
 ת ישראל בכדורגלנבחר של אוהדי תקנון מועדון לקוחות

 "היציע הכחול"

 כללי

 ,ת ישראל בכדורגלנבחר אוהדי הם ינוהל מועדון הלקוחות שלתקנון זה מסדיר את התנאים לפי .1
 )להלן ברמת גן )אצטדיון רמת גן( 299, מרחוב אבא הלל על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל

 (.ו"ההתאחדות" "המועדון": בהתאמה

התנאים המפורטים בתקנון שלהלן, נכתבו בשפה בהירה ומובנת, ובהצטרפותך כחבר למועדון  .2
להלן: הנך מעיד על מתן הסכמתך לתנאים וזאת לאחר שהבנת את תכנם ומשמעותם )

 (."התקנון"

 ורך את תקנון זה לא תשמע ולא תהאלפיכך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה, שכן באיש .3
 לך כל טענה ו/או תלונה שלא קראת את התקנון ו/או שלא הבנת את משמעות הוראותיו או תנאיו.

ככל שאינך מסכים להוראות המפורטות בתקנון זה, אינך זכאי להצטרף כחבר מועדון. כמו כן,  .4
ככל שלא תסכים להוראות שתתוקנה לאחר רישומך ככל ואלה תתוקנה, חברותך במועדון 

 .הבלתי תקפה לרבות לזכאות להטבות ו/או להנחות ו/או לפעילויות מכוחכתופסק ותיחשב 

ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או להוסיף תנאי מתנאי החברות  .5
 ו/או וללא הודעה מוקדמת, לרבות את ההטבות , בכל ענייןבמועדון ו/או ההצטרפות אליו בכל עת

  ון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.המועד בריההנחות שיוצעו לח ו/או הפעילויות

השינויים יפורסמו לתפוצת חברי המועדון לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות, והחל  .6
שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו שליחת ההודעה בדבר מ

 למועדון לפני שינוי התקנון.

חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה  כל הוראה מהוראות התקנון אשר תימצא .7
 לא תפגע ביתר הוראותיו שיוותרו בעינן.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים שונים באתר  .8
 , תגברנה הוראות תקנון זה.במדיה של ההתאחדותההתאחדות ו/או 

 בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות .9

 כותרת הפרקים מובאות לשם נוחות והן לא תשמשנה לפרשנות התקנון. .10

 ו/או באתר ההתאחדות.התקנון ניתן לעיון במשרדי ההתאחדות  .11

 שם המועדון

". ההתאחדות תהא רשאית לשנות את שם המועדון בהתאם היציע הכחולשמו של המועדון הינו " .12
 לשיקול דעתה הבלעדי.

 ת המועדוןמטר

 רשמי למועדון ךת ישראל וזאת על ידי שיוויבור אוהדי הכדורגל בישראל לנבחרלחבר את צ .13
והכל בהתאם  ת ישראל,ובקשר עם נבחר בלעדיות ו/או פעילויות ו/או הנחות שיספק הטבות

 להוראות התקנון שלהלן.

 הצטרפות למועדון

  להצטרף למועדון: הזכאים .14

של  ומילא את פרטיו באתר האינטרנט לקוחות להצטרף כחבר מועדוןשביקש פרטי  כל אדם
שבו  למפעלאו במשרדיו  כל אדם שרכש מנוי באתר משרד הכרטיסים "לאן" או/ו  ההתאחדות

, ו/או כל מנוי שיונפק לנבחרות נוספות של ישראל, ככל ויונפק משתתפת נבחרת ישראל )בוגרים(
 (. "חבר מועדון"להלן: לעיל ו) ונתן את הסכמתו להצטרף כחבר מועדון



 

 הרישום למועדון הלקוחות: .15

המבקש להצטרף למועדון יבצע רישום באתר האינטרנט של ההתאחדות  פרטי אדם .15.1
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רוכש מנוי למפעל שבו משתתפת נבחרת ישראל )בוגרים( ו/או כל מנוי שיונפק לנבחרות  .15.2
, וזאת על ידי רכישת מנוי שיוצע יצורף אוטומטית למועדוןנוספות של ישראל, ככל ויונפק, 

חקי נבחרת ישראל באתר משרד הכרטיסים "לאן" שכתובתו היא  למש על ידי ההתאחדות
https://www.leaan.co.il/,  ובכפוף למתן הסכמתו  תל אביב, 7או במשרדיה ברח' פרוג

 להיכלל במועדון.

