'( 1א' – ד') דלעיל.
קבוצה הנמנית על ליגת העל רשאית לרשום
(א)
.2
בשורותיה במסגרת ההתאחדות ובו זמנית — עד 5
שחקנים זרים.
קבוצה הנמנית על הליגה הלאומית ,רשאית לרשום
(ב)
בשורותיה במסגרת ההתאחדות ובו זמנית — עד 3
שחקנים זרים.
יתר הקבוצות בליגות האחרות ,זולת אלו האמורות
(ג)
לעיל ,לא תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שחקנים
זרים בכל מספר שהוא.
רישום שחקן זר בקבוצה הנמנית על ליגת העל או הליגה
.3
הלאומית במסגרת ההתאחדות ,ייעשה בכפוף לקיומם
המצטבר ובהתאמה של התנאים הבאים:
הוגשה "בקשה להבאת שחקן זר" — נספח ד'
(א)
ונתקבל אישור ההתאחדות לכך.
הומצאו להתאחדות כל המסמכים הבאים:
(ב)
טופס בקשה לרישום שחקן זר" ,נספח ה'".
()1
טופס העברה בינ"ל מההתאחדות בה היה
()2
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()1

השחקן רשום לאחרונה.
דרכונו של השחקן הזר.
()3
שתי תמונות דרכון מזהות.
()4
טופס הצהרה בדבר כשירותו הרפואית של
()5
השחקן הזר ,כאמור ב"תקנון הרפואי".
אישור הרשות לבקרת תקציבים ,כאמור בתקנון
()6
"בקרת תקציבים".
היה גילו של השחקן הזר מתחת ל– 18שנים,
()7
תצרף הקבוצה ,בנוסף לאמור לעיל ,הסכמה
בכתב של הורי/אפוטרופסי השחקן לרישומו של
השחקן בקבוצה .חתימת ההורה/האפוטרופוס
תאומת על ידי נוטריון או קונסול כללי של
ישראל במדינה בה בוצעה החתימה.
קבוצה ,אשר קלטה שחקן זר בשורותיה ,במסגרת
א.
.4
המספר המותר לרישום ,רשאית להחליפו בשחקן זר
אחר בתנאי שתשחרר את השחקן הזר הרשום
בשורותיה לקבוצה בהתאחדות לאומית אחרת ,על פי
הקבוע בתקנון פיפ"א ,או שתעבירו/תשאילו לקבוצה
אחרת במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל ובתנאי
שהקבוצה הקולטת בישראל רשאית לרשום את
השחקן במסגרתה ,על פי הוראות תקנון זה.
לא עלה בידי קבוצה להעביר/להשאיל את השחקן,
ב.
כאמור לעיל ,רשאית הקבוצה להחליפו בשחקן זר
אחר ,בכפוף לקיום כל האמור להלן:
הקבוצה המציאה לרשות לבקרת תקציבים
אישור בכתב של השחקן (מתורגם לשפת האם
של השחקן) ולפיו אין לו תביעות כספיות כלשהן
כנגד הקבוצה .לחילופין ,התחייבות בכתב מגובה
בבטוחות ספציפיות שאושרו על ידי יו"ר הרשות
לבקרת תקציבים להבטחת תשלום מלוא השכר,
התשלומים וההוצאות להם התחייבה הקבוצה
כלפי השחקן על פי החוזה.
הקבוצה לא תהיה רשאית לשתף את השחקן במשחקיה,
()2
ללא יוצא מן הכלל ,עד לתום עונת המשחקים.
הקבוצה תתחייב לאפשר לשחקן ,ככל שיהיה מעוניין בכך,
()3
להשתתף באימוני הקבוצה.
הקבוצה תפקיד במשרדי ההתאחדות הסכמה
()4
7

ג.

ד.

.5

א.

ב.

בלתי חוזרת לשחרור השחקן לכל קבוצה
שיחפוץ ,אלא אם הסכים השחקן אחרת.
אין במתן הסכמה ,כאמור לעיל ,כדי לגרוע
מזכותה של הקבוצה לקבלת תמורה כספית בגין
העברת השחקן לקבוצה אחרת ,ככל שהיא
זכאית לכך על פי תקנון ההתאחדות ו/או תקנון
פיפ"א.
בהתקיים כל האמור בס"ק ב' לעיל ,לא יימנה השחקן
במכסת השחקנים הזרים המותרת לרישום בליגה בה
נמצאת הקבוצה ,על אף שהינו רשום בשורותיה.
החלפת שחקן כאמור בס"ק ב' ו–ג' לעיל תוגבל לשני
שחקנים זרים במהלך עונת משחקים והכל בכפוף
להוראות תקנון זה בדבר מועדי רישום ,העברות
והשאלות.
קבוצת נערים וילדים ,בין אם היא מסונפת לקבוצה
מקצוענית ובין אם היא מסונפת לקבוצה לא
מקצוענית ,תהא רשאית לרשום בשורותיה עד שני
שחקנים זרים ובלבד ,שבהתאם לגילם הם זכאים
להירשם בקבוצה ,כאמור.
קבוצת נוער ,בין אם היא מסונפת לקבוצה מקצוענית
ובין אם היא מסונפת לקבוצה לא–מקצוענית ,תהא
רשאית לרשום בשורותיה שחקן זר אחד ובלבד
שבהתאם לגילו הוא זכאי להירשם בקבוצה ,כאמור,
והתמלאו הוראות פיפ"א בעניין העברת שחקנים
קטינים.
שחקן זר הרשום בקבוצת נוער ,רשאי לשחק גם
בקבוצת הבוגרים של קבוצתו בכפוף לאמור להלן:
()1
()2

()3

קבוצת הבוגרים הינה קבוצה הרשאית לשתף
בשורותיה שחקנים זרים.
קבוצת הבוגרים לא מיצתה את המכסה
המותרת לרישום של שחקנים זרים בליגה בה
היא נוטלת חלק.
שיתפה קבוצת הבוגרים שחקן זר הרשום
בקבוצת נוער ,כאמור ,יראו שחקן מסוים זה
כשחקן המשלים את המכסה המותרת לרישום
בקבוצת הבוגרים ,ובמקרה כאמור ,קבוצת
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ג.

.6

א.

ב.

.7

הבוגרים לא תהא רשאית לשתף שחקן זר אחר
מקבוצת הנוער ,אלא אם מספר השחקנים
הזרים הרשום בפועל בקבוצת הבוגרים מאפשר
שיתוף של שחקן נוער זר נוסף.
על אף האמור בס"ק ( )3לעיל ,רשאית קבוצת
()4
הבוגרים ,פעם אחת במהלך עונת משחקים,
להחליף שחקן נוער זר אשר שותף במשחקיה
בשחקן נוער זר אחר ,והיא לא תוכל להמשיך
ולשתף את השחקן המוחלף במהלך אותה עונת
משחקים ,אלא אם מספר השחקנים הזרים
הרשומים בשורותיה יאפשר זאת.
השלימה קבוצת הבוגרים את מכסת השחקנים
()5
המותרת לרישום בשורותיה ,לא תהא רשאית
להמשיך ולשתף במשחקיה שחקן נוער זר ,כל עוד
מכסת הרישום מלאה.
שיתוף שחקן נוער זר בקבוצה בוגרת ו/או
()6
החלפתו בשחקן נוער זר אחר ,כאמור לעיל,
מותנה במתן הודעה בכתב למחלקת רישום
בהתאחדות.
קבוצה המבקשת רישומו של שחקן כאמור ,יחולו
לגביו הוראות תקנון זה בדבר רישום שחקן חדש.
שחקן זר רשאי ליטול חלק במשחקי קבוצתו ובלבד
שרישומו אושר עד לתום תקופת הרישום בליגה אליה
משתייכת קבוצתו.
נרשם שחקן זר לאחר המועד הנ"ל ,יוכל ליטול חלק
במשחקי קבוצתו החל מעונת המשחקים הבאה
ובכפוף להוראות תקנון זה בדבר חידוש רישום שחקן
חדש.
על אף האמור בס"ק ב' דלעיל ,שחקן זר ,הנרשם על
פי גילו ,לקבוצת נערים או ילדים ,רשאי ליטול חלק
במשחקי קבוצתו ,מיד לאחר שרישומו אושר.

קבוצה בליגת העל ובליגה הלאומית ,החותמת על הסכם
עם שחקן זר ,כמוגדר ב"תקנון בקרת תקציבים" ,תכלול
במסגרתו הוראות כלהלן:
במקרה של ירידת הקבוצה לליגה ,בה מספר
(א)
9

(ב)

(ג)

.8
.9

ג.1

השחקנים הזרים המותרים לרישום נמוך יותר מהליגה
ממנה ירדה הקבוצה או שחל איסור על רישום
שחקנים זרים בקבוצות הנמנות על אותה ליגה ,יועבר
או יושאל השחקן על ידי הקבוצה בה הוא רשום
לקבוצה אחרת ,וזאת במהלך פגרת המשחקים אך
לא יאוחר מ– 14ימים לפני תחילת עונת המשחקים
בליגה בה משחקת הקבוצה בה הוא רשום.
לא עבר/הושאל השחקן ,בהתאם לאמור לעיל ,יחולו
הוראות סעיף  14לתקנון הרישום ("המוסד למעמד
השחקן").
בכל מקרה שהוראות תקנון זה בדבר רישום "שחקן
זר" — תשונינה או תבוטלנה ,יפקע מאליו ההסכם
שבין הקבוצה לבין השחקן הזר ,בתום עונת
המשחקים השוטפת ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בוטל.
בוטל.

שיתוף שחקן במשחקי גביע הטוטו
קבוצה מקצוענית ("הקבוצה הבוחנת") רשאית לשתף שחקן במשחקי גביע הטוטו
.1
בכפוף לאמור להלן:
הומצאה להתאחדות הסכמה בכתב של הקבוצה האחרונה בה היה רשום
(א)
ושיחק השחקן בעונת המשחקים הקודמת כאמור בנספח ד  1לתקנון זה.
אולם אם שחקן קשור בהסכם תקף עם קבוצה מקצוענית ,הקבוצה
המקצוענית שעמה הוא קשור היא זו שתידרש הסכמתה.
הומצא להתאחדות טופס הצהרה בדבר כשירותו הרפואית ליטול חלק
(ב)
במשחקי כדורגל כאמור ב"תקנון רפואי".
הוצא לשחקן ביטוח כמתחייב מהוראות חוק הספורט ,התשמ"ח – 1988
(ג)
ותקנותיו.
השחקן לא היה רשום ו/או שיחק בליגה בה שיחקה הקבוצה הבוחנת
(ד)
במהלך עונת המשחקים הקודמת או כל חלק ממנה.
קבוצה בוחנת תהא רשאית לשתף עד  3שחקנים שונים כאמור בכל עונת
(ה)
משחקים ולא תהא רשאית לשתף כאמור יותר משחקן נבחן אחד כאמור
במשחק בודד.
שחקן יהא רשאי להבחן כאמור רק בקבוצה אחת בליגה הלאומית או
(ו)
בליגת העל במהלך כל עונת משחקים רלוונטית.
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(ז)
(ח)

ד.

ה.

.3

שיתוף כאמור לא יתקיים לאחר סיום מועד רישום השחקנים הראשון
לאותה עונת משחקים.
אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות וחובות הצדדים
להסכמות אלה על פי הוראות תקנוני ההתאחדות.

שיתוף שחקן זר במשחקי מבחן
קבוצה בליגת העל או בליגה הלאומית רשאית לשתף שחקן
.1
זר במשחקי גביע הטוטו ,על אף שלא נרשם במסגרת
ההתאחדות ובכפוף לאמור להלן:
הוגשה בקשה להתאחדות להבאת שחקן זר (נספח ד')
(א)
אליה צורפה הסכמה בכתב של הקבוצה בחו"ל בה
רשום השחקן ,המתירה שיתופו במשחקי המבחן.
הומצא טופס הצהרה בדבר כשירותו הרפואית ליטול
(ב)
חלק במשחקי כדורגל כאמור ב"תקנון רפואי".
הוצא לשחקן ביטוח כמתחייב מהוראות חוק
(ג)
הספורט ,התשמ"ח ,1988 -ותקנותיו.
קבוצה לא תשתף במהלך משחק ,בעת ובעונה אחת ,מספר
.2
שחקנים זרים העולה על המכסה המותרת הנקובה בתקנון
זה ובהתייחס לליגה בה הקבוצה נוטלת חלק.
מועדים
רישום שחקן חדש ורישום שחקן זר ,יבוצעו במועדים הקבועים
בהוראות כלליות – פעולות רישום (נספח ט"ו).
א.

ב.

