
 

1 
 

 

 

 תקנון

 כדורגל נשים – רישום

 תוכן העניינים

 

 עמוד              שם הפרק מס' 

 3....................................................................................רישום קבוצה  .1

 5...................................................................................רישום שחקנית .2

 10.........................................................................חידוש רישום שחקנית .3

  בפעילות תנאים להשתתפות/שיתוף שחקנית .4

 11........................................................................................ספורטיבית

 12...........................................................השחקנית ה הרישומי של מעמד .5

 15...................................................................................רישום מאמנת .6

 15...........................................................................................…ביטוח .7

 15................................................................................העברת שחקנית .8

 19...............................................................................השאלת שחקנית .9

 21.........................................שחקניתאיסורים במסגרת העברת/השאלת  .10

 21....................................................................................הגבלת רישום .11

 21.......................................................................השחקן עמדהמוסד למ .12

 25.......................................................................תוקף, תחולה ושינויים .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 נספחיםטפסים ו

 

 27....................................בקשה להתקבל כחברה חדשה....טופס   נספח א 

 28........................לעבור לקבוצה אחרת העל רצונ ניתהודעת שחק נספח ב   

 29ת רישום...............................................פעולו -הוראות כלליות נספח ג                  

 31....................................................הזר בקשה להבאת שחקנית  ד נספח              

 32.................................................. טבלת העברות בליגת הנשים נספח ה                           

 33...............מחלקות הנוער..........-כללי התנהגות במגרשי כדורגל  וספח נ              

                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 הגדרות א.  .1

 לנשים. קבוצה הנמנית על ליגת העל —" קבוצה מקצוענית"

 .כל קבוצה שאיננה קבוצה מקצוענית —" "קבוצה לא מקצוענית

ל פי כללי פיפ"א, הווה אומר: ע ככזו תשחקנית המוגדר – "שחקנית מקצוענית"

על ידי הקבוצה או  המשולמת להוהתמורה חוזה בכתב עם קבוצה  שיש לה  שחקנית

ה בגין א מוציאעולה על ההוצאות שהי –במישרין או בעקיפין  –מי מטעמה 

 בקבוצה.  פעילותה כשחקנית

 .מקצוענית נית שהיא לא שחקניתשחק – "ניתחובב נית"שחק

פורטל אינטרנטי מאובטח, באמצעותו נעשות פעולות רישום  – "פורטל הקבוצות"

 הוראות כלליות, פעולות רישום. – ג'כמפורט בתקנון זה, לרבות בנספח 

, ה, חידוש רישום שחקנית, העברת שחקניתחדש רישום שחקנית -"פעולת רישום"

 .החזרה מהשאלה, השאלת משנה, ניתהשאלת שחק

 קבלת חברה חדשה בהתאחדות ב. 

 בלבד. ותברות בהתאחדות הנה לקבוצות בוגרהח  .1

 קבלת קבוצה כחברה חדשה בהתאחדות, תיעשה בהתאם  .2

 לקבוע בתקנון היסוד.

 רישום קבוצה חדשה .ג

ם באמצעות פורטל תירשהתקבלה קבוצה כחברה חדשה בהתאחדות,  .1

ותצרף בעת רישומה את כל הפרטים והמידע שייקבעו על ידי  הקבוצות

 לליגה הנמוכה ביותר.ף ותצוראחדות מנכ"ל ההת

 החברה בהתאחדות רשאית לרשום במסגרתה ות קבוצת בוגר א.  .2

 , כמפורט להלן:ותוילד 'א ות, נערנערותקבוצות  

 אחת בלבד. נערותקבוצת  .1  

 .'א ותשתי קבוצות נער .2  

 .ילדותשתי קבוצות  .3

 קבוצת טרום ילדות. .4

 

 לעיל, בכדי לגרוע מחובת אין באמור בסעיף קטן א' ב. 

 כאמור בתקנון ותוילד א ות, נערנערותרישום קבוצות 

 היסוד.

  רישום קבוצות בת  . ד

 תשחק בליגת הבוגרותת בת אשר קבוצ לרשוםרשאית בוגרות קבוצה  . 1

. שמה של קבוצת הבת יהא זהה לשם קבוצת האם בלבד הנמוכה ביותר

 בתוספת האות "ב".

 שתתף במשחקי גביע המדינה. תליגה ולא  תעלהלא  הבתקבוצה  .2                        

 

 

 רישום
 קבוצה
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 תסיים במקומות מהם מעפילים לליגה הגבוהה יותר,  היה וקבוצת הבת . 3

 במקומה הקבוצה שתתפוס את המקום הבא ממנו עולים לליגה תעלה   

 הגבוהה.   

 נמוכה ותוקם ליגה נוספת ביותרהנמוכה היה וקבוצת הבת תשחק בליגה  . 4

תקנון הוראות , תרד קבוצת הבת לליגה הנמוכה ביותר ויחולו יותר 

 האליפות במקרה בו התפנה מקום בליגת הנשים.

 ועדת ליגה וגביע תקבע בטרם עונת המשחקים את שנתוני הגיל לקבוצות  . 5

שנים. על אף האמור לעיל, רשאית קבוצת בת  23הבת שלא יעלה על  

  . 23שחקניות שגילן מעל גיל  5עד  בעונת משחקים אחתלרשום בשורותיה 

 של קבוצת הנערותהרשומות בקבוצת שחקניות למען הסר ספק יובהר כי  . 6

יהיו רשאיות קבוצת האם ולא משחקי בהאם יהיו רשאיות להשתתף  

 .קבוצת הבת להשתתף במשחקי

 

 חידוש רישום קבוצה . ה         

 קבוצה הרשומה בהתאחדות תחדש רישומה לפני כל תחילת   .1                           

 ותצרף בעת רישומה את כל פורטל הקבוצותעונת משחקים באמצעות 

 הפרטים והמידע שיקבעו על ידי מנכ"ל ההתאחדות

 "תקופתוהגביע )במועדים שייקבעו על ידי ועדת הליגה 

 .(הרישום"

 מקצוענית המחדשת את רישומה תגיש מידי שנהקבוצה  . 2 

 שנים, 3-7תכנית לפיתוח מחלקות הנוער לתקופה שבין 

 אשר תכלול, בין השאר, יעדים ומטרות של המחלקות, ארגון

 ומנהלה, דרישות מינימליות לתפעול המחלקות, פיתוח

 תשתיות, משאבים כלכליים לביצוע תכנית חינוכית הכוללת

 תמיכה,   Anti-Doping —ם אסורים איסור שימוש בחומרי

 רפואית ותהליכי סקירה ומשוב להערכת תוצאות.

 קבוצה המחדשת רישומה במהלך תקופת הרישום תהא . 3 

 חייבת בתשלום אגרת חידוש רישום, כפי שתיקבע מעת

 או מזכירות ההתאחדות./לעת על ידי הנהלת ההתאחדות ו

 לא אישרה את תקציבה,לבקרת תקציבים קבוצה מקצוענית אשר הרשות        .    4                          

 אוטומטית, לליגה נמוכה  שחק בליגה אליה נרשמה, והיא תרד,לא תורשה ל

 תקציבים. יותר, כאמור בתקנון בקרת
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 קבוצת נשים בליגה ועדת הליגה והגביע רשאית לאשר את רישומה של   .        5                      

 לאחר תום  גםילדות וטרום ילדות  ,'א , נערותנערות, קבוצת הנמוכה ביותר                                         

   איננו פוגע בהתנהלות  רישום לעונת משחקים ובתנאי שהדברמועד ה                                         

 פנוי באותה ליגה. רישום כאמור  הספורטיבית של הליגה וקיים מקום                                         

 כפי שתיקבע מעת לעת על ידי רישום מיוחדת  ובכפוף לתשלום אגרת הינו                                         

 או מזכירות ההתאחדות./ההתאחדות ו הנהלת                                         

 שהוצא על ידיהמחדשת רישומה תגיש אישור על ניהול תקין  קבוצהכל  .          6                      

רשם העמותות. על הקבוצה לדווח להתאחדות באופן מידי כל מקרה בו לא 

או שנשלל ממנה  קיבלה אישור ניהול תקין במהלך עונת המשחקים

קבוצה שאין לה אישור בתוקף על ניהול תקין לא תוכל לקבל  .האישור

 הקצבות מגופים ציבוריים באמצעות ההתאחדות.

 

 בקבוצה ותהרשומ ותמספר שחקני  . ו 

רישומה יהיה  בקבוצה חדשה או בקבוצה המחדשת ותהרשומ יותמספר שחקנ

 בהתאם לקבוע בתקנון היסוד.

 הוראות ניתלגבי שחקמור, כל עוד לא התקיימו מבלי לגרוע מהא

 תנאים להשתתפות בפעילות ספורטיבית, א להלן בדבר3סעיף 

 ליטול חלק בפעילות הקבוצה.ית רשא ניתהיה השחקתלא 

 

 ניתהגדרת שחק א. . 2

  ,ניתחובב ניתאו שחק נית, בין אם היא שחקנית מקצועניתשחק . 1

להתאחדות ובלבד  בקבוצה המסונפת מהלהיות רשו תכל מי שזכאי ינהה

 שלהלן: אחת מן החלופות השהתקיימה לגבי

 .תישראלי יתאזרח א. 

 להתאחדות הה לישראל לפי "חוק השבות" והמציאתעל ב. 

 הל משרד הפנים המעידה על אזרחותתעודה ש

 , וכן1952-תשי"בההישראלית על פי חוק האזרחות, 

 הלהתאחדות אישור רשויות צה"ל , כי מילא ההמציא

 .1986-, התשמ"ו]נוסח משולב[ על פי חוק שירות בטחון החובת

 לישראל האזרחות ישראלית לאחר כניסת הקיבל ג. 

