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 הגדרות: .1

 כל קבוצה המסונפת לאיגוד. –"קבוצה"   הגדרת קבוצה: .א

מובהר, למען הסר          כל מי שזכאי להיות רשום בקבוצה המסונפת לאיגוד. –"שחקן"   הגדרת שחקן: .ב

המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני ספק, כי 

 .לנקבה זולת באם נרשם במפורש אחרת

 

 העברת שחקן: .2

הקבוצה הקולטת"(  –"הקבוצה המעבירה"( לקבוצה אחרת )להלן  –הוא רשום )להלן העברת שחקן מקבוצה בה 

, בין היתר 1988 –חוק הספורט, תשמ"ח , תבוצע עפ"י תקנוני האיגוד ובכפוף להוראות לתקופת זמן בלתי מוגבלת

 .בנוגע להוראות הסגרים וכיוצ"ב

 

  תהליך ההעברה: .3

 נספח א'.–העברה  העברת שחקן מקבוצה מעבירה לקבוצה קולטת תבוצע באמצעות טופס .א

שנים, המעוניין לעבור מהקבוצה  17 שבמהלך עונת המשחקים בה מלאו לו בכפוף לאמור להלן, שחקן  .ב

רשאי לעשות כן   ,ה המעבירה לא קיים הסכם בתוקףהקולטת,  אשר בינו לבין הקבוצלקבוצה  המעבירה

לקבל   זכאית תהאהקבוצה המעבירה  ובמקרה כאמור, לאחר סיום ההסכם החל בין הצדדים )ככל וקיים(

לא  –מובהר בזאת, כי שחקן אשר נתון תחת הסכם  מהקבוצה הקולטת פיצוי עבור אימונו וקידומו של  השחקן.

 יהיה רשאי לפנות לועדה לשחקן ולא יהיה רשאי לעבור לקבוצה אחרת, אלא במקרה של התרת ההסכם. 

במקרה של חילוקי דעות בקשר  לסכום הפיצוי, יפסוק בעניין המוסד למעמד השחקן, על פי פניית אחת 

 הקבוצות ו/או השחקן עצמו, כאמור בתקנון זה.

  .ג

ם קבוצה בה היה רשום, יוכל לעבור ולהירשם ת חוזהו עבתום עונת משחקים סיים אשחקן כנ"ל אשר  (1

 בקבוצה הקולטת,  בהתאם  ובכפוף לתנאים  ולסייגים שבתקנון זה להלן.

בגין אימונו וקידומו של שחקן קבוצה מעבירה תהיה זכאית לפיצוי בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה,  (2

 העובר משורותיה.

לשורותיה ו/או שחקן המבקש לעבור מהקבוצה המעבירה לקבוצה קבוצה קולטת המעוניינת לקלוט שחקן  (3

 הקולטת, ינהלו מו"מ עם הקבוצה המעבירה לגבי סכום הפיצוי, אם וכאשר מגיע פיצוי כאמור.

השחקן באיגוד, בהתאם למוסכם, תנאי העברתו של השחקן, יועבר  הגיעו הצדדים לכלל הסכמה בדבר (4

 מהקבוצה המעבירה לקבוצה הקולטת.

להסכמה כי רצונם המשותף הוא והגיעו  ,גיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקןלא ה (5

והשחקן לא פעל עפ"י הוראות ס"ק )ה'( להלן בדבר הגשת טופס הסגר, לפנות לועדה למעמד השחקן 

 תחולנה ההוראות הבאות:

במועד הפניה מעל גיל או שהיה גילו  17היה גילו של השחקן בתום העונה האחרונה להסכם  מעל   .א

המעוניינת בשחקן ו/ הקבוצה הקולטת הקבוצה המעבירה והצדדים יחדיו , רשאים והוא ללא הסכם 17

גובה סכום הפיצוי, אשר ישולם השחקן על מנת שיקבע את סד למעמד השחקן עצמו, לפנות למו

 לקבוצה המעבירה, עבור קידומו ואימונו של השחקן.