נבחרת לשנים, המבקשים להצטרף למועדון ו/או לרכוש מנוי  18קטינים, אשר גילם אינו עולה על  .16
האפוטרופוסים את ישראל והם מסכימים להצטרף כחברי מועדון, יידעו את הוריהם או 

ם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא וראות תקנון זה, ויקבלו את אישורה בדבר עליהםהחוקיים 
הווה הסכמה שלו תכל פעילות שתבוצע על ידי אותו אדם במסגרת המועדון  במסגרת המועדון.

 ושל הוריו או האפוטרופוסים החוקים עליו.

ת והרישום והיא תהא בתוקף כל עוד לא החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפו .17
בוטלה על ידי ההתאחדות ו/או חבר המועדון. מובהר כי רישומי ההתאחדות הם הרישומים 
 הקובעים בכל דבר ועניין ולרבות מועדי רישום חבר המועדון, וישמשו כראיה בלעדית לנכונותם.

ההתאחדות תהא רשאית  ניתנת להעברה בכל צורה שהיא. לאו תאישי ההחברות במועדון הינ .18
לדרוש מחבר המועדון להזדהות פיזית באמצעות אמצעי זיהוי שלו או של הוריו או 

)לרבות לעניין  האפוטרופוסים הממונים עליו, לפי העניין, כתנאי למימוש החברות בכללותה
. לחבר המועדון לא תהא כל טענה כלפי ההתאחדות בגין שימוש של כל אדם שאינו ניצול הטבות(

רותו במועדון, וחבר המועדון האחראי הבלעדי לתוצאות פעולות שכאלו בין אם בידיעתו הוא בחב
     ובין אם לאו. 

, בכל לבטל את רישומו של חבר מועדון ומוחלט מובהר בזאת כי להתאחדות שיקול דעת בלעדי .19
הנחות  ת ו/אולפעילויו עת, ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות להטבות ו/או

שנצברו קודם לביטול חברותו, בשל שימוש בחברות בניגוד לדין ו/או להוראות התקנון, עשיית 
"מסחור" זכויותיו או אם סברה ההתאחדות שהותרת החבר במועדון -שימוש מסחרי בחברותו ו

 . (אוהד שהורחק מהמגרשים, אלימות וכיו"בעלולה להסב לה נזק ופגיעה תדמיתית )דוגמה לכך: 

בשלב הראשוני, הרישום למועדון הלקוחות הינו ללא עלות כספית. ההתאחדות שומרת על זכותה  .20
 לבצע שינויים ולקבוע את המקרים בהם תותנה החברות בדמי רישום.

בכפוף לשליחת בקשה  כל חבר מועדון יהא זכאי לבקש את ביטול חברותו והסרתו מהמועדון .21
 .info@football.org.ilמתאימה להתאחדות לכתובת דוא"ל: 

 ודיוור השימוש בהםמסירת פרטים אישיים, 

במסגרת ההצטרפות למועדון, בין אם באמצעות רישום באתר ההתאחדות ובין אם באמצעות  .22
לצורך  ידרשופרטים ש המבקש להיכלל במועדוןרכישת מנוי למשחקי נבחרת ישראל, ימסור 

 הרישום למועדון.

החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי פרטים אישיים ומתן אישורים, כגון: שם מלא,  .23
מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל, אישור תקנון ואישור הורים  ,תאריך לידהמספר תעודת זהות, 

. מובהר כי ההתאחדות ("המידע")להלן:  או אפוטרופוס ככל ונדרש, כפרטי חובה להצטרפות
בין לצרכי  –פרטים נוספים על אלה האמורים לעיל  שומרת על זכותה לבקש מכל חבר מועדון

הנחות, בכל עת, וחברי  פעילויות ו/או עדכון רישום ובין לצרכי בקרה לצורך מימוש הטבות ו/או
  מועדון קיימים ידרשו לעדכן את רישומם ככל ותוצא הודעת עדכון פרטים כללית.

