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 1 נספח

שהוא אדם היא תחייב אותו. ככל  מייצג)ככל שהצהרה זו נעשית על ידי  מייצג הצהרת
שהינו תאגיד, אזי כל ההצהרות שלהלן ייעשו  מייצג בשם מוסמך גורם ידי על תשהיא נעשי

 על ידי האדם המוסמך בשמו הוא ובשם התאגיד(

 פרטי/ים:____________________________ ות/שמ

 משפחה:____________________________ ות/שמ

 ___________________מספר/י ת"ז:___________

 :______________________________לידה תאריך

 : _____________________________________אזרחויות/  אזרחות

 (:אלקטרוני דואר וכתובת ופקסימיליה טלפון מספרי)לרבות  מלאה קבועה כתובת

________________________________________________________________ 
 

 :תאגיד של במקרה
 

 של רישום מספר: ___________, התאגיד סוג:_________________, התאגיד שם
 :_______________התאגיד
 :_________________________________התאגיד כתובת

 
 

 , ___________________________________________________ אני
 משפחה של המייצג( ות/שמפרטי/ים,  ות/שמ)

 

 בזאת כמפורט להלן: מצהיר, מתחייב ומסכים

 במטרה לייצוג הנוגעים חוקים, לרבות, בפרט, החוקכל הוראות  אחר ולקיים לכבד .1
. בנוסף, אני מסכים כמייצג פעילותי ביצוע במסגרת, עבודהלהביא לקשירת יחסי 

, א"פיפ של והכללים התקנוןאותי  יחייבואותי, וכן  יחייבו ההתאחדות שתקנוני
 .כמייצג פעילותי בהקשר

החודשים שקודמים למועד חתימת הצהרה  12ולא מילאתי במשך  כיום ממלא אינני .2
בישראל או כל  לכדורגלזו  כל תפקיד ואינני נושא בכל משרה במסגרת ההתאחדות 

כן אני  כמובישראל או מחוץ לישראל.  כדורגל קבוצת כל או, אחרת כדורגלהתאחדות 
חודשים מיום  12מאשר ומתחייב שלא אמלא ולא אשא בכל תפקיד כאמור במשך 

שתאושר או תדווח )או היתה אמורה להיות מדווחת( לרשות לבקרת תקציבים 
 שבמסגרתה שימשתי כמייצג. העיסקה

 .כספיים בעניינים או לאלימות הקשורהעבירה פלילית במעולם  הורשעתי לא .3

אשר  א"פיפ עם או קונפדרציות, התאחדויותליגה,  מינהלותוזיים עם לי קשרים ח אין .4
באשר לשאלה אם יחסים שיש לי  ודאות אי של במקרה. עניינים לניגודעלולים לגרום 

 הקשר פרטי או זה והסכם, רלוונטי הסכם כל להתאחדותעם גורם כאמור, אגלה 
 .כחלק בלתי נפרד מהצהרה זו מצורפים

קבוצת , אשר ישולם על ידי בעקיפין או במישרין, תשלום לקיבלתי ולא אקבל כ לא .5
בה ש העיסקהבקשר להעברה של שחקן במסגרת  קבוצת כדורגל שניהל תאחכדורגל 

תשלום לקבוצה בגין העברה עתידית או השאלה עתידית של , כגון מייצגשימשתי כ
 סולידריות תשלומי יפ"א, אושחקן, תשלום בגין אימון וקידום השחקן עפ"י תקנון פ

של ישולמו עפ"י פסיקת המוסד למעמד השחקן שסכומים וכן עפ"י תקנון פיפ"א 
שיגיע  המייצג שכר קביעת לצורך בחשבון ילקחוההתאחדות. סכומים אלה גם לא י

 לי.

 .קטין הינו בדבר הנוגע השחקן אם כלשהו מצד כלשהו תשלום אקבל לא .6
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אהיה קשור בכל דרך אחרת, בהימורים  לא וכן, בעקיפין או במישרין, חלק אטול לא .7
ולא אשתתף  1777-"זהתשלבלתי חוקיים כהגדרתם בחוק העונשין )נוסח משולב(, 

חוקיים בנוגע למשחקים של השחקן או הקבוצה אותם אני מייצג או  בהימורים
 ". 16ייצגתי למעט הימורים במסגרת "טוטו 

 תשלום כל על מלאים פרטים תקבל שההתאחדותת הסכמתי הבלתי חוזר אני נותן .8
 שלי השירותים עבור שחקן ידי על או מועדון ידי על לי ישולם אשר מין או סוג מכל

 .כמייצג

. כמייצג לפעילותי בקשר והרישומים ההסכמים, החוזים כל את, להתאחדות להעביר .7
מכל צד אחר אשר מייעץ, מאפשר  מסמךכל  תקבל שההתאחדותכמו כן אני מסכים 

 או נוטל חלק פעיל כלשהו במשא ומתן שאני אחראי לו.

"ל הנ בהסכמים האמורים הנתונים כל את ותפרסםתחזיק ברשותה  כי ההתאחדות .11
 שלה. האינטרנטלרבות באתר 

עליי או  הושתומשמעתיים אשר ה עונשיםהתפרסם פרטים על כל  כי ההתאחדות .11
 .א"לפיפ כך על ותדווחכל שיהיו כאלה, , כנגדי ננקטו

 המוסמכים הגופים לרשות תועמד זו שהצהרה, לכך ומסכים, מלא באופן מודע אני .12
 .ההתאחדות של

 מבקש ואני רלוונטיים להיות אמורים שלדעתי נוספים פרטים .13
:______________________________________________________לפרטם

____________________________________________________________
____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 כיום עומדים אשר וחומרים מידע על מבוססת ואמיתותה, לב בתום זו הצהרה עושה אני
, לבצע בדיקות כן לעשות שתבחר וככל אם, זכאית תהיה ההתאחדות כי מסכים ואני, לרשותי

כפי שיהיו נחוצות על מנת לאמת את המידע אשר נכללת בהצהרה זו. כמו כן אני מאשר 
שלאחר שאגיש הצהרה זו אם מידע כלשהו מהמידע שפרטתי לעיל ישתנה, עלי להודיע על כך 

 להתאחדות באופן מיידי.

 

 

 

_____________________    _____________________ 

 )חתימה(      (ומקום)תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


