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 :מטרות .1

. להגדיר את תהליך רישום השחקנים  של העמותות בהתאחדות  הכדורת בישראל .1.1
. לקבוע נוהל מסודר של העברת שחקנים מעמותה לעמותה .2.1
. לקבוע נוהל בוררות מוסכם לביצוע העברה במקרה של אי הסכמה או סכסוך .3.1

 

 :המצב הקיים .2

את שחקני המועדון רשמו בהתאחדות   כל העמותות החברות בהתאחדות הכדורת בישראל .1.2
  .הפעילים וקיים מאגר שחקנים הרשומים לפי מפתח אגודות

. לכל שחקן עמותה המופיע ברשימות אלה כרטיס שחקן הנפיקההתאחדות הכדורת בישראל  .2.2
. בעמותות שונות, שחקן יכול לשחק במספר ליגות .3.2
כל  הגדרה זו כוללת את. שחקן יכול לשחק ולייצג בליגות ההתאחדות רק עמותה אחת .4.2

הטורנירים שמארגנת ההתאחדות בהם השחקן משחק בשם המועדון או בתלבושת המועדון 
. שאותו הינו מייצג

גם אם הוא )יחשב הדבר להעברה , במקרה ושחקן מעוניין להחליף את המועדון שאותו הוא מייצג .5.2
: ויתנהל לפי הנוהל שלהלן( קצרה שיחק במועדון במשך תקופה 

 

 :ם בהתאחדותרישום שחקני עמותה חדשי .3

של פעילות  לאחר חודשייםשחקן עמותה חדש חייב להירשם בהתאחדות הכדורת בישראל  .1.3
 .שחקן שמשחק באגודה זמן רב ואינו רשום בהתאחדות ירשם כמו שחקן חדש. בעמותה

ולצרף הנדרש ' לצורך ניפוק כרטיס שחקן של ההתאחדות יש למלא את טופס הרשמה שבנספח א .2.3
. 3.3בסעיף 

 .תמונה אחת  -:יש לצרףלטופס זה  .3.3
. צילום תעודת הזהות                                             -
הכוללת אישור לבדיקה רפואית תקינה לפי חוק  הצהרת בריאות                                             -

 הספורט                                               
 (.₪ 25כיום . )י הוועד המנהל"י שיקבע מעת לעת עכפ, דמי רישום -

התאחדות הכדורת בישראל תנפק את כרטיס השחקן תוך שבועיים מקבלת טופס ההרשמה  .4.3
 .3.3בצירוף הנדרש בסעיף (  'נספח א)
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 :העברת שחקנים מעמותה לעמותה .4

. הבקשה להעברת שחקן מעמותה שבה הינו רשום לעמותה אחרת באחריות השחקן .1.4
(. 'נספח ב)ן ימלא את הפרטים שבטופס בקשת ההעברה השחק .2.4
. ר המועדון שבו הוא רשום"השחקן יגיש את הטופס לאישור יו .3.4
ר העמותה יחתום על טופס ההעברה לאחר שבירר כי לשחקן אין חובות למועדון ולא תלויה "יו .4.4

 –רה ר המועדון אינו מאשר את ההעב"במידה ויו. ועומדת נגדו פסיקת ועדת משמעת בעמותה
. להלן 5ראה סעיף 

, כפי שיקבעו מעת לעת, ל בצירוף כרטיס השחקן שברשותו ודמי העברה"את הטופס החתום כנ .5.4
. יעביר השחקן למזכירות ההתאחדות, (ח"ש 150כיום )

מזכיר ההתאחדות יאשר בחתימת ידו את ההעברה רק לאחר שווידא כי הטופס ממולא וחתום  .6.4
. עברה שנקבעו מצורפיםכרטיס השחקן הקיים ודמי ה, כנדרש

טופס ההעברה יוצמד לטופס הפרטים האישיים של השחקן ויתויק עם טפסי השחקן של המועדון  .7.4
. החדש

. ל"כרטיס שחקן עדכני לנ, תוך שבועיים, באחריות מזכיר ההתאחדות להנפיק .8.4
השחקן יכול לייצג את העמותה החדשה מרגע קבלת כרטיס השחקן ובכפוף לתקנונים ולנוהלים  .9.4