למען הסר ספק, מסירת הפרטים האמורים אינה בגדר חובה על פי דין, אולם אם המצטרף לא  .24
 ימסור את המידע ו/או ההסכמה להצטרף, על פי העניין, הוא לא יוכל להצטרף למועדון.
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האחריות למילוי פרטי החבר ולנכונותם מוטלת על המצטרף ו/או החבר בלבד, ולא תהא לחבר  .25
, ובכלל, בין פעילויות ו/או הנחות שנמנעו ממנו דות בקשר להטבות ו/אוכל טענה כלפי ההתאח

 היתר בשל פרטים שגויים ו/או חלקיים שמילא בעת הרישום ו/או שלא עודכנו. 

 ומסירת פרטיו האישיים: לפי העניין, בעצם הצטרפותו ו/או מתן הסכמתו להצטרף למועדון,  .26

אשר הוקם ומנוהל על ידי במאגר המידע  ולאת הסכמתו שפרטיו יכל נותן המצטרף .26.1
ככל וזה הצטרף למועדון באמצעות  –ההתאחדות או בבעלות משרד הכרטיסים "לאן" 

 רכישת מנוי לנבחרת ישראל.

למשרד הכרטיסים "לאן"  שניתנה על ידומאשר המצטרף להתאחדות, נוסף על כל הרשאה  .26.2
שימוש בנתונים ובפרטי )ככל וההצטרפות הינה דרך רכישת מנוי לנבחרת(, לעשות 

 על ידי ההתאחדות ו/או מי מטעמה, – ההתקשרות לצורך משלוח הודעות ועדכונים
פעילויות  לצורך הצעת הטבות ו/או ,ל פי תקנון זהשההתאחדות תמסור לחברי מועדון ע

 מתן שירותים, דיוור, ,ומכירות שיווק נחות כפי שתהיינה מעת לעת, לצרכי פרסום,ה ו/או
 , ניתוחים סטטיסטייםסקרים אפיון, מעקב אחר צריכת נתונים, התעניינות, התפלגות,

 . ("השימוש")להלן:  וכיו"ב

נותן המצטרף את הסכמתו לשימוש האמור במידע, ומאשר כי השימוש לא ייחשב כפגיעה  .26.3
בפרטיות ולא יצמיח לחבר זכאות לכל סעד ו/או פיצוי שהוא. כמו כן, ייחשב המידע 

ה של ההתאחדות והחבר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בגין שימוש במידע לקניינ
 .1981-כאמור לרבות טענה מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

, לרבות דברי מסכים לקבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת מההתאחדות בהתאם לדין .26.4
המצטרף . פרסומת הנוגעים לצדדים שלישיים העשויים להיות שותפיה של ההתאחדות

יהא רשאי שלא להיכלל ברשימת הדיוור, על ידי אי סימון הסכמתו לקבלת דיוור ישיר 
מובהר כי למצטרף ו/או  בעת הרישום ו/או באמצעות לחיצתו על "הסר" ממאגר הדיוור.

חבר המבקש להסירו מקבלת דיוור לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
 פעילויות ו/או אודות הטבות ו/או ו/או אי ידיעה םההתאחדות בגין אי קבלת עדכוני

 הנחות.

ההתאחדות לצורך  מטעם מובהר כי הסרה ממאגר דיוור אינה כהסרה משליחת הודעות .26.5
חבר מועדון שלא  קיומן של הוראות תקנון זה )כגון: שליחת הודעה בדבר עדכון תקנון(.

ימים  14, וזאת בתוך ועודכן(יאשר בסימון המיועד לכך כי קרא את התקנון המעודכן )ככל 
  לא יהא זכאי לניצול הטבות ו/או פעילויות ו/או הנחות במועדון.  משליחת ההודעה,

על  SMSלמען הסר ספק, הודעות, דיוור ועדכונים שוטפים ימסרו באמצעות דוא"ל ו/או  .26.6
פי פרטי הרישום שמסר המצטרף. מובהר כי חבר יהא רשאי לשנות את פרטי הקשר עמם 

 .הצטרף למועדון כל עוד אין המדובר בהסרת פרטי רישום חובה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתן הודעה לחבר מועדון בדוא"ל תחשב כמספקת לצורך  .26.7
תקנון זה, ולהתאחדות שליחת עדכון ו/או פרסום מטעם ההתאחדות, ולהגשמת הוראות 

שיקול דעת בלעדי בבחירת אופן משלוח ההודעה. חבר המועדון מוותר באופן סופי ומוחלט 
  על כל טענה כי לא ידע אודות מושא העדכון ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.