 להתאחדות תעודה של משרד הפנים המעידה הוהמציא

 הישראלית על פי חוק האזרחות, העל אזרחות

 להתאחדות אישור ה, וכן המציא1952-התשי"ב

 על פי חוק שירותה חובת הרשויות צה"ל, כי מילא

 .1986-התשמ"ו  ,]נוסח משולב[ טחוןב

 את אישורה של נשיאות ביה"ד העליון לאחר הקיבל ד. 

 יתלהפוך לאזרח הלנשיאות את כנות כוונותי השהוכיח

 רישום

 שחקנית
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  טחוןבעל פי חוק שירות  הולמלא את חובת תישראלי

 תוך פרק זמן סביר. ,1986-התשמ"ו, ]נוסח משולב[

 אזרחות לאחר הדלעיל, מי שקיבל 1על אף האמור בסעיף  . 2

 תהיה זכאיתג שלעיל, לא 1אל, כאמור בסעיף א'לישר הכניסת

 בקבוצה הנמנית על ליגת העל והליגה מהלהיות רשו

 הלאומית, אלא לאחר שחלפו שתי עונות משחקים מיום

 להתאחדות את האת האזרחות הישראלית והמציא השקיבל

 האישור מאת רשויות צה"ל, כאמור לעיל.

 בקבוצה הזר ניתכשחק מהלהיות רשו תהיה זכאיתבפרק זמן זה 

 בליגת העל ובליגה הלאומית, בכפיפות להוראות תקנון זה.

 

 ניתרישום שחק  ב.

 לאחר אישור, פורטל הקבוצותבאמצעות עשה תי ניתרישום שחקכל פעולת  .1

ות המעורבות בפעולת הרישום בהתאם להוראות /והקבוצה ניתהשחק

 .קבעו על ידי ועדת ליגה וגביעישום שיילתקנון זה ובמועדי הר ג'נספח 

כחלק בלתי נפרד מרישומה של שחקנית בפורטל הקבוצות, יצורפו  . 2

, כאמור ב"תקנון ניתהרפואית של השחק ההצהרה בדבר כשירות לרישומה

תעודת זהות, או , העתק תעודה מזהה )מזהות עדכניות תמונות 2, ואי"הרפ

(, הצהרה לעניין ניתהשחק תעודת לידה, או דרכון או תעודת עולה של

נית" או מקצועה של השחקנית )"שחקנית ביטוח, הצהרה לעניין מעמד

הגדרות הקבועות בתקנון זה(, פרטים לעניין ל" בהתאם ניתחובב "שחקנית

רישום ופרטים בגין פעולת הבין קבוצות תשלומים ששולמו )ככל ושולמו( 

 .ו/או הקבוצות המעורבות בפעולת הרישוםהשחקנית  תלעניין מייצג

את גילאי בטרם פתיחת כל עונת משחקים ועדת ליגה וגביע תקבע  .3

 בהתאם לליגותלהשתתף במשחקים  ות)"השנתונים"( הרשאי השחקניות

להירשם בקבוצה בהתאם  תא רשאיהנית תשחק השונות בעונה הרלוונטית.

 ולשנתונים שפורסמו כאמור. לגילה

בנוסף למפורט בתקנון  חייבת, ניתבליגה המקצוענית הרושמת שחקקבוצה  .4

תקציבים, כמפורט בתקנון בקרת  זה, לקבל את אישור הרשות לבקרת  

 תקציבים.  

 הליטול חלק במשחקי קבוצת תרשאי ניתשחק )א( .5  

 אושר עד לתום תקופת הרישום הובלבד שרישומ

 .הבליגה אליה משתייכת קבוצת

 כלתולאחר המועד האמור לעיל,  ניתשחק מהנרש  )ב(

 בעונת המשחקים הליטול חלק במשחקי קבוצת

 הבאה ובכפוף להוראות תקנון זה בדבר 

 .ניתרישום שחק
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 תחולנה הוראת נספח "ההוראות ניתעל רישום שחק  )ג(

 פעולות רישום". —הכלליות                             

 הזרנית רישום שחק ג. 

 אף לא אחת מן המי שלא התקיימה לגבי —" הזרנית "שחק .1  

 דלעיל.( ד' –א' ) 1א'2החלופות המנויות בסעיף 

 רשאית לרשוםקבוצה הנמנית על ליגת העל  )א( .2 

 6עד  —בשורותיה במסגרת ההתאחדות ובו זמנית 

 להשתתף במשחקשחקניות יהיו רשאיות  5כשרק  ותזר ותשחקני

 .בעת ובעונה אחת

יקטן מספר השחקניות  21/22הוראת שעה: החל מעונת המשחקים 

יקטן  22/23בעונת  . שחקניות זרות 5-להזרות המותרות לרישום 

. שחקניות זרות 4-מספר השחקניות הזרות המותרות לרישום ל

 3-יקטן כמות השחקניות הזרות המותרות לרישום ל  23/24בעונת  

 . שחקניות זרות

                                           , א'ליגה ארצית ו קבוצה הנמנית על הליגה הלאומית  )ב(

זמנית, יות זרות", בו  קניה עד שתי "שחרשאית לרשום בשורות

 בהתאם כמפורט להלן:

 
 השחקנית הזרה עונה על כל שלושת התנאים המפורטים ( 1)                                                        

 להלן :                                                             
 

 משחק הכדורגל אינו עיסוקה העיקרי של השחקנית א.                                                    
 הזרה בישראל.                                                        

 
 מכוח אשרה  ושהותה של השחקנית הזרה בישראל הינב.                                                    

 שהוצאה כדין לצורך עיסוקה בישראל.                                                        
 

 השחקנית הזרה שהתה בישראל, טרם מועד רישומה ג.                                                    
 חודשים. 12בקבוצה,  לפחות                                                        

 
  

 בקבוצה הנמנית על ליגת העל  הזר ניתרישום שחק .3 

 במסגרת ההתאחדות, ייעשה בכפוף לקיומם

 המצטבר ובהתאמה של התנאים הבאים:

 נספח ד' —" הזר ניתהוגשה "בקשה להבאת שחק )א(

 ונתקבל אישור ההתאחדות לכך.

 הבאים: האישוריםהומצאו להתאחדות כל  )ב(

 .'ד, "נספח הזר ניתטופס בקשה לרישום שחק  (1)

אישור פעולת רישום בינלאומית בהתאם להנחיות  (2)

 .והוראות פיפ"א בעניין

 .ההזר ניתשל השחקה דרכונ (3)
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 שתי תמונות דרכון מזהות. (4)

 הרפואית של ההצהרה בדבר כשירות (5)

 , כאמור ב"תקנון הרפואי".ההזר ניתהשחק     

 הרשות לבקרת תקציבים, כאמור בתקנוןאישור   (6)

 "בקרת תקציבים".

  

 בשורותיה, במסגרת הזר נית, אשר קלטה שחקבליגת העל קבוצה  א.  .4

 הזר ניתבשחק ההמספר המותר לרישום, רשאית להחליפ

בשורותיה  מההרשו ההזר ניתבתנאי שתשחרר את השחק תאחר

בתקנון פיפ"א, הקבוע  לקבוצה בהתאחדות לאומית אחרת, על פי

אחרת במסגרת ההתאחדות  לקבוצה התשאיל/האו שתעביר

שהקבוצה הקולטת בישראל רשאית  לכדורגל בישראל ובתנאי

או  במסגרתה, על פי הוראות תקנון זה ניתהשחק לרשום את

 אחד מהשניים:  שתמציא לרשות לבקרת תקציבים

 אישור בכתב של השחקנית )מתורגם לשפת האם של השחקנית )א(

תביעות כספיות כלשהן כנגד ( ולפיה אין לה או לשפה האנגלית

 או ; הקבוצה

 )ב( הסכם שבין השחקנית והקבוצה בעניין הסדרת תביעותיה

( שבהתקיים 1הכספיות כלפיה וההסכם האמור קובע במפורש כי: )

-ד תביעות מהקבוצה ועו ניתהוראות ההסכם אין ולא יהיו לשחק

להיגרע מרישומי הקבוצה  ( את הסכמתה של השחקנית2)

 בהתאחדות.

להמציא אישור כאמור לעיל ו/או לא עלה בידי קבוצה  ב.

כאמור לעיל, רשאית הקבוצה  ,ניתלהשאיל את השחק/להעביר

 , בכפוף לקיום כל האמור להלן:תאחר הזר ניתבשחקה להחליפ

התחייבות בכתב ם ה המציאה לרשות לבקרת תקציביהקבוצ (1)

 שאושרו על ידי יו"ר הרשות בבטוחות ספציפיות מגובה

התשלומים  לבקרת תקציבים להבטחת תשלום מלוא השכר,

על פי נית כלפי השחק וההוצאות להם התחייבה הקבוצה

 .החוזה

במשחקיה, נית הקבוצה לא תהיה רשאית לשתף את השחק (2)

 המשחקים. ללא יוצא מן הכלל, עד לתום עונת

 נתמעוניי היהת, ככל שניתהקבוצה תתחייב לאפשר לשחק (3)

 .או באימוני כל קבוצה אחרת בכך, להשתתף באימוני הקבוצה

 הקבוצה תפקיד במשרדי ההתאחדות הסכמה (4)

 לכל קבוצה ניתבלתי חוזרת לשחרור השחק      

 אחרת. ניתהשחק מהחפוץ, אלא אם הסכיתש      
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 אין במתן הסכמה, כאמור לעיל, כדי לגרוע      

 ורה כספית בגיןמזכותה של הקבוצה לקבלת תמ      

 לקבוצה אחרת, ככל שהיא ניתהעברת השחק       

 פיפ"א. או תקנון/כאית לכך על פי תקנון ההתאחדות וז      

 ניתמנה השחקתיבהתקיים כל האמור בס"ק ב' לעיל, לא  ג.

