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 נוהל זה נועד להסדיר את התהליך של העברת שחקן ממועדון אחד לאחר.  – מטרת הנוהל

 כללי : .1

 שחקנים החברים בהתאחדות מבקשים לעיתים לעבור למועדון אחר. אם מסיבות אישיות 

 ואם מסיבות חברתיות.

 מטרת הנוהל : .2

 להגדיר את תהליך העברת שחקן ממועדון מעביר למועדון מקבל.

 קריטריונים להעברה .3

 שחקן רשאי להגיש בקשת העברה כאשר :

 פעיל בו.השחקן רשום כחוק והינו חבר במועדון המעביר ו .א

 ברשותו אישור רפואי וביטוח אישי בתוקף. .ב

 ההעברה הינה על דעת שני יו"רי המועדונים ומאושרת ע"י הנהלת ההתאחדות. .ג

 הגשת בקשת העברה .4

 בו ימולאו הפרטים הבאים. (  1) נספח  הבקשה תוגש ע"י השחקן בטופס "בקשה להעברת שחקן"

 שם מלא, תעודת זהות, מס/ שחקן. .א

 ביר.שם המועדון המע .ב

 שם המועדון המקבל. .ג

 סיבת ההעברה. .ד

 המלצת שני יו"רי המועדונים. .ה

 מועדי ההעברה .5

 באוגוסט בכל שנה. 1 –המועד האחרון לביצוע ההעברה  .א

שחקן לעבור למועדון אחר. אך אינו רשאי להשתתף בתחרויות בעלות זיקה  רשאיבכפוף לאישורים הנדרשים  .ב

 מועדונית כגון : ליגות, אליפויות, גביע המדינה וקדמים.

 מועדי ההעברה .6

 לאוגוסט בכל שנה. 1המועד לביצוע ההעברות בין המועדונים השונים הוא  .א

ן שני לאחר תחילת עונת הפעילות  היה ושחקן נרשם בערכת הרישום של מועדון אחד ומבקש לעבור למועדו .ב

 יוכל לעשות זאת בתנאים מגבילים.

היה והשתתף באחת הפעילויות בעלות זיקה מועדונית )ליגה, אליפויות ועוד( לא יוכל להשתתף  (1

 בפעילויות בעלות זיקה מועדונית בכל אותה עונה.



    
 

 
 

 

 

השתתף באחת הפעילויות בעלות הזיקה המועדוני יהיה רשאי להשתתף בפעילויות אלו היה וטרם  (2

 במסגרת המועדון החדש.

 אישור ביצוע ההעברה .7

 הנהלת ההתאחדות תדון בבקשה ותפרסם את החלטתה לשני יו"רי המועדונים. .א

 בכל מקרה העברת שחקן כפופה לאישור הנהלת ההתאחדות. .ב

 תנגדות לביצוע ההעברהה .8

הצדדים המעורבים אינו מאשר את בקשת ההעברה. על יו"ר המועדון להגיש בכתב להנהלת  באם אחד .א

 ההתאחדות את נימוקיו להתנגדות.

 הנהלת ההתאחדות תאשר או תדחה את הפניה. .ב

 תשלום אגרת העברת שחקן .9

 .₪ 100כל העברה מחויבת בתשלום אגרה בסכום של  .א

 ההתאחדות.הסכום יעודכן מעת לעת בהתאם להחלטות הנהלת  .ב

 המועדון המקבל יישא בתשלום האגרה. .ג
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