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 לכבוד

 בכדורגל תיקיםלוו הליגה קבוצות

 

 2019/2020 לעונת בכדורגל הוותיקים ליגתלקבוצות  רישום טפסיהנדון: 

לצורך הרשמה לליגה רכזנו במסמך אחד את תנאי הרישום לליגה לרבות הטפסים הרלוונטיים ותקנון הליגה לעונה 
 הקרובה, להלן המידע:

 :פרק א': רישום לליגת הותיקים .1

 :לליגה תנאי רישום קבוצות חדשות .1

כולל חתימה  נידרש צירוף מכתב המלצה -צירוף קבוצות חדשות לליגה שנגרעו/עזבו ליגות אחרות   .1.1
 מנהל הליגה אותם עזבו לרבות ציון סיבת הגירעה ו/או העזיבה.מ וחותמת

מליגות אחרות  שנגרעולליגה קבוצות חדשות  למנוע צירוף הנהלת ליגת הוותיקים  שומרת לה את הזכות .1.2
 כתוצאה מבעיות משמעת ו/או עבירה על תקנון הליגה בה שיחקו. 

 הנהלת ליגת הוותיקים  שומרת לה את הזכות לצרף או למנוע צירוף של קבוצות חדשות לליגה. .1.3

 :תנאי רישום לכלל הקבוצות )קבוצות שהשתתפו בעונה שעברה וקבוצות חדשות( .2

 .2019/20לעונת  תקנון ליגת הוותיקים מסמך קבוצות מחוייבות לקבל על עצמן ולעמוד בכל סעיפי .2.1

 משחקי בית. 10אלא אם תשריין מגרש חלופי לפחות ל  לליגה תירשם לא ביתי מגרש ללא קבוצה .2.2

 להבהיר מנת על .המשחקים בתכנית ולשיבוצן הקבוצות לקליטת תנאי הינו הרישום עבור התשלום .1.1

 .מראש תשלום ללא להירשם תוכל לא קבוצה ,זאת נקודה

ביטוח תאונות אישיות לפי  שכוללים₪  13,200הינה   2019/2020 לעונת הרישום דמיעלויות רישום:   .1.2
₪ עבור כל  380תשלום דמי רישום בסך  יחויבמעבר לכמות זו  .לקבוצהשחקנים  18 -ל חוק הספורט

,לעמותה קיימות שחקנים יבוטח גם הוא במסגרת העמותה( 18)שחקן נוסף מעבר לכמות  שחקן נוסף
 .פוליסות אחריות מקצועית וצד ג' המכסות את כלל פעילות העמותה

 חברת איילון. נההי 20/9201החברה המבטחת לעונת המשחקים   :חברה מבטחת .1.3
חשבון בנק לאומי, , באמצעות העברה בנקאית, 05/09/2019עד תאריך  ₪ 7,000 סך על מקדמה להעביר יש .1.4

 .31/12/2019  תאריך עד היתרה ואת , גן העיר, ע"ש הפועל מחוז ת"א – 816, סניף 60101083

 .שחקנים של פרטיים קים'צ לקבל לא הוחלט רבים קים'צ של בהחזרות ונתקלנו היות .1.5

 :  תאריכי רישום .1.6

רישום לליגה לצורך הערכות ראשונית יתבצע במייל למזכירות הליגה ובהודעת ווטסאפ לרכז  .1.6.1
 .01.09.19אריך עד ת  0547429943: : חי גוזלן בטלפוןהליגה

, לא יהיה  ניתן לרשום קבוצות  05/09/2109עד ל   01/09/2019ע בין התאריכים שום לליגה יתבצרי  .1.6.2
 לליגה מעבר לתאריכים אלו.

 לפני פתיחת הליגהשבוע ואיות ונתוני שחקנים לא יאוחר מהעברת בדיקות רפ .1.6.3

 בהתאם ללוח השנה ולו"ז משחקים שיפורסם. 2019 אוקטובר חודש במהלךיגה מועד פתיחת הל .1.6.4

 :למשרדי הרישום עםלצורך רישום קבוצה יש להגיע  – ושחקנים רישום קבוצות .1.7

 .טבלת ריכוז רשימת שחקנים מצורפת כנספח למסמך זה .1.7.1

 2018/19המשחקים כרטיסי שחקן של שחקנים קיימים מעונת  .1.7.2



 

 

 

 לרפואת מוסמך רופא ובחתימת ע"י משרד הבריאת מוסמך ממכון (עדכנית ארגומטרית בדיקה .1.7.3

 2019/20 המשחקים לעונת) ספורט

 צילום ת.ז או רישיון נהיגה ברור ועדכני .1.7.4

 תמונת פספורט עדכנית עליה רשום פרטי השחקן + ת.ז. .1.7.5

 תשלום עבור רישום לליגה .1.7.6

 הערות: 

 .הקבוצה שם את לבחור זכאית לליגה הנרשמת קבוצה כל •

 שחקני ליגה , מעבר לכך יכול תשלום נוסף על כל שחקן נוסף. 18קבוצה יכולה לרשום  •

רשימת השחקנים ונתוניהם האישיים לרבות תמונותיהם יופיעו ברישומי העמותה ויהיו  •
 נגישים לשאר מנהלי הקבוצות החפצות בכך.