ג.
ד.

קבוצה הרשומה בהתאחדות תחדש את רישום שחקניה
()1
בהתאחדות לפני תחילת עונת משחקים ,במועדים
ובאמצעות טפסים על פי ההנחיות כפי שייקבעו על ידי
מנכ"ל ההתאחדות.
קבוצה רשאית לבטל רישומו של שחקן הרשום בשורותיה
()2
במהלך תקופת הרישום הקבועה בתקנון ובלבד שניתנה לכך
הסכמה בכתב של השחקן ,ולגבי שחקן קטין — של
האפוטרופוס שלו.
קבוצה המחדשת רישום שחקניה ,כאמור לעיל ,תהא חייבת
בתשלום אגרות חידוש רישום ,כפי שתיקבענה מעת לעת ,על ידי
הנהלת ההתאחדות ו/או מזכירות ההתאחדות.
תנאי לחידוש רישומו של שחקן הנו הגשת טופס הצהרה בדבר
כשירותו הרפואית של השחקן כאמור ב"תקנון הרפואי".
קבוצה הנמנית על ליגת העל או הליגה הלאומית המחדשת רישום
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חידוש
רישום
שחקן

ה.

ו.
ז.
ח.

שחקן חייבת ,בנוסף למפורט בתקנון זה ,לקבל את אישור הרשות
לבקרת תקציבים כמפורט ב"תקנון בקרת תקציבים".
רשמה קבוצת בוגרים (להלן "קבוצת האם") במסגרתה קבוצת
נוער ו/או נערים ו/או ילדים ,תהווה כל קבוצה יחידת רישום
נפרדת והקבוצה תחדש את רישום שחקניה בהתאחדות ,כאמור
בס"ק א' דלעיל.
שחקן ,רשאי להירשם ולשחק ,בעת ובעונה אחת ,אך ורק בקבוצה
אחת.
שיתוף שחקן בקבוצה המהווה יחידת רישום נפרדת מקבוצה
אחרת מאותו שנתון גיל ומאותה קבוצת אם -אסורה.
למרות האמור בס"ק ו' דלעיל ,שחקן יהא רשאי לשחק גם
בקבוצה שאינו רשום בה ,הנמנית אף היא על קבוצת האם,
בהתאם לאמור להלן –
( )1שחקן בשנתון נוער – רשאי לשחק גם בקבוצת בוגרים.
( )2שחקן בשנתון נערים א' – רשאי לשחק גם בקבוצת נוער.
( )3שחקן בשנתון נערים ב' – רשאי לשחק גם בקבוצת נערים א'.
( )4שחקן בשנתון נערים ג' -רשאי לשחק גם בקבוצות נערים ב'.
( )5שחקן בשנתון ילדים א' – רשאי לשחק גם בקבוצות נערים ג'.
( )6שחקן בשנתון ילדים ב' – רשאי לשחק גם בקבוצות ילדים א'.
( )7שחקן בשנתון ילדים ג' – רשאי לשחק גם בקבוצות ילדים ב'.
( )8שחקן בשנתון ילדים טרום ליגה א' – רשאי לשחק גם בקבוצות ילדים ג'.
( )9שחקן בשנתון ילדים טרום ליגה ב' – רשאי לשחק גם בקבוצות ילדים טרום
ליגה א'.
( )11קבוצת נוער/נערים/ילדים לא תהיה רשאית לשתף במשחקיה שחקנים זרים
קטינים במספר העולה על המותר לרישום בשורותיה.
( )11קבוצת נוער רשאית לשתף בכל אחד ממשחקיה עד  4שחקנים על אף שאינם
נמנים על שנתון נוער ,ובתנאי שהתמלאו לגביהם כל התנאים שלהלן:
( )1השחקן רשום בקבוצה הבוגרת ורשאי לשחק בה.
( )2השחקן היה רשום בקבוצת הנוער של הקבוצה הבוגרת במהלך כל עונת
המשחקים הקודמת או הושאל בעונת המשחקים הקודמת וחזר לקבוצת
האם שלו ,בה שיחק מרבית שנותיו.
( )3השחקן הינו בשנתון גיל אחד בלבד מעל שנתון קבוצת הנוער.
( )4השחקן נמנה על רשימה של  6שחקנים הרשומים בקבוצה הבוגרת ואשר
אושרה לצורך כך ,עד לתום תקופת הרישום ,ע"י מחלקת הרישום ,עפ"י
פניית קבוצת הנוער.
( )5הקבוצה לא תוכל לשתף בו זמנית יותר משלושה שחקנים מבין הארבעה
הרשומים בטופס המשחק.
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ח.1

( (11א) קבוצת נוער ,אשר אינה מסונפת לקבוצה בוגרת,
רשאית לשתף בכל אחד ממשחקיה עד  4שחקנים על
אף שאינם נמנים על שנתון נוער ,ובתנאי שהתמלאו
לגביהם כל התנאים שלהלן:
השחקן הגיש בקשה אשר נחתמה על ידו במהלך
()1
שלושת החודשים שקדמו לתחילת עונת המשחקים,
בה הוא מצהיר כי הוא מעוניין להישאר עונה נוספת
בקבוצת הנוער.
השחקן היה רשום בקבוצת הנוער ,בה הוא מבקש
()2
לשחק ,במהלך כל עונת המשחקים הקודמת או
הושאל בעונת המשחקים הקודמת וחזר לקבוצת
הנוער ,בה שיחק מרבית שנותיו.
השחקן הינו בשנתון גיל אחד בלבד מעל שנתון
()3
קבוצת הנוער.
השחקן נמנה על רשימה של  6שחקנים הרשומים
()4
בקבוצת הנוער ואשר אושרה לצורך כך ,עד לתום
תקופת הרישום ,ע"י מחלקת הרישום ,עפ"י פניית
קבוצת הנוער.
הקבוצה לא תוכל לשתף בו זמנית יותר משלושה
()5
שחקנים מבין הארבעה הרשומים בטופס המשחק.
(( )12בוטל)
קבוצת ילדים א' ,ילדים ב' ,ילדים ג' ,טרום ילדים א' ,טרום
()13
ילדים ב' וטרום ילדים ג' רשאיות לשתף במסגרתן עד 2
שחקנים משנתון גיל גבוה יותר במהלך עונת משחקים
ובתנאי שנתמלאו לגביהם התנאים שלהלן:
השחקנים הם ילידי נובמבר -דצמבר.
.1
הקבוצה הגישה את שמות השחקנים עד לתום תקופת
.2
הרישום להתאחדות.
שחקן נוער/נערים/ילדים אשר בקבוצת האם בה הוא רשום ,או
מבקש להירשם ,לא רשומה קבוצה בשנתון אליו הוא משתייך,
יהא רשאי להירשם בקבוצה של שנתון גיל אחד מעליו.
במקרה כאמור לא יחולו על שחקן זה הוראות ס"ק ח' לעיל.

ט.

שחקן בשנתון ילדים טרום ליגה ב' – אינו רשאי לשחק בקבוצת
ילדים ג'.

י.

קבוצת אם ,אשר לא רשמה במסגרתה קבוצת ילדים טרום ליגה,
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אולם רשמה קבוצת ילדים ג' ,רשאית לרשום בקבוצה האחרונה,
שחקנים בגיל טרום ליגה ,ובלבד שמספר השחקנים הנ"ל לא יעלה
על חמישה.
יא.

שחקן ,אשר בתחילת עונת המשחקים נרשם לקבוצה בשנתונים
נערים א' ונוער ובמהלך אותה עונה מלאו לו  16.5שנים ,תהא
קבוצתו רשאית ,לאחר שמלאו לו  16.5שנים לשנות את מעמדו
הרישומי – לשחקן בליגות נוער בוגרים .שונה מעמדו הרישומי של
השחקן כאמור לעיל ,לא יוכל השחקן לחזור למעמדו הרישומי
כשחקן נערים/או נער.

יב.

מועדים
חידוש רישום שחקן יבוצע במועדים הקבועים בנספח "הוראות
כלליות – פעולות רישום"
ההגבלה המפורטת בסעיף  2לנספח הנ"ל (תקופת הרישום)
לא תחול על פעולת "חידוש רישום שחקן".

3א.

א.

שחקן שנרשם בהתאחדות ו/או שרישומו חודש ,בקבוצה לא
מקצוענית ובמסגרת רישומו ,כאמור ,הומצאו להתאחדות
אישורים על כיסוי ביטוחי וקיום בדיקות רפואיות ,כמתחייב
מהחוק ומהתקנון ,יהא רשאי להתאמן ולהשתתף במשחקים
המאורגנים על ידי ההתאחדות וזאת עד לתום הפגרה של עונת
המשחקים לגביה ניתנו האישורים כאמור ,או עד למועד תום
תוקפם של האישורים – המוקדם מבניהם.

ב.

שחקן ,לרבות שחקן זר ,שנרשם בהתאחדות ו/או שרישומו חודש,
בקבוצה מקצוענית ,ובמסגרת רישומו ,כאמור ,הומצאו
להתאחדות אישורים על כיסוי ביטוחי ,בדיקות רפואיות,
כמתחייב מהחוק והתקנון וכן אישור הרשות לבקרת תקציבים,
יהא רשאי להתאמן ולהשתתף במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות.
שחקן כאמור לעיל ,אשר הומצאו לגביו אישור על כיסוי ביטוח ועל
קיום בדיקות רפואיות ,אולם טרם הומצאו לגביו אישור הרשות
לבקרת תקציבים ,יהא רשאי להתאמן ,אולם לא יהא רשאי
ליטול חלק במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות.

ג.

.1

שחקן כאמור בסעיף קטן א' ו–ב' לעיל ,אשר במסגרת הליך
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תנאים
להשתתפות/
שיתוף שחקן
בפעילות
ספורטיבית

רישומו של שחקן טרם הומצאו לגביו אישור כיסוי ביטוחי,
ו/או בדיקות רפואיות ,כאמור ,אינו רשאי לקיים פעילות
ספורטיבית כלשהי ,לרבות אימון ו/או משחק.
.2

קבוצה כאמור בסעיף קטן א' ו–ב' לעיל ,אשר במסגרת
הליך רישומו של שחקן ,טרם המציאה לגביו כיסוי ביטוחי
ו/או בדיקות רפואיות ,כאמור ,לא תהא רשאית לשתפו
בפעילות ספורטיבית כלשהי ,לרבות ,אימוניה ו/או משחקיה.

.4

פירוק קבוצה ואי חידוש רישום קבוצה — בוטל.

.5

הפסקת פעילות וחברות של קבוצה בגין צו לפירוק או כינוס נכסים —
בוטל.

.6

בהתייחס להוראות סעיפים 4 ,3א ו–4ב לתקנון היסוד ,יהא מעמדו
הרישומי של שחקן בהתאם למפורט להלן:
א.

ב.

ג.

מעמד
השחקן

שחקן שרישומו לא חודש
שחקן ,אשר במועד חידוש הרישום של הקבוצה בה היה רשום
לאחרונה ,לא חודש רישומו או שרישומו בוטל על ידי קבוצתו,
יימחק מרשימת השחקנים של הקבוצה אליה השתייך בעונת
המשחקים החולפת ויהיה רשאי להירשם בכל קבוצה אחרת
החברה בהתאחדות ,בכפיפות להוראות התקנון בדבר רישום
שחקן חדש.
שחקן שקבוצתו פורקה מרצון
שחקן ,אשר קבוצתו הודיעה להתאחדות על התפרקותה מרצון,
יהיה משוחרר אוטומטית ויהיה רשאי להירשם בכל קבוצה
החברה בהתאחדות ,בכפיפות להוראות התקנון בדבר רישום
שחקן חדש.
שחקן שקבוצתו לא חידשה רישומה
שחקן הנמנה על קבוצת בוגרים:
()1
שחקן של קבוצה אשר לא חידשה רישומה או
א.
שרישומה לא חודש ,חייבת להשאיל ,עד לתום עונת
המשחקים ,כל שחקן הרשום בשורותיה ,מיד עם
בקשתו הראשונה של השחקן ולקבוצה בשמה ינקוב
השחקן בבקשתו.
נתגלעו חילוקי דעות כספיים לגבי תנאי ההשאלה,
ב.
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ד.

יפסוק בעניין "המוסד למעמד השחקן" על פי פניית
הקבוצה או השחקן.
סכום ההשאלה ,ככל שייפסק סכום כזה ,או שייקבע
בהסכמה ,יופקד בהתאחדות ,בחשבון נאמנות
ובמקביל תבוצע השאלת השחקן.
חתימה על גבי טופס ההשאלה מטעמה של הקבוצה
ג.
תיעשה באמצעות מורשי החתימה אשר היו רשומים
בהתאחדות בעונת המשחקים החולפת ,או באמצעות
מי שמונה במיוחד לצורך כך בפרוטוקול של הגוף
המנהל את הקבוצה.
לא חתמה הקבוצה על טופס ההשאלה בתוך  3ימים
ממועד הפקדת סכום ההשאלה ,יאשר היועץ המשפטי
להתאחדות את ביצוע ההשאלה ללא חתימת
הקבוצה.
סכום ההשאלה אשר יופקד ,כאמור לעיל ,ישמש
()1
ד.
במידת הצורך ,לסילוק חובות הקבוצה בגינם לא
חודש רישומה ,תוך מתן עדיפות לפירעון פסקי
בורר בגין אי תשלום שכר שחקנים ולהחזר
חובות הקבוצה להתאחדות.
נרשמה הקבוצה ,יועבר סכום הפיקדון הנ"ל או
()2
יתרתו לקבוצה.
קבוצה אשר לא חידשה רישומה או שרישומה לא
ה.
חודש גם בעונת משחקים נוספת ,יהיו שחקניה
משוחררים וכל אחד מהם יוכל להירשם כשחקן חדש
בכל קבוצה שיחפוץ.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,קבוצה או שחקן רשאים
ו.
להגיע להסכמה לגבי העברתו של השחקן.
שחקן הנמנה על קבוצה נוער/נערים/ילדים
()2
קבוצת נוער/נערים/ילדים אשר לא חידשה רישומה או
שרישומה לא חודש ,יהיו שחקניה משוחררים וכל אחד מהם
יוכל להירשם כשחקן חדש בכל קבוצה שיחפוץ בהתאם
לשנתון הרישום.
שחקן שקבוצתו נמצאת תחת צו כינוס או פירוק
שחקן שהופסקה פעילותה של קבוצתו מחמת צו כינוס ו/או
()1
צו פירוק — תעבירו הקבוצה לקבוצה אחרת .נתגלעו
חילוקי דעות כספיים לגבי תנאי ההעברה ,יפסוק בעניין
"המוסד למעמד השחקן" על פי פניית השחקן או
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ה.

הקבוצה ,באמצעות הכונס או המפרק.
שחקן ,אשר היה במעמד של מושאל שעה שפעילותה של
()2
קבוצתו הופסקה ,יהא דינו ,בתום תקופת ההשאלה ,כדין
יתר שחקני הקבוצה שפעילותה הופסקה.
בדיון בפני "המוסד למעמד השחקן" יבוא הכונס/המפרק
)3
בנעלי הקבוצה הנוגעת לעניין .סירב הכונס/המפרק ליטול
חלק כצד לדיון ,יהא המוסד למעמד השחקן מוסמך ורשאי
לשמוע הדיון ולהחליט בהעדרו.
שחקן שפעילות קבוצתו הופסקה
קבוצת בוגרים ,אשר הופסקה פעילותה ,יקבע ביה"ד את
()1
מעמדם הרישומי של השחקנים ,אשר עובר להפסקת
הפעילות היו רשומים בשורותיה ,בהתאם לאמור בסעיף 22
ח' לתקנון המשמעת.
קבוצות מליגות נוער ,נערים וילדים ,אשר קבוצתם פורקה
()2
בשל אי הופעה למשחקים ,ייחשבו שחקניהן כמשוחררים
אוטומטית ויוכלו להירשם ,בהתאם לגילם ,כשחקנים
חדשים בכל בקוצה החברה בהתאחדות.

ו.

שחקן שקבוצתו טרם חידשה רישומה
קבוצה אשר טרם חידשה רישומה ומבקשת להעביר או להשאיל
שחקן הרשום בשורותיה ,תוכל לעשות כן בכפוף לקיום כל האמור
להלן:
הוגש פרוטוקול העמותה או הגוף המנהל את הקבוצה
()1
המשאילה/המעבירה ,לפיו התקבלה החלטה המאשרת את
העברת השחקן או השאלתו תוך ציון התנאים לכך.
הפרוטוקול האמור ייחתם כדין ויאושר על ידי עורך-דין או
רואה חשבון של הגופים דלעיל.
()2

ז.

סכום ההעברה/ההשאלה ,ככל שיהיה כזה ,יופקד
בהתאחדות ,בחשבון נאמנות ,ובמידת הצורך ישמש לסילוק
חובות הקבוצה בגינם לא חודש רישומה ,תוך מתן עדיפות
לפירעון פסקי בורר בגין אי תשלום שכר שחקנים ולהחזר
חובות הקבוצה להתאחדות .נרשמה הקבוצה ,יועבר סכום
הפיקדון הנ"ל או יתרתו ,לקבוצה.

שחקן שעבר ללא רשות לקבוצה אשר אינה מסונפת לפיפ"א
17

שחקן אשר עבר ,ללא רשות ,לשחק בקבוצה/ארגון/התאחדות
או כל גוף אחר ,אשר אינם מסונפים להתאחדות הבינ"ל לכדורגל
(פיפ"א) ו/או אינם מוכרים על ידה ,יבוטל רישומו בהתאחדות
והוא לא יוכל להירשם מחדש ו/או לשמש בתפקיד כלשהו
במסגרת ההתאחדות ו/או בקבוצה החברה בהתאחדות.
ח.

זכויות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן

()1

כל הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן תהיינה רק בידי הקבוצה ממנה
עובר השחקן ,לרבות קבוצות קודמות ו/או קבוצה אליה עובר השחקן ו/או בידי השחקן
עצמו .הזכות להחליט לגבי רישום ,העברה והשאלה של שחקן וכן לגבי הסכם התקשרות
שלו עם הקבוצה ,הינה אך ורק של הקבוצה ממנה מועבר או אליה עבר השחקן בעת פעולת
הרישום ו/או של השחקן על פי הקבוע בתקנון זה.
קבוצה לא תהיה זכאית להחזיק בזכויות כלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן אלא
אם השחקן היה רשום בשורותיה ,עובר להעברה ,לפחות  31ימים.
בוטל.
לא התקיימה הוראת סעיף ( )1או ( 1א') לעיל ,לא תבצע ההתאחדות פעולת רישום ואם
בוצעה ,רשאית היא לבטלה בדיעבד.

( 1א')
()2
()3

.7

א.

()1
()2

ב.
ג.

ג.1
ד.
ה.

"מאמן" – לרבות מנהל מקצועי (מנג'ר) .כל מי שהוסמך
כחוק לשמש כמאמן בענף הכדורגל
"מדריך" – כל מי שהוסמך כחוק לשמש כמדריך בענף
הכדורגל.

מאמן או מדריך חייב להיות חבר איגוד מאמני הכדורגל.
כל קבוצה חייבת לרשום בשורותיה מאמן ראשי .קבוצה אשר גיל שחקניה גבוה מ-
 16שנים תרשום מאמן כמאמן ראשי ,קבוצה אשר גיל שחקניה נמוך מ 16-שנים
רשאית לרשום מדריך כמאמן ראשי.
מאמן ראשי כאמור בס"ק ג משמע האחראי להדריך את הקבוצה במהלך
המשחקים והאימונים.
החליפה קבוצה ,במהלך עונה ,מאמן/מדריך או נותרה ללא מאמן/מדריך במהלכה
של עונה ,תודיע על כך בתוך  72שעות ובכתב להתאחדות.
נותרה קבוצה ללא מאמן ראשי במהלך עונה ,יעמדו לרשותה  31יום מהיום שנותרה
ללא מאמן ראשי ,על מנת לרשום בשורותיה מאמן ראשי אחר ובתום תקופה זו ,לא
תהיה רשאית להשתתף במשחקים ללא מאמן ראשי .במהלך תקופה זו ידריך את
הקבוצה מאמן/מדריך בהתאם לאמור בחוק הספורט ולשנתון הקבוצה כאמור
בס"ק ג.
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רישום מאמן

ו.
ז.
ח.

ח.1

ט.

י.

.8

מאמן בקבוצה מקצוענית ,חייבת באישור הרשות לבקרת
תקציבים ,כמפורט ב"תקנון בקרת תקציבים".
קבוצה מקצוענית ,אינה רשאית לשתף במשחקיה הרשמיים ,את
מאמן הקבוצה – כשחקן.
על אף האמור לעיל ,על קבוצה בליגת העל חלה חובה להעסיק כמאמן ראשי ,מאמן
בעל הסמכת אימון הגבוהה המוענקת על ידי ההתאחדות .על קבוצה בליגת
הלאומית חלה חובה להעסיק כמאמן ראשי ,מאמן בעל הסמכת האימון בדרגה
השניה אחרי הסמכת האימון הגבוהה ביותר המוענקת על ידי ההתאחדות .על
קבוצה מקצוענית חלה החובה להעסיק כעוזר מאמן ראשי מאמן בעל הסמכת
האימון בדרגה השניה אחרי הסמכת האימון הגבוהה ביותר המוענקת על ידי
ההתאחדות.
על קבוצה בשתי הליגות הבכירות בגיל נוער ושתי הליגות הבכירות בגיל נערים א'
חובה לרשום מאמן בעל ההסמכה הגבוהה ביותר לאימון נוער המוענקת על ידי
ההתאחדות.
על מאמן לעבור במהלך  3עונות משחקים שקדמו לרישומו
בקבוצה וכתנאי לרישומו השתלמות מקצועית בת  15שעות
לפחות ,במצטבר ,במסגרת ההתאחדות או במסגרת
שההתאחדות אישרה.
לא יכהן כמאמן /מדריך ,מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או
נסיבותיה אין הוא ראוי ,לדעת נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות ,לכהן
בתפקיד.

קבוצה הרשומה בהתאחדות חייבת לבטח את שחקניה כתנאי לקיום
פעילות ספורטיבית במסגרתה וזאת בהתאם להוראות חוק הספורט,
התשמ"ח  ,1988-ובסכומים הולמים ,אשר לא יפחתו מהקבוע בתקנון
הספורט (ביטוח) ,התשנ"ד –  .1994בנוסף חלה על הקבוצה החובה
לגרום לכך שההתאחדות תירשם בפוליסה כמוטב נוסף.
על הקבוצה ליידע את השחקן על תנאי וסכומי הכיסוי הביטוח
המוצא לו ולהחתימו על מסמך לפיו מאשר השחקן כי הביטוח
לשביעות רצונו.
קבוצה מקצוענית תחתים את השחקן במסגרת הסכם שחקנים
המהווה נספח לתקנון בקרת תקציבים.
קבוצה לא מקצוענית תחתים את שחקן ע"ג כתב הצהרה ואישור
בנוסח המצורף בנספח לתקנון.
קבוצת נוער/ילדים תחתים הורה/אפוטרופוס השחקן הקטין ע"ג כתב
הצהרה ואישור בנוסח המצורף בנספח לתקנון.
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ביטוח

.9

אי הופעת קבוצה למשחק – מבוטל

.11

איחוד קבוצות – מבוטל

.11

שינוי שם קבוצה – מבוטל

.12

העברת שחקן מקבוצה בה הוא רשום (להלן" :הקבוצה המעבירה")
לקבוצה אחרת (להלן" :הקבוצה הקולטת") לתקופת זמן בלתי
מוגבלת.
א.

העברת שחקן לקבוצה לא מקצוענית
העברת שחקן לקבוצה לא מקצוענית יכול שתעשה מקבוצה לא
מקצוענית אחת לקבוצה לא מקצוענית אחרת ,או מקבוצה
מקצוענית לקבוצה לא מקצוענית.
ההוראות בדבר העברת שחקן לקבוצה לא מקצוענית תהינה
כנקוב להלן:
העברת שחקן ,כאמור לעיל ,תבוצע באמצעות "טופס
(א)
.1
העברה" (נספח ו').
הטופס ייחתם על ידי הקבוצה המעבירה ,הקבוצה
(ב)
הקולטת והשחקן המועבר ,כאמור בתקנון זה.
הטופס יוגש להתאחדות כמפורט בהוראות כלליות-
(ג)
פעולות רישום ואליו יצורף כרטיס השחקן.
לשם לזיהוי השחקן ,יוצאו תעודת זהות או תעודת לידה
(ד)
או תעודת עולה או דרכון.
הוראות תקנון הרשות לבקרת תקציבים לא יחולו על
(ה)
שחקן העובר מקבוצה מקצוענית לקבוצה לא
מקצוענית.
.2

שחקן העובר מקבוצה לא מקצוענית אחת – לקבוצה לא
מקצוענית אחרת ללא תמורה ובמהלך  31החודשים ,ממועד
העברתו כאמור ,הועבר לקבוצה מקצוענית ,תהא הקבוצה
ממנה עבר לראשונה ,זכאית לפיצי בגין אימונו וקידומו של
השחקן מהקבוצה המקצוענית ,ובלבד שהגישה בקשה
לפיצוי למוסד למעמד השחקן בתוך  18חודשים ממועד
רישומו של השחקן בקבוצה המקצוענית.
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.3

.4

ב.

(א)

שחקן העובר מקבוצה מקצוענית לקבוצה לא
מקצוענית ,אין הקבוצה המעבירה זכאית לקבל
מהקבוצה הקולטת פיצוי בגין אימונו וקידומו של
השחקן.

(ב)

אם במהלך שלוש שנים ממועד העברת השחקן ,כאמור
בס"ק א' דלעיל ,עבר השחקן ,פעם נוספת ,לקבוצה
מקצוענית ,תהא הקבוצה המקצוענית ,ממנה עבר
השחקן ,זכאית לפיצוי עבור אימונו וקידומו של
השחקן ,ובלבד שהגישה בקשה לפיצוי למוסד למעמד
השחקן בתוך  12חודשים ממועד רישומו של השחקן
בקבוצה המקצוענית.

הוראות סעיף  11א' (ב) (ב( )1-ב )2-ו (ג) של חוק הספורט,
התשמ"ח ,1988-יחולו על העברת שחקן על פי פרק זה.

העברת שחקן לקבוצה מקצוענית
העברת שחקן לקבוצה מקצוענית ,יכול שתיעשה מקבוצה
מקצוענית אחרת או מקבוצה לא מקצוענית
ההוראות בדבר העברת שחקן לקבוצה מקצוענית תהיינה כנקוב
להלן ובאמצעות טופס הסכם/העברה (נספח ז'):
העברת שחקן מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית-
.1
שחקן שגילו מעל  17שנים ,יהא גילו אשר יהא ,המעוניין
לעבור מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית ,רשאי
לעשות כן אף ללא הסכמת הקבוצה המעבירה ,אולם
הקבוצה המעבירה תהא זכאית לקבל מהקבוצה הקולטת
פיצוי עבור אימונו וקידומו של השחקן.
במקרה של חילוקי דעות בקשר לסכום הפיצוי ,יפסוק
בעניין המוסד למעמד השחקן על-פי פניית אחת הקבוצות
ו/או החשקן עצמו ,כאמור בתקנון זה.
.2

()1

העברת שחקן מקבוצה מקצוענית לקבוצה מקצוענית
אחרת-
תהליך ההעברה
שחקן אשר בתום עונת משחקים סיים את חוזהו עם
קבוצה מקצוענית בה היה רשום ,יוכל לעבור ולהירשם
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()2

()3

()4

בקבוצה מקצוענית אחרת ,בהתאם ובכפוף לתנאים
ולסייגים שבתקנון זה להלן.
בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה ,קבוצה מעבירה
תהיה זכאית לפיצוי בגין אימוני וקידומו של שחקן
העובר משורותיה.
קבוצה קולטת המעוניינת לקלוט שחקן לשורותיה ו/
או שחקן המבקש לעבור מהקבוצה בה הוא רשום
לקבוצה אחרת ,ינהלו מו"מ עם הקבוצה המעבירה.
הגיעו הצדדים לכלל הסכמה בדבר תנאי העברתו של
השחקן ,יפעלו בהתאם לאמור להלן:
(א)

(ב)

הקבוצה הקולטת תגיש לרשות לבקרת
תקציבים ,לצורך קבלת אישורה ,טופס הסכם
העברה ,הסכם העברה ,אם קיים ,וכן את הסכם
העסקתו של השחקן.
אישרה הרשות לבקרת תקציבים את ההסכמים,
תמציא הקבוצה הקולטת למשרדי ההתאחדות
את טופס העברה בצרוף כל המסמכים הנדרשים
לביצוע העברה עפ"י תקנון זה.
לא אישרה הרשות לבקרת תקציבים את
ההסכמים או איזה מהם ,ו/או לא הומצאו כל
המסמכים הנדרשים ,לא תבוצע העברה.

()5

לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר תנאי העברתו
של השחקן והשחקן לא פעל עפ"י הוראות ס"ק ()6
להלן בדבר הגשת טופס הסגר ,תחולנה ההוראות
הבאות:

(א)

היה גילו של השחקן בתום העונה האחרונה
להסכם מעל  17שנים ,אך לא מעל  21שנים,
יישאר השחקן רשום בקבוצה המעבירה עד אשר
יגיעו השחקן ,או קבוצה קולטת המעוניינת בו,
להסכמה עם הקבוצה המעבירה לגבי גובה
הפיצוי ,או עד אשר יגיעו השחקן והקבוצה
המעבירה להסכם באשר לתנאי העסקתו
בשורותיה.
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(ב)

()1

היה גילו של השחקן בתום העונה האחרונה
להסכם מעל  21שנים ,אך לא מעל  24שנים
רשאים הקבוצה המעבירה ו/או השחקן
עמו ,לפנות למוסד למעמד השחקן על מנת
שיקבע את גובה סכום הפיצוי ,אשר ישולם
לקבוצה המעבירה ,עבור קידומו ואימונו של
השחקן.

()2

שחקן אשר גילו כאמור בסעיף קטן ()1
לעיל וזו הפעם הראשונה בה הוא עובר
מהקבוצה בה שיחק מרבית שנותיו ,תהא
הקבוצה המעבירה זכאית כי הסכום
שייפסק לה כפיצוי עבור קידומו ואימונו של
השחקן ,לא יפחת מהסכום המצטבר הנקוב
בטבלה ("טבלת העברות"  -נספח טז),
המתייחס למספר שנות הרישום של השחקן
בקבוצה ובתנאי שהציעה לשחקן הסכם
העסקה לתקופה שלא תפחת ממספר עונות
המשחקים שנותרו עד הגיעו לגיל 24
שנים והשכר (ברוטו) שהציעו לו ,בכל אחת
מעונות ההסכם הממוצע לא יפחת משליש
הסכום המצטבר הנקוב בטבלה ,כאמור
לעיל ,והשחקן לא קיבל הצעתה.
הציעה הקבוצה המעבירה לשחקן שכר
הגבוה משליש הסכום המצטבר הנקוב
בטבלה והשחקן לא קיבל את הצעתה,
תהא זכאית שייפסק לה פיצוי בסכום שלא
יפחת משליש הסכום שהוצע על ידה
לשחקן ,כאמור
הציעה הקבוצה המעבירה לשחקן שכר
הנמוך משליש הסכום המצטבר הנקוב
בטבלה או לא הציעה לו שכר כלל ,תחול
הוראת סעיף קטן ( )1לעיל.
היה השחקן חייל בשירות חובה ,תוגש
הצעתה הכספית של הקבוצה בהתאם
לאמור להלן:
היה השחקן חייל במהלך עונת משחקים
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(ג)

(ד)

מלאה ,הצעת הקבוצה עבור עונה זו תעמוד
על הסכום אשר היה מוצע לשחקן עבור
אותה עונה אלמלא היה חייל ,יתווסף
ויתפרס בחלוקה שווה עד תום תקופת
ההסכם הממוצע.
היה השחקן חייל במהלך חלק מעונת
משחקים ,הצעת הקבוצה עבור אותו חלק
של עונה תעמוד על הסכום המותר כתשלום
שכר חיילים ויתרת השכר המוצע לאותה
עונה (יתרת שליש סכום הפיצוי המצטבר)
תיפרס בחלוקה שווה על פני התקופה
שנותרה מיום השחרור משירות צבאי ועד
תום תקופת ההסכם המוצע.
קבוצה חייבת לצרף לכתב טענותיה אשר
יוגש למוסד למעמד השחקן את הסכם
השחקן המוצע על ידה ,כאמור לעיל ,וכן
אישור הרשות לבקרת תקציבים על קיום
בטוחת להבטחת השכר לכ"א מעונות
המשחקים נשוא ההסכם המוצע.
קיבל השחקן את הצעת הקבוצה ,ישמשו
הבטוחות הנ"ל כבטוחות ספציפיות
להבטחת שכרו של השחקן באותן עונות
וכחלק מהבטוחות שיינתנו על ידי הקבוצה
להבטחת קיום תקציבה ואישורו על ידי
הרשות בעונות אלה.
היה גילו של השחקן בתום העונה האחרונה
להסכם מעל  24שנים ,רשאי הוא לעבור
ולהירשם בכל קבוצה שיחפוץ ,מבלי שהקבוצה
המעבירה תהא זכאית לפיצוי כלשהו בגין
ההעברה.
על אף האמור בסעיף קטן (ג) שלעיל ,שחקן אשר
גילו בתום העונה האחרונה להסכם עולה על 24
שנים וזו הפעם הראשונה בה עובר השחקן
מקבוצה בה שיחק מרבית שנותיו .תהא
הקבוצה המעבירה זכאית לקבל מהקבוצה
הקולטת ,או מהשחקן עצמו ,פיצוי עבור קידומו
ואימונו של השחקן ,כפי שיסוכם בין הצדדים,
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ובהיעדר הסכמה ,כפי שייקבע על ידי המוסד
למעמד השחק.

(ה)

לעניין ס"ק ב' ( )2וד' לעיל:
השאלה של שחקן במהלך השנים בהן היה
.1
רשום בקבוצה המעבירה לא תחשב
כהעברה לעניין "העברה הראשונה".
לצורך חישוב השנים במהלכן גדל והתקדם
.2
שחקן בקבוצה ,יראו בגיל  12שנים כגיל
המינימלי לתחילת אימונו של השחקן ,גם
אם החל להתאמן ולשחק בה קודם לכן.
לגבי חלקי שנה ,תקופה של  6חודשים
ומעלה תחושב כשנה מלאה ותקופה
שלמטה מ 6-חודשים לא תחושב כלל.
בחישוב הסכום המצטבר המינימלי הנקוב
.3
בטבלת ההעברות ,לא יובאו בחשבון שנים
(עונות משחקים) בהן הושאל השחקן
מהקבוצה המעבירה לקבוצה אחרת.
"שכר" לעניין סעיף זה ,הינו שכר חודשי
.4
קבוע ובתוספת פרמיות בגין נקודות שצבר
השחקן במשחקי ליגה ,כאשר חלק השכר
הקבוע לא יפחת מ 41% -מסכום השכר
הכולל.
השכר בגין צבירת נקודות יחושב לפי מספר
הנקודות כפי שיאושר לקבוצה על ידי
הרשות לבקרת תקציבים.

(ו)

הודעת שחקן על רצונו לעבור מהקבוצה
המעבירה תוגש על גבי טופס הודעת שחקן על
רצונו לעבור קבוצה "נספח י".

( )6העברה באמצעות הסגר
ביקש שחקן שגילו מעל  17שנה לעבור מהקבוצה בה הוא
רשום לקבוצה מקצוענית או לקבוצת נוער/נערים א'
בהתאם להוראות סעיף 11א(ב)( ,ב )1לחוק הספורט ,התשמ"ח-1988-
הגשת טופס הסגר ,רשאים השחקן וכן הקבוצה המעבירה
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לפנות למוסד למעמד השחקן ע"מ שיקבע את סכום הפיצוי
המגיע לקבוצה המעבירה עבור קידומו ואימונו של השחקן
על פי הקבוע בתקנון זה ובהתאמה למפורט בס"ק ( )5לעיל.
בתום שנת הסגר אחת ובכפוף לתשלום הסכום לקבוצה
המעבירה ,כפי שיקבע המוסד למעמד השחקן ,יוכל השחקן
לעבור לקבוצה אחרת.

ב .1

העברת שחקניות בליגות נשים
על העברת שחקניות בליגות נשים יחולו ההוראות הרלוונטיות בנספח ה' לתקנון
האליפות.

ג.
.1
1א.