 המותרת לרישום בליגה בה ותהזר ותבמכסת השחקני

 רשום בשורותיה. הנמצאת הקבוצה, על אף שהינ

 יתג' לעיל תוגבל לש–כאמור בס"ק ב' ו ניתהחלפת שחק ד. 

 במהלך עונת משחקים והכל בכפוף ותזר ותשחקני

 להוראות תקנון זה בדבר מועדי רישום, העברות

 והשאלות.

  , בין אם היא מסונפת לקבוצהותוילד 'א ותקבוצת נער .  א .5
 מקצוענית, תהא מסונפת לקבוצה לא היא ובין אם מקצוענית  

  ובלבד,  ותזר ותשחקני יתרשאית לרשום בשורותיה עד ש                           
 , להירשם בקבוצה, כאמור ותזכאי ןה ןגילל שבהתאם                           

 קטינים. הוראות פיפ"א בעניין העברת שחקנים והתמלאו  
 

, בין אם היא מסונפת לקבוצה לנערות הבליג הקבוצ
מקצוענית, –ובין אם היא מסונפת לקבוצה לאת מקצועני

 ובלבד תאח הזר ניתרשאית לרשום בשורותיה שחק תהא
 להירשם בקבוצה, כאמור, תא זכאייה השבהתאם לגיל

 קטינים. והתמלאו הוראות פיפ"א בעניין העברת שחקנים
 

 לשחק גם ת, רשאינערותבקבוצת  מההרשו הזר ניתשחק ב. 
 בכפוף לאמור להלן: השל קבוצת ותבקבוצת הבוגר

 
 הינה קבוצה הרשאית לשתף ותקבוצת הבוגר  (1)

 .ותזר ותבשורותיה שחקני
 

המותרת  לא מיצתה את המכסה ותקבוצת הבוגר ( 2)
 היא נוטלת חלק. בליגה בה ותזר ותלרישום של שחקני

 
 מההרשו הזר ניתשחק ותשיתפה קבוצת הבוגר (3)

 וז מתמסוי נית, כאמור, יראו שחקנערותבקבוצת 
 את המכסה המותרת לרישום מההמשלי ניתכשחק

 .ותבקבוצת הבוגר
 

 ותאת מכסת השחקני ותהשלימה קבוצת הבוגר (4)
 המותרת לרישום בשורותיה, לא תהא רשאית

, כל הזר נערותנית להמשיך ולשתף במשחקיה שחק
 מכסת הרישום מלאה. עוד

 
 בקבוצה בוגרת ו/או הזר נערות ניתשיתוף שחק (5)

 , כאמור לעיל,תאחר הזר נערות ניתבשחק ההחלפת
 במתן הודעה בכתב למחלקת רישום יםמותנ

 בהתאחדות.
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 הלגבי כאמור, יחולו ניתשל שחק הקבוצה המבקשת רישומ ג. 
 .החדש ניתהוראות תקנון זה בדבר רישום שחק

 
 ובלבד הליטול חלק במשחקי קבוצת תרשאי הזרנית שחק א. .6 

 אושר עד לתום תקופת הרישום בליגה אליה המשרישו

 .המשתייכת קבוצת

 וכל ליטול חלקתלאחר המועד הנ"ל,  הזר ניתשחק מהנרש ב.

 החל מעונת המשחקים הבאה הבמשחקי קבוצת

 ניתובכפוף להוראות תקנון זה בדבר חידוש רישום שחק

 .החדש

 

 ותיהתחדש את רישום שחקנימה בהתאחדות קבוצה הרשו  (1)א. . 3

 בהתאחדות לפני תחילת עונת משחקים, במועדים

מנכ"ל  ידי על פי ההנחיות כפי שייקבעו על פורטל הקבוצותובאמצעות 

 ההתאחדות.

 בשורותיה מההרשו ניתשל שחק הקבוצה רשאית לבטל רישומ  (2)   

 במהלך תקופת הרישום הקבועה בתקנון ובלבד שניתנה לכך

 של —נהקטי נית, ולגבי שחקניתשל השחק ה בכתבתהסכמ

 שלה. אפוטרופוסה

 

 , כאמור לעיל, תהא חייבתותיהקבוצה המחדשת רישום שחקני ב.

 בתשלום אגרות חידוש רישום, כפי שתיקבענה מעת לעת, על ידי

 או מזכירות ההתאחדות./הנהלת ההתאחדות ו

  

 במסגרתה קבוצת ("קבוצת האם" :להלן)  ותרשמה קבוצת בוגר .ג

 , תהווה כל קבוצה יחידת רישוםותאו ילד/ו 'א ותאו נער/ו נערות

 בהתאחדות, כאמור יותיהנפרדת והקבוצה תחדש את רישום שחקנ

 בס"ק א' דלעיל.

 

 להירשם ולשחק, בעת ובעונה אחת, אך ורק בקבוצה תרשאי ניתשחק . ד

 אחת.

 בקבוצה המהווה יחידת רישום נפרדת מקבוצה ניתשיתוף שחק .ה

 אסורה. -אחרת מאותו שנתון גיל ומאותה קבוצת אם   

 לשחק גם תהא רשאידלעיל, שחקנית תה' למרות האמור בס"ק  .ו

 בה, הנמנית אף היא על קבוצת האם, מהרשוה בקבוצה שאינ   

 –בהתאם לאמור להלן    

 .ותלשחק  גם בקבוצת בוגר תרשאי – נערות בשנתון ניתשחק (1)

 .נערותלשחק גם בקבוצת  תרשאי – נערות א'בשנתון  ניתשחק (2)

 חידוש
 רישום

 שחקנית
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 .רשאית לשחק גם בקבוצת נערות א' –שחקנית בשנתון ילדות  (3)

 .רשאית לשחק גם בקבוצת ילדות –שחקנית בשנתון טרום ילדות   (4)

 יובהר כי במידה ושנתון גיל מסוים כולל בתוכו מספר קבוצות גיל (5)

, רק שחקניות בקבוצת הגיל הבוגר יותר, יהיו רשאיות לשחק )שנתונים(

בקבוצת הגיל הגבוהה יותר, לדוגמא: במידה ושנתון גיל ילדות כולל 

יהיו רשאיות להשתתף  14, רק שחקניות בגיל 12-14שחקניות בגילאי 

 גם בקבוצת גיל נערות. 

בכל מקרה לא תהא רשאית שחקנית לשחק ביותר משתי קבוצות גיל  (6)

 .נת משחקים אחתבעו

 

 חודש, בקבוצה לא הבהתאחדות ו/או שרישומ מהשנרשנית שחק א. . 4

 , כאמור, הומצאו להתאחדותהמקצוענית ובמסגרת רישומ  

 ל כיסוי ביטוחי וקיום בדיקות רפואיות, כמתחייבעאישורים   

 תף במשחקיםתלהתאמן ולהש תרשאיהא מהחוק ומהתקנון, ת  

 וזאת עד לתום הפגרה של עונתהמאורגנים על ידי ההתאחדות   

 המשחקים לגביה ניתנו האישורים כאמור, או עד למועד תום  

 .מבניהםהמוקדם  –תוקפם של האישורים   

 

 חודש, התאחדות ו/או שרישומהב מה, שנרשהזר נית, לרבות שחקשחקנית ב.

 , כאמור, הומצאוהמקצוענית, ובמסגרת רישומבקבוצה  

 להתאחדות אישורים על כיסוי ביטוחי, בדיקות רפואיות, 

 כמתחייב מהחוק והתקנון וכן אישור הרשות לבקרת תקציבים, 

 להתאמן ולהשתתף במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות. תהא רשאית 

 ביטוח ועל אישור על כיסוי הלגבי וכאמור לעיל, אשר הומצא ניתשחק

 אישור הרשות הלגבי הקיום בדיקות רפואיות, אולם טרם הומצא

 תהא רשאיתלהתאמן, אולם לא  תהא רשאיתלבקרת תקציבים, 

 ליטול חלק במשחקים המאורגנים על ידי ההתאחדות.

 

 ב' לעיל, אשר במסגרת הליך–כאמור בסעיף קטן א' ו ניתשחק .1 ג.

 אישור כיסוי ביטוחי, הטרם הומצאו לגבי הרישומ

 לקיים פעילות תרשאי האו בדיקות רפואיות, כאמור, אינ/ו

 או משחק./ספורטיבית כלשהי, לרבות אימון ו

 

 ב' לעיל, אשר במסגרת–קבוצה כאמור בסעיף קטן א' ו . 2

 כיסוי ביטוחי ה, טרם המציאה לגביניתשל שחק ההליך רישומ

 הית לשתפאו בדיקות רפואיות, כאמור, לא תהא רשא/ו

 או משחקיה./בפעילות ספורטיבית כלשהי, לרבות, אימוניה ו

 תנאים
 להשתתפות/

שיתוף 
 שחקנית
 בפעילות

 ספורטיבית
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 הלתקנון היסוד, יהא מעמד ג4-ב ו4, א 4בהתייחס להוראות סעיפים   .5

 בהתאם למפורט להלן: ניתהרישומי של שחק

 

 לא חודשה שרישומנית שחק א. 

 מהה רשותהקבוצה בה הי, אשר במועד חידוש הרישום של ניתשחק

 ,הבוטל על ידי קבוצתה או שרישומ הלאחרונה, לא חודש רישומ

 בעונת כהשל הקבוצה אליה השתיי ותמחק מרשימת השחקניתי

 להירשם בכל קבוצה אחרת תהיה רשאיתהמשחקים החולפת ו

 החברה בהתאחדות, בכפיפות להוראות התקנון בדבר רישום

 .ניתשחק

 

 פורקה מרצון השקבוצתנית שחק ב. 

