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 01/07/2017תאריך פרסום: 
 

 כללי .1
והוא כפוף לתקנון משחקי ליגות  2017-2018חוזר זה מפרט את אופן רישום הקבוצות והשחקניות לעונה 

פי נוהל -לע באמצעות אתר האיגודהכדורשת. רישום הקבוצה והשחקניות כולל תשלום והעברת מסמכים יעשה 
הקבוצה תשובץ למחוזות השונים בליגה הלאומית ובליגה הארצית.  ,. לאחר הרישום2017-2018רישום לעונה 

 השיבוץ יעשה ע"י ועדת המשחקים ועל פי שיקול דעתה (שיקולים גיאוגרפיים ואחרים).

פי התנאים והמועדים -העברת שחקנית מקבוצה לקבוצה וכן רישום שחקנית חדשה במהלך העונה יעשו על
 ת.המופיעים בתקנון משחקי ליגות הכדורש

 
 המידע יועבר בנפרד. – רישום למשחקי גביע בליגה הארצית וגביע בליגות האזוריות

 .צה במשחקי גביע ארצי ואזורישחקנית המשחקת בליגות על ולאומית לא תוכל להיות חלק מקבו לתשומת לב:
 

  קבוצות יעשו מאמץ להגדיל את מספר השחקניות שלהן על מנת שלא להזדקק לתוספת שחקניות לאחר
. ועדת החריגים תנקוט מדיניות לחומרה בבקשות חריגות (המועד האחרון לרישום שחקניות) 28.2.2018-ה

 .שחקניות חדשות אחרי שלב המוקדמותלהוספת 
 

ייקחו בחשבון בעת , קבוצות החולקות מאמן, שחקנית שמאמנת קבוצה נוספת לקבוצה בה היא משחקת
המתחשב בכך. ההתחשבות תיתכן במידה ואין בכך פגיעה  כי האיגוד לא מתחייב ללוח משחקים ,ההרשמה

 .כמפורט בתקנון המשחקים לעונה -בקבוצות אחרות שאינן נוגעות לעניין, ולפי שיקול דעת ועדת המשחקים 
 

 פי הנוהל המופיע בתקנון משחקי ליגות הכדורשת ובתשלום דמי שינוי.-שינויים במועדי המשחקים יעשו על
 

 kadureshet.rishum@gmail.comברורים בנושא הרישום יועברו לצוות הרישום במייל  
 
 

 גיל השחקניות .2
 .1988שחקניות ילידות עד וכולל שנתון  -ליגת על, ליגה לאומית וליגה ארצית 

 .1993שנתון שחקניות ילידות עד וכולל  -ליגות אזוריות 

פי חריגות גיל שאושרו בעונות קודמות, יורשו להמשיך -לתשומת לב: שחקניות הרשומות בליגות השונות על
 ולהשתתף בליגה.

ניתן לרשום שחקנית אחת בחריגת גיל של עד שנתיים (ילידת עד  -הקלה לקבוצות חדשות בליגה הארצית 
 כולל). 12/1989שנה אחת (ילידות עד כולל) או שתי שחקניות בחריגת גיל של עד  12/1990
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 נוהל הרשמה .3
רישום קבוצה הינו שלב מקדים לרישום השחקניות בקבוצה (כמפורט בנספח א'). הקבוצה  - רישום הקבוצה

 למעט המפורט בתקנון משחקי ליגות הכדורשת. ,תירשם לליגה אחת בלבד

שחקניות  * 9 של להשלים רישום מלא להבטחת השתתפות הקבוצה בליגה, יש - רישום שחקניות הקבוצה
ישום השחקניות יחל לאחר שראש הקבוצה קיבלה אישור על רישום הקבוצה. במעמד הרישום רלפחות. 

שחקנית תהיה רשומה בקבוצה אחת בלבד, למעט (כמפורט בנספח א').  רישום מלא שחקניות הקבוצה ישלימו
 המפורט בתקנון משחקי ליגות הכדורשת.

קבוצה שפורשת ממנה  .בוצה במהלך כל העונהשחקניות בק 9חייבת לשמור על הרכב מינימלי של כל קבוצה  *
שחקנית " דמי רישוםתשלים  -שחקניות עד, וכולל חודש פברואר  9 -שחקנית ומותירה אותה עם פחות מ

האפשרי. בתהליך גיוס" בתוך שבועיים ממועד פרישת השחקנית. על הקבוצה לגייס שחקניות חלופיות בהקדם 
(למעט  לא יוחזר התשלום ולא יהיה ניתן להוסיף שחקנית בפועל ,בפברואר 28במידה ולא גויסה שחקנית עד 

 .המפורט בתקנון משחקי ליגות הכדורשת)

 
 כולל: רישום מלא

 תשלום דמי רישום קבוצה ●
 תשלום דמי רישום שחקניות ●
ל קיום ביטוח עצמאי וכפוף לבדיקה תשלום ביטוח או המצאת אישור חברת הביטוח ע -ביטוח שחקנית  ●

 רפואית תקינה
שחקנית תבוטח ע"י האיגוד רק לאחר . 2018-2017תקין ותקף לעונה העברת אישור בדיקות רפואיות  ●

 שהבדיקה הרפואית תאושר ע"י צוות הרישום
 לא השתתפו באיגוד בעונה האחרונה)תמונה (לשחקניות ש ●

 .לפני הצגת אישור בדיקה רפואית אין להירשם ולשלם. לא תתקבל הרשמה חלקית

האישורים המועברים יבדקו, ורק לאחר אישורם, יבוצע ביטוח שחקנית. אישור על סיום רישום שחקנית ישלח 
 לראש הקבוצה.

פי נוהל רישום שחקנית, יסמנו תפקיד "אימונים בלבד" ויצרפו אישור -שחקניות לאימונים בלבד ירשמו על
 בדיקות רפואיות.

כרטיסי השחקניות יונפקו באופן מרוכז לכל הקבוצה בסמוך  - יס שחקניות לחברות הקבוצההנפקת כרט
  .לתחילת העונה

 יס שחקנית יורשו להשתתף במשחקים.רק שחקניות בעלות כרט

כרטיס שחקנית יונפק אחת לחודש ויועבר לראש הקבוצה. עד אז, ישלח  -שחקנית מצטרפת במהלך העונה 
 המצטרפת להשתתף במשחקים.לשחקנית אישור זמני 

 ראש הקבוצהאחריות 

 לוודא קבלת אישור רישום הקבוצה מצוות הרישום. ●
הקבוצה לאחר הרישום הקבוצתי. יש לעדכן את צוות הרישום יחד עם  הרכבלהודיע על כל שינוי ב ●

 העברת התשלום והמסמכים המתבקשים.
 .לצוות הרישום טיס השחקנית הפורשתלהודיע על פרישת שחקנית ולהחזיר את כר ●
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 מועדי הרישום .4
 

 מועד אחרון לרישום סיום הרשמה מוקