
 
 

 

 04.03.2021 
 כ'/אדר/תשפ"א לכבוד

  מחלקת הנוער המסונפותקבוצות 
       דוא"לפקס ובאמצעות :  יו"ר/מנהלעבור 

_____________       
 שלום רב,

 

 

ומועדי הגשת הודעות  טרום ג –הארכת מועדי רישום בילדים א הבהרה לעניין הנדון: 

 שחקנים בהתאם לחוק הספורט

 
נערים ג'  –בהמשך לפרסום לוח המשחקים העדכני ודחיית מועדי סיום הרישום בגילאי נוער 

 ( הרינו להבהיר כדלקמן:"22.2.21"הודעת ההתאחדות מיום ) 22.2.21מיום 
 

 הודעות שחקנים כדלקמן:חוק הספורט קובע לעניין  .1

 

שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על  15-ספורטאי שגילו פחות מ  )א(  א.11
 רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:

ימים  30בתוך  –מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט    (1)
 השניה של עונת הספורט;מתחילתה של המחצית 

ימים  30בתוך  –מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט    (2)
 מסיומה של עונת הספורט.

שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו,  17שנה ומעלה אך לא מעל  15ספורטאי שגילו    (1( )1)א  
רט להלן: אם מסר להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה כמפו

בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה  –את ההודעה בפגרה 
 בסיומה של אותה עונה –של עונת ספורט 

 

בפתיחת עונת המשחקים הודיעה ההתאחדות כי "המחצית הראשונה" של העונה  .2

 "(.23.11.20תסתיים בהתאם למכתב המצורף )"הודעת ההתאחדות מיום 

לאור העובדה כי להתאחדות הוגשו הודעות שחקנים בהתאם למועדים הקבועים  .3

 22.2.21וזאת טרם הודעת ההתאחדות מיום  23.11.20בהודעת ההתאחדות מיום 

 23.11.20יטופלו הודעות אלו בהתאם למועדים הקבועים בהודעת ההתאחדות מיום 

 על כל המשתמע מכך ומהמועדים הקבועים בחוק הספורט בהתאם.

יטופלו  22.2.21לאחר הודעות ההתאחדות מיום הודעות שחקנים שהוגשו ויוגשו  .4

על כל המשתמע מכך  22.2.21ועים בהודעת ההתאחדות ביום בהתאם למועדים הקב

 ומהמועדים הקבועים בחוק הספורט בהתאם.



 
 

 

וסיום המחצית הראשונה בנוסף, ועדת ליגה וגביע החליטה כי, סיום מועדי הרישום  .5

 17.3.21ד טרום ג' יהיו בתאריך אחי –בגילאים ילדים א'  וק הספורט בהתאם לח

 בעקבות הסגר שהוטל על המדינה בשל נגיף הקורונה.

 

  'טרום ג' יהיו על פי סיום מועדי הרישום  –מועדי מימוש חוק הספורט בגילאי ילדים א

 המפורסמים ולא על פי  תאריך הארכה המיוחדת שצוין לעיל.

. 
 

 

 בברכה,       
 זיו סולומון                 
 מחלקת הנוערמנהל        
 ההתאחדות לכדורגל בישראל       

 
 
 
 
 

 העתקים:
 לכדורגל מנכ"ל ההתאחדות –רתם קמר 

 סמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל –אבי לוי 
 יו"ר ועדת נוער –אבי קאופמן 

 רכזי הליגות

 