קטינים
על העברת קטינים מתחת לגיל  17שנים ,יחולו הוראות
סעיף 11א לחוק הספורט ,התשמ"ח.1988-
הגיש שחקן קטין ,שגילו  15שנה ומעלה אך לא מעל
()1
 17שנה ,הודעה על רצונו לעבור לקבוצה אחרת,
בהתאם לקבוע בחוק הספורט וכאמור בסעיף  1לעיל,
יוכל השחקן לעבור לקבוצה בסיומה של אותה עונת
משחקים .הקבוצה המעבירה תהיה זכאית לקבל
מהקבוצה הקולטת פיצוי בגין אימונו וקידומו של
השחקן ,כפי שיוסכם ביניהן.
בהיעדר הסכמה לגבי גובה סכום הפיצוי ,ייקבע
()2
הסכום ע"י המוסד למעמד השחקן עפ"י פניית מי
מהקבוצות ,אולם ,בכל מקרה הסכום שייקבע לא
יפחת מהסכומים הנקובים בטבלה )"טבלת העברות
קטין" — נספח י"ז( ובהתאם לאמור להלן:
עבר השחקן למחלקת נוער של קבוצה אשר
(א)
קבוצת הבוגרים או קבוצת הנוער שלה ,או
לפחות אחת מהן ,משחקות בליגה הבכירה -
 111%מהסכומים הנקובים בטבלה.
עבר השחקן למחלקת נוער של קבוצה אשר
(ב)
קבוצת הבוגרים שלה או קבוצת הנוער שלה ,או
לפחות אחת מהן ,נמנות על הליגה השנייה -
 71%מהסכומים הנקובים בטבלה.
עבר השחקן למחלקת נוער של קבוצה הנמנית על
(ג)
ליגה לא מקצוענית —  31%מהסכומים הנקובים
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.2

ד.

ה.

בטבלה.
עבר השחקן ,פעם נוספת ,במהלך תקופה של 11
חודשים מאז העברתו כאמור בסעיף זה לעיל,
לקבוצה הנמנית על ליגה גבוהה יותר מזו אליה
עבר בפעם הראשונה ,יהא על הקבוצה הקולטת
לשלם לקבוצה ממנה עבר לראשונה ,את הפרש
הסכום הנובע מפער האחוזים הנקובים לעיל.
על אף האמור לעיל ,בהתקיים אחד או יותר
)3
מהמקרים המנויים להלן ,לא תהיה הקבוצה המעבירה
זכאית לפיצוי כלשהו בגין אימונו וקידומו של השחקן:
השחקן היה רשום (לרבות בדרך של השאלה)
(א)
פחות משתי עונות משחקים רצופות בקבוצה
שקדמו למועד מתן ההודעה על פי חוק הספורט.
השחקן שותף בפחות מ– 25%מתוך 31
(ג)
המשחקים הרשמיים של הקבוצה שקדמו ליום
מתן ההודעה על פי חוק הספורט.
השחקן שותף בפחות מ– 25%מהמשחקים
(ג)
הרשמיים של הקבוצה אשר התקיימו לאחר מתן
ההודעה על פי חוק הספורט.
הסכם בין קבוצה לבין שחקן אשר גילו מתחת ל– 18שנים ,לא
יעלה על תקופה של  3שנים .נקבעה בהסכם תקופת התקשרות
ארוכה מ– 3שנים ,יראו את התקופה העודפת ,כבטלה.
העברת שחקן במסגרת "קבוצת אם"
שחקן נוער ,נערים או ילדים העובר ,במהלך עונת משחקים,
)א)
מקבוצה בה הוא רשום — לקבוצה אחרת במסגרת אותה
"קבוצת אם" ובגילאים מקבילים ,יחולו לגבי העברתו
הוראות תקנון זה בדבר העברת שחקן.
העברה כאמור תעשה ע"ג טופס העברה פנימית "נספח י"א".
שחקן שעבר ,כאמור ,לא יהא רשאי לשוב ולחזור לקבוצה
(ב)
המעבירה באותה עונת משחקים.
שחקן שעבר וחזר לקבוצתו
שחקן שעבר מקבוצה מעבירה – לקבוצה קולטת ,יהא
()1
רשאי לחזור ולהירשם בקבוצה המעבירה ,באותה עונת
משחקים ובכפוף לאמור להלן:
חלפו לפחות  31יום ממועד משחקו הרשמי האחרון
(א)
בקבוצה המעבירה.
הוגש להתאחדות טופס שחרור והעברה או הסכם
(ב)
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העברה חתום על ידי שתי הקבוצות והשחקן ,כמפורט
בהוראות כלליות — פעולות רישום ואליו יצורף
כרטיס שחקן.
שחקן ,אשר חזר לקבוצה המעבירה ,כאמור בס"ק  1דלעיל
()2
והועבר פעם נוספת ,לא יוכל לחזור ולהירשם בקבוצה
המעבירה באותה עונת משחקים.
שחקן שעבר מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית
()3
יהא רשאי לחזור ולהירשם בקבוצה לא מקצוענית רק
לאחר חלוף  31יום ממועד משחקו הרשמי האחרון בקבוצתו
המקצוענית.
שחקן שעבר מקבוצה בישראל (להלן" :קבוצת האם") לקבוצה
בחו"ל ובטרם חלפו  11חודשים ממועד העברתו נרשם בקבוצה
מקצוענית בישראל ,בין בהעברה ובין בהשאלה (להלן" :הקבוצה
הקולטת") ,תהא קבוצת האם זכאית לקבל מהקבוצה הקולטת
פיצוי כספי כפי שיקבע על ידי הועדה למעמד השחקן ,ובתנאי
שהתקיימו כל התנאים שלהלן:
קבוצת האם לא הייתה זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה
א.
בחו"ל בגין אימונו וחינוכו של השחקן ,כקבוע בתקנון
פיפ"א.
קבוצת האם הייתה זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הקולטת
ב.
כקבוע בתקנון זה ,לו היה השחקן עובר ישירות מקבוצת
האם לקבוצת הקולטת ,במועד בו עבר לקבוצה בחו"ל.
קבוצת האם אינה זכאית לקבל תמורה כספית כלשהי מצד
ג.
שלישי לרבות מהשחקן ,בגין חזרתו של השחקן לישראל
ורישומו בקבוצה הקולטת.
העברת שחקן לחו"ל
העברת שחקן מקבוצה המסונפת להתאחדות לכדורגל בישראל
לקבוצה המסונפת להתאחדות כדורגל אחרת החברה בפיפ"א,
תיעשה על פי הוראות תקנון פיפ"א למעמד והעברת שחקנים
).(Regulations for the status and transfers of players

ז.

הגבלת העברות
הנהלת ההתאחדות רשאית ,מעת לעת ,לקבוע כי בליגה או
()1
בליגות מסוימות יוגבל מספר השחקנים אותם ניתן לקלוט
בקבוצה בדרך של העברה באותה עונת משחקים.
קבוצות ילדים ונערים ,עד נערים ב' (כולל) לא תוכלנה
()2
לקלוט ,בדרך של העברה ,באותה עונת משחקים ,יותר מ5-
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()3

ח.

ט.

י.

שחקנים.
קבוצה לא תוכל לקלוט בדרך של העברה ,באותה עונת
משחקים ,יותר משחקן אחד העובר מקבוצתו מכוח הוראת
סעיף ( 11א )1לחוק הספורט.

משא ומתן
קבוצה לא מקצוענית או מטעמה לא תהא רשאית לנהל
()1
משא ומתן עם שחקן הרשום בקבוצה אחרת או מי מטעמו
בדבר העברתו לשורותיה ,אלא במהלכה של הפגרה
הרשמית.
ההגבלה האמורה בס"ק ( )1דלעיל לא תחול אם נתקבלה
()2
או ניתנה רשות והסכמת הקבוצה ,בה רשום השחקן ,בכתב.
קבוצה מקצוענית או מי מטעמה לא תהיה רשאית לנהל
()3
משא ומתן עם שחקן הרשום בקבוצה אחרת או מי מטעמו
בדבר העברתו לשורותיה ,אלא במהלכה של הפגרה
הרשמית.
על אף האמור בסעיף ( )3לעיל ,קבוצה מקצוענית תהא
()4
רשאית לנהל משא ומתן עם שחקן אשר חוזהו הסתיים או
עומד להסתיים בתוך  6חודשים ,ובלבד שמסרה על כך
הודעה בכתב לקבוצה בה רשום השחקן .במקרה בו השחקן
רשום בקבוצה בהשאלה ,תימסר הודעה כאמור ,גם
לקבוצה המשאילה.
אימון
שחקן ,מעל גיל  21שנים ,הרשום בקבוצה מקצוענית וסיים
()1
את חוזהו בקבוצה ,יהא רשאי להתאמן בכל קבוצה
שימצא לנכון ובלבד שנתמלאו התנאים שלהלן:
השחקן עבר בדיקה רפואית כנדרש בתקנון הרפואי.
(א)
הוצא כיסוי ביטוחי לקבוצה בה רשום השחקן
(ב)
בתנאים ובסכומים כפי שהוסכמו עם השחקן ועם
הקבוצה בה רשום השחקן ובהעדר הסכמת הקבוצה,
בסכומים שלא יפחתו מהסכומים בהם בוטח השחקן
בעונת המשחקים החולפת.
שחקן הרשום בקבוצה לא מקצוענית יהיה רשאי להתאמן
()2
בקבוצה אחרת ,רק אם ניתנה לכך הסכמת הקבוצה בה
הוא רשום ובכפוף לקיום האמור בס"ק (( )1א) (ב) לעיל
בדבר בדיקות רפואיות וכיסוי ביטוחי.
מועדים
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העברת שחקן תבוצע במועדים הנקובים בפרק "הוראות כלליות
פעולת רישום" (נספח ט"ו).
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ג.

השאלה
"השאלת שחקן" — העברת שחקן מהקבוצה בה הוא רשום
(להלן" :הקבוצה המשאילה") לקבוצה אחרת (להלן" :הקבוצה
הקולטת") עד לתום עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלה.
בתום עונת המשחקים יחזור השחקן אוטומטית לקבוצה
המשאילה.
השאלת שחקן מקבוצה אחת לקבוצה אחרת תבוצע
()1
באמצעות "טופס השאלה" (נספח ח').
טופס ההשאלה ייחתם על ידי הקבוצה המשאילה ,הקבוצה
()2
הקולטת והשחקן המושאל ,כאמור בתקנון זה.
טופס ההשאלה יוגש להתאחדות ,כמפורט בהוראות כלליות
()3
 פעולות רישום ,ואליו יצורף כרטיס השחקן.לשם זיהוי השחקן ,יוצגו תעודת זהות או תעודת לידה או
()4
תעודת עולה או דרכון.
נמנתה הקבוצה הקולטת על הליגה המקצוענית ,תגיש
()5
הקבוצה הקולטת לרשות לבקרת תקציבים את טופס
ההשאלה בצירוף נספח המפרט את תנאי השאלתו של
השחקן ,לרבות התנאים הכספיים.
חתמה הרשות לבקרת תקציבים על גבי טופס ההשאלה,
()6
תמציא הקבוצה הקולטת את טופס ההשאלה למשרדי
ההתאחדות ,כאמור לעיל.
השאלת משנה
"השאלת משנה" — העברת שחקן מקבוצה קולטת לקבוצה
אחרת שאינה הקבוצה המשאילה.
השאלת משנה תעשה בכפיפות להוראות ס"ק א' דלעיל
()1
והיא תאושר בכפוף לאמור להלן:
השאלת משנה תעשה על גבי טופס השאלת משנה
(א)
"נספח י"ב" חתום על ידי הקבוצה המשאילה הקבוצה
הקולטת וקבוצת האם של השחקן.
חלפו לפחות  31יום מהמועד בו בוצעה פעולת
(ב)
ההשאלה.
בתום עונת המשחקים ,במהלכה בוצעה השאלת המשנה,
()2
יחזור השחקן ,אוטומטית ,לקבוצה המשאילה.
שחקן שהושאל וחזר לקבוצתו
30
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על אף האמור לעיל ,יהא שחקן שהושאל רשאי לחזור
()1
לקבוצה המשאילה במהלך אותה עונת משחקים ,בכפוף
לאמור להלן:
חלפו ,לפחות  31יום מהמועד בו בוצעה ההשאלה
(א)
מהקבוצה המשאילה לקבוצה הקולטת.
הוגשה להתאחדות הודעה משותפת על גבי טופס
(ב)
החזרה מהשאלה "נספח יג" חתומה על ידי שתי
הקבוצות והשחקן כמפורט בהוראות כלליות פעולות
רישום בצירוף כרטיס השחקן.
שחקן ,אשר חזר לקבוצה המשאילה כאמור בס"ק  1שלעיל
()2
והושאל פעם נוספת ,לא יוכל לחזור לקבוצה המשאילה,
אלא בתום עונת המשחקים ,במהלכה הושאל.
הגבלת השאלות
הנהלת ההתאחדות רשאית ,מעת לעת ,לקבוע כי בליגה או
בליגות מסוימות יוגבל מספר השחקנים אותם ניתן לקלוט
בקבוצה בדרך של השאלה באותה עונת משחקים.
שחקנים בעונש (העברה/השאלה)
שחקן ,אשר נגזר עליו על ידי ביה"ד המשמעתי עונש הרחקה
()1
ממשחקים או כל חיוב אחר ,יוכל לעבור לקבוצה אחרת
בדרך של העברה/השאלה וירצה את עונשו או יתרתו
בקבוצתו החדשה.
שחקן ,אשר נגזר עליו עונש כספי על ידי ביה"ד המשמעתי
()2
לא יוכל לעבור לקבוצה אחרת בדרך של העברה/השאלה,
כל עוד לא שילם את מלוא הקנס שנגזר עליו.
מועדים
השאלה או השאלת משנה תבוצע במועדים הקבועים בפרק הוראות כלליות-פעולות
רישום.

