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יו”ר קבוצה
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מנהל קבוצה

א.ג.נ.,

הנדון: רישום לקראת עונת המשחקים 2009/10 - הוראות כלליות

בעונת המשחקים הקודמת התחלנו בפיילוט במסגרתו ניתנה האפשרות לבצע את רישום הקבוצות והשחקנים לעונת המשחקים 
דרך פורטל הקבוצות באינטרנט בעזרת טפסי רישום אינטרנטיים.

פיילוט זה היה חלק מהעברת הליכי הרישום השונים לביצוע באופן ממוכן.

מהתגובות שקיבלנו, עולה כי אופן רישום זה הקל על הקבוצות ותרם ליעילות תהליך הרישום.

לתשומת לבכם כי הרישום דרך הפורטל הינו חובה והאפשרות היחידה עבור מועדוני קבוצות הליגות המקצועניות ואנו ממליצים גם 
ליתר המועדונים להמשיך ולבצע את הליך הרישום בדרך זו.

דגשים למילוי טופס רישום הקבוצה:
בטופס הרישום ניתן למצוא את כל פרטי הרישום הנוכחיים הנמצאים במערכת נכון לסיום העונה הקודמת. בכדי להקל על מילוי 
הטופס, במידה והפרטים נשארו ללא שינוי, תוכלו לאשרם ע”י לחיצת כפתור. במידה וישנם שינויים בפרטים מסוימים, תוכלו לעדכנם 

בשדה המתאים.
לאחר מילוי הטופס, תתבקשו להדפיסו, לחתום במקומות המיועדים לכך ולהגיע עמו למשרדי האגף הרלוונטי.

דגשים למילוי טופס רישום השחקנים:
בטופס זה, ניתן יהיה למצוא רשימת שחקנים ממחושבת, על גביה נבקשכם למלא V במשבצת הרלוונטית. בסיום המילוי, נבקשכם 

להדפיס את הטופס ולחתום עליו, במקומות המיועדים לכך, באופן ידני ולהגישו למשרדי האגף הרלוונטי בהתאחדות.

לאחר קבלת טופס החתום בהתאחדות, יתעדכנו הרשומות בהתאם.

לתשומת לבכם: לטובת נציגי הקבוצות המבקשים לעבור רענון וללמוד על אופן רישום הקבוצות והשחקנים דרך פורטל הקבוצות 
נערוך שני ימי השתלמות, בהם נלמד על אופן מילוי הטפסים דרך הפורטל. 

יום העיון הראשון ייערך ב-25.06.2009 במשרדי ההתאחדות לכדורגל - אגף ההדרכה.
יום העיון השני ייערך ב-29.06.2009 במשרדי ההתאחדות לכדורגל - אגף ההדרכה. 

זימונים לימי העיון נשלחו בנפרד.

מילוי טפסים באופן ידני:
למועדוני קבוצות הליגות החובבניות וכן למחלקות הנוער המסונפות למועדונים המסונפים להתאחדות נותרת האפשרות למלא את 

הטפסים המודפסים המצ”ב כמו בשנים עברו, למרות המלצתנו למילוי אינטרנטי ויעיל.
במקרה כזה, יש לאשר את כל הפרטים הקיימים או למלא את החדשים בצורה דומה.
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נדגיש, כי טפסים אשר לא ימולאו במלואם לא יתקבלו באגפים השונים, ויגרמו לעיכוב ברישום הקבוצה ובהנפקת 
כרטיסי השחקן.

טפסים באתר האינטרנט של ההתאחדות
נשוב ונזכיר כי כל הטפסים המבוקשים בכדי לבצע פעולות רישום שחקנים נמצאים באתר האינטרנט וניתנים להורדה ללא תמורה. 
ביצוע  במעמד  אוטומטי  באופן  יתבצע  אליהם(  המסונפות  הנוער  )ולקבוצות  המקצועניות  הליגות  לקבוצות  הפעולות  עבור  החיוב 
פעולת הרישום ואילו קבוצות הליגות החובבניות ומחלקות הנוער יתבקשו לשלם את אגרת הרישום בקופה המיועדת בהתאחדות 

טרם הגשת הטופס למחלקת הרישום.

דגשים לרישום/חידוש רישום קבוצה
בעת רישום/חידוש רישום קבוצה יש להמציא את כל המפורט להלן: א. 

שאלון רישום  -  על כל קבוצה למלא שאלון רישום נפרד, על כל חלקיו,  לכל קבוצה בנפרד - בוגרים, נוער, נערים וילדים,  1 .
גם כאשר נרשמות שתי קבוצות באותה שכבת גיל. השאלונים נמצאים בפורטל ואף נשלחו בדואר עבור כל קבוצות 
קבוצה  לרישום  העונה. במקרה של בקשה  לסיום  נכון  הנכונה  האינפורמציה  כל  הנוער עם  ומחלקות  החובבניות  הליגות 

חדשה יש למלא טופס ריק.