 הודיעה להתאחדות על התפרקותה מרצון, ה, אשר קבוצתניתשחק

 להירשם בכל קבוצה תהיה רשאיתאוטומטית ו תהיה משוחררת  

 החברה בהתאחדות, בכפיפות להוראות התקנון בדבר רישום

 .החדש ניתשחק

 

 לא חידשה רישומה השקבוצתנית שחק ג. 

 :ותעל קבוצת בוגר תנימהנ ניתשחק  (1)

רישומה לא חודש, חייבת לא חידשה רישומה או ש קבוצה אשר א. 

 מההרשו ניתהמשחקים, כל שחק להשאיל, עד לתום עונת

ולקבוצה  ניתהראשונה של השחק התבקש עם מידבשורותיה, 

 .הבבקשת ניתהשחק נקובתבשמה 

 נתגלעו חילוקי דעות כספיים לגבי תנאי ההשאלה, ב. 

 השחקן" על פי פנייתיפסוק בעניין "המוסד למעמד 

 .ניתהקבוצה או השחק

 סכום ההשאלה, ככל שייפסק סכום כזה, או שייקבע

 בהסכמה, יופקד בהתאחדות, בחשבון נאמנות

 .ניתובמקביל תבוצע השאלת השחק

 ההשאלה מטעמה של הקבוצה פעולתחתימה על  ג.

 תיעשה באמצעות מורשי החתימה אשר היו רשומים

 החולפת, או באמצעותבהתאחדות בעונת המשחקים 

 מי שמונה במיוחד לצורך כך בפרוטוקול של הגוף

 המנהל את הקבוצה.

 ימים 3ההשאלה בתוך  פעולתלא חתמה הקבוצה על 

 ממועד הפקדת סכום ההשאלה, יאשר היועץ המשפטי

מעמדה 
 הרישומי של

 שחקנית
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 הקבוצה. להתאחדות את ביצוע ההשאלה ללא חתימת

 סכום ההשאלה אשר יופקד, כאמור לעיל, ישמש (1) ד.

 מידת הצורך, לסילוק חובות הקבוצה בגינם לאב

 חודש רישומה, תוך מתן עדיפות לפירעון פסקי

 ולהחזר ותבורר בגין אי תשלום שכר שחקני

 חובות הקבוצה להתאחדות.

 נרשמה הקבוצה, יועבר סכום הפיקדון הנ"ל או (2)

 לקבוצה. יתרתו

 קבוצה אשר לא חידשה רישומה או שרישומה לא ה.

 ותיהבעונת משחקים נוספת, יהיו שחקניחודש גם 

 החדש ניתוכל להירשם כשחקת ןמה תוכל אח ותמשוחרר

 בכל קבוצה שיחפוץ.

 רשאים ניתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצה או שחק ו.

 .ניתשל השחק הלהגיע להסכמה לגבי העברת

 

 טרום ילדות/ותילד/א נערות/נערות תעל קבוצ יתהנמנ ניתשחק (2) 

 אשר לא חידשה רישומה או ,טרום ילדות/ותילד/'א ותנער/נערותקבוצת 

 ןמה תוכל אח ותמשוחרר ותיהשרישומה לא חודש, יהיו שחקני

 חפוץ בהתאםתבכל קבוצה ש החדש ניתכל להירשם כשחקתו

 לשנתון הרישום.

 

   נמצאת תחת צו כינוס או פירוק השקבוצתנית שחק  ד.

 או/מחמת צו כינוס ו השהופסקה פעילותה של קבוצתנית שחק (1)  

 הקבוצה לקבוצה אחרת. נתגלעוה תעביר —צו פירוק 

 חילוקי דעות כספיים לגבי תנאי ההעברה, יפסוק בעניין

 או נית"המוסד למעמד השחקן" על פי פניית השחק

     הקבוצה, באמצעות הכונס או המפרק.

 שעה שפעילותה של תה במעמד של מושאלת, אשר היניתשחק (2)

 , בתום תקופת ההשאלה, כדיןההופסקה, יהא דינ הקבוצת

  הקבוצה שפעילותה הופסקה. ותיתר שחקני

 המפרק/בדיון בפני "המוסד למעמד השחקן" יבוא הכונס (3  

 המפרק ליטול/בנעלי הקבוצה הנוגעת לעניין. סירב הכונס

 חלק כצד לדיון, יהא המוסד למעמד השחקן מוסמך ורשאי

 בהעדרו.לשמוע הדיון ולהחליט 

     הופסקה השפעילות קבוצתנית שחק ה. 

 , אשר הופסקה פעילותה, יקבע ביה"ד אתותקבוצת בוגר  (1)  

 , אשר עובר להפסקתותהרישומי של השחקני ןמעמד
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 22בשורותיה, בהתאם לאמור בסעיף  ותהפעילות היו רשומ

       ח' לתקנון המשמעת.

 אשר קבוצתן ,ותילדטרום ו , ילדות 'א ותר, נענערותקבוצות מליגות  (2)

 ותכמשוחררשחקניותיהן  בשל אי הופעה למשחקים, ייחשבו פורקה

 ות, כשחקניןאוטומטית ויוכלו להירשם, בהתאם לגיל

 החברה בהתאחדות. קבוצהבכל  ותחדש

 

   טרם חידשה רישומה השקבוצתשחקנית  ו.

 קבוצה אשר טרם חידשה רישומה ומבקשת להעביר או להשאיל

 בשורותיה, תוכל לעשות כן בכפוף לקיום כל האמור מההרשו ניתשחק

 להלן:  

 המנהל את הקבוצה התאגידהוגש פרוטוקול   (1)

 המשאילה/המעבירה, לפיו התקבלה החלטה המאשרת את       

 התנאים לכך. ןתוך ציו האו השאלת ניתהעברת השחק   

 דין או-עורךהפרוטוקול האמור ייחתם כדין ויאושר על ידי    

 רואה חשבון של הגופים דלעיל.   

 

 סכום ההעברה/ההשאלה, ככל שיהיה כזה, יופקד (2)

 בחשבון נאמנות, ובמידת הצורך ישמש לסילוק  בהתאחדות,

 חובות הקבוצה בגינם לא חודש רישומה, תוך מתן עדיפות

 ולהחזר יותלפירעון פסקי בורר בגין אי תשלום שכר שחקנ

 להתאחדות. נרשמה הקבוצה, יועבר סכוםחובות הקבוצה 

 הפיקדון הנ"ל או יתרתו, לקבוצה.

 

 אינה מסונפת לפיפ"אללא רשות לקבוצה אשר נית שעברה שחק ז.

 , ללא רשות, לשחק בקבוצה/ארגון/התאחדותהאשר עבר ניתשחק  

 או כל גוף אחר, אשר אינם מסונפים להתאחדות הבינ"ל לכדורגל  

 בהתאחדות המוכרים על ידה, יבוטל רישומ)פיפ"א( ו/או אינם   

 וכל להירשם מחדש ו/או לשמש בתפקיד כלשהותא לא יוה  

 במסגרת ההתאחדות ו/או בקבוצה החברה בהתאחדות.  

 

 ניתזכויות הנובעות מהעברה/השאלה של שחק .ח

    

תהיינה רק נית כל הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחק (1)

, לרבות קבוצות קודמות ו/או קבוצה ניתהשחק תממנה עוברבידי הקבוצה 

. הזכות להחליט לגבי העצמ ניתו/או בידי השחק ניתהשחק תאליה עובר

עם  ההתקשרות שלוכן לגבי הסכם  עברה והשאלה של שחקניתרישום, ה
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 ניתהשחק האו אליה עבר תרק של הקבוצה ממנה מועברהקבוצה, הינה אך ו

 על פי הקבוע בתקנון זה.נית של השחקבעת פעולת הרישום ו/או 

קבוצה לא תהיה זכאית להחזיק בזכויות כלכליות הנובעות  (  2)

בשורותיה,  מהה רשותיהינית אלא אם השחקנית מהעברה/השאלה של שחק

 ימים.  30עובר להעברה, לפחות 

( לעיל, לא תבצע ההתאחדות פעולת 2( או )1לא התקיימה הוראת סעיף ) (3)

 רישום ואם בוצעה, רשאית היא לבטלה בדיעבד. 

 

 אמנת המאמנים.ות יהא בהתאם להוראות רישום והכשרות מאמנ  . 6

 

 כתנאי לקיום ותיהקבוצה הרשומה בהתאחדות חייבת לבטח את שחקני  .7

 ,להוראות חוק הספורטפעילות ספורטיבית במסגרתה וזאת בהתאם  

 ובסכומים הולמים, אשר לא יפחתו מהקבוע בתקנון ,1988-התשמ"ח  

 בנוסף חלה על הקבוצה החובה .1994 –התשנ"ד הספורט )ביטוח(,  

 .ףרשם בפוליסה כמוטב נוסילגרום לכך שההתאחדות ת 

 על תנאי וסכומי הכיסוי הביטוח על הקבוצה ליידע את השחקנית 

 כי הביטוח ניתהשחק תעל מסמך לפיו מאשרה ולהחתימ ההמוצא ל 

 .הלשביעות רצונ 

 במסגרת הסכם שחקניות  ניתקבוצה מקצוענית תחתים את השחק

 .בליגת הנשים תקציבים תלתקנון בקר המהווה נספח

 

  יא רשומהמקבוצה בה ה ניתהעברת שחק -"העברת שחקנית"  א.  .8

 "( הקבוצה הקולטתלקבוצה אחרת )להלן: " "( המעבירההקבוצה להלן: ")

 מוגבלת. לתקופת זמן בלתי

בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה ובחוק הספורט, קבוצה מעבירה תהיה  .1
 זכאית לפיצוי בגין אימונה וקידומה של שחקנית העוברת משורותיה.