עוד למען הסר ספק, תהא ההתאחדות רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון ככל  .26.8
 מהותי" ו/או על פי צו שיפוטי.-בהיותה גוף מעין ציבורי/"דו ותידרש לעשות כן

 תקופת החברות

עוד לא מסרה ההתאחדות הודעה אחרת ו/או הודיע החברות במועדון הינה ללא הגבלת זמן, כל  .27
 חבר המועדון על רצונו לבטל את חברותו.

 והנחות לחברי המועדון , פעילויותהטבות

 ו/או רכישת מנוי( זכאי להטבות והנחות כמפורט להלן: חבר מועדון שנרשם )באמצעות רישום .28

 ,2024במפעל ליגת האומות קדימות ברכישת כרטיסים למשחקי הבית של נבחרת ישראל  .28.1
 .פתיחת מכירת הכרטיסים לכל משחקימים לפני  3 בתקופה של



ההתאחדות אינה מתחייבת למיקום מושבים ו/או אזורי ישיבה, והרכישה תיעשה על פי 
 פריסת ההושבה והמקומות הזמינים לרכישה באתר משרד הכרטיסים "לאן". 

 ת ישראל. וקדימות ברכישת כרטיסים למשחקי חוץ של נבחר .28.2

לגביהם האמור בסעיף זה כפוף לכמות כרטיסים שתוקצה להתאחדות, ומספר הכרטיסים 
 תינתן קדימות יקבע לפני כל משחק.

למשחקי החוץ במסגרת מפעל מוקדמות  ליווי נבחרת ישראל )בוגרים(להטבה זוגית  .28.3
חברי מועדון שונים לקראת כל משחק חוץ  4-. ההטבה תינתן ל2024אליפות אירופה 
 כאמור, ותכלול:

שראל שחקני נבחרת י בטיסת , במידת הניתןליעד המשחק זוג כרטיסי טיסה .28.3.1
  )הצטרפות לטיסת הנבחרת כפופה לצרכי הנבחרת באופן בלעדי(. 

 זוג כרטיסי כניסה למשחק. .28.3.2

מועד ההצטרפות תיקבע על ידי ההתאחדות על פי  בהטבה זו בחירת חברי המועדון הזוכים
-, המצטרף ה 70טרף הלמועדון )תאריך ושעה מדויקת כולל שניות ומאיות(, דהיינו: המצ

 .2024ומצטרף   ,1,970-ה , המצטרף970

 השתתפות באירועים ובמפגשים עם שחקני נבחרת ישראל.  .28.4

האמור בסעיף זה הינו לכמות משתתפים מוגבלת ולהתאחדות שיקול הדעת הבלעדי 
עבור האירועים  בעת הפרסום שיינתנו לקביעת תנאי המפגש ואופן בחירת הזוכים

 . והמפגשים שיקבעו מעת לעת

, וזאת על עדכן כל הטבה כאמורעל זכותה לשנות ו/או לבטל ו/או ל יודגש כי ההתאחדות שומרת .29
   פי שיקול דעתה הבלעדי.

באמצעי המדיה גם ההתאחדות תפרסם מעת לעת הטבות, פעילויות והנחות לחברי המועדון  .30
 השונים שבבעלותה. 

 –ן השתתפות בפעילויות המועדון מותנית בהצגת תעודה מזהה ובמידה שחבר המועדון הינו קטי .31
 תידרש הצגת צילום ספח תעודת זהות של הורה הקטין ו/או רישום אפוטרופסות. 