חובה להקפיד ולמלא את כל הפרטים המבוקשים בשאלונים לרבות התאגיד המשפטי במסגרתו פועלת הקבוצה,שם מלא  2 .
ומדויק של הקבוצה, שמות של לפחות 3 חברי הנהלה )לא יותר מ - 5 חברי הנהלה(, שמות של 2 או 3 בעלי זכות חתימה 

וכן שם כח האדם הרפואי האחראי מטעם הקבוצה.

לשאלון הרישום, בעת הגשתו כמפורט לעיל, יצורפו המסמכים הבאים: 3 .

תעודת התאגדות עדכנית של הגוף המשפטי )עמותה/חברה( במסגרתו פועלת הקבוצה. א.    

התפקידים  בעלי   ,2009/10 המשחקים  לעונת  לקבוצה,  מונו  לפיו  החברה/העמותה  של  פרוטוקול  ב.    
המפורטים בשאלון הרישום בנוסח המצ”ב כנספח א’ .

תעודת הסמכה של מאמן/מדריך הקבוצה בהתאם לקבוע בהוראות חוק הספורט התשמ”ח- 1988.  ג.    
.PRO לתשומת לבכם כי מאמן בליגת העל חייב להיות בעל תעודת

לתשומת לבכם:
יודגש כי לא יתקבל העתק של תעודת חבר איגוד המאמנים, אלא רק העתק תעודת ההסמכה אשר הונפקה ע”י בית 

הספר למאמנים.

על קבוצה לעדכן את האגף הרלוונטי בהתאחדות במהלך עונת המשחקים,  לגבי כל שינוי במידע שנמסר להתאחדות  4 .
במסגרת הליך הרישום, לרבות כל שינוי בתאגיד המשפטי במסגרתו היא פועלת, שינוי בבעלי תפקידים, כתובת, דואר 

אלקטרוני ומספרי טלפון. עדכון זה צריך להיעשות מיד עם ביצוע השינוי כאמור.

קבוצה הפועלת במסגרת תאגיד משפטי )עמותה/חברה( ואין זהות כלשהי בין שם הקבוצה לבין שם התאגיד,עלול הדבר  5 .
לגרום לטעות ולהטעיה.

לכן, על הקבוצה להקפיד כי תהיה זהות בין שם התאגיד לבין שם הקבוצה, לפחות במרכיבים המשייכים את הקבוצה   
עירוני  - הפועל שדרות או  וכן למרכז הספורט או הרשות המקומית אליה היא משתייכת. לדוגמא  למיקומה הגיאוגרפי 

ירושלים - על מרכיבים אלה להופיע הן בשם הקבוצה והן בשם התאגיד.
על קבוצה אשר לא מתקיים לגביה האמור לעיל, לפעול בהקדם לשינוי שם התאגיד, בהתאם לאמור, להמציא תעודת   

שינוי שם מעודכנת מרשם העמותות/החברות, לקראת רישומן לעונת המשחקים 2009/10.
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ב.
קבוצה חדשה או קבוצה המחדשת רישומה חייבת לרשום בשורותיה לא פחות מ- 20 שחקנים.  .1

קבוצה בליגת בוגרים לא תרשום בשורותיה יותר מ-45 שחקנים.  .2

קבוצה בליגות נוער, נערים וילדים לא תרשום בשורותיה יותר מ - 45 שחקנים.  .3

קבוצה בליגת טוטו ובליגה הלאומית חייבת לרשום במסגרתה לפחות 3 קבוצות משנתונים שנקבעו לגילאי   .4
נוער, נערים וילדים. קבוצה בליגה א’ חייבת לרשום במסגרתה לפחות 2 קבוצות משנתונים שנקבעו לגילאי 
חייבת לרשום במסגרתה לפחות קבוצה אחת משנתונים שנקבעו  ב’  בליגה  וילדים. קבוצה  נערים  נוער, 

לגילאי נוער, נערים וילדים. 

יודגש כי כל קבוצה החברה בהתאחדות רשאית לרשום במסגרתה קבוצת נוער אחת בלבד, שתי קבוצות 
נערים )בכל שכבת גיל( ושתי קבוצות ילדים )בכל שכבת גיל(.

הודעה המפרטת את שנתוני הליגות השונות לעונת המשחקים 2009/10 מצ”ב כנספח ב’.

מומלץ, כי בתום הרישום תשאיר הקבוצה בחזקתה עותק מהרשימה המעודכנת של  השחקנים, ע”ג דפי המחשב אשר   .5
נשלחו אליה טרם הרישום.  

יודגש כי קבוצה בליגה הראשונה לנשים חייבת לרשום  קבוצה בליגת הנשים תרשום בשורותיה לפחות 20 שחקניות.   .6
בשורותיה קבוצת נערות )גילאים 15- 12(.

- ב’ אינן חייבות  ו  וילדים טרום א’  ג’  ילדים א’, ב’,  ג’, מחוזית,  ו-  נוער מחוזית, נערים א’, ב’,  נוער עלית,  קבוצות בליגות  ג. 
להשתתף במשחקי הגביע. קבוצה הנמנית על ליגות אלה ומעוניינת ליטול חלק במשחקי הגביע תציין זאת במקום שיועד לכך 

בטופס הרישום.
 

