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שלוםרב,



רשיונות לעונת המשחקים עבור קבלת  - מערכת רישוי המועדונים ויעדי הנדון: מדיניות 
9/18201 


לקראת הכדורגל 2017/18עונת כך המועמדותובתוך לקבוצות המועדונים רישוי הליכי

.2018/19לשחקבמפעליאופ"אבעונתהמשחקים
מדיניות את זה מסמך גבי על לכם להעביר לנכון מוצאים אנו זו בעונה גם שנה, כבכל

הרישויהשונים ולהליכי מערכתההתאחדותבכלהקשורלמערכתהרישוי גםאתיעדי כמו
.הרישוי


של והעתידיים העכשוויים הצרכים את לזהות כמטרה שמנו הרישוי במערכת אנו

הר הינוימבקשי/בעלי הראשי הצורך כי וסימנו זיהינו כך ובתוך ציפיותיהם גם כמו שיונות
בהתאםלמכלולהחוקיםיהווהבסיסלקבלתהרהקנייתהידעוהמידעהמ ושמירהעליו שיון

והתקנות,בדגשעלאלושהתווספובשניםהאחרונותבמיוחדבכלהקשורלהליךהפיירפליי
הפיננסי.תהליךזהשהולךומתרחבמעונהלעונההינוהמרכזיבכלהקשורלצורךהקבוצה

ביםבמתןידירשויותאופ"א.אנומחויתעלבקבלתמידעוהכשרתהלעמודבהנחיותהמובאו
שיוןהמתאיםהמאפשריעזרהושירותמקסימאלילקבוצותעלמנתלסייעלהןלקבלאתהר

עיון וימי אופ"אוכךנעשהבאמצעותהשתלמויות ידי חלקבתחרויותהמאורגנותעל ליטול
ולמידהשנעשובנושאזהכפישעודיפורט.


ולפעול להמשיך מתכוונים הראנו מבקשי המועדונים של רצון לשביעות להגיע שיוןיבכדי

ולשםכךאנושואפיםלשיפורתמידיאשריקנהאתהכליםהטוביםביותרלכלהמשתתפים
שיון.ירלקבלתהבמערכתהרישויעלמנתלנהלאתהמערכתומןהעברהשני


כי ישלנסותולייעלמתוךהבדיקותהשונותשהתבצעובעברעלידיהנהלתהארגון,מצאנו

אתהמערכתבכלהקשורלמחשובהמערכתולהקלעלהליךהרישוי.מרביתהתהליכיםכיום
,אךאיןספקשגםבנושאזהניתןלשאוףלשיפורנוסףממוחשביםונוחיםיותרלתפעולהינם

נוא ולנו להמשיך ביותר.נסה והזמינה הנוחה בצורה העזר אמצעי כל את כךהביא בתוך
 המהצבנו המערכת שדרוג המשך את כיעד שיפורחשבמולעצמנו על דגש מתן תוך ת,

השירות,ושיפוראבטחתמידע.




 

 

שיון,הןמשאביהאנושוהןינתןדגשעלהמשאביםהדרושיםלצורךקבלתהריבהתאםלכךי
המשאביםהאלקטרונייםוהפיזיים.
כיעדאת שמיםלנו אנו המומחיםבקטגבנוסף, העברתהכרתהמערכתע"י וריותהשונות,

מידעויעוץלקבוצותומניעתמצביםשלניגודענייניםבמערכתהרישוי.


ביםלשאוףלשינויושיפורמתמשךוזהואחדמיעדינוהמוצהרים.אנומחוי


 לבדיקת נשאף אנו ולשיפור האפקטיביות של השירות רמת הרישוישל ותהליךמערכת
שיונותככלינוונמשיךלשתףאתמבקשי/מקבליהרגםהעונהשיתפ.המעקבאחרמועדונים

 בבדיקההשנתית. משוביםשניתן בעונותשלפניההעברנו בעונתהמשחקיםהקודמתכמו
שבעקבותיהםייעלנוושיפרנואתהמערכתלשביעותרצוןהקבוצות.אנומתכווניםלהשתמש

 לשיפור ולשאוף לבדוק ולהמשיך הקרובה המשחקים בעונת גם זה שלבכלי תמידי
האפקטיביותשלמערכתהרישוי.