 .במחוז הראשון הסיבוב מועד לתום עד יתאפשר קבוצות בין והעברות חדשים שחקנים רישום •

  :בליגת הוותיקים שחקנים רשאים להשתתף .1.8

 ומטה )מוגבל לכמות הרישום המותר(. 1985 שנתון ילידי שחקנים הגבלה ללא לרשום יכולה קבוצה .1.8.1

  בתצורה הבאה: גיל חריגי שניקבוצה יכולה לרשום  .1.8.2

 1987יליד  אחד ושחקן 1986 יליד שחקן אחד ❖
 בכלל(. 1987 )ללא 1986 ילידי שחקנים  שני ❖
 בלבד שפעיל אך ורק בליגה ג'. 86חריג גיל שנתון אחד ניתן לרשום שחקן מתוך החריגים ,  ❖

 :רישום מגבלות .1.8.3

 1.8.2פעילי למעט מה שצויין בסעיף  שחקנים שהם גיל חריגי לרשום ניתן לא ❖
 .גיל חריגי שאינם פעילים שחקנים ארבעה עדבמצטבר  לרשום יכולה קבוצה ❖
 הבהרות והגדרות: ❖

 7198וושנתון  6198שחקן שנתון  :חריג גיל •
 ופעיל רשום והוא לכדורגל בהתאחדות ליגה כרטיס לו שיש שחקן הינו :פעיל שחקן •

 .על ליגת או לאומית ליגה,א'  ליגה , ג' ,ליגה ב' בליגה המשחקת בקבוצה
 .עלה ליגת או לאומית ליגה,א'  בליגה הרשומים שחקנים לרשום ניתן לא •
 ומעוניין ההתאחדות בליגות פעילותו את שהפסיק כזה ושאינו גיל חריג פעיל שחקן •

 תצהיר יצרף ,(הרישום מועד לתום עד, רשאי להגיש בקשה הותיקים לליגת להצטרף
 מותנה.)הנ"ל  השתתפותו אישור קבלת לצורך וקבוצתו ידו על חתום בכתב כך על

 (בתקנון המופיעים הרישום מגבלות במסגרת
 ,שחקנים רשימת טופס על הקבוצה מנהל את להחתים הוחלט הוותיקים ליגת הנהלת החלטת לפי .1.9

 משחקים לעונת תקפים ליגה כרטיסי ובעלי הרשומים שחקנים ורק אך לשתף אישית אותו המחייבת
 .כחוק ומבוטחים 2019/20

 ושיבוץ למחוזות חלוקה לפני ומחליטה חלקי/ מלא תשלום העבירה , לליגה נרשמה וקבוצה היה .1.10

 לעזוב החליטה וקבוצה במידה  ,לתשלום שהועבר הסכום כ"מסה 50% הקבוצה תשלם ,הליגה את לעזוב

 .לה יוחזר לא 100% כ שהועבר התשלום כ"סה ,המשחקים בלוח ושיבוצה למחוזות החלוקה לאחר

הינו האחראי הבלעדי לקבוצתו ואי עמידה בתקנון ליגת  החתום במסמך הרישום, הקבוצהמנהל  .1.11
 ה ללא כל וועדת משמעת והחזר כספי.קבוצתו מהליג תהוותיקים המצורף יגרום להרחק

ות חמדיניות של סלחנות כלפי עברות משמעת ואלימות מילולית או פיזית לרבות השתלב לא ננהג .1.12
 !ומקרים של שיתוף שחקנים שלא כחוקה החברתית במדי



 

 

 

 קבוצה שהורחקה מהליגה לא יתאפשר רישומה בעתיד! .1.13

 

 לעונת בכדורגל הוותיקים ראה מסמך תקנון ליגת: 2019/20פרק ב': תקנון לליגת הותיקים לעונת  .2

2019/2020 

 

 בהצלחה ועונת משחקים מהנה

 בברכה    

 הנהלת ליגת הותיקים    

  



 

 

 

  :שחקניםקבוצה וטופס רישום  .3

 

 ____-__________טלפון:_____    ________שם רכז:_________   _____שם קבוצה:________________
 

 תאריך לידה מס' ת.ז שם שחקן מס'
שחקן 
פעיל 

 ( X)סמן 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 משחק או/ו אימון בכל שישותף שחקן כל כי מתחייב הנני :כדלקמן מצהיר ,ותיקים קבוצת מנהל מטה החתום אני
 .בתוקף וביטוח שחקן כרטיס ובעל הקבוצה ברשימת רשום שחקן יהיה ,הוותיקים ליגת במסגרת קבוצתי של

לא   שחקן בשיתוף הקשורה ספורט תאונת ביטוח בנושא תביעה וכל שלי אישית מחויבות הינה זו שהצהרתי לי ידוע

 .המשתמע כל על הקבוצה מנהל על תחול ,רשום
 

 קבוצה שם    ז.ת    מלא שם         
 

_____________________ _______________________ ____________________ 



 

 

 

 :   2019/20משחקים לעונת פרטים  עדכון טופס .4

 :הנדרשים במקומות בעיגול והקף מטה הפרטים את מלא אנא
 

 :________________________________ הקבוצה שם
 
 

 :______________________מייל: __________________ נייד :___________________ הקבוצה רכז שם
 
 

 :______________________מייל:___________________ נייד :____________________ מחליף רכז שם
 
 

 לא / כן ?הלבשה חדרי יש האם  לא / כן ? תאורה יש האם :__________________________  ביתי מגרש
 
 

 משחק שעת :_____________ בית למשחקי מועדף יום
 


