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שלוםרב ,


הנדון :מדיניות ויעדי מערכת רישוי המועדונים  -עבור קבלת רשיונות לעונת המשחקים
2018/19

לקראת עונת הכדורגל  2017/18ובתוך כך הליכי רישוי המועדונים לקבוצות המועמדות
לשחקבמפעליאופ"אבעונתהמשחקים .2018/19
כבכל שנה ,גם בעונה זו אנו מוצאים לנכון להעביר לכם על גבי מסמך זה את מדיניות
ההתאחדות בכלהקשור למערכתהרישוי ולהליכי הרישויהשונים כמו גם את יעדי מערכת
הרישוי .

אנו במערכת הרישוי שמנו כמטרה לזהות את הצרכים העכשוויים והעתידיים של
מבקשי/בעלי הרי שיונות כמו גם ציפיותיהם ובתוך כך זיהינו וסימנו כי הצורך הראשי הינו
הקניית הידע והמידע המהווהבסיס לקבלת הרישיון ושמירה עליו בהתאם למכלול החוקים
והתקנות,בדגשעלאלושהתווספובשניםהאחרונותבמיוחדבכלהקשורלהליךהפיירפליי
הפיננסי.תהליךזהשהולךומתרחבמעונהלעונההינוהמרכזיבכלהקשורלצורךהקבוצה
בקבלתמידעוהכשרתהלעמודבהנחיותהמובאותעל ידירשויותאופ"א.אנומחויביםבמתן
עזרהושירותמקסימאלילקבוצותעלמנתלסייעלהןלקבלאתהרישיוןהמתאיםהמאפשר
ליטול חלק בתחרויות המאורגנות על ידי אופ"א וכך נעשה באמצעות השתלמויות וימי עיון
ולמידהשנעשובנושאזהכפישעודיפורט .

אנו מתכוונים להמשיך ולפעול בכדי להגיע לשביעות רצון של המועדונים מבקשי הרישיון
ולשםכךאנושואפיםלשיפורתמידיאשריקנהאתהכליםהטוביםביותרלכלהמשתתפים
במערכתהרישויעלמנתלנהלאתהמערכתומןהעברהשנילקבלתהרישיון .

מתוךהבדיקותהשונותשהתבצעובעברעלידיהנהלתהארגון,מצאנוכי ישלנסותולייעל
אתהמערכתבכלהקשורלמחשובהמערכתולהקלעלהליךהרישוי.מרביתהתהליכיםכיום
הינםממוחשביםונוחיםיותרלתפעול,אךאיןספקשגםבנושאזהניתןלשאוףלשיפורנוסף
ואנו ננסה להמשיך ולהביא את כל אמצעי העזר בצורה הנוחה והזמינה ביותר .בתוך כך
הצבנו לעצמנו כיעד את המשך שדרוג המערכת הממוחשבת ,תוך מתן דגש על שיפור
השירות,ושיפוראבטחתמידע .


בהתאםלכךיינתןדגשעלהמשאביםהדרושיםלצורךקבלתהרישיון,הןמשאביהאנושוהן
המשאביםהאלקטרונייםוהפיזיים .
בנוסף ,אנו שמים לנו כיעד את הכרת המערכת ע"י המומחים בקטגוריות השונות ,העברת
מידעויעוץלקבוצותומניעתמצביםשלניגודענייניםבמערכתהרישוי .

אנומחויביםלשאוףלשינויושיפורמתמשךוזהואחדמיעדינוהמוצהרים .

אנו נשאף לבדיקת ולשיפור האפקטיביות של רמת השירות של מערכת הרישוי ותהליך
המעקבאחרמועדונים.גםהעונהשיתפנוונמשיךלשתףאתמבקשי/מקבליהרישיונותככל
שניתן בבדיקה השנתית .בעונת המשחקים הקודמת כמו בעונות שלפניה העברנו משובים
שבעקבותיהםייעלנוושיפרנואתהמערכתלשביעותרצוןהקבוצות.אנומתכווניםלהשתמש
בכלי זה גם בעונת המשחקים הקרובה ולהמשיך לבדוק ולשאוף לשיפור תמידי של
האפקטיביותשלמערכתהרישוי .