.1

על אף האמור בתקנון זה ,במהלך התקופה שבין  1ביולי לבין 31
ביוני של השנה הקלנדרית שאחרי ,רשאי שחקן בקבוצה
מקצוענית להירשם ,בין בהעברה ,בין בהשאלה או בין ברישום
חדש ,בלא יותר מ 3-קבוצות שונות ולשחק רק בשתי קבוצות.
לעניין סעיף זה ,לא יילקח בחשבון שיתופו של שחקן במסגרת
משחקי גביע הטוטו.

.2

שחקן אשר במהלך  3עונות משחקים רצופות לא התקיימו לגביו
התנאים הקבועים להשתתפות בפעילות ספורטיבית כאמור
31

הגבלת רישום

בסעיף 3א לעיל ("תנאים להשתתפות/שיתוף שחקן בפעילות
ספורטיבית") ,יבוטל רישומו.
13ב.
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א.

חל איסור לכלול בהסכם העברת/השאלת שחקן ,בין קבוצה
מעבירה/שואלת לקבוצה קולטת/משאילה (לרבות במקרה של
השאלת משנה);
הוראה המונעת מהשחקן המועבר/המושאל ליטול חלק
(א)
במשחק נגד הקבוצה המעבירה/המשאילה (ובמקרה
של השאלת משנה גם נגד הקבוצה האם).
הוראה מחייבת תשלום או פיצוי מהקבוצה
(ב)
הקולטת/השואלת או מהשחקן במקרה של שיתוף השחקן
במשחק כאמור ,ויראו גם הסכם העברה/השאלה ללא
תמורה הכולל סעיף הקובע שההעברה/ההשאלה תחייב
תמורה אם השחקן המועבר/המושאל ישחק במשחק נגד
הקבוצה המעבירה/המשאילה ,או הסכם העברה/השאלה
בתמורה הכולל סעיף הקובע שאם השחקן לא ישותף
במשחק נגד הקבוצה המעבירה/המשאילה ,הקבוצה
המעבירה/המשאילה לא תהיה זכאית לקבל את דמי
ההשאלה במלואם או בחלקם ,כעבירה על איסור זה.
הוא הדין בכל הסכמה בין קבוצות שמטרתה לגרום
לתוצאה של אי שיתוף השחקן במשחקים נגד הקבוצה
המעבירה/המשאילה.

מינוי והחלטות
חברי המוסד למעמד השחקן יכונו "פוסקים" והם ימונו על
()1
ידי גוף אשר חבריו ,להלן "הגוף הממנה" ,הנם:
.1
.2
.3

נשיא בית הדין העליון.
שופט בדימוס שימונה על ידי נשיאות בית הדין העליון,
ואשר אינו ממלא תפקיד כלשהו במוסדות ההתאחדות.
נציג ציבור שימונה על ידי נשיאות בית הדין העליון.

()2

הגוף הממנה ימנה את יו"ר המוסד למעמד השחקן ואת חברי
המוסד.

()3

המוסד למעמד השחקן יימנה לא פחות מ 5-פוסקים ולא
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איסורים
במסגרת
העברת/
השאלת
שחקן

המוסד
למעמד
השחקן

ב.

יותר מ ,7-בכללם יו"ר המוסד למעמד השחקן.
המוסד למעמד השחקן יכריע בהרכב של  3פוסקים.
()4
החלטתו תתקבל פה אחד או ברוב דעות.
במקרה של חילוקי דעות בין שלושת חברי ההרכב ,יהיה
סכום הפיצוי ,ממוצע הסכומים שנקבעו על ידי כל אחד
משלושת הפוסקים.
הפוסקים לא ישמעו את הצדדים והחלטתם תינתן אך ורק
()5
בהתייחס לכתבי הטענות ,אשר יוגשו להם על ידי שתי
הקבוצות.
הפוסקים יפעלו ,ככל שייראה להם צודק ונכון ,בנסיבות
()6
העניין.
החלטת הפוסקים תתבסס ,בין השאר ,על אמות המידה
()7
שלהלן ,או חלק מהן:
גיל השחקן.
(א)
מעמדו המקצועי של השחקן :הקבוצות בהן שיחק,
(ב)
התארים בהם זכה (קבוצתית ואישית) ,מספר
המשחקים בהם נטל חלק במסגרות השונות (נבחרת,
ליגה וגביע).
היתרונות המקצועיים והכלכליים של הקבוצה
(ג)
הקולטת ,במעבר השחקן לשורותיה.
התנאים הכספיים אשר סוכמו בין השחקן לבין
(ד)
הקבוצה הקולטת ,אם סוכמו.
החלטת הפוסקים תחייב את הצדדים המעורבים ,תהיה
()8
סופית ואינה ניתנת לערעור.
שכר הפוסקים ישולם על ידי הצדדים ,או מי מהם ,כפי
()9
שייקבע על ידי הפוסקים.
שכרם המירבי של הפוסקים ייקבע ,מעת לעת ,על ידי
()11
נשיאות בית הדין העליון.
הליך הגשת הבקשה
פנו קבוצה ו/או שחקן למוסד למעמד השחקן ,בבקשה
()1
לקבוע את סכום הפיצוי המגיע בגין העברתו של השחקן,
ימנה יו"ר המוסד ,הרכב של  3פוסקים.
תוך  5ימים ממועד הפנייה ,תודיע ההתאחדות לצדדים
()2
המעורבים על מינוי הרכב הפוסקים.
תוך  5ימים ממועד קבלת הודעת ההתאחדות ,כאמור בס"ק
()3
( )2דלעיל ,יגיש כל אחד מהצדדים להליך כתב טענות ,בו
ינקב הסכום המקובל/המוצע על ידו כפיצוי בגין קידומו
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(3א)
()4

(4א)

ואימונו של השחקן וכן תמצית הנימוקים התומכים בעמדתו
של כל אחד מהצדדים.
כל צד יהא רשאי ליתן תגובה לכתב הטענות של הצד
שכנגד ,תוך  3ימים מיום קבלתו.
במסגרת התגובה ,תציין הקבוצה הקולטת באילו מ–2
תהליכי ההעברה הנקובים להלן היא בוחרת:
הקבוצה הקולטת מתחייבת ,מראש ובאופן בלתי
(א)
חוזר ,לקבל את קביעת הפוסקים (להלן" :התהליך
המוחלט").
לתגובה תצרף הקבוצה אישור מאת הרשות לבקרת
תקציבים לקיומן של בטוחות לתשלום הסכום הנדרש
על ידי הקבוצה המעבירה המוצעת להעברה ולתנאים
הכספיים ,אשר סוכמו בינה לבין השחקן ,אם סוכמו,
הומצאו הבטוחות ואישור הרשות כאמור לעיל ,תבצע
לאלתר העברת השחקן מהקבוצה המעבירה לקבוצה
הקולטת ,בכפוף למועדי ההעברות שנקבעו לאותה
עונה ולאותה ליגה.
הקבוצה הקולטת אינה מתחייבת ,מראש ,לקבל את
(ב)
קביעת הפוסקים (להלן" :התהליך המותנה").
קיבלה קבוצה קולטת את קביעת הפוסקים ,שולם
לקבוצה המעבירה סכום הפיצוי והשחקן יהיה רשאי
לעבור ולהירשם בשורותיה ,מיד לאחר התשלום
ובכפוף למועדי ההעברות אשר נקבעו לאותה עונה
ולאותה ליגה.
לא קיבלה הקבוצה הקולטת את קביעת הפוסקים,
יישאר השחקן רשום בקבוצה המעבירה.
קבוצה קולטת הפונה למוסד למעמד השחקן תצרף
(ג)
לפנייתה הסכמה בכתב של השחקן לעבור לשורותיה.
במסגרת התגובה ,יציין השחקן הפונה למוסד למעמד
השחקן באלו מ– 2תהליכי העברה הנקובים להלן הוא בוחר:
"ההליך המוחלט" — השחקן מתחייב ,מראש
(א)
ובאופן בלתי חוזר ,לקבל את קביעת הפוסקים.
לפניית השחקן תצורף ערבות בנקאית בגובה מלוא
הסכום הנדרש על ידי הקבוצה המעבירה ,או לחילופין,
בטוחה על מלא גובה הסכום ,שתינתן על ידי הקבוצה
הקולטת המעוניינת בשירותיו ,בכפוף לאישור הבטוחה
על ידי הרשות לבקרת תקציבים וכמפורט בסעיף קטן
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(4ב)
()5

()6
()7
()8

(4א) שלעיל.
הומצאה הערבות ו/או אישור הרשות כאמור לעיל,
תבוצע ההעברה מיד עם דרישת השחקן ,ובכפוף
למועדי ההעברות אשר נקבעו לאותה עונה ולאותה
ליגה.
"ההליך המותנה" — השחקן אינו מתחייב מראש
(ב)
לקבל את קביעת הפוסקים.
קיבל השחקן את קביעת הפוסקים ,ישלם לקבוצה
המעבירה את סכום הפיצוי ויהיה רשאי לעבור
ולהירשם בכל קבוצה שיחפוץ ,מיד לאחר התשלום
ובכפוף למועדי ההעברות אשר נקבעו לאותה עונה
ולאותה ליגה.
לא קיבל השחקן את קביעת הפוסקים ,יישאר
בשורות הקבוצה בה היה רשום.
לא הוגשה תגובה על ידי הצד הפונה לוועדה ,כאמור לעיל,
יראו אותו כמי שבחר בהליך המותנה.
כתבי הטענות יכילו ,בין השאר:
הסכום המבוקש/המוצע עבור השחקן.
(א)
נתונים לגבי השחקן עליהם מבוסס המחיר המבוקש/
(ב)
המוצע ,לרבות גילו ,מספר הופעותיו במשחקי הליגה,
גביע ונבחרת ישראל ,כמו גם ,הישגים ספורטיביים
בולטים (אליפות ,גביע ,מספר שערים שהבקיע וכד').
פירוט התנאים הכספיים שהוצעו לשחקן ו/או
(ג)
שסוכמו עמו ,ככל שהוצעו או סוכמו ,ואם קיימים
הצעה חתומה/הסכם /זיכרון דברים בכתב ,הם יצורפו
לכתב הטענות.
לכתב הטענות יצורף תצהיר לאימות העובדות
(ד)
הכלולות בכתב הטענות ובמסמכים המצורפים לו.
כתבי הטענות יוגשו למשרדי ההתאחדות ב– 4עותקים
ועותק נוסף יועבר ישירות לידי הצד/דים האחר/ים להליך.
בתוך  7ימים מיום הגשת כתבי הטענות ,והתגובות להן,
כאמור לעיל ,יתנו הפוסקים החלטתם באשר לסכום הפיצוי.
ניתנה החלטת הפוסקים ,יפעלו הצדדים כלהלן:
בחרו קבוצה או שחקן בהליך המוחלט ,יפעלו בהתאם
(א)
להחלטת הפוסקים.
בחרו קבוצה או שחקן בהליך המותנה ,יודיעו לקבוצה
(ב)
המעבירה ולהתאחדות ,תוך  7ימים ממועד קביעת
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()9
()11

(11א)
()11
.15

א.

ב.

ג.

הפוסקים ,האם הם מקבלים את הפסיקה ויפעלו
בהתאם לסעיף קטן (4ב) או 4א(ב) ,לפי העניין.
החלטת הפוסקים לגבי גובה סכום הפיצוי המגיע לקבוצה
המעבירה ,תהיה תקפה לאותה עונת משחקים.
שילמה הקבוצה הקולטת או השחקן את הסכום כמתחייב
מהחלטת הפוסקים ,והקבוצה המעבירה לא חתמה על
טופס/הסכם ההעברה ,תבצע ההתאחדות את העברת
השחקן מכוח החלטת הפוסקים ,גם ללא חתימת הקבוצה.
פיצוי לפי תקנון זה ,ישולם רק על ידי קבוצה קולטת או על
ידי שחקן ,לפי העניין ,ורק לידי הקבוצה המעבירה.
טופס ההעברה ,יוגש להתאחדות כמפורט ב"הוראות כלליות
 -פעולות רישום".