. הליגות או התחרות שבה הינו מעונין להשתתף של

 

 :י החלטת ועדת בוררות"העברת שחקן ע .5

יש את הזכות לפנות לועדת הבוררות , שלא קיבל שחרור מהעמותה שבה הינו משחק, לכל שחקן .1.5
. של ההתאחדות כדי לקבל אישור העברה לעמותה אחרת

: במקרים הבאים רשאית העמותה שלא לאשר שחרור שחקן .2.5
. חייב דמי חבר או תשלומים אחרים לעמותההשחקן  .1.2.5
במידה , השחקן נדון בועדת משמעת של העמותה ועדיין לא ריצה את כל תקופת העונש .2.2.5

. וקיים
השחקן מבקש לעזוב באמצע עונת המשחקים ופרישתו עלולה לפגוע במהלך התקין של ליגת  .3.2.5

. העמותה שבה השחקן משחק או בייצוג העמותה בליגת ההתאחדות
 .'באמצעות מילוי טופס בוררות שבנספח ג, .י.כ.דרך מזכירות ה, פנה לועדת הבוררותהשחקן י .3.5
. לטופס הבוררות יצרף השחקן כל חומר רלוונטי שישמש את ועדת הבוררות לצורך החלטתה .4.5
ישלם השחקן הפונה דמי בוררות כפי שנקבעו מעת , י.כ.למזכירות ה, עם הגשת טופס הבוררות .5.5

 .במידה ויזכה בבוררות רק י הבוררות יוחזרו לשחקןדמ(. ח"ש 200 כיום)לעת 
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ר ועדת הבוררות על "המזכיר ישלח צילום מטופס הבוררות למועדון שבו השחקן שיחק ויודיע ליו .6.5
 .קבלת הפנייה לבוררות ולשחקן

ימים לקבלת תגובת המועדון שבו משחק השחקן ויעביר את תגובת המועדון עם  4המזכיר ימתין  .7.5
. ר ועדת הבוררות"ות ליוטופס הבורר

ועדת הבוררות תתכנס לדיון בבקשת הבוררות תוך שבועיים מיום הודעת מזכיר ההתאחדות  .8.5
. ל"ר הועדה הנ"ליו

.  בסמכות ועדת הבוררות לזמן עדים ולדרוש השלמת מסמכים לצורך ההחלטה בבקשת הבוררות .9.5
שנה ½ ותו עניין רק לאחר ניתן לדון בא. החלטת ועדת הבוררות הינה סופית ואין לערער עליה .01.5

דיון נוסף יעשה בנוהל רגיל החל מסעיף . מיום מתן פסק הבוררות או באם מוצגים נתונים חדשים
5.3 .

: חברים 3 –ועדת הבוררות תורכב מ  .11.5
 .ר התאחדות הכדורת בישראל"יו -             
. ר ועדת הבוררות"יו – ר ועדת משמעת"יו, ד"עו                      -

. ר התאחדות הכדורת בישראל"מ יו"מ                     - 
 

 ל יש נגיעה"במקרה ולאחד מהבוררים הנ .ל לא יהיו חברים במועדון שבו מדובר בבוררות"הנ**                     
 .י הוועד המנהל"י נציג אחר שיקבע ע"לעניין הבוררות יוחלף ע                        

 
. כם את החלטתה במקום המתאים בטופס הבוררותועדת הבוררות תס .21.5
, מבקש הבוררות, מזכיר ההתאחדות יעביר את ההחלטה למועדון שבו שיחק השחקן ולשחקן .31.5

. ויפעל לפי החלטות הבוררות
לעיל ולבצע  4במקרה והוחלט לאשר את העברתו של השחקן למועדון אחר יש לפעול לפי סעיף  .41.5

. עברה של השחקן לפי האמור באותו סעיףהליך העברה מסודר כולל תשלום דמי ה
במקרה כזה יש לגבות מהמועדון שבו שיחק השחקן את דמי הבוררות ולהחזיר לשחקן הזוכה את  .51.5

 .דמי הבוררות ששילם
 

 

 .אריה פישר:  יוזם הנוהל        
 

 