 א'( לעיל, תהא הקבוצה המעבירה זכאית כי הסכום שייפסק לה5) שחקן אשר גילו כאמור בס"ק .ב

השחקן, לא יפחת מהסכום המצטבר הנקוב בטבלה )"טבלת  כפיצוי עבור קידומו ואימונו של 

הסכומים הנקובים  בקבוצה. למספר שנות הרישום של השחקן ייחס( המת'אנספח  –" העברות

 ממועד אישור התקנון ע"י הנהלת האיגוד. לצרכן בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים 

 

 ין ס"ק ב' לעיל:ילענ .ג

שנים כגיל המינימאלי  12יראו בגיל  במהלכן גדל והתקדם שחקן בקבוצה, לצורך חישוב השנים  .1

הגיל המקסימלי לסיום  לתחילת אימונו של השחקן, גם אם החל להתאמן ולשחק בה קודם לכן.

 . 21אימונו של שחקן הוא גיל 

2.   
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הודעת שחקן על רצונו לעבור "הודעת שחקן על רצונו לעבור מהקבוצה המעבירה תוגש על גבי טופס  .ד

 "קבוצה 

 העברה באמצעות הסגר: .ה

לעבור מהקבוצה  בה  הוא  רשום   לקבוצה אחרת, בהתאם להוראות סעיף   17ביקש שחקן שגילו מעל  

השחקן ו/או הקבוצה  המעבירה  לפנות  )הגשת  טופס  הסגר(, רשאים  –( לחוק הספורט 1א)ב(, )ב 11

למוסד  למעמד השחקן ע"מ שיקבע את סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המעבירה עבור קידומו ואימונו של 

 ( ג+ד לעיל.5ג' ) 3השחקן על פי הקבוע בתקנון זה ובהתאמה למפורט בס"ק 

יקבע ש מעבירה, כפי הסכום לקבוצה המחצית ובכפוף לתשלום תקופת ההסגר על פי תקנון זה בתום 

 המוסד למעמד השחקן, יוכל השחקן לעבור לקבוצה אחרת.

או  עדה למעמד השחקןו. דהינו לפנות בהסכמה לו5.ג.3סירבה הקבוצה המעבירה לפעול על פי סעיף 

לא תהיה זכאית לקבלת סכום פיצוי / דמי השבחה ככל  לקבלת את החלטת הועדה למעמד השחקן

 תקופת ההסגר בהתאם לטבלה נספח ד'מחצית מוהשחקן השלים 

 קטינים: .ו

, 1988 –א' לחוק הספורט, התשמ"ח   11 סעיף ,יחולו הוראות 17מתחת לגיל  ןעל העברת קטי .1

 .יחד עם הוראות תקנון זה

, הודעה על רצונו לעבור לקבוצה אחרת, 17ומעלה אך לא מעל  15הגיש שחקן קטין, שגילו  .2

ד' לעיל, יוכל השחקן לעבור לקבוצה בסיומה של  סעיף בהתאם לקבוע בחוק הספורט וכאמור ב

 הקבוצה הקולטת לשלם לקבוצה המעבירה פיצוי יהא על  במקרה כאמור אותה עונת משחקים.

בגין  אימונו  וקידומו,  של השחקן, כפי שיוסכם בין הקבוצות ובהיעדר הסכמה לגבי גובה  הסכום,  

כפי  שיקבע ע"י המוסד למעמד השחקן, על פי פניית מי מהקבוצות, אולם בכל מקרה לא פחות 

 15במקרה בו שחקן שגילו  '(.אנספח  –מהסכומים הקבועים בטבלה )"טבלת העברות" 

, ששיחק פחות משלוש עונות משחקים רצופות בקבוצה המעבירה או 17מעל ומעלה אך לא 

המשחקים הרשמיים האחרונים של הקבוצה המעבירה  30 -שותף בפחות ממחצית מ

שקדמו ליום מתן ההודעה על פי חוק הספורט, לא יהא  על  הקבוצה  הקולטת  לשלם   

 לקבוצה המעבירה פיצוי כלשהו בגין אימונו וקידומו.

, לרבות שחקן השוהה בחו"ל "קבוצת אם"( לקבוצה בחו"ל -ן שעבר מקבוצה בישראל )להלן שחק .ז

"הקבוצה הקולטת"(, תהא קבוצת האם  זכאית   –)להלן במועד התקנת תקנון זה, וחזר לישראל

כל ד למעמד השחקן, ובתנאי שהתקיימו לקבל מהקבוצה הקולטת פיצוי כספי כפי שיקבע על ידי המוס

 : ן התנאים שלהל

  של השחקן. פיצוי מהקבוצה בחו"ל בגין אימונו וחינוכו קיבלהקבוצת האם לא  .1
זכאית לקבל פיצוי מהקבוצה הקולטת כקבוע בתקנון זה, לו היה השחקן עובר  הייתהקבוצת האם  .2

 לקבוצה בחו"ל. בו עבר ישירות מקבוצת האם  לקבוצה  הקולטת,  במועד
לרבות מהשחקן, בגין חזרתו  מצד  שלישי, כספית כלשהיקבוצת האם אינה זכאית לקבל תמורה  .3

 הקולטת. של השחקן לישראל ורישומו בקבוצה

, ועד שיעשה בישראל אחרת קבוצה בכל להירשם השחקן יוכל לא ישולם לא כאמור והסכום היה .4

 כן, למעט קבוצת האם.