אנומחויביםכאמורלספקתמיכהלמבקשיהרישיונות/בעליהרישיונותבכלהקשורלמערכת
רישוי המועדונים ולתהליך המעקב אחר המועדונים .בתוך כך ייערכו השתלמויות והדרכות
כמו גם פגישות פרטניות עם המועמדים השונים  לקבלת הרישיונות כפי שנעשה בעונה
הקודמתעםהעברתימיעיוןומתןייעוץמקצועי .

אחד מהיעדים הראשיים הינם לשוב ולהעניק למועדונים מבקשי הרישיון ,את הכלים ואת
הנגישות על מנת לעמוד בכל הדרישות בכדי לשחק במפעלי אופ"א בעונת המשחקים
 .2018/19בתוךכךהצבנולעצנויעדמדידלעונההקרובהכשאנונעשהככלהניתןעלמנת
להגדיל את מספר הקבוצות מקבלות הרישיון מבין מגישות המועמדות .בעונת הרישוי
הקודמת השיגו  13מתוך  14קבוצות ליגת העל את הרישיון ובעונה זו ננסה להטמיע את
הנושא בכך שיסייע לקבוצות נוספות לעמוד בדרישות התקן ולקבל את הרישיון בסופו של
התהליך.אנוניתןאתכלהתמיכהוההדרכההנדרשתלרבותתמיכהועידודהקבוצותבכדי
להגיעליעדזה .
בהתאםלכך,נשאףלהמשיךולהטמיעאתהשינוייםשעורכתאופ"אבכלהקשורלקטגוריה
הפיננסית,כאשר גםבעונהזויוטמענושאחוקיהאיזוןהפיננסי()Break even rulesותוך
כךהטמעתהכלליםהחדשיםהללווהעברתםלקבוצותולכללהגורמיםהמשתתפים .

אנומחויביםלמסורבמועדאתהכלליםוהתקנותהשוניםלכלבעליהענייןהשוניםוכךנעשה
ויעשהעלידיהעברתהתקנוניםוהרלוונטייםוההנחיותהמגיעותמעתלעת .

יעדיםנוספיםשלההתאחדותבעונתרישויזוהינםשמירהעלעקרונותהעבר,קרי,העברת
מידעשוטףוברור,מתןייעוץוזמינותלקבוצותככלשיידרשושמירהעלמערכתנקייהמניגודי
ענייניםועמידהבלוחותהזמניםבהתאםלדרישותהתקנון .

גםהשנהאנומוצאיםלנכוןלחזורלהדגיש ולהביאלידיעתכםכי כלהנוגעים והסובביםאת
מערכתהרישוייהיומחויביםלקודהאתישאמצהלאמכברההתאחדותלכדורגל .


בהזדמנות זו נבקש לציין כי ההתאחדות לכדורגל מחויבת לשמור על החוקים הלאומיים
ולעמודבתקנות פיפ"א ,אופ"א וכמובן תקנון ההתאחדות לכדורגל בישראל .בהתאם לזאת,
הנהגנו את תקנון רישוי המועדונים של ההתאחדות הישראלית אשר הובא לאישור אופ"א
וקיבלאתהאישוריםהמתאימים .

נבקש להסב את תשומת לבכם כי כמו בכל שנה ,כל היעדים הנ"ל מובאים לקבלת אישור
הגופיםהמנהליםשלההתאחדותלכדורגל .

אנו מקווים כי מדיניות זו והיעדים הנ"ל ישרתו את כל המשתתפים במערכת הרישוי ואת
הקבוצותהמבקשותלקבלרישיוןויקלואתהתהליכים .

נאחלעונתרישוימוצלחתלכלהמשתתפיםבמערכתהרישוי .












































בכבודרב ,

אמירנבון 
מנהלרישויהמועדונים  
ההתאחדותלכדורגלבישראל  