לבקרת  הרשות  אישור  קבלת  הינו   ,2009/10 המשחקים  בעונת  מקצוענית  קבוצה  של  להשתתפותה  תנאי   )1( ד. 
תקציבים על אישור תקציבה כמפורט בתקנון בקרת תקציבים.

הבוררות  כל פסקי  לעונת המשחקים 2009/10, אשר לא שילמה את  יאושר תקציב של קבוצה מקצוענית  לא   )2(  
שנפסקו לחובתה.

תנאי לרישומה ולהשתתפותה של קבוצה לא מקצוענית בעונת המשחקים 2009/10, הינו תשלום כל פסקי הבוררות  ה. 
אשר נפסקו לחובתה ע”י המוסד לבוררות ותשלום כל חובותיה הכספיים להתאחדות.

על קבוצות הליגות המקצועניות להגיש שלושה סטים מלאים של תלבושות שחקנים )סט אחד לפחות יהיה בצבע לבן מלא,  ו. 
לבן-לבן-לבן(, ושוערים בהתאם להנחיות שהועברו בנפרד ע”י אגף הליגות המקצועניות.

כתנאי לרישום קבוצות נשים לליגת הנשים הראשונה נדרשות הקבוצות למלא אחר הוראות התקנון בכל הקשור לבקרה  ז. 
ולפיקוח הפעילות הכלכלית של הקבוצה לקראת עונת המשחקים ובמהלכה.

את  ויבטלו   2009/10 המשחקים  לעונת  יירשמו  אשר  הנוער,  ממחלקות  קבוצות  לרבות  קבוצות,  כי  נדגיש   
רישומן, מכל סיבה שהיא, לאחר תום מועד הרישום יהיו צפויות להטלת עונשים משמעתיים, לרבות קנסות 

כספיים.

תום  לאחר  להירשם  תבקש  אשר  קבוצה  לגבי  יחולו  ההתאחדות  מזכירות  ו/או  ההתאחדות  תקנון  הוראות   
מועד הרישום הקבוע לליגה אליה היא משתייכת, לרבות לגבי הטלת קנסות כספיים.
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רישום/חידוש רישום שחקן

בעת רישום/חידוש רישום שחקן יש להמציא את כל המפורט להלן: א. 

כרטיס השחקן מעונת המשחקים 2008/09 )למעט שחקן שלא הוצא לו כרטיס לעונת משחקים זו(.  .1

צילום תעודת הזהות לשחקן בוגר מעל גיל 18 או צילום ספח תעודת זהות של הורה/אפוטרופוס במקרה של שחקן שגילו   .2
מתחת ל-18 שנה.

טופס הצהרה ואישור על ביצוע בדיקה רפואית וקיום כיסוי ביטוחי לעונת במשחקים 2009/10.  .3

במקרה של רישום שחקן זר יש להקפיד על מילוי  טופס הצהרה ואישור על ביצוע בדיקה רפואית וקיום כיסוי ביטוחי לעונת   .4
במשחקים 2009/10 בגרסת השפה האנגלית.

תמונה עדכנית )4x3( של שחקן הנרשם לראשונה, או של שחקן המבקש לחדש  את רישומו ותמונתו אינה מעודכנת.   .5
בגב התמונה ירשם שם השחקן, מספר ת.ז. ושם הקבוצה אליה מבקש להירשם. 

לתשומת לבכם: אנו מבקשים להדגיש כי לשחקנים רשומים רבים ישנה במערכת ההתאחדות תמונה ישנה ולא עדכנית. 
ללא מתן תמונה  רישום  יתבצע  לא  עדכנו את תמונתם בשלוש השנים האחרונות  כי לשחקנים שלא  להדגיש  נבקש 
ניתן לצפות בתמונות השחקנים באמצעות דף השחקן הנמצא תחת הקבוצה באתר ההתאחדות  )לנוחיותכם:  חדשה. 

לכדורגל או באמצעות כרטיס הליגה(.

אישור הרשות לבקרת תקציבים - במקרה של רישום שחקן בקבוצה מקצוענית.  .6

טופס שחרור בינלאומי )טרנספר I.T.C( - במקרה של רישום שחקן זר חדש.  .7

יצוין כי שחקן שרישומו לא חודש/בוטל ע”י קבוצה, יימחק מרשימת השחקנים של הקבוצה בה היה רשום בעונת המשחקים 
שחקן  רישום  בדבר  התקנון  להוראות  בכפוף  דעתו,  שיקול  ע”פ  אחרת,  קבוצה  בכל  להירשם  רשאי  ויהיה   2008/09

חדש.

נבקש להביא לתשומת לבכם למספר הוראות אשר התקבלו ע”י מוסדות פיפ”א המגבילים את רישומו/העברתו של שחקן  ב. 
בקבוצה מקצוענית ובקבוצה לא מקצוענית.  