 

 : מינוי והחלטות  .4

 איגוד לתקופה של שלוש שנים. החברי המוסד למעמד השחקן יכונו "פוסקים" והם ימונו על ידי הנהלת  .1

 תקופות שלא ברציפות. 4תקופות כהונה ברציפות או  3-פוסק יכול לכהן בתפקיד עד ל .א

פוסק אינו יכול להיות בעל תפקיד או קשור באופן ישיר לקבוצה  / אגודה הרשומה  .ב

 להיות בעל תפקיד באיגוד. )להלן: "בעל תפקיד"(באיגוד ואינו יכול 

 24רצה בעל תפקיד להתמנות לפוסק לא יוכל להיבחר זולת באם עבר תקופת צינון של  .ג

חודשים לפחות בהם לא היה בעל תפקיד ולא יהיה קשור באופן ישיר עם קבוצה או 

 אגודה הרשומה באיגוד.

 חברי המוסד.הגוף הממנה ימנה את יו"ר המוסד למעמד השחקן ואת  .2

 פוסקים, בכללם יו"ר המוסד למעמד השחקן. 5-מ יותרהמוסד למעמד השחקן ימנה לא  .3
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. החלטתו , אשר ימונו על ידי יו"ר המוסד לפי כל מקרהפוסקים 3המוסד למעמד השחקן יכריע בהרכב של  .4

ום  פיצוי, תתקבל פה אחד או ברוב דעות. במקרה של חילוקי דעות בין שלושת חברי  ההרכב,  יהיה  סכ

 ממוצע הסכומים שנקבעו על ידי כל אחד משלושת הפוסקים.

הפוסקים לא ישמעו את הצדדים והחלטתם תינתן אך ורק בהתייחס לכתבי הטענות, אשר יוגשו להם על  .5

 ידי שתי הקבוצות ו/או השחקן.

 ן.יהפוסקים יפעלו, ככל שייראה להם צודק ונכון, בנסיבות העני .6

  -החלטת הפוסקים תתבסס, בין השאר, על אמות המידה שלהלן, או חלק מהן:  .7

 גיל השחקן. .א

מעמדו המקצועי של השחקן הקבוצות בהן שיחק, התארים בהם זכה )קבוצתית  .ב

 ואישית(, מספר המשחקים בהם נטל חלק במסגרות השונות )נבחרת, ליגה וגביע(.

 הקולטת,  במעבר  השחקן לשורותיה.היתרונות המקצועיים  והכלכליים  של  הקבוצה   .ג

 התנאים הכספיים אשר סוכמו בין השחקן לבין הקבוצה הקולטת, אם סוכמו. .ד

 האם השחקן עובר מהקבוצה המעבירה במסגרת "הסגר" או לא. .ה

 השאלות עבר של השחקן. .ו

 השקעות חריגות של הקבוצה המעבירה בשחקן. .ז

 סופית ואינה ניתנת לערעור.החלטת הפוסקים תחייב את הצדדים המעורבים, תהיה  .8

 שכר הפוסקים ישולם על ידי הצדדים, או מי מהם, כפי שייקבע על ידי הפוסקים. .9

 רשאית תהיה הכדוריד איגוד הנהלת מע"מ למקרה.₪ +  3000שכרם המרבי של הפוסקים יחדיו  הינו  .10

  .לשנה אחת הסכום את לעדכן

 

 הליך הגשת בקשה :  .5

למעמד השחקן, בבקשה לקבוע את סכום הפיצוי  המגיע בגין פנו קבוצה ו/או שחקן למוסד  .1

 פוסקים. 3העברתו של השחקן, ושולמה האגרה עבור הבקשה, ימנה יו"ר המוסד, הרכב של 

 הפוסקים.  ימים ממועד הפנייה, יודיע האיגוד לצדדים המעורבים על מינוי הרכב 5תוך  .2

דלעיל, יגיש כל אחד מהצדדים להליך  2ימים ממועד קבלת הודעת האיגוד, כאמור בס"ק  5תוך  .3

קידומו ואימונו של השחקן וכן וקש / המוצע על ידו כפיצוי בגין כתב טענות, בו ינקב הסכום המב

 תמצית הנימוקים התומכים בעמדתו של כל אחד מהצדדים.