שיונותבכלהקשורלמערכתישיונות/בעליהריביםכאמורלספקתמיכהלמבקשיהראנומחוי

השתלמויותוהדרכות ייערכו כך בתוך המועדוניםולתהליךהמעקבאחרהמועדונים. רישוי
הר לקבלת  השונים המועמדים עם פרטניות פגישות גם יכמו כפי בעונהשיונות שנעשה

הקודמתעםהעברתימיעיוןומתןייעוץמקצועי.


מה יעדאחד הראשיים הינם הרים מבקשי למועדונים ולהעניק ואתילשוב הכלים את שיון,
המשחקים בעונת אופ"א במפעלי לשחק בכדי הדרישות בכל לעמוד מנת על הנגישות

אנונעשהככלהניתןעלמנתבתוךכךהצבנולעצנויעדמדידלעונההקרובהכש.2018/19
הר מקבלות הקבוצות מספר את ילהגדיל המועמדות. מגישות מבין הרישוישיון בעונת

 13הקודמתהשיגו ננסהלהטמיעאתיקבוצותליגתהעלאתהר14מתוך ובעונהזו שיון
אתהר ולקבל בדרישותהתקן לקבוצותנוספותלעמוד שיסייע שליהנושאבכך בסופו שיון

בכדילרבותתמיכהועידודהקבוצותאנוניתןאתכלהתמיכהוההדרכההנדרשתיך.התהל
להגיעליעדזה.

בהתאםלכך,נשאףלהמשיךולהטמיעאתהשינוייםשעורכתאופ"אבכלהקשורלקטגוריה
(ותוךBreak even rulesנושאחוקיהאיזוןהפיננסי)גםבעונהזויוטמעהפיננסית,כאשר
לליםהחדשיםהללווהעברתםלקבוצותולכללהגורמיםהמשתתפים.כךהטמעתהכ


אנומחויביםלמסורבמועדאתהכלליםוהתקנותהשוניםלכלבעליהענייןהשוניםוכךנעשה

ויעשהעלידיהעברתהתקנוניםוהרלוונטייםוההנחיותהמגיעותמעתלעת.


העלעקרונותהעבר,קרי,העברתיעדיםנוספיםשלההתאחדותבעונתרישויזוהינםשמיר
מידעשוטףוברור,מתןייעוץוזמינותלקבוצותככלשיידרשושמירהעלמערכתנקייהמניגודי

ועמידהבלוחותהזמניםבהתאםלדרישותהתקנון.עניינים


כלהנוגעיםוה סובביםאתגםהשנהאנומוצאיםלנכוןלחזורלהדגישולהביאלידיעתכםכי
.ברההתאחדותלכדורגלשאמצהלאמכיביםלקודהאתיוייהיומחומערכתהריש





 

 

נבקש זו מחויבהזדמנות לכדורגל ההתאחדות כי הלאומייםלציין החוקים על לשמור בת
תקנוןההתאחדותלכדורגלבישראל. אופ"אוכמובן בהתאםלזאת,ולעמודבתקנותפיפ"א,

ההתאחדות המועדוניםשל רישוי אתתקנון אופ"אהנהגנו לאישור הובא הישראליתאשר
וקיבלאתהאישוריםהמתאימים.


כלהיעדיםהנ"למובאיםלקבלתאישור בכלשנה, כמו נבקשלהסבאתתשומתלבכםכי

ההתאחדותלכדורגל.הגופיםהמנהליםשל


 כי מקווים ואנו זו ואתמדיניות הרישוי במערכת המשתתפים כל את ישרתו הנ"ל היעדים
שיוןויקלואתהתהליכים.יהמבקשותלקבלרהקבוצות


נאחלעונתרישוימוצלחתלכלהמשתתפיםבמערכתהרישוי.







בכבודרב,

אמירנבון
רישויהמועדוניםמנהל
ההתאחדותלכדורגלבישראל

 
 
 
 
 

 

 