במהלך עונת משחקים, רשאי שחקן להירשם בתקופות הרישום, בין בהעברה, בין בהשאלה או בין ברישום חדש, בלא   .1
יותר מ- 3 קבוצות שונות ולשחק רק בשתי קבוצות )למעט במקרים חריגים הקבועים בתקנון(. 

שחקן אשר במהלך 3 עונות משחקים רצופות לא התקיימו לגביו התנאים הקבועים להשתתפות בפעילות ספורטיבית,   .2
לרבות ביצוע של בדיקות רפואיות, הנפקת ביטוח )כאמור בסעיף 3א לתקנון הרישום )“תנאים להשתתפות/שיתוף שחקן 

בפעילות ספורטיבית”(, יבוטל רישומו.

רישום שחקנים בוגרים שסיימו גיל נוער לקבוצת הנוער: ג. 

קבוצת נוער רשאית לשתף בכל אחד ממשחקיה עד 3 שחקנים על אף שאינם נמנים על שנתון נוער, ובתנאי שהתמלאו 
לגביהם כל התנאים שלהלן:

השחקן רשום בקבוצה הבוגרת ורשאי לשחק בה. (1 1
השחקן היה רשום בקבוצת הנוער של הקבוצה הבוגרת במהלך כל עונת המשחקים הקודמת.  (2 1

השחקן הינו בשנתון גיל אחד בלבד מעל שנתון קבוצת הנוער. (3 1
השחקן נמנה על רשימה של עד 16 4) שחקנים הרשומים בקבוצה הבוגרת ואשר אושרה לצורך כך, עד לתום 

תקופת הרישום, ע”י מחלקת הרישום, עפ”י פניית קבוצת הנוער. 



- 6 -

על קבוצה המעוניינת בכך, להגיש להתאחדות לכדורגל )רישום אגף הנוער( על גבי טופס המיועד לכך רשימה של 
עד 6 שחקנים העומדים בתנאים המפורטים לעיל. רק שחקנים אשר נרשמו ואושרו ע”י אגף הנוער, במהלך תקופת 

הרישום יוכלו להשתתף במשחקי קבוצת הנוער.
מצ”ב הטופס בנספח ג’.

מועדי רישום

נציגי הקבוצה להקפיד להתייצב  זה. על  ד’ המצורף לחוזר  בנספח  בליגות השונות מפורטים  מועדי הרישום לקבוצות  א. 
במועדים שנקבעו לרישום.

ב.  פעולת רישום בקבוצה מקצוענית, לרבות רישום שחקן, העברה והשאלה, מקומית או בינלאומית, תבוצענה רק במהלך 
שתי תקופות רישום, כלהלן:

תקופת רישום ראשונה - מיום 22 ביוני 2009  ועד ליום 17 בספטמבר 2009, שעה 19:00 )“תקופת   )1(  
רישום ראשונה”(.

)"תקופת  בינואר 2010, שעה 19:00  ליום 31  ועד  מיום 31 בדצמבר 2009   - תקופת רישום שניה   )2(  
רישום שניה”(.

יוכל  חוזהו בקבוצה מקצוענית הסתיים לפני תקופת הרישום הראשונה או במהלכה,  על אף האמור לעיל, שחקן אשר 
להירשם בקבוצה גם במהלך התקופה שבין תקופת הרישום הראשונה לבין תקופת הרישום השניה.

פעולת רישום בקבוצה לא מקצוענית תבוצע מיום 01 ביולי 2009  ועד ליום ד’ שעה 19:00 של השבוע שבין סיבוב  ג. 
א’ לסיבוב ב’ של הליגה בה הקבוצה משתתפת ונוטלת חלק. המועד הקובע לסיום תקופת הרישום, כאמור, יישלח ע”י 

ההתאחדות במועד מאוחר יותר.

ביטוח

סעיף 8 לתקנון הרישום קובע: “קבוצה הרשומה בהתאחדות חייבת לבטח את שחקניה כתנאי לקיום פעילות  א.   
ספורטיבית במסגרתה וזאת בהתאם להוראות חוק הספורט התשמ”ח - 1988 ובסכומים הולמים, אשר לא 
חובה לגרום לכך  בנוסף, חלה על הקבוצה   .1994 - )הביטוח( התשנ”ד  יפחתו מהקבוע בתקנות הספורט 

שההתאחדות לכדורגל תרשם בפוליסה כמוטב נוסף”.

על קבוצה לא מקצוענית ליידע את השחקן על תנאי וסכומי הכיסוי הביטוחי המוצא לו ולהחתימו על מסמך לפיו מאשר  ב.   
השחקן כי הביטוח הינו לשביעות רצונו בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 8 לתקנון הרישום.

לגבי קבוצה מקצוענית, מוסדר נושא הביטוח במסגרת “טופס הסכם שחקנים”. ג.   