 ימים מיום קבלתו. 3כל צד רשאי ליתן תגובה לכתב הטענות של הצד שכנגד, תוך  .א

במסמכים ו ובה יצורף תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהםלכתב הטענות והתג .ב

 .כתב טענות/תגובה שיוגש ללא תצהיר ידחה על הסף המצורפים להם.

, את קביעת הפוסקים ושולם לקבוצה המעבירה סכום הפיצוי, יהיה רשאי  הצדדים  לו כקיבל .4

ההעברות אשר נקבעו השחקן  לעבור ולהירשם בשורותיה, מיד לאחר התשלום ובכפוף למועדי 

 זאתבאם מי מהצדדים אינו מקבל את קביעת הפוסקים עליו להודיע  לאותה עונה ולאותה ליגה.

 לא התקבלה הודעה על התנגדות לקביעת הפוסקים תהיה הקביעה סופית  .  לאיגודימים  7תוך 

שאר  יהקבוצה הקולטת או השחקן את קביעת  הפוסקים,  י הלא קיבלותחייב את הצדדים . 

 ולא יהיה רשאי להיכנס להסגר בעונה הקרובה. , השחקן  רשום בקבוצה המעבירה

המעבירה את קביעת הפוסקים, יכנס השחקן אוטומטית להסגר לתקופה על  הלא קיבלה הקבוצ

, ובמקרה כאמור )של סירוב השחקן( סכום הפיצוי יהיה ה' בהתאמה 3ויחולו הוראות  פי נספח ד/

 . אך תקופת ההסגר לא תתקצר בטבלה מחצית מהסכום הנקוב

קבוצה קולטת הפונה למוסד מעמד השחקן תצרף לפנייתה הסכמה בכתב של השחקן לעבור  .5

 לשורותיה.

 כתבי הטענות יכילו, בין השאר:  .6

 הסכום המבוקש / המוצע כפיצוי עבור העברת השחקן. .א

מספר  נתונים לגבי השחקן עליהם מבוסס המחיר המבוקש המוצע, לרבות גילו,   .ב

הופעותיו במשחקי הליגה, גביע ונבחרת ישראל, כמו גם, הישגים ספורטיביים בולטים 

 )אליפות, גביע, מספר שערים שהבקיע וכד'(.

פירוט התנאים הכספיים שהוצעו לשחקן ו/או שסוכמו עימו, ככל שהוצעו או סוכמו, ואם  .ג

 הטענות.קיימים הצעה חתומה /הסכם/זכרון דברים בכתב, הם יצורפו לכתב 
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 עותקים. 4-כתבי הטענות יוגשו למשרדי האיגוד ב .7

ימים מיום הגשת כתב הטענות האחרון, כאמור לעיל, יתנו  הפוסקים את החלטתם  7בתוך  .8

 באשר לסכום הפיצוי.

ימים ממועד קביעת  7תוך  צדדים האחרים ולאיגודלהצדדים ניתנה החלטת הפוסקים, יודיעו  .9

 דיעו כאמור יחשבו כמקבלים את הפסיקהולא האת הפסיקה מקבלים אינם הפוסקים, האם הם 

 ויפעלו  בהתאם לאמור לעיל.

למשך שנה  החלטת הפוסקים לגבי גובה סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המעבירה, תהיה תקפה  .10

 .קלנדרית

שילמה הקבוצה הקולטת או השחקן את הסכום כמתחייב מהחלטת הפוסקים, והקבוצה  .11

החלטת / הסכם ההעברה, יבצע האיגוד את העברת השחקן מכוח  המעבירה לא חתמה על טופס

 הפוסקים, גם ללא חתימת הקבוצה המעבירה.

  פיצוי לפי תקנון זה, ישולם רק על ידי קבוצה קולטת או על ידי השחקן, לפי הענין, ורק לידי . 12

 הקבוצה המעבירה.      