 
שחקנית אשר ההתקשרות החוזית עם הקבוצה בה הייתה רשומה נסתיימה  .2

, תוכל לעבור ולהירשם בקבוצה אחרת, בהתאם שרישומה לא חודש או
 ובכפוף לתנאים ולסייגים שבתקנון זה.

 
קבוצה קולטת המעוניינת לקלוט שחקנית לשורותיה ו/או שחקנית  (1) .3

 המבקשת לעבור מהקבוצה בה היא רשומה לקבוצה אחרת, ינהלו   
  מו"מ עם הקבוצה המעבירה. הגיעו הצדדים לכלל הסכמה בדבר 

תנאי העברתה של השחקנית, יפעלו הצדדים להעברת השחקנית.  
ככל ומדובר בשחקנית שעוברת לקבוצה בליגת העל לנשים, יהיו 
ההעברה והסכם השחקנית כפופים לאישור הבקרה התקציבית 

 בליגת הנשים.
 

 נתרישום מאמ

 ביטוח

 העברת שחקנית
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מה בדבר תנאי העברתה של השחקנית לא הגיעו הצדדים לכדי הסכ (2)
בדבר הגשת טופס  חוק הספורטוהשחקנית לא פעלה עפ"י הוראות   
 הסגר או הודעת שחקן, תחולנה ההוראות הבאות:  
  

 24שנים , אך לא מעל  12היה גילה של השחקנית בתום העונה האחרונה מעל  (א)
ית רשאים הקבוצה המעבירה ו/או הקבוצה הקולטת ו/או השחקנ ,שנים

לפנות למוסד למעמד השחקן על מנת שיקבע את סכום הפיצוי, אשר עצמה, 
 ישולם לקבוצה המעבירה, עבור קידומה ואימונה של השחקנית. 

 
למעמד  הסכום ע"י המוסד בהיעדר הסכמה לגבי סכום הפיצוי, ייקבע (ב)

ובכפוף מהקבוצות, אולם, בכל מקרה  מי השחקנית או השחקן עפ"י פניית
יפחת מהסכומים הנקובים בטבלה  שייקבע לאם הסכולכל האמור להלן, 

המתייחס למספר שנות הרישום  'הנספח  —" ליגות נשים "טבלת העברות
של השחקנית בקבוצה. במידה ובעת הפנייה למוסד למעמד השחקן כאמור, 
נמנית השחקנית עם שחקניות סגל האקדמיה לכדורגל המנוהלת ומאורגנת 

די ההתאחדות, יתווסף לסכום המינימלי בהתאם לטבלה סכום מינימלי על י
 ש"ח. 10,000של 

 

אשר ההתקשרות החוזית  23על אף האמור בס"ק )ב( לגבי שחקנית מעל גיל  (ג)
עם הקבוצה בה הייתה רשומה נסתיימה או שרישומה לא חודש, יחולו 

 ההוראות להלן:
 
לא יפחת הסכום שייקבע  –הליגה השנייה לקבוצה מ השחקנית העבר .1

 .בה מהסכומים הנקובים %50 -כאמור בטבלה מ
 

לא יפחת הסכום שייקבע  – השלישיתהליגה לקבוצה מ השחקנית העבר .2
 .בה מהסכומים הנקובים %20 -כאמור בטבלה מ

 

חודשים מאז  10, פעם נוספת, במהלך תקופה של ניתהשחק העבר .3
גבוהה יותר  ההנמנית על ליגלקבוצה  כאמור בסעיף זה לעיל, העברתה

לשלם  בפעם הראשונה, יהא על הקבוצה הקולטת העבר מזו אליה
 הסכום הנובע מפער האחוזים. לראשונה, את הפרש עברהלקבוצה ממנה 

שנים, רשאית  24היה גילה של השחקנית בתום העונה האחרונה להסכם מעל  (ד)
בירה תהא היא לעבור ולהירשם בכל קבוצה שתחפוץ, מבלי שהקבוצה המע

 זכאית לפיצוי כלשהו בגין ההעברה.
 

על אף האמור בסעיף קטן )ג( שלעיל, שחקנית אשר גילה בתום העונה  (ה)
שנים וזו הפעם הראשונה בה עוברת השחקנית  24האחרונה להסכם עולה על 

מהקבוצה בה שיחקה מרבית שנותיה, תהא הקבוצה המעבירה זכאית לקבל 
צמה, פיצוי עבור קידומה ואימונה של מהקבוצה הקולטת, או מהשחקנית ע

השחקנית, כפי שיסוכם בין הצדדים, ובהיעדר הסכמה, כפי שייקבע על ידי 
 המוסד למעמד השחקן.

 

 
על אף כל האמור לעיל, היה גילה של השחקנית בתום העונה האחרונה  (ו)

שנים, רשאית היא לעבור ולהירשם בכל קבוצה מהליגה  30להסכם מעל 
ארצית או ליגה נמוכה יותר מבלי שהקבוצה המעבירה הלאומית, הליגה ה

 תהא זכאית לפיצוי כלשהו בגין ההעברה.
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מאז שתי עונות משחקים , פעם נוספת, במהלך תקופה של ניתהשחק העבר (ז)
תהא הקבוצה , העל הלקבוצה הנמנית על ליג ,"ק )ו(כאמור בס העברתה

ת, או המעבירה על פי סעיף קטן )ו( זכאית לקבל מהקבוצה הקולט
מהשחקנית עצמה, פיצוי עבור קידומה ואימונה של השחקנית, כפי שיסוכם 
בין הצדדים, ובהיעדר הסכמה, כפי שייקבע על ידי המוסד למעמד השחקן 

 ובהתאם לסכומים הנקובים בטבלה.
 

 לעניין כל האמור לעיל יובהר כדלקמן: (ח)
 

השאלה של שחקנית במהלך השנים בהן הייתה רשומה בקבוצה  .1
 המעבירה לא תחשב כהעברה לעניין "העברה הראשונה".

 
לצורך חישוב השנים במהלכן התאמנה והתקדמה שחקנית בקבוצה,  .2

שנים כגיל המינימלי לתחילת אימונה וקידומה של  12יראו בגיל 
 השחקנית, גם אם החלה להתאמן ולשחק בה קודם לכן. 

 
, לא יובאו בחישוב הסכום המצטבר המינימלי הנקוב בטבלת ההעברות .3

בחשבון שנים )עונות משחקים( בהן הושאלה השחקנית מהקבוצה 
 המעבירה לקבוצה אחרת.

 

לתקנון הרישום בעניין המוסד למעמד השחקן יחולו  12כל הוראות סעיף  .4
 בהתאם לעניין הוראות אלו.

 
ביקשה שחקנית לעבור מהקבוצה בה היא רשומה לקבוצה אחרת ופעלה  (ט)

 ,לחוק הספורט, לא יחולו ההוראות הנ"ל א11בהתאם להוראות סעיף 
ולאחר תום התקופה הקבועה בחוק הספורט )בהתאם לגילה(, תוכל 

ללא תשלום פיצוי על ידה או על ידי השחקנית לעבור לכל קבוצה אחרת 
 הקבוצה הקולטת.

 

עונות משחקים רצופות לא התקיימו לגביה התנאים  3שחקנית אשר במהלך  (י)
לתקנון הרישום  4הקבועים להשתתפות בפעילות ספורטיבית כאמור בסעיף 

בפעילות ספורטיבית"(,  נית)ליגות נשים( )"תנאים להשתתפות/שיתוף שחק
 יבוטל רישומה.

 
לא תוכל  ילדותוטרום  ילדות, 'קבוצת נערות, נערות א –הגבלת העברות   (יא)

לקלוט בדרך של העברה או השאלה במהלך תקופת רישום אחת יותר 
  ללא הסכמת הקבוצה המעבירה. משחקנית אחת מאותה קבוצה

 

 הלקבוצת הוחזר השעברנית שחק . ב

 
לחזור  תרשאיא התלקבוצה קולטת,  –מעבירה  מקבוצה השעבר ניתשחק  (1)

 משחקים ובכפוף לאמור להלן: ולהירשם בקבוצה המעבירה, באותה עונת
 

בו בוצעה ההעברה מהקבוצה המעבירה מועד היום מ 30חלפו לפחות  )א(
 לקבוצה הקולטת.

    
 ההעברה בוצעה באמצעות פורטל הקבוצות. )ב(
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 הוהועבר דלעיל (1)לקבוצה המעבירה, כאמור בס"ק  ה, אשר חזרניתשחק (2)
המעבירה באותה עונת  וכל לחזור ולהירשם בקבוצהתנוספת, לא  פעם

 משחקים.
   

 
בחו"ל ובטרם  לקבוצה ("קבוצת האםלהלן: ")קבוצה בישראל מ השעברנית שחק .ג

מקצוענית בישראל, בין בהעברה  בקבוצה מהנרש החודשים ממועד העברת 10חלפו 

, תהא קבוצת האם זכאית לקבל ("הקולטת הקבוצהלהלן: ")ובין בהשאלה 

 עמד השחקן, ובתנאימל ידי הועדה לעפיצוי כספי כפי שיקבע  מהקבוצה הקולטת

 שהתקיימו כל התנאים שלהלן:  

 זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הייתהקבוצת האם לא  א.  

 , כקבוע בתקנוןניתשל השחק הוחינוכ הבחו"ל בגין אימונ   

 פיפ"א.   

 זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הקולטת  הייתהקבוצת האם  ב.  