בזה  המצורף  בנוסח  ביטוח  אישור   ,2009/10 המשחקים  בעונת  שחקניה  להשתתפות  כתנאי  להמציא,  קבוצה  על  ד.   
בנספח ה’, כשהוא חתום ע”י המבטח. תוקף הביטוח הינו מיום 1 לספטמבר 2009 ועד ליום 31 לאוגוסט 2010.
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מגרשים

בעת רישום הקבוצה, יש לציין ע”ג שאלון הרישום את שם ומיקום מגרשה הביתי של הקבוצה לעונת המשחקים 2009/10.  א. 
יובהר כי עצם ציון שם ומיקום המגרש, כאמור, והגשת טופס הרישום, אינם מהווים את אישור ההתאחדות לקיום משחקים 

במגרש בעונת המשחקים 2009/10. 

על קבוצה לדאוג כי המגרש המוצע כמגרשה הביתי, בעת הרישום, יעמוד בכל הדרישות הקבועות בתקנון האליפות וכי  ב. 
יינתן לה האישור המתאים מהתאחדות לקיום המשחקים במגרש. קבוצה אשר לא תמלא אחר הדרישות, כאמור, לא 

תורשה לקיים את משחקיה הביתיים במגרש בעונת המשחקים 2009/10, על כל המשתמע מכך.

על קבוצות בליגות המקצועניות לצרף הסכם שימוש במגרש עבור עונת המשחקים 2009/10.  ג. 
יצוין, כי מספר המושבים במגרשה הביתי של קבוצה מליגת העל לא יפחת מ- 4,000 מקומות ישיבה ובמגרשה הביתי   

של קבוצה מהליגה הלאומית לא יפחת מ- 2,000 מקומות ישיבה.

מגרש שעליו ישוחקו משחקי נוער לאומית יכלול לפחות 350 מקומות ישיבה, ומתקני שירותים הולמים.  

מגרשה הביתי של קבוצה בליגת נשים יעמוד בסטנדרטים הקבועים “בתקנון האליפות” ובנספחיו לגבי מגרש ביתי של  ד. 
קבוצה )גברים( המשחקת בליגה א’.

כללי

מומלץ בפני הקבוצות לבצע את הבדיקות הרפואיות לשחקנים, מוקדם ככל שניתן. א. 

אגרת רישום קבוצות ושחקנים הינה אחידה, בהתאם לליגה אליה משתייכת הקבוצה )תעריפי האגרות מפורטים בנספח ו’  ב. 
לחוזר זה(.

בעת הרישום, על קבוצה להחזיר למשרד הרישום את כל כרטיסי השחקן של שחקני הקבוצה, לרבות שחקנים מושאלים,  ג. 
אשר שיחקו בשורותיה בעונה החולפת. 

מסמך זה מתייחס בעיקרו לסוגיות הרישום של קבוצות ושחקנים, אולם מאחר ובמהלך העונה האחרונה התקבלו מספר תיקוני 
תקנון המשפיעים על אופן ניהולן השוטף של הקבוצות המסונפות, אנו ממליצים על קריאתם והבנתם.

בברכת הספורט,
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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נספח א’1

פרוטוקול
חברה _________________________________ בע”מ

מס’ ח.פ. _____________________________

מישיבת דירקטוריון החברה אשר התכנס כדין ביום ______________________

במשרדה הרשום של החברה

נוכחים: מניין חוקי
יו”ר: ___________________

על סדר היום:
מינוי מורשי חתימה בהתאחדות לכדורגל בישראל לעונת המשחקים _____________ בוגרים, נוער, נערים, ילדים )מחק את המיותר(. 1 .

מינוי חברי הנהלה בקבוצת הכדורגל _________________ )להלן: “הקבוצה”( לעונת המשחקים _____________ . 2 .
מינוי כח רפואי לקבוצה לעונת המשחקים ______________. 3 .

הוחלט:
למנות כמורשי החתימה של הקבוצה בהתאחדות לכדורגל לעונת המשחקים _____________ את האנשים הבאים:   1 .

יש לציין לפחות 2 בעלי זכות חתימה )במידה וישנם 3 בעלי זכות חתימה, מספיקה חתימתם של 2. א מהם לביצוע פעולות(.
על מינוי בעלי זכות החתימה להיות זהה למינויים בהתאם לשאלון הרישום. . ב

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

למנות כחברי הנהלת הקבוצה בהתאחדות לכדורגל לעונת המשחקים _____________ את האנשים הבאים: 2 .
יש לציין לפחות שלושה ולא יותר מחמישה חברי הנהלה. . א

על מינוי חברי ההנהלה להיות זהה למינויים בהתאם לשאלון הרישום. . ב

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

למנות ככח רפואי של הקבוצה לעונת המשחקים _____________ את אנשי הצוות הרפואי הבאים: 3 .
יש למלא לפחות שם איש צוות רפואי אחד )רופא, חובש, אח(. . א

בליגות מקצועניות חובה למלא לפחות רופא ופיזיותרפיסט. . ב
על מינוי כח הרפואי להיות זהה למינויים בהתאם לשאלון הרישום. . ג

____________________________________________________________________________• 	

____________________________________________________________________________• 	

____________________________________________________________________________• 	

• 	                                                                 ____________________________________________________________________________

אני הח”מ, עו”ד ________________________, מ.ר. ________________________, מאשר בזאת כי פרוטוקול זה נחתם ע”י יו”ר דירקטוריון החברה, מר _________________________, 

ת.ז. _______________________ שהזדהה בפניי במשרדי ________________________ וכן כי ההחלטות המפורטות לעיל התקבלו כדין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה.

