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 מעבר בין מועדונים נוהל  

 להגדיר את נהלי המעבר של ספורטאים בין מועדנים.  מטרת הנוהל :

  - חלונות זמנים למעבר של ספורטאי בשנה 2מתקיימים  . א

)מחצית  .1 לאומית  הבין  העונה  תחילת  וטרם  הארץ  אליפויות  סיום  עם 

 (  יפתח חלון זמן למשך שבועיים מרץהשניה של חודש 

חודש   .2 )במהלך  הבאה  לעונה  רישום  ובתחילת  בארץ  העונה  סיום  עם 

 ( יפתח חלון זמן למשך חודש–ספטמבר

למעבר  .ב בקשתו  את  להגיש  נדרש  הספורטאי  מועדונים  בין  לעבור  מנת  על 

)ראה נספח א'    יו"ר המועדון )או נציג מטעמו( אשר אותו הוא רוצה לעזובל

מועדון(  – למעבר  בקשה  המקבל    מכתב  למועדון  מעבר  בקשת  ולהגיש 

 לאחראי ליגה. ו

גיל    ספורטאי .1 הזמן    17עד  בחלונות  מועדונים  בין  לעבור  זכאי 

 , ללא צורך באישור המועדון המשחרר. שהוגדרו

גיל   .2 מעל  המשחרר    17ספורטאי  המועדון  אישור  את  לקבל  נדרש 

המעבר ייכנס לתוקף    -למעבר באמצע העונה. לגבי מעבר בסוף עונה  

 ימים, על מנת לאפשר זמן לדו שיח בין הספורטאי למועדון.  14לאחר  

ולנהל איתו שיח   יום להגיב על בקשת הספורטאי  14למועדון המשחרר יש   .ג

 על המעבר 

מגיב   .1 לא  והמועדון  רשאי   בטווחבמידה  הספורטאי  הרלוונטי  הזמן 

 . לעזוב את המועדון ללא אישור

כי אין לאשר לספורטאי לעזוב  מהותית  במידה והמועדון מוצא סיבה   .2

הבקשה  על  ערעור  להגיש  נדרש  המועדון  ביקש,  שהוא  הזמן  בחלון 

 למנכ"ל האיגוד. 

הספורטאי תתכנס וועדת   במידה והמועדון המשחרר הגיש ערעור על עזיבת . ד

האיגוד   מנכ"ל  בראשות  ואחראי חריגים  המקצועית  המנהלת  את  )וכוללת 
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 אשר תבחן את הערעור. הליגות( 

מועדונים   . ה בין  לעבור  המבקש  באחד  באופן  ספורטאי  נמצא  לא  אשר  מיידי 

נדרש לקבל את הסכמת המועדון המשחרר והמועדון   מחלונות הזמן למעבר

 . להגיש בקשה בכתב למנכ"ל ההתאחדותהמקבל ולאחר מכן 

ספורטאי אשר לא מקבל אישור של המועדון המשחרר לעזיבתו באופן מיידי   . ו

, רשאי להגיש מכתב בקשה מיוחד )נספח ב'( ולאחר  או בחלון אמצע השנה 

האם   יוגדר  המקצועית,  המנהלת  או  ההתאחדות  מנכ"ל  ידי  על  בחינתו, 

 . תתכנס וועדת חריגים
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 בחלונות המעבר   מכתב בקשה למעבר בין מועדונים   –נספח א'  

 __________ תאריך:

 לכבוד: 
 יו"ר מועדון _________

 מנכ"ל ההתאחדות 

 מנהלת מקצועית
 אחראי ליגות  

 

 שם הספורטאי: _____________ 

 מספר ת.ז.: _______________ 

 שם המועדון:________________ 

 __________ לעונה _______בקשה למעבר בין מועדונים בחלון המעבר 

 סיבת הבקשה:

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ___________________________________________________ _____ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 תגובת המועדון: 

    אנו מאשרים את המעבר הספורטאי/ת בחלון המעברים הקרוב / סוף העונה

 )מחק את המיותר( 

  ע על  לערער  ומבקשים  הספורטאי  מעבר  את  מאשרים  לא  בשל אנו  זיבתו 

 –הסיבות הבאות 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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 מכתב בקשה לעזיבת מועדון לא במהלך חלונות מעבר   –נספח ב'  

 תאריך:___________ 

 לכבוד:  
 מנהלת מקצועית

 מנכ"ל ההתאחדות 

 אחראי ליגות 

 

 שם הספורטאי/ת:__________________ 

 מספר ת.ז.:__________________ 

 

 ממועדון ______________ למועדון ______________  בקשה למעבר מיידי

 שלום רב,  

מהסיבה   המועדון  את  לעזוב  בבקשה  המועדון  ליו"ר  פניתי  לאחר 

 ____________ 

הטענה  בשל  המעבר  את  לאשר  סירובו  לאחר  וכן 

 ______________________ 

 אבקש לפנות לוועדת חריגים לדון בפנייתי לעזיבה מיידית

  הינם: הנימוקים לבקשתי

 ________________________________________________________

_________________________ _______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 תגובת ההתאחדות:  

   בתאריך במעבר  לדון  הוועדה  את  לכנס  ואושר  נדונה  בקשתך 

 ____________ 

  את הוועדה. הסבר לסירוב הפניה   בקשתך נדונה ואין אנו רואים סיבה לכנס

 יצורף למסמך זה. 