 עובר ישירות מקבוצת ניתה השחקתהי ובתקנון זה, לכקבוע 

 .לקבוצה בחו"להאם לקבוצת הקולטת, במועד בו עברה 

 קבוצת האם אינה זכאית לקבל תמורה כספית כלשהי מצד ג.

 לישראל ניתשל השחק ה, בגין חזרתניתשלישי לרבות מהשחק  

 בקבוצה הקולטת. הורישומ  

 

 לחו"לנית העברת שחק .ד

 אלרמקבוצה המסונפת להתאחדות לכדורגל ביש ניתהעברת שחק  

 גל אחרת החברה בפיפ"א,רלקבוצה המסונפת להתאחדות כדו  

 למעמד והעברת שחקניםלרבות תקנון פיפ"א הוראות פיפ"א הנחיות ותיעשה על פי   

                          .(Regulations on the status and transfers of players)                  

 

 

 ניתמקצוענית עם שחק משא ומתן .ה

  ניתמשא ומתן עם שחק מטעמה לא תהא רשאית לנהלמי קבוצה או  (1)  

  בדבר העברתה הבקבוצה אחרת או מי מטעמ מההרשו ניתמקצוע                                         

 או ניתנה רשות והסכמת הקבוצה, בה  אם נתקבלה א , אללשורותיה                                          

 או במידה ונתקיימו הנסיבות האמורות  , בכתבניתהשחק מהרשו                                          

 .( להלן2בס"ק )                                          

  

 יהאשר חוזנית מקצוע ניתרשאית לנהל משא ומתן עם שחק קבוצה תהא  (2)

הודעה  חודשים, ובלבד שמסרה על כך 6עומד להסתיים בתוך  הסתיים או

בקבוצה  מהרשו נית. במקרה בו השחקניתהשחקמה בכתב לקבוצה בה רשו

 לקבוצה המשאילה. בהשאלה, תימסר הודעה כאמור, גם
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 אימון  .ו

 מהבקבוצה מקצוענית וסיי מהשנים, הרשו 21מעל גיל  ניתשחק  (1)

 להתאמן בכל קבוצה תהא רשאיתבקבוצה,  יהאת חוז

 מצא לנכון ובלבד שנתמלאו התנאים שלהלן:תש

 בדיקה רפואית כנדרש בתקנון הרפואי. העבר ניתהשחק )א(

 רשומה השחקניתהוצא כיסוי ביטוחי לקבוצה בה   )ב(

 ועם ניתבתנאים ובסכומים כפי שהוסכמו עם השחק

 ובהעדר הסכמת הקבוצה, רשומה השחקניתהקבוצה בה 

 ניתהשחק הבסכומים שלא יפחתו מהסכומים בהם בוטח

 בעונת המשחקים החולפת.

 להתאמן תהיה רשאיתבקבוצה לא מקצוענית  מההרשונית שחק (2)

 בקבוצה אחרת, רק אם ניתנה לכך הסכמת הקבוצה בה

 לעיל )ב(-ו( א( )1)ובכפוף לקיום האמור בס"ק  מהא רשויה

 רפואיות וכיסוי ביטוחי.בדבר בדיקות 

 

   מהא רשוימהקבוצה בה ה ניתהעברת שחק —" ניתהשאלת שחק"  א.   .9

 הקבוצהלהלן: ")לקבוצה אחרת  ("הקבוצה המשאילהלהלן: ")

 עד לתום עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלה. ("הקולטת

 אוטומטית לקבוצה ניתחזור השחקתבתום עונת המשחקים 

 המשאילה.

 מקבוצה אחת לקבוצה אחרת תבוצע ניתהשאלת שחק (1)

 פורטל הקבוצות.באמצעות 

 על ידי הקבוצה המשאילה, הקבוצהחתם תההשאלה  פעולת (2)

 , כאמור בתקנון זה.תהמושאל ניתהקולטת והשחק

  בתקנון זה  כמפורטתעשה באמצעות פורטל הקבוצות וההשאלה  פעולת (3)

 .פעולות רישום - הוראות כלליות - ג'רישום ונספח לעניין פעולות              

 נמנתה הקבוצה הקולטת על הליגה המקצוענית, תגיש  (5)

המפרט את תנאי  הסכםהקבוצה הקולטת לרשות לבקרת תקציבים 

 , לרבות התנאים הכספיים.ניתהשחק של ההשאלת

 ,את ההשאלההרשות לבקרת תקציבים  אישרה  (6)

תתבצע ההשאלה באמצעות פורטל הקבוצות בכפוף לכל האמור בתקנון זה  

 .בעניין פעולות רישום ומועדי רישום

 

 השאלת משנה ב. 

 מקבוצה קולטת לקבוצה ניתהעברת שחק —" השאלת משנה"

 אחרת שאינה הקבוצה המשאילה.

 השאלת משנה תעשה בכפיפות להוראות ס"ק א' דלעיל  (1)

 השאלת שחקנית
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 לאמור להלן:והיא תאושר בכפוף 

על ידי  מה חתו באמצעות פורטל הקבוצותהשאלת משנה תעשה  )א(

 .ניתהקולטת וקבוצת האם של השחק הקבוצה המשאילה הקבוצה

יום מהמועד  30ות חלפו לפחפעולת השאלת משנה תתבצע במידה ו  )ב(

 ההשאלה. בו בוצעה פעולת

 בתום עונת המשחקים, במהלכה בוצעה השאלת המשנה, (2)

 , אוטומטית, לקבוצה המשאילה.ניתחזור השחקת

 

 הלקבוצת הוחזר השהושאל ניתשחק ג.

 לחזור תרשאי השהושאלנית הא שחקתעל אף האמור לעיל,  (1)

 לקבוצה המשאילה במהלך אותה עונת משחקים, בכפוף

 לאמור להלן:

 יום מהמועד בו בוצעה ההשאלה 30חלפו, לפחות   )א(

 הקולטת.מהקבוצה המשאילה לקבוצה 

 

באמצעות החזרה מהשאלה הוגשה להתאחדות הודעה משותפת על  )ב(

 כמפורטנית קהקבוצות והשח חתומה על ידי שתי פורטל הקבוצות

הוראות כלליות   - ג'רישום ונספח בתקנון זה לעניין פעולות 

 רישום. פעולות

 

 הוהושאל שלעיל (1)בוצה המשאילה כאמור בס"ק לק האשר חזר ניתשחק  (2)

אלא בתום עונת  וכל לחזור לקבוצה המשאילה,תפעם נוספת, לא 

 .ההמשחקים, במהלכה הושאל

 

 הגבלת השאלות ד. 

 הנהלת ההתאחדות רשאית, מעת לעת, לקבוע כי בליגה או

 ניתן לקלוט ןאות ותבליגות מסוימות יוגבל מספר השחקני

 בקבוצה בדרך של השאלה באותה עונת משחקים.

 

 (השאלה/העברה)בעונש  יותשחקנ ה. 

 על ידי ביה"ד המשמעתי עונש הרחקה ה, אשר נגזר עליניתשחק  (1)

 כל לעבור לקבוצה אחרתתוממשחקים או כל חיוב אחר, 

 או יתרתו ה רצה את עונשתהשאלה ו/בדרך של העברה

 החדשה. הבקבוצת

 עונש כספי על ידי ביה"ד המשמעתי ה, אשר נגזר עליניתשחק  (2)

 השאלה,/לעבור לקבוצה אחרת בדרך של העברהוכל תלא 

 .האת מלוא הקנס שנגזר עלי מהכל עוד לא שיל
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איסורים 
מסגרת ב

 העברת/
לת אהש

 ניתשחק

  

          30ביולי לבין  1על אף האמור בתקנון זה, במהלך התקופה שבין  . 10

 בקבוצה ניתשחקני של השנה הקלנדרית שאחרי, רשאית ביו 

 בהשאלה או בין ברישוםמקצוענית להירשם, בין בהעברה, בין  

 קבוצות שונות ולשחק רק בשתי קבוצות. 3-חדש, בלא יותר מ 

   

, בין קבוצה ניתחל איסור לכלול בהסכם העברת/השאלת שחק .11

עבירה/שואלת לקבוצה קולטת/משאילה )לרבות במקרה של השאלת מ

  :משנה(

  תהמושאל/תהמועבר מהשחקניתהוראה המונעת  )א(

 משחק נגד הקבוצה המעבירה/המשאילה ב ליטול חלק         

 גם נגד הקבוצה האם(. השאלת משנה )ובמקרה של          

 הקולטת/השואלת הוראה מחייבת תשלום או פיצוי מהקבוצה  )ב(

במשחק כאמור, מהשחקנית במקרה של שיתוף השחקנית  או

העברה/השאלה ללא תמורה הכולל סעיף ויראו גם הסכם 

 ה אם השחקניתהקובע שההעברה/ההשאלה תחייב תמור

שחק במשחק נגד הקבוצה ת תהמושאל/תהמועבר

ילה, או הסכם העברה/השאלה בתמורה, המעבירה/המשא

שותף במשחק נגד נית לא תהכולל סעיף הקובע שאם השחק

הקבוצה המעבירה/המשאילה, הקבוצה המעבירה/המשאילה 

או בחלקם, זכאית לקבל את דמי ההשאלה במלואם א תהיה ל

 על איסור זה. כעבירה 

ה לגרום לתוצאה הוא הדין בכל הסכמה בין קבוצות שמטרת

במשחקים נגד הקבוצה  של אי שיתוף השחקנית

 המעבירה/המשאילה. 