_____________________________________________   _____________________________________________  

תאריך   חתימה וחותמת  

________________________
יו"ר

• 	www.football.org.il/forms :לנוחיותכם•ניתן•להוריד•דוגמה•זו•בסקציית•הטפסים•באתר•ההתאחדות
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 נספח א’2 

פרוטוקול
עמותה _________________________________ 

מס’ עמותה _____________________________

מישיבת ועד העמותה אשר התכנס כדין ביום ______________________

במשרדה הרשום של העמותה

נוכחים: מניין חוקי
יו”ר: ___________________

על סדר היום:
מינוי מורשי חתימה בהתאחדות לכדורגל בישראל לעונת המשחקים _____________ בוגרים, נוער, נערים, ילדים )מחק את המיותר(. 1 .

מינוי חברי הנהלה בקבוצת הכדורגל _________________ )להלן: “הקבוצה”( לעונת המשחקים _____________ . 2 .
מינוי כח רפואי לקבוצה לעונת המשחקים ______________. 3 .

הוחלט:
למנות כמורשי החתימה של הקבוצה בהתאחדות לכדורגל לעונת המשחקים _____________ את האנשים הבאים:   1 .

יש לציין לפחות 2 בעלי זכות חתימה )במידה וישנם 3 בעלי זכות חתימה, מספיקה חתימתם של 2. א מהם לביצוע פעולות(.
על מינוי בעלי זכות החתימה להיות זהה למינויים בהתאם לשאלון הרישום. . ב

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

למנות כחברי הנהלת הקבוצה בהתאחדות לכדורגל לעונת המשחקים _____________ את האנשים הבאים: 2 .
יש לציין לפחות שלושה ולא יותר מחמישה חברי הנהלה. . א

על מינוי חברי ההנהלה להיות זהה למינויים בהתאם לשאלון הרישום. . ב

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

____________________________________________________________• 	

למנות ככח רפואי של הקבוצה לעונת המשחקים _____________ את אנשי הצוות הרפואי הבאים: 3 .
יש למלא לפחות שם איש צוות רפואי אחד )רופא, חובש, אח(. . א

בליגות מקצועניות חובה למלא לפחות רופא ופיזיותרפיסט. . ב
על מינוי כח הרפואי להיות זהה למינויים בהתאם לשאלון הרישום. . ג

_____________________________________________________________________________• 	

_____________________________________________________________________________• 	

_____________________________________________________________________________• 	

     _____________________________________________________________________________• 	

 ,_________________________ מר  העמותה,  ועד  יו”ר  ע”י  נחתם  זה  פרוטוקול  כי  בזאת  מאשר   ,________________________ מ.ר.   ,________________________ עו”ד  הח”מ,   אני 

ת.ז. _________________________ שהזדהה בפניי במשרדי _______________________ וכן כי ההחלטות המפורטות לעיל התקבלו כדין ועל פי מסמכי ההתאגדות של העמותה.

_____________________________________________   _____________________________________________  

תאריך   חתימה וחותמת  

________________________
יו"ר

• 	www.football.org.il/forms :לנוחיותכם•ניתן•להוריד•דוגמה•זו•בסקציית•הטפסים•באתר•ההתאחדות
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נספח ב’

שנתוני הליגה לעונת המשחקים 2009/2010

1990 ומטה בוגרים :   

1.1.1991  -   31.12.1992 נוער :   

1.1.1993  -   31.12.1993 נערים א’ :   

 1.1.1994  -   31.12.1994 נערים ב’ :   

1.1.1995  -   31.12.1995 נערים ג’ :   

1.1.1996  -   31.12.1996 ילדים א’ :   

1.1.1997  -   31.12.1997 ילדים ב’ :   

1.1.1998  -   31.12.1998 ילדים ג’ :   

1.1.1999  -   31.12.1999 טרום א’ :   

1.1.2000  -   31.12.2000 טרום ב’ :   

1.1.2001  -   31.12.2002 טרום ג’ :   
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נספח ג’

טופס שיתוף שחקני בוגרים המורשים לשחק בקבוצת הנוער

אני הח”מ מורשה חתימה מטעם מועדון הכדורגל__________________ מבקש לרשום את השחקנים הרשומים 
בטבלה שלהלן כשחקני קבוצת בוגרים המורשים לשחק גם בגיל נוער )בהתאם לסעיף 3 )ח’( 11 לתקנון 

הרישום(.

תעודת זהותתאריך לידהשם משפחהשם פרטי
 אישור ההתאחדות

)מאושר/לא מאושר(

1.

2.

3.

4.

5.

6.

כמו כן הנני מאשר בזאת כי: 
השחקנים הנ”ל היו רשומים בקבוצת הנוער של קבוצתנו בכל עונת המשחקים הקודמת. 1 .