תוקף
לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלת
()1
ההתאחדות לכדורגל בישיבתה מיום .26.12.2111
תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר ,בסעיפים
()2
הנוגעים לרישום ,העברות והסגרים.
תחולה
תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות להתאחדות
()1
לכדורגל ועל כל שחקניהן.
תקנון זה חל על כל ממלאי התפקידים בקבוצות ,מאמנים,
()2
בעלי מניות בתאגיד שרכש זכויות ניהול בקבוצה ושופטי
כדורגל.
שינויים
הוראות התקנון המצוינות להלן הועברו לתקנון היסוד ולכן,
()1
כל שינוי או תיקון בהן מחייב אישור האסיפה הכללית ברוב
הקבוע בסעיף  14ד' לתקנון היסוד.
ס'  — 4פירוק קבוצה מרצון ואי חידוש רישום קבוצה.
ס'  — 5הפסקת פעילות וחברות של קבוצה בגין צו
לפירוק או כינוס.
ס'  — 9אי הופעת קבוצה למשחק.
ס'  — 11איחוד קבוצות.
ס'  — 11שינוי שם קבוצה.
כל שינוי או תיקון ביתר סעיפי תקנון זה ,מחייב אישור
()2
הנהלת ההתאחדות ברוב שלא יפחת מ– ( 3/2שני שלישים)
של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה בהנהלת ההתאחדות.
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טפסים ונספחים
נספח א — טופס בקשה להתקבל כחברה חדשה
נספח ב — 1שאלון רישום ליגות מקצועניות
נספח ב—2שאלון רישום ליגות לא-מקצועניות (קיים בעותק קשיח)
נספח ג — טופס הרשמת שחקן (קיים בעותק קשיח)
נספח ד — בקשה להבאת שחקן זר
נספח ד —1כתב הסכמה לשיתוף שחקן במשחקי גביע הטוטו.
נספח ה — טופס לרישום שחקן זר
נספח ו — טופס שחרור והעברה
נספח ז — טופס הסכם  /העברה
נספח ח — טופס השאלה
נספח ט — בקשה לאיחוד קבוצות — הועבר כנספח ב' לתקנון
היסוד
נספח י — הודעת שחקן על רצונו לעבור לקבוצה אחרת
נספח יא — טופס העברה פנימית
נספח יב — טופס השאלת משנה
נספח יג — טופס החזרה מהשאלה
נספח יד — הצהרת ואישור שחקן בדבר כיסוי ביטוחי—הועבר
כטופס  1לתקנון הרפואי.
נספח טו — הוראות כלליות — פעולות רישום
נספח טז — טבלת העברות
נספח טז —1טבלת העברות בליגת נשים
נספח יז— טבלת העברות –קטין
נספח יח—כללי התנהגות במגרשי כדורגל-מחלקות הנוער
נספח יט—רישום קבוצה שלישית באותו שנתון
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נספח א

לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
א.נ,.
הנדון :בקשה להתקבל כחברה חדשה בהתאחדות
אנו ,קבוצת___________________________ מבקשים בזה מהנהלת ההתאחדות לכדורגל
בישראל לקבלנו ,כחברה חדשה מן המניין ,לשורות ההתאחדות לכדורגל בישראל.
אנו מתחייבים למלא אחר כל הוראות מוסדות ההתאחדות ותקנוניה.
רצ"ב אנו מתכבדים לצרף המסמכים והפרטים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מסמכי ההתאגדות של העמותה (תעודת רישום ותקנון) מאושרים על ידי
רשם העמותות.
פרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה בדבר מינוי בעלי זכות חתימה
בשם העמותה ונציגיה החוקיים בהתאחדות.
המלצה בכתב של שתי קבוצות בעלות ותק של  3שנים לפחות כחברות
בהתאחדות.
רשימת שחקני הקבוצה (לא פחות מ– 21ולא יותר מ–.)45
מגרשה של הקבוצה.
ערבות בנקאית ע"ס  11,111ש"ח.
דמי שיפוט בסך ______ ש"ח.
דמי רישום בסך ______ ש"ח.

_________________
חתימת יו"ר ההנהלה
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תקנון רישום
נספח ב'1
לשימוש משרדי
תאריך הגשת הטופס וחותמת
אגף הליגות המקצועניות

אישור גזברות על תשלום אגרת רישום הקבוצה

מספר הקבוצה 0/0
ליגה

נספח ב'1

טופס זה לא יאושר באם לא יצורפו לבקשה המסמכים הבאים:
 . 1צילום תעודת הסמכה מתאימה למאמן/מדריך בהתאם לקבוע בהוראת חוק הספורט
התשמ"ח.1988-
 .2העתק תעודת רישום עדכנית מרשם העמותות/רשם החברות (רק במקרה בו השתנה
התאגיד המשפטי במסגרתו פועלת הקבוצה).
 .3פר וטוקול עמותה/חברה מעודכן לעונת המשחקים הנוכחית חתום ומאושר ע"י עו"ד
עמותה/חברה.

שאלון רישום לעונת משחקים
ליגות מקצועניות (ליגת על/לאומית(
הוראות למילוי הטופס
רשמו את הפרטים הנכונים בתיבה הריקה.
פרטי הקבוצה
.1שם הקבוצה הרשומה בהתאחדות
 .2שם הקבוצה בלועזית
 .3כתובת אתר אינטרנט רשמי
 .4ליגת רישום
 .5שם התאגיד המשפטי במסגרתו
פועלת הקבוצה (עמותה או חברה בע"מ)
 .6מספר רישום ברשם העמותות/
החברות
 .7נותן חסות ראשי לקבוצה
.8נותן חסות ראשי לקבוצה (לועזית)
מגרש ביתי
שם המגרש:
עיר:
רחוב:
מנהל אצטדיון:
מגרש אימונים

מיקוד:
מספר:
ת.ד:
טלפון:
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מיקוד:
מספר:
ת.ד:
טלפון:

שם המגרש:
עיר:
רחוב:
מנהל מגרש אימונים:
תלבושת ,צבע תלבושת
אפשרות א'
אפשרות ג'(לא חובה)
חולצה
מכנסיים
גרביים

אפשרות ב'

חולצה
מכנסיים
גרביים
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חולצה
מכנסיים
גרביים

תקנון רישום
תלבושת שוערים
אפשרות א'
אפשרות ג'(לא חובה)
חולצה
מכנסיים
גרביים

אפשרות ב'

חולצה
מכנסיים
גרביים

חולצה
מכנסיים
גרביים

כתובת ליצירת קשר (כתובת משרדה הרשום של הקבוצה)
רחוב:
עיר:
מספר:
טל' 1
מיקוד:
טל'2
פקס:
איש קשר
נוסף

:e-mail
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

איש קשר

ת.ד:
פרטים נוספים:

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת

 סמן X
מי מטעמה
בעלי תפקידים בקבוצה

בעמודה זו רק במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי מההתאגדות לכדורגל או

מנהל קבוצה

שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

מזכיר המועדון

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

נייד:

שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
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ת.ז

מנהל כללי

שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

מאמן ראשי

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

כתובת

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

מאמן שוערים

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

עוזר מאמן

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
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ת.ז

תקנון רישום
בעלי תפקידים בקבוצה
מאמן כושר

שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

מנהל מחלקת

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

הנוער
טלפון:

E-MAIL:
כתובת

מנהל מקצועי

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

מחלקת
הנוער

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

מנהל כספים

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

קצין ביטחון

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:
כתובת

קצין

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

תקשורת/דובר
טלפון:

E-MAIL:
כתובת

אחראי מכירת

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

כרטיסים
טלפון:

E-MAIL:
כתובת

איש משק

נייד:
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת

 סמן Xבעמודה זו רק במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי מההתאגדות לכדורגל או מי
מטעמה.
בעלי זכות החתימה מטעם הקבוצה (יש לציין לפחות שניים .במקרה של שלושה בעלי זכות חתימה,
חתימתם של שניים מהם בצירוף חותמת הקבוצה תחייב את הקבוצה על פי הוראות התקנון .על
מינוי בעלי זכות החתימה להיות זהה למינויים בהתאם לפרוטוקול ישיבת העמותה/החברה).

43

שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת

 סמן  Xבעמודה זו רק במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי מההתאגדות לכדורגל או מי
מטעמה
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תקנון רישום
שמות חברי הנהלת הקבוצה
(יש לציין לפחות שלושה ולא יותר מחמישה .על מינוי שמות חברי ההנהלה להיות זהה למינויים
בהתאם לפרוטוקול ישיבת העמותה/החברה).
שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת
שם פרטי

שם פרטי(לועזית)

שם משפחה

שם משפחה (לועזית)

ת.ז

טלפון:

E-MAIL:

נייד:

כתובת

 סמן  Xבעמודה זו רק במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי מההתאגדות לכדורגל או מי
מטעמה

דוגמת חותמת הקבוצה/הגוף המנהל(תואם לשם הקבוצה הרשום בהתאחדות)

אני הח"מ ,עו"ד___________________

מ.ר________________.מאשר בזאת כי החותמם הנ"ל,
לאחר שזוהו על ידי ,חתמו בפני על טופס זה וכי מינויים
נעשה בהתאם להחלטת החברה/העמותה ,אשר התקבלה כדין
ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה/עמותה.
)חתימה וחתימת העו"ד(

)תאריך(

אני ,מורשה החתימה מטעם הקבוצה ,מאשר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו בטופס רישום זה נבדקו על ידי ונמצאו מתאימים ונכונים .אני הח"מ
מתחייב ,בשם הקבוצה ,להודיע ולעדכן את ההתאחדות על גבי הטפסים המתאימים על כל שינוי בנתונים המפורטים לעיל .ידוע לי כי אי מילוי הוראה
זו עלול לגרור את העמדת הקבוצה לדין משמעתי על כל המשתמשע מכך

שם פרטי

שם משפחה

חתימה

ת.ז
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תאריך וחתימה
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נספח ד'1
כתב הסכמה לשיתוף שחקן במשחקי גביע הטוטו
לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
א.ג.נ,.
הנדון :כתב הסכמה לשיתוף שחקן במשחקי גביע הטוטו
____________
שם השחקן:
מספר תעודת זהות____________ :
____________ (שם התאגיד המפעיל את קבוצת הבוגרים) מספר זיהוי ____________( ,להלן:
"התאגיד") מאשר בזאת באמצעות מורשה /מורשי החתימה מטעמו כדלקמן:
 .1השחקן ,מר ____________( ,להלן" :השחקן") רשום במרשמי ההתאחדות לכדורגל כחלק
מסגל קבוצת הבוגרים המופעלת על ידי התאגיד ושיחק במסגרתה בעונת המשחקים החולפת,
עונת ______________.
 .2מועדון/קבוצת הכדורגל ____________ אשר ישחק/תשחק בעונה הקרובה במסגרת ליגת
__________ ,פנה/פנתה אלינו בבקשה לשתף את השחקן במסגרת משחק/י מבחן שייערך/
ייערכו במועדים שלהלן ____________________.
 .3אנו מאשרים לשחקן לשחק במשחקי המבחן המפורטים בסעיף  2לעיל.
 .4ידוע לנו כי השחקן יהא רשאי להבחן כאמור רק בקבוצה אחת בליגה הלאומית או בליגת העל
במהלך כל עונת משחקים רלוונטית.
_____________
חותמת התאגיד:
חתימת מורשה חתימה_____________ :
חתימת מורשה חתימה_____________ :
_____________
תאריך:
אישור הקבוצה הבוחנת:
____________ (שם התאגיד המפעיל את קבוצת הבוגרים) מספר זיהוי ____________( ,להלן:
"התאגיד") מאשר בזאת באמצעות מורשה /מורשי החתימה מטעמו כדלקמן:
הומצא להתאחדות טופס הצהרה בדבר כשירותו הרפואית ליטול חלק במשחקי כדורגל
.1
כאמור ב"תקנון רפואי".
הוצא לשחקן ביטוח כמתחייב מהוראות חוק הספורט ,התשמ"ח –  ,1988ותקנותיו.
.2
השחקן לא היה רשום ו/או שיחק בליגה בה שיחקה קבוצתנו במהלך עונת המשחקים
.3
הקודמת או כל חלק ממנה.
ידוע לנו כי נהיה רשאים לשתף עד  3שחקנים שונים כאמור בכל עונת משחקים ולא נהיה
.4
רשאים לשתף כאמור יותר משחקן נבחן אחד כאמור במשחק בודד.
47

.5

ידוע לנו כי שיתוף כאמור לא יתקיים לאחר סיום מועד רישום השחקנים הראשון לאותה
עונת משחקים.

