
 

 

  03.05.2018 
 י"ח/אייר/תשע"ח  לכבוד

  כל הקבוצות המסונפות,
       פקסבאמצעות :  לידי יו"ר הקבוצה

  
      

 שלום רב,
 הימצאות כוח אדם רפואיענון יר הנדון:

 

את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הרפואי לעניין הימצאות כוח אדם  להזכירמצאנו לנכון 
 רפואי.

 
 קבוצה ביתית)ליגת העל וליגה לאומית(: בהתאם לתקנון הרפואי על  ליגות מקצועניותב

ואמבולנס במשחקיה  לפקודת הרופאים 2מורשה לפי סעיף לדאוג לנוכחותו של רופא 
 הביתיים. 

 
אח או חובש  מורשה או כוח אדם רפואי )רופאנוכחות כמו כן, על כל קבוצה לדאוג ל

 כהגדרתם בחוק הספורט( בכל אימון אותו היא מקיימת.
 

על הקבוצה הביתית לדאוג למלא, במסגרת טפסי רשימות השחקנים המועברים לשופט 
כל הציוד הרפואי שבהתאם לאמור בתקנון הרפואי הינו אחראי על  הרופאהמשחק, את שם 

 הנדרש לקיום המשחק בהתאם לכל דין, לרבות מכשיר החייאה, קיים ותקין. 
 
לתקנון  בהתאם)כל הליגות שאינן ליגת העל והליגה הלאומית(:  לא מקצועניותליגות ב

לדאוג לנוכחותו של כוח אדם רפואי  (קבוצת חוץ)בין אם ביתית או  כל קבוצההרפואי על 
( בכל משחק או כהגדרתו כאמור)חובש או אח בהתאם להגדרתם בחוק הספורט או רופא 

 אימון בו היא משתתפת. 
 

הביתית לדאוג למלא, במסגרת טפסי רשימות השחקנים המועברים לשופט על הקבוצה 
הינו אחראי על כל שבהתאם לאמור בתקנון הרפואי המשחק, את שם כוח האדם הרפואי 

 ציוד הרפואי הנדרש לקיום המשחק בהתאם לכל דין, לרבות מכשיר החייאה, קיים ותקין.ה
 

עוד קובע התקנון הרפואי כי בכל מקרה בו החליפה קבוצה את מי שרשמה בטפסי הרישום 
 ככוח אדם רפואי, יהא עליה להודיע להתאחדות על שינוי זה.

 
טפסי רשימות השחקנים, יחתום מי שמונה ככוח אדם ההתאחדות פועלת לכך כי במסגרת 

 רפואי על הימצאות הציוד הרפואי הקיים ותקינותו.
 

מצ"ב לנוחיותכם התקנון הרפואי, תקנות הספורט לעניין הימצאות כוח אדם רפואי וחוק חובת 
 הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים.

 



 

 

והציוד הרפואי  עיל והתקנונים הנ"ל,הנדרש כאמור לככל ולא יהא נוכח כוח אדם רפואי 
פטי המשחק שלא לקיים את המשחקים. במקרים בהם רק אחת , הונחו שוהנדרש

 הקבוצות דאגה להימצאות כוח אדם רפואי כאמור בתקנונים, יקוימו המשחקים.
 

האמור במכתב זה איננו בא לגרוע מחובת הקבוצה לדאוג ולפעול בהתאם לאמור בכל דין 
 להימצאות כוח אדם רפואי וציוד רפואי.בכל הקשור 

 
 
 

 בכבוד רב,      
  בישראל תאחדות לכדורגלהה      

 