. השחקנים הנ”ל הינם ילידי שנת 1990. 2
הליגה/גביע  במסגרת  משחק  כל  של  בטופס  הנ”ל  מהשחקנים   3 .3 עד  לרשום  נוכל  כי  לנו  ידוע 

הנוער.
ידוע לנו כי אישור סופי לשיתוף השחקנים הנ”ל ינתן בכפוף לרישוי השחקנים הנ”ל כשחקני הקבוצה  4 .
הבוגרת של המועדון, עמידה בכל תנאי התקנון וכמו כן רק לאחר קבלת מסמך רשמי מההתאחדות 

לכדורגל.

חותמת הקבוצהחתימהתאריך חתימהשם משפחהשם פרטי

אישור ההתאחדות לכדורגל:
 

)ראה  מאושרים  מאושרים/לא  הנ”ל  השחקנים 
הערה( לשחק בקבוצת הנוער של קבוצתך בעונת 
במידה  לבך:  לתשומת   .2009/10 המשחקים 
ושחקן טרם אושר והשתנה סטאטוס הרישוי שלו 
בקבוצה הבוגרת - נא פנה לח”מ בשנית לאישור 

מחודש.
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נספח ד’

מועדי סיום הרישום ופתיחת עונת המשחקים 2009/10

המסגרת
מועד סיום 

הרישום
מועד פתיחת 

העונה
הערות

מועד פתיחת משחקי גביע הטוטו.09/07/0901/08/09ליגת טוטו 

מועד פתיחת משחקי גביע הטוטו.16/07/0908/08/09ליגה לאומית

06/08/0926/09/09ליגה א’
העונה תחל בתאריך זה במחזור גביע. הליגות 

יפתחו ב- 03/10/09

06/08/0905/09/09ליגה ב’,ג’
העונה תחל בתאריך זה במחזור גביע. מחזור 

גביע נוסף ישוחק ב- 12/09/09. הליגות 
יפתחו ב- 03/10/09

מועד פתיחת משחקי הליגות.15/10/0910/11/09ליגת נשים ראשונה ושניה

מועד פתיחת משחקי הליגות.15/10/0918/11/09ליגת נערות

מועד פתיחת משחקי הליגות.29/10/0924/11/09ליגת כדורגל באולמות

מועד פתיחת משחקי הליגות.22/07/0915/08/09נוער לאומית, נערים א’ ארצית

מועד פתיחת משחקי הליגות.22/07/0922/08/09נוער ארצית

נוער עילית, נוער מחוזית, נערים א’ 
מחוזית, נערים ב’, נערים ג’ 

22/07/0905/09/09
העונה תחל בתאריך זה במחזור גביע. הליגות 

יפתחו ב- 26/09/09.

29/07/0912/09/09ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’
העונה תחל בתאריך זה במחזור גביע.

הליגות יפתחו ב- 26/09/09.

מועד פתיחת משחקי הליגות.06/08/0926/09/09ילדים טרום א’, ילדים טרום ב’

מועד פתיחת משחקי הליגות.28/10/0905/12/09טרום ג’

•קבוצה אשר תבקש להירשם לאחר תום מועד הרישום כפי שנקבע במועדים המפורטים לעיל, תדרש להגיש בקשה מתאימה,  	
בתוספת תשלום אגרה כמתחייב, למוסדות השיפוטיים של ההתאחדות.

אישור הרישום יהיה בכפוף להחלטת המוסדות כאמור.
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נספח ה’

אישור על קיום ביטוח

לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל

רחוב אבא הלל 299
רמת-גן 52594

א.ג.נ.,

הנדון: אישור על עריכת פוליסת ביטוח
בהתאם להוראת חוק הספורט התשמ”ח - 1988 ותקנותיו

עבור ההתאחדות לכדורגל בישראל ואח’

אנו הח”מ__________________ חברה לביטוח בע”מ, להלן “החברה” מאשרים ומצהירים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן:

ההתאחדות לכדורגל בישראל ו/או מרכז הספורט שם המבוטח:     .1
ו/או  למרכז  המסונפות  הקבוצות  ו/או  עוצמה(  אליצור,  בית”ר,  מכבי,  )הפועל, 

קבוצת_____________
להלן “המבוטח”

מיום 1.9.2009 ועד ליום 31.8.2010. תקופת הביטוח:    .2

הביטוח מכסה כל ספורטאי הרשום בהתאחדות לכדורגל  הספורטאים המבוטחים:   .3
וכן כל ספורטאי כאמור בסעיף 4ב’ להלן, במסגרת פעילותם בקבוצה ו/או בנבחרת, 

לרבות בדרכו למקום הפעילות או ממנו.

ביטוח תאונות אישיות, לרבות כיסוי למקרה  א.  הכיסוי הביטוחי:     .4
מוות, נכות, כיסוי להוצאות בגין אישפוז וטיפול רפואי, כיסוי לנזק שיניים, כיסוי 
בגין אי כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו הספורטיבי ו/או במשלח ידו 

באורח מלא ו/או חלקי.