_____________
חותמת התאגיד:
חתימת מורשה חתימה_____________ :
חתימת מורשה חתימה_____________ :
_____________
תאריך:
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נספח ט' -בקשה לאיחוד קבוצות העובר לתקנון היסוד ,נספח ב'.
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הצהרה ואישור שחקן בדבר כיסוי ביטוחי הועבר כטופס  1לתקנון הרפואי.

59

הוראות כלליות  -פעולות רישום
 .1רישום שחקן ,רישום שחקן זר ,חידוש רישום שחקן ,העברת שחקן,
השאלת שחקן ,לרבות השאלת משנה וביטול השאלה.

פעולות רישום

( * .2א) פעולת רישום בקבוצה מקצוענית ,תבוצע רק במהלך שתי תקופת רישום ,כלהלן:

תקופת רישום

( )1תקופת רישום ראשונה החל מיום  1ביולי שלפני עונת המשחקים ועד
ליום  30בספטמבר שעה  19:00של אותה שנה קלנדרית ("תקופת רישום
ראשונה״).
( )2תקופת רישום שניה החל מיום  1בינואר של עונת המשחקים ועד ליום
 31בינואר שעה  19:00של אותה שנה קלנדרית (״תקופת רישום שניה״).
(א )1על אף האמור בס״ק א׳ לעיל ,שחקן אשר חוזהו בקבוצה מקצוענית הסתיים לפני
תקופת רישום ראשונה או במהלכה ,יוכל להירשם בקבוצה גם במהלך התקופה
שבין תקופת הרישום הראשונה לבין תקופת הרישום השניה.
(א )2במקרה בו תקופת רישום מסתיימת ביום שישי ,ביום שבת ,בערב יום חג ,ביום
חג או ביום שבתון ,יידחה מועד הסיום ליום החול הראשון שיבוא אחריו.
(א**)3על אף האמור בס״ק א׳ לעיל ,רשאית ועדת ליגה וגביע לשנות את מועדי
תקופות הרישום ע״פ שיקול דעתה ובהתייחס להוראות פיפ״א ואופ״א ולצורך
תיאום מול לוח המועדים השנתי.
(ב) פעולת רישום בקבוצה לא מקצוענית תבוצע מיום תחילת הפגרה הרשמית עליה
החליטה הנהלת ההתאחדות ועד ליום די שעה  19:00של השבוע שבין סיבוב א׳
לסיבוב ב׳ של הליגה בה הקבוצה במסגרתה נרשם השחקן משתתפת ונוטלת
חלק.
( *** .3א) פעולת רישום תבוצע אך ורק במהלך תקופת הרישום ובהתאם לאמור להלן:
____________
*אושר משיבת ההנהלה מיום ** 24.4.2006אושר בישיבת ההנהלה מיום 31.8.2111
***אושר בישיבת ההנהלה מיום 17.4.2007
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מועדי רישום

( )1בקבוצה מקצוענית  -עד ליום חמישי שעה  17:00ובלבד
שעד למועד זה הומצאו למשרדי ההתאחדות כל
המסמכים ,האישורים והחתימות המתחייבים על פי
תקנוני ההתאחדות.
בוצעה פעולת רישום עד למועד הר״מ — יימסר כרטיס
השחקן לקבוצתו באותו יום.
( )2בקבוצה לא מקצוענית  -עד ליום רביעי שעה  17:00ובלבד
שעד למועד זה הומצאו למשרדי ההתאחדות כל
המסמכים ,האישורים והחתימות המתחייבים על פי
תקנוני ההתאחדות .בוצעה פעולת רישום עד למועד
הר"מ — יימסר כרטיס השחקן לקבוצתו ,בתוך  24שעות
ממועד ביצוע פעולת הרישום.
( )3בוצעו פעולת הרישום לאחר המועדים הנקובים לעיל,
יימסר כרטיס השחקן לקבוצתו רק ביום הראשון בשבוע
שלאחר המצאת הטופס למשרדי ההתאחדות.
( )4בוטל (אושר בישיבת הנהלה )31.8.18
( ** )5בוצעה פעולת רישום בימים א׳-ה׳ ,יתאפשר שיתופו של
שחקן לגביו בוצע הרישום כבר במשחק המתקיים באותו
היום ובלבד שפעולת הרישום הושלמה לפחות שעתיים
לפני המשחק ובכל מקרה לא לאחר השעה ,17:00
הושלמה הפעולה לאחר השעה  ,17:00לא יהא השחקן
רשאי לשחק במסגרת הקבוצה באותו היום.

____________
** אושר בישיבת ההנהלה מיום 2.12.2009
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(5א)**על אף האמור בסעיף זה לעיל ובכפוף למועדי הרישום בסעיף  5.15לנספח ה'
לתקנון האליפות ,בקבוצות נשים  /נערות  /ילדות ,יהיו מועדי הרישום
בהתאם לאמור להלן:
(א) עד שני ימי עבודה (א'-ה') שלפני יום המשחק ולא יאוחר
מהשעה  17:00ובלבד שעד למועד זה הועברו למשרדי
ההתאחדות כל המסמכים ,האישורים והחתימות
המתחייבים על פי תקנוני ההתאחדות והוראותיה.
(ב) בוצעה פעולת הרישום לאחר המועד הנקוב לעיל,
יימסר כרטיסה של השחקנית לקבוצה רק ביום ראשון של
השבוע שלאחר המצאת הטפסים למשרדי ההתאחדות.
(ג) על אף האמור בס״ק (א) לעיל ,פעולת רישום המתבצעת
בטרם המשחק הראשון באותה עונת משחקים (ליגה/גביע)
תיעשה לפחות  7ימים לפני מחזור המשחקים הראשון
(ליגה/גביע) שבו נפתחת עונת המשחקים של הקבוצה
המבקשת לבצע את פעולת הרישום.
בוצעה פעולת הרישום עד למועד הר״מ ,תהא השחקנית
רשאית ליטול חלק במשחק הראשון באותה עונת משחקים
בכפוף לקבלת אישור חתום על ידי ההתאחדות.
בוצעה פעולת הרישום לאחר המועד הר״מ ,יימסר כרטיס
השחקנית רק לאחר קיום מחזור המשחקים הראשון.
( *)6אישור ההתאחדות על השלמת פעולת רישום לעניין ס״ק ()4
לעיל ,יישא את שעת הרישום.
(ב) פעולת הרישום תבוצע בימים ובשעות המקובלים במשרדי ההתאחדות ובכפוף
למפורט לעיל.
____________
* אושר בישיבת ההנהלה מיום 2.12.2009
**אושר בישיבת ההנהלה מיום 2118.318.
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(ג)* ( )1טופס הצהרה בדבר כשירותו הרפואית של השחקן (כאמור בתקנון
הרפואי) יוגש להתאחדות במקור .כל שאר הטפסים הנוגעים לרישום
שחקנים יוגשו במקור ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות דואר
אלקטרוני.
( )2הוגש טופס באמצעות פקסימיליה ו/או הדואר האלקטרוני ,תשמור
הקבוצה הקולטת על הטופס המקורי באמצעותו בוצעה פעולת הרישום
עד תום עונת המשחקים במהלכה בוצעה ההעברה.
.4

(א) קבוצה תחתום על טפסי רישום ,העברות ,השאלות וכל טופס חתימה על
חתימה על
רשמי אחר ,באמצעות שניים מתוך שלושה בעלי זכות החתימה המוסמכים אשר שמם טפסי רישום
מצוין ככאלה בטופס השאלון המצוי במשרדי ההתאחדות ,ובצירוף חותמת הקבוצה.
(ב) השחקן יחתום באופן אישי על כל טופס בו נדרשת חתימתו.
(ג) היה השחקן קטין ,יחתום בשמו ובמקומו ,מי מהוריו או אפוטרופסו החוקי.
(ד) חתימות הן של קבוצה והן של שחקן ,באמצעות מיופה כוח אינן תקינות והן לא
תתקבלנה במשרדי ההתאחדות.

.5

(א) טופס רישום ,מכל מין וסוג ,יישא את תאריך רכישתו במשרדי ההתאחדות
ויהא תקף מיום רכישתו ועד לתום המועד אליו הוא מתייחס ו/או עד תום עונת
המשחקים ,הכל לפי הענין.

תוקפם של
טפסים

(ב) שינוי ו/או תיקון בטופס רישום כלשהו אסור .טופס אשר נערך בו שינוי ו/או תיקון
כלשהו -יהא חסר תוקף ובטל.
.6

חל מועד מן המועדים ,הנקובים בתקנון זה ו/או נסתיים ביום חג -ידחה המועד,
באורח אוטומטי ,ליום הראשון שלאחר החג.

____________
* אושר בישיבת ההנהלה מיום 2.12.2009
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נספח טז1

טבלת העברות בליגות נשים

.1

השימוש בטבלה זו ייעשה לצורך חישוב סכום הפיצוי המינימלי המגיע לקבוצה
מעבירה בגין אימונה וקידומה של שחקנית אשר גילה בין  12ל 24-שנים( .אושר
בישיבת הנהלה מיום )31.8.18

.2

סכום הפיצוי המינימלי יהיה הסכום המצטבר של הסכומים הנקובים בכל אחת
מהשנים בהן שיחקה השחקנית בקבוצה המעבירה ,בהתאם למפורט בטבלה:

גיל
השחקנית
17-12
24-18

גובה הפיצוי המינימלי בגין כל עונה שבה הייתה רשומה השחקנית
בקבוצה המעבירה
 2,111ש"ח
 5,111ש"ח במידה והשחקנית שותפה בפועל (בכל כמות דקות שהיא
במחצית מהמשחקים הרשמיים של העונה הרלוונטית בקבוצת הבוגרות.
 2,511ש"ח במידה ולא שותפה כאמור.
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נספח יח'
כללי התנהגות במגרשי כדורגל – מחלקות נוער
הורה יקר ,משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים,
הצופים והמשתתפים.
קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך ,כאוהד וכהורה ,יתרמו לקיומו של המשחק
באווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו להורים ואוהדים נוספים להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן
יש לשמור על כללים אלה:
.1

חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו.

.2

חל איסור מוחלט לנקוט במעשי אלימות ,או לאיים ,פיזית או מילולית,
בתחומי האצטדיון ובסביבתו.

.3

אסור להיכנס לתחומי המגרש(מעבר לגדר החוצצת בין המגרש
לבין היציע) לפני המשחק ,במהלכו ולאחריו.

.4

חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות ,בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי
זכוכית ,לאצטדיון.

.5

אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות ,לרבות קריאות ,נהמות ,הנפת
שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת ,שיש בהן משום איום ,השפלה ,ביזוי,
גילוי איבה ,עוינות ,אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם ,ציבור או
חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע ,לדת או למוצא
לאומי אתני.

.6

יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש ,לרבות סדרנים ,שוטרים,
"אחראי בטיחות" ו"מנהל האירוע" ולציית להוראותיהם.

.7

חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו/או לעשות שימוש
באצטדיון ובסביבתו ,לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של "חפץ
אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט ,התשס"ח ,2118-ובכלל
זה כלי יריה ,חומר נפץ ,סכין ואולר ,חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר
הפעלתם גורמת לקולות נפץ ,עשן או אור ,לרבות חזיזים.

.8

במידה ומקום הישיבה באיצטדיון מסומן ,יש לשבת במקום המסומן.
הורה זכור ,משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני
המשפחה .שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק
כדורגל מהנה ,הוגן וברוח ספורטיבית.
אי ציות לכללים ,עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים
בהתאם לחוק.
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נספח יט'
רישום קבוצה שלישית באותו שנתון
קבוצת בוגרים תהא רשאית לרשום קבוצה שלישית בכל אחת משנתוני הילדים ובשנתון
נערים ג' ("קבוצה שלישית") בכפוף לאמור להלן:
 .1קבוצה שלישית תהא רשאית לקלוט בכל עונת משחקים עד  5שחקנים בהעברה
ובהשאלה (ביחד) .במסגרת קליטת שחקנים כאמור ,לא תהא רשאית קבוצה שלישית
לקלוט יותר משחקן אחד מאותה קבוצה.
 .2בעונה הראשונה בה נרשמה הקבוצה השלישית ,היא לא תהא רשאית לקלוט בהעברה
מקבוצה אחרת מהמועדון תחתיו היא רשומה (העברה פנימית) ,שחקן שנקלט לראשונה
במועדון תחתיו היא רשום (בכל פעולת רישום).
 .3ועדת ליגה וגביע תשבץ את הקבוצה השלישית בהתאם לשיקול דעתה ובהתחשב במיקום
הגאוגרפי.
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