 

 מינוי והחלטות א. .12

 חברי המוסד למעמד השחקן יכונו "פוסקים" והם ימונו על  (1)  

 ידי גוף אשר חבריו, להלן "הגוף הממנה", הנם:   

 

 .נשיא בית הדין העליון .1   

     חבר נשיאות בית הדין העליון. .2   

 מנכ"ל ההתאחדות. .3

 (.26.10.2021)אושר על ידי ההנהלה ביום 

 המוסד למעמד השחקן ואת חבריהגוף הממנה ימנה את יו"ר  (2)  

  המוסד.

 פוסקים ולא 5-המוסד למעמד השחקן יימנה לא פחות מ (3)  

 המוסד
 למעמד

 השחקן

 הגבלת רישום
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 .לם יו"ר המוסד למעמד השחקןל, בכ7-יותר מ

 פוסקים. 3המוסד למעמד השחקן יכריע בהרכב של  (4)  

 בל פה אחד או ברוב דעות.קהחלטתו תת   

 כב, יהיהבמקרה של חילוקי דעות בין שלושת חברי ההר   

 כום הפיצוי, ממוצע הסכומים שנקבעו על ידי כל אחדס

 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)

 ין.יהענ

 וסקים תתבסס, בין השאר, על אמות המידההחלטת הפ  (7)

 שלהלן, או חלק מהן:

 .ניתגיל השחק  )א(

 ,ה: הקבוצות בהן שיחקניתהמקצועי של השחק המעמד )ב(

 , מספר(קבוצתית ואישית)ה תהתארים בהם זכ

 נבחרת,)חלק במסגרות השונות  ההמשחקים בהם נטל

 .(ליגה וגביע

 הקבוצההיתרונות המקצועיים והכלכליים של  )ג(

 לשורותיה. ניתהקולטת, במעבר השחק

 לבין ניתן השחקהתנאים הכספיים אשר סוכמו בי )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)

 קים.שייקבע על ידי הפוס

 רבי של הפוסקים ייקבע, מעת לעת, על ידיישכרם המ (10)

 נשיאות בית הדין העליון.

 הליך הגשת הבקשה  ב.

 למוסד למעמד השחקן, בבקשה ניתאו שחקפנו קבוצה ו/  (1)

 ,ניתשל השחק הלקבוע את סכום הפיצוי המגיע בגין העברת

 פוסקים. 3ימנה יו"ר המוסד, הרכב של 

 בוטל. (2)

 ימים ממועד קבלת הודעת ההתאחדות, כאמור בס"ק 5תוך   (3)

 לעיל, יגיש כל אחד מהצדדים להליך כתב טענות, בו( ד1)

 ההמוצע על ידו כפיצוי בגין קידומ/להסכום המקוב ינקב

 וכן תמצית הנימוקים התומכים בעמדתו ניתשל השחק הואימונ
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 של כל אחד מהצדדים.

 תב הטענות של הצדתגובה לכ תןליכל צד יהא רשאי  (א3)

 ימים מיום קבלתו. 3שכנגד, תוך 

 2–במסגרת התגובה, תציין הקבוצה הקולטת באילו מ (4)

 תהליכי ההעברה הנקובים להלן היא בוחרת:

 הקבוצה הקולטת מתחייבת, מראש ובאופן בלתי  )א(

 להלן: "התהליךהפוסקים )חוזר, לקבל את קביעת 

 (.המוחלט"

 מאת הרשות לבקרת לתגובה תצרף הקבוצה אישור

 תקציבים לקיומן של בטוחות לתשלום הסכום הנדרש

 על ידי הקבוצה המעבירה המוצעת להעברה ולתנאים

 , אם סוכמו,ניתהכספיים, אשר סוכמו בינה לבין השחק

 הומצאו הבטוחות ואישור הרשות כאמור לעיל, תבצע

 מהקבוצה המעבירה לקבוצה ניתלאלתר העברת השחק

 למועדי ההעברות שנקבעו לאותההקולטת, בכפוף 

 עונה ולאותה ליגה.

 הקבוצה הקולטת אינה מתחייבת, מראש, לקבל את )ב(

 .("התהליך המותנהלהלן: ")קביעת הפוסקים 

 קיבלה קבוצה קולטת את קביעת הפוסקים, שולם

 תהיה רשאית ניתקבוצה המעבירה סכום הפיצוי והשחקל

 לאחר התשלום מידלעבור ולהירשם בשורותיה, 

 ובכפוף למועדי ההעברות אשר נקבעו לאותה עונה

 ולאותה ליגה.

 לא קיבלה הקבוצה הקולטת את קביעת הפוסקים,

 בקבוצה המעבירה. מהרשו ניתישאר השחקת

 קבוצה קולטת הפונה למוסד למעמד השחקן תצרף  )ג(

 לעבור לשורותיה.נית לפנייתה הסכמה בכתב של השחק

 הפונה למוסד למעמדנית ציין השחקתבמסגרת התגובה,                (א4) 

 :תא בוחריתהליכי העברה הנקובים להלן ה 2–באלו מנית השחק              

 , מראשתמתחייבנית השחק —" ההליך המוחלט"  )א(

 ובאופן בלתי חוזר, לקבל את קביעת הפוסקים.

 תצורף ערבות בנקאית בגובה מלוא ניתלפניית השחק

 הנדרש על ידי הקבוצה המעבירה, או לחילופין,הסכום 

 בטוחה על מלא גובה הסכום, שתינתן על ידי הקבוצה

 , בכפוף לאישור הבטוחהההקולטת המעוניינת בשירותי

 על ידי הרשות לבקרת תקציבים וכמפורט בסעיף קטן

 שלעיל. )א(4
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 הומצאה הערבות ו/או אישור הרשות כאמור לעיל,

 , ובכפוףניתרישת השחקעם ד מידתבוצע ההעברה 

 למועדי ההעברות אשר נקבעו לאותה עונה ולאותה

 ליגה.

 

 מראש תמתחייבה אינ ניתהשחק —" ההליך המותנה" )ב(

 לקבל את קביעת הפוסקים.

 שלם לקבוצהתביעת הפוסקים, את ק ניתהשחק הקיבל

 לעבור תהיה רשאיתהמעבירה את סכום הפיצוי ו

 לאחר התשלום מידחפוץ, תולהירשם בכל קבוצה ש

 ובכפוף למועדי ההעברות אשר נקבעו לאותה עונה

 ולאותה ליגה.

 ישארתאת קביעת הפוסקים,  ניתהשחק הלא קיבל

 .מהה רשותבשורות הקבוצה בה הי

 , כאמור לעיל,לוועדהלא הוגשה תגובה על ידי הצד הפונה   ב(4)

 יראו אותו כמי שבחר בהליך המותנה.

 השאר: כתבי הטענות יכילו, בין (5)

 .ניתהסכום המבוקש/המוצע עבור השחק )א(

 עליהם מבוסס המחיר המבוקש/נית נתונים לגבי השחק  )ב(

 במשחקי הליגה, ה, מספר הופעותיההמוצע, לרבות גיל

 ספורטיביים םגביע ונבחרת ישראל, כמו גם, הישגי

 (.וכד' האליפות, גביע, מספר שערים שהבקיעבולטים )

 ו/או ניתהכספיים שהוצעו לשחקפירוט התנאים   )ג( 

 , ככל שהוצעו או סוכמו, ואם קיימיםעמהשסוכמו 

 כרון דברים בכתב, הם יצורפויז הצעה חתומה/הסכם/

 לכתב הטענות.

 לכתב הטענות יצורף תצהיר לאימות העובדות )ד(

 הכלולות בכתב הטענות ובמסמכים המצורפים לו.

 עותקים 4–כתבי הטענות יוגשו למשרדי ההתאחדות ב (6)

 ועותק נוסף יועבר ישירות לידי הצד/דים האחר/ים להליך.

 ימים מיום הגשת כתבי הטענות, והתגובות להן, 7בתוך  (7)

 כאמור לעיל, יתנו הפוסקים החלטתם באשר לסכום הפיצוי.

 ניתנה החלטת הפוסקים, יפעלו הצדדים כלהלן:  (8)

 בהתאםבהליך המוחלט, יפעלו  קניתבחרו קבוצה או שח )א(

 להחלטת הפוסקים.

 בהליך המותנה, יודיעו לקבוצהנית בחרו קבוצה או שחק )ב(

 ימים ממועד קביעת 7המעבירה ולהתאחדות, תוך 
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 הפוסקים, האם הם מקבלים את הפסיקה ויפעלו

 לפי העניין. )ב(,א4או  ב(4)בהתאם לסעיף קטן 

 החלטת הפוסקים לגבי גובה סכום הפיצוי המגיע לקבוצה (9)

 המעבירה, תהיה תקפה לאותה עונת משחקים.

 את הסכום כמתחייב ניתשילמה הקבוצה הקולטת או השחק (10)

 מהחלטת הפוסקים, והקבוצה המעבירה לא חתמה על

 טופס/הסכם ההעברה, תבצע ההתאחדות את העברת

 .מכוח החלטת הפוסקים, גם ללא חתימת הקבוצהנית השחק

 רק על ידי קבוצה קולטת או עלפיצוי לפי תקנון זה, ישולם  א(10)

 , לפי העניין, ורק לידי הקבוצה המעבירה.ניתידי שחק

 טופס ההעברה, יוגש להתאחדות כמפורט ב"הוראות כלליות  (11)

 פעולות רישום". -

  

         תוקף  א.  .13

 תקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלתל (1)

 .26.5.2020ההתאחדות לכדורגל בישיבתה מיום 

 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר, בסעיפים (2)

 הנוגעים לרישום, העברות והסגרים.

 תחולה  ב.

 תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות להתאחדות (1)

 .יותיהןלכדורגל ועל כל שחקנ

 ,ותמאמנהתפקידים בקבוצות,  ותתקנון זה חל על כל ממלא (2)

 זכויות ניהול בקבוצה ושופטי ומניות בתאגיד שרכש ותבעל

 כדורגל.