 

        : ותחולה תוקף  .6

 איגוד בישיבתה הלתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלת  תוקף :  .א

____________ 

 תחולה: . ב

 תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות לאיגוד הכדוריד ועל כל שחקניהן. (1)

תקנון זה חל על כל ממלאי התפקידים בקבוצות, מאמנים, בעלי מניות בתאגיד שרכש זכויות  (2)

 כדוריד.ניהול בקבוצה ושופטי 

   -כל שינוי או תיקון בסעיפי תקנון זה, מחייב אישור הנהלת האיגוד ברוב שלא יפחת מ שינויים: .ג

 של הנוכחים בעלי זכות הצבעה בהנהלת האיגוד.   2/3      
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 )ז( טבלת סכומי מינימום לתשלום עבור אימון וקידום השחקן                  
 

 

 )₪ (  סכום הפיצוי גיל השחקן

12 – 13 2,500 

13 – 14  3,000 

14 – 15 3,000 

15 – 16 6,000 

16 – 17 7,000 

17 – 18 15,000 

18 – 19 17,000 

19 - 20 20,000 

20 - 21   22,000 

 ש"ח 95,000.-    סה"כ                                                              
 

  שנים ויהיה מצטבר. 9החישוב יעשה לתקופה מקסימאלית של  

  50%בהעברת שחקן מקבוצה לאגודה שיש לה נציגות בליגת העל או בליגה עליונה לנוער  תהיה תוספת של  

 החל מנבחרת הנוער (  תהיה תוספת  בהעברת שחקן אשר הינו / היה שחקן נבחרת ישראל במשך שנתיים(
 50%של 

  צפונה  : )פריפריה 20%מקבוצה בפריפריה לקבוצה שאינה בפריפריה  תהיה תוספת של בהעברת שחקן
 (, לא כולל אשדוד וחדרהמחדרה ודרומה מאשדוד

 נו העברת שחקן נבחרת לקבוצה בליגת העל מהפריפריה למרכז יהיה תשלום יהתוספות הינן מצטברות דהי
 על הסכום בטבלה 120%המינימום תוספת של 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )נ( ניתטבלת סכומי מינימום לתשלום עבור אימון וקידום השחק                
 
 

 )₪ ( סכום הפיצוי  קניתגיל השח

12 – 13 2,500 

13 - 14 2,500 

14 – 15 3,000 

15 – 16 3,000 

16 – 17 5,000 

17 – 18 8,000 

18 – 19 6,000 

19-20 7,000 

20-21 8,000 

 ש"ח 45,000 סה"כ                                                     
 

  שנים ויהיה מצטבר.  9החישוב יעשה לתקופה מקסימאלית של 
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 עברת שחקנית אשר הינה / היתה שחקנית נבחרת ישראל במשך שנתיים ) החל מנבחרת הנערות (  תהיה ב
 50%תוספת של 

 20%בוצה שאינה בפריפריה תהיה תוספת של בהעברת שחקנית מקבוצה בפריפריה לק  
 
 
 
 
 
 
 
 

  /נהטבלת העברות קטין                                      
 

המגיע לקבוצה המעבירה בגין קידומו ואימונו של  מינימאליהשימוש בטבלה זו ייעשה לצורך חישוב סכום פיצוי  .1
 שנים. 17-ל  15בין  /האשר גילו /ניתשחקן

 טבלה.לשנים, בהתאם  17ועד לגיל  12שנים החל מגיל  5חישוב סכום הפיצוי ייעשה לתקופה של עד  .2
 /היהיה הסכום המצטבר של הסכומים הנקובים בכל אחת מהשניים בהן שיחק המינימאליסכום הפיצוי  .3

 בקבוצה המעבירה בהתאם למפורט בטבלה. /ניתהשחקן
 

 )₪ (סכום הפיצוי  גיל השחקן

12-13 2,500 

13-14 3,000 

14-15 3,500 

15-16 6,000 

16-17 7,000 

 )₪ (סכום הפיצוי  קניתגיל השח

12-13 2,500 

13-14 2,500 

14-15 3,000 

15-16 3,000 

16-17 5,000 

 
 

 לסכום המינימום. 50%ייתוסף לקבוצה / אגודה אשר לה קבוצת נוער / בוגרים בליגת הבכירה  /עובר השחקן 

 )סעיף זה יהיה תקף גם לנשים / נערות ( 

  לסכום המינימום. 20%פריפריה לקבוצה שאינה בפריפריה יתווסף בעובר/ת השחקן/נית  מקבוצה  