בנוסף לספורטאים הרשומים בהתאחדות תכסה  ב. 
הפוליסה ספורטאים כלהלן:

כל ספורטאי אשר יצטרף לקבוצה לפני תחילת עונת המשחקים   .1
או במהלכה, בין למבחנים ובין מגמה לרשום אותו כשחקן מהמניין 
ל-100  תוגבל  זה,  סעיף  פי  על  החברה  אחריות  בהתאחדות. 

ספורטאים לאגודת ספורט.

כל ספורטאי שאינו רשום בהתאחדות ובא לישראל לצורך מבחנים,   .2
אימונים, לרבות משחקי ידידות ובלבד ששהייתו בישראל אושרה 

ע”י ההתאחדות.

כל ספורטאי אשר לגביו קבל המבוטח אישור פעילות )רישוי לשחק(   .3
מההתאחדות לכדורגל.
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הכיסוי הביטוחי יכסה את הספורטאי 24 שעות ביממה בעת שהותו מחוץ  ג. 
הסופי  ליעדו  הספורטאי  להגעת  עד  יהא  הכיסוי  ישראל,  מדינת  לגבולות 

בישראל בחזרה מהשהות בחו”ל.

למקום  הספורטאי  בדרכו של  כל מקרה שארע  לגבי  יחול  הביטוחי  הכיסוי  ד. 
הפעילות ובחזרה.

הפוליסה תכלול ויתור על תחלוף )שיבוב( כלפי  א.  כללי:      .5
בה  תפקידים  וממלאי  עובדיה  מנהליה,  בישראל,  לכדורגל  ההתאחדות 

והבאים מטעמם, למעט מי שגרם לנזק בזדון.

הביטוח נשוא הפוליסה קודם לכל ביטוח הנערך ע”י ההתאחדות לכדורגל  ב. 
בנטל  להשתתף  ההתאחדות  מבטחי  כנגד  תביעה  על  מוותרת  והחברה 

החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א-1981.

אלא  לרעה,  ישונו  לא  יבוטלו,  לא  יצומצמו,  לא  הפוליסה  נשוא  הביטוחים  ג. 
על  בכתב,  מוקדמת,  הודעה  בישראל  לכדורגל  להתאחדות  תינתן  אם 
כוונה לעשות זאת, אשר תשלח להתאחדות בדואר רשום לפחות 60 יום 

מראש.

תאריך:_________________________

_________________________  _________________________  _________________________  
חתימה וחותמת המבטח תפקיד החותם  שם החותם   

 

• 	www.football.org.il/forms•:לנוחיותכם•ניתן•להוריד•דוגמה•זו•בסקציית•הטפסים•באתר•ההתאחדות
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נספח ו’

תעריפי אגרות

רישום קבוצות לעונת 2009/10

₪ 1940 ליגת טוטו + לאומית     
₪ 620 ליגה א’                          
₪ 310 ליגה ב’                                    
₪ 180 ליגה ג’, נוער, נערים וילדים, נערות, ליגת נשים שנייה 

900 ₪  )וכן 4000 ש"ח עבור בקרת תקציבים( ליגת נשים ראשונה     

אגרות שיפוט לעונת 2009/10 

קבוצת נוער קבוצה בוגרת      ליגה   
שנתי  ₪ 3,300 חיוב לפי משחק ביתי    טוטו 
שנתי  ₪ 3,300 חיוב לפי משחק ביתי    לאומית 
שנתי  ₪ 1,100  ₪ 7,850 א’ 
שנתי  ₪ 1,100              ₪ 3,520 ב’ 
שנתי  ₪ 1,100  ₪ 2,470 ג’ 

• סכום החיוב לקבוצות הנוער הינו לכל קבוצה מקבוצות מחלקות הנוער בנפרד. 	

• ₪ לכל קבוצה בנפרד. במועדונים אשר להם מחלקת נוער בלבד, יחוייב המועדון ב-1,100	

אגרת ערעורים

 ₪ 900 על החלטת ביה”ד המשמעתי 
 ₪ 650 על החלטת מוסד מנהלי ו/או  ועדת ליגה וגביע 

כניסה להסגר כולל טופס

 ₪ 5,000 שחקן בליגת טוטו ולאומית 
שחקן בליגה א’-ג’ + שחקנית בליגת נשים  1,200 ₪ 
שחקן נוער, נערים וילדים קטין   330  ₪ 

ביטול הסגר 10% מסכום כניסה להסגר  )כולל(

₪ 1,435 אגרת בוררות 
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מס העברה והשאלה

ליגת טוטו, לאומית  330 ₪ 

תעריפים

₪ 50 רישום שחקן חדש                           
₪ 2,400 רישום שחקן זר חדש                   
₪ 100 העברה והשאלה בכל הליגות            
₪ 85 הסכם שחקנים בליגת טוטו, לאומית 
₪ 85 הסכם מאמנים בליגת טוטו, לאומית 
₪ 85 הסכם בעלי תפקיד                              
₪ 45 טפסי רשימת שחקנים  

 