 אחריות

אתר בגין שימוש ב מצטרף/לחבראחראית לכשלים ו/או הפסדים שייגרמו ל אההתאחדות לא תה .32
ועקב התממשותם של ( "האתרים")להלן:  ההתאחדות ו/או באתר משרד הכרטיסים "לאן"

והמחשוב, ובכלל כך: תקלות, עיכובים ושיבושים שיימנעו זמנית או סיכונים ברשת האינטרנט 
, חומרה, וירוסים, תוכנות ריגול או כל תוכנה אחרת שתתגלה אתריםבאופן קבוע את השימוש ב

, בעיות תקשורת, קליטת תכנים, פריצה חברמצטרף/ההאו תימצא באמצעי התקשורת של 
כונים כאמור לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה סיוכיו"ב.  , התחזותהחברלאמצעי התקשורת של 

 מצד ההתאחדות ולא יזכו מצטרף/חבר בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

לאי דיוק של מידע או כל פגם  החברהמצטרף/אחראית כלפי  אכמו כן, ההתאחדות לא תה .33
או לנזק שלא  נעשה השימושאו לנזק שייגרם ככל וייגרם לאמצעי התקשורת שבו באתרים 

למוצרי  השימוש ו/או נזקבשליטתה וללא הגבלה אשר נגרם בשל שימוש לרעה ו/או שלא כמטרת 
  צד ג'.

, על פי צרכיה ושיקול ולשם תחזוקה ועדכונ רהאתב את המועדון ההתאחדות רשאית להשהות .34
 ,האתרדעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. ההתאחדות רשאית לשנות את תצורת 

 .ראה, היקף, זמינות וכיו"ב בכל עתמ

ג',  ו/או צדהמצטרף ו/או החבר להתאחדות לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי  .35
, למעט אם צוין אחרת בתקנון. ואו מהסתמכות על מידע המצוי ב אתרההנובעת מהשימוש ב

כל  המשתמש ו/או חברה ו/אומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתאחדות לא תפצה ו/או תשפה את ה
יתריע על  מצטרף/חברעקיף ומסתבר )לרבות במקרה ש צד ג' על הפסדים או נזקים; תוצאתי,



נזק או הפסד צפוי טרם התרחשותו(, ולא בפיצוי עונשי כלשהו בגין הפסדים או נזקים שנגרמו 
 .באתרהבקשר לשימוש 

לו כל טענה כלפי ההתאחדות או כלפי כל גורם הקשור  אמצהיר כי לא תה החברהמצטרף ו/או  .36
בגין כשלים ו/או הפסדים ו/או נזקים כאמור, למעט חבות מפורשת בתקנון או מכוח  במועדון

 הוראות דין שאין להתנות עליהן.

אין בפרסום מידע על ידי  תמונות שיפורסמו בפרסומי ההתאחדות הינן להמחשה בלבד. .37
מה בקשר להטבות, פעילויות ות כלשהי על ההתאחדות ו/או מי מטעההתאחדות כדי להטיל אחרי

האחריות לשירות, למוצרים, לתקינות ולטיב השירותים והתאמתם לחברי המועדון.  והנחות
 הנלווים להטבות ופעילויות ההתאחדות הינם של הספקים ו/או נותני השירות.

 הוראות נוספות

ההתאחדות שומרת על זכותה להפוך את החברות במועדון במלואה ו/או בחלקה )לרבות לסווג  .38
 את חלוקת ההטבות ו/או הפעילויות ו/או ההנחות בהתאם לסוג החברות(, לחברות בתשלום. 

ויתור מצד ההתאחדות כלפי חבר מועדון בנוגע להוראה מהוראות התקנון יעשה על פי שיקול  .39
ט של ההתאחדות, וככל שיעשה, יהא לפנים משורת הדין ואין בו כדי דעתה הבלעדי והמוחל

 להוות הודאה ו/או הסכמה ו/או תקדים מחייב. 

ן עילת תביעה כנגד ההתאחדות, לא יהא חבר המועדון זכאי לקבל כנגד ככל שתהא לחבר המועדו .40
צווי עשה ההתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או שותפיה העסקיים, צווים שאינם כספיים ובכלל כך 

 בל לסעד כספי בלבד.ו/או צווי מניעה אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוג

חברי המועדון רשאים לפנות בכל שאלה ובכל עת להתאחדות בכתובת דוא"ל  .41
info@football.org.il. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@football.org.il