 שינויים  ג.

 כל שינוי או תיקון ביתר סעיפי תקנון זה, מחייב אישור 

 (שני שלישים) 3/2 –הנהלת ההתאחדות ברוב שלא יפחת מ

 של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה בהנהלת ההתאחדות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוקף, תחולה, 

 שינויים
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 טפסים ונספחים

 טופס בקשה להתקבל כחברה חדשה —נספח א 

 לעבור לקבוצה אחרת העל רצונ ניתהודעת שחק —נספח ב

 פעולות רישום —הוראות כלליות —נספח ג 

 הזרנית בקשה להבאת שחק — דנספח 

 העברות בליגת נשים טבלת — הנספח 

 מחלקות הנוער-כללי התנהגות במגרשי כדורגל — ו נספח 
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 נספח א'

 

 לכבוד

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 

 א.נ.,

 

 בקשה להתקבל כחברה חדשה בהתאחדותהנדון: 

 

 אנו, קבוצת___________________________ מבקשים בזה מהנהלת ההתאחדות לכדורגל

 בישראל. , לשורות ההתאחדות לכדורגלהמנייןבישראל לקבלנו, כחברה חדשה מן 

 

 אחר כל הוראות מוסדות ההתאחדות ותקנוניה.אנו מתחייבים למלא 

 

 רצ"ב אנו מתכבדים לצרף המסמכים והפרטים הבאים:

 

 מאושרים על ידי( תעודת רישום ותקנון)י ההתאגדות של העמותה מסמכ . 1

 רשם העמותות.

 פרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה בדבר מינוי בעלי זכות חתימה . 2

 בהתאחדות.בשם העמותה ונציגיה החוקיים 

 שנים לפחות כחברות 3המלצה בכתב של שתי קבוצות בעלות ותק של  . 3

 בהתאחדות.

 .(45–ולא יותר מ 20–לא פחות מ)הקבוצה  ותרשימת שחקני  .4

 מגרשה של הקבוצה.  .5

 ש"ח. 10,000ערבות בנקאית ע"ס   .6

 דמי שיפוט בסך ______ ש"ח.  .7

 דמי רישום בסך ______ ש"ח.  .8

 

 

 

 

                                      _________________ 

 חתימת יו"ר ההנהלה
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 נספח ב'
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 נספח ג'
 

 פעולות רישום -הוראות כלליות 

  א לתקנון זה. 1פעולת רישום כהגדרתה בסעיף  .1

רישום שייקבעו על ידי ועדת ליגה  פעולת רישום בקבוצה מקצוענית, תבוצע רק במהלך שתי תקופת .2
 וגביע בכפוף ובהתאם להוראות והנחיות פיפ"א בעניין. 

 
 הסתיים לפני החוזה שלהאשר  נית מקצוענית( על אף האמור בס״ק א׳ לעיל, שחק)א

גם במהלך  מקצוענית וכל להירשם בקבוצהתתקופת רישום ראשונה או במהלכה, 
 יה.יבין תקופת הרישום השנהתקופה שבין תקופת הרישום הראשונה ל

 
( במקרה בו תקופת רישום מסתיימת ביום שישי, ביום שבת, בערב יום חג, ביום חג ב)

 או ביום שבתון, יידחה מועד הסיום ליום החול הראשון שיבוא אחריו.
 
פעולת רישום בקבוצה לא מקצוענית תבוצע מיום תחילת הפגרה הרשמית עליה  ( ג)

של השבוע שבין סיבוב  19:00שעה ב רביעיחליטה הנהלת ההתאחדות ועד ליום ה
משתתפת ונוטלת  ניתהשחק מהא׳ לסיבוב ב׳ של הליגה בה הקבוצה במסגרתה נרש

 חלק.

לעיל, רשאית ועדת ליגה וגביע לשנות את מועדי תקופות הרישום  )ג(על אף האמור בס״ק   (ד)       
הרישום השנייה בליגת כך שמועד הרישום יסתיים לאחר תקופת  בליגה הלאומית והארצית 

 העל.

, יצאה שחקנית לחופשת לידה, תוכל להירשם )ג(2 -)א( ו2-ו 2על אף האמור בסעיפים  )ה(       
   גם לא במהלך תקופת הרישום.במקומה שחקנית אחרת 

                                                                                             (                           26.10.2021)אושר על ידי ההנהלה ביום 

 

 )א( פעולת רישום תבוצע אך ורק במהלך תקופת הרישום ובהתאם לאמור להלן:   .3
 

תהא  – או שבת שישיבמידה והמשחק מתקיים ביום  (1)
עד ליום חמישי שעה רשאית השחקנית לשחק במידה ו

כל המסמכים, באמצעות פורטל הקבוצות  התקבלו 16:00
האישורים והחתימות המתחייבים על פי תקנוני 

והוראותיה, מלבד אלו הנדרשים על פי תקנון  ההתאחדות
הבקרה התקציבית שיוגשו ישירות לבקרה עד למועד 

התקבלו המסמכים, האישורים והחתימות או הנ"ל. 
לאחר המועדים הנקובים , כולם או חלקם, פעולת הרישום

 רק ביום הראשון  שלאחרתבוצע פעולת הרישום לעיל, 
 המשחק.

 
ה'( תהא רשאית -במידה והמשחק מתקיים בימי חול )א' (2)

 12:00השחקנית לשחק במידה ועד ליום המשחק בשעה 
כל המסמכים, באמצעות פורטל הקבוצות  התקבלו

האישורים והחתימות המתחייבים על פי תקנוני 
והוראותיה, מלבד אלו הנדרשים על פי תקנון  ההתאחדות

הבקרה התקציבית שיוגשו ישירות לבקרה עד למועד 
התקבלו המסמכים, האישורים והחתימות או הנ"ל. 

 

 פעולות רישום

 רישוםתקופת 

 מועדי רישום
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 חתימה על
 טפסי רישום

לאחר המועדים הנקובים , כולם או חלקם, פעולת הרישום
  ביום שלמחרת.תבוצע פעולת הרישום לעיל, 

 
 בעליבאמצעות שניים מתוך שלושה  תאשר את כל פעולות הרישוםקבוצה   (ב)

כל פעולת רישום, בה  תאשר ניתהשחק. המוסמכים החתימה כותז
 .נדרשת אישורה

 
סה או אפוטרופ ה, מי מהוריהובמקומ הבשמ יאשר, נהקטי ניתהשחק יתההי (ג)

 החוקי.

באמצעות פורטל הקבוצות על פי ייעשה , ניתהן של קבוצה והן של שחק אישור  (ד)
 הנחיות השימוש בפורטל שיופצו על ידי מנכ"ל ההתאחדות מעת לעת.

על אף האמור בס"ק )ג( לעיל, קבוצות ילדות וטרום ילדות יהיו רשאיות לרשום  (ה)
 שחקניות חדשות במהלך כל עונת המשחקים.

 (28.7.2021)אושר על ידי ההנהלה ביום 
 
 

 
 

 , המועד ידחה -חג םהמועדים, הנקובים בתקנון זה ו/או נסתיים ביוחל מועד מן  .4
 ר החג.שלאח הראשון ליום, אוטומטי באורח

 
 

____________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוקפם של 
 טפסים

 מועדים
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 הנספח 

 

 טבלת העברות בליגות נשים
 
 וצהבהשימוש בטבלה זו ייעשה לצורך חישוב סכום הפיצוי המינימלי המגיע לק1.
 .ניםש  24 -ל 12מעבירה בגין אימונה וקידומה של שחקנית אשר גילה בין     
 
 סכום הפיצוי המינימלי יהיה הסכום המצטבר של הסכומים הנקובים בכל אחת2.
 :מהשנים בהן שיחקה השחקנית בקבוצה המעבירה, בהתאם למפורט בטבלה   
 

 גיל
 השחקנית

גובה הפיצוי המינימלי בגין כל עונה שבה 
 בקבוצה המעבירה רשומה השחקניתהייתה 

 12-17  שקל לשנה  2,500
 למעלה    ש"ח במידה והשחקנית שותפה בפועל  5,000
 ממחצית המשחקים הרשמיים           
 ש"ח במידה ולא שותפה כאמור 2,500

 

18-24 
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 'ונספח 
 מחלקות נוער – כללי התנהגות במגרשי כדורגל

 
 יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים, הורה

 הצופים והמשתתפים.
 

 , יתרמו לקיומו של המשחקוכהורה קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד
להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן  אוהדים נוספיםהורים ובאווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו ל

 יש לשמור על כללים אלה:
 
 חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו. . 1
 
 חל איסור מוחלט לנקוט במעשי אלימות, או לאיים, פיזית או מילולית, . 2

 בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
 

 מעבר לגדר החוצצת בין המגרש)אסור להיכנס לתחומי המגרש . 3
 לפני המשחק, במהלכו ולאחריו. (לבין היציע

 
 איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקיחל  . 4

 זכוכית, לאצטדיון.
 

 אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת . 5
 שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי,

 גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או
 קים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצאחל

 לאומי אתני.
 

 יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות סדרנים, שוטרים, . 6
 "אחראי בטיחות" ו"מנהל האירוע" ולציית להוראותיהם.

 
 או לעשות שימוש/חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו . 7

 לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של "חפץבאצטדיון ובסביבתו, 
 , ובכלל2008-אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח

 זה כלי יריה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר
 הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.

 
 שבת במקום המסומן.במידה ומקום הישיבה באיצטדיון מסומן, יש ל . 8

 זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני הורה
 המשפחה. שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק

 כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית.
 

 בהתאם אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים
  לחוק.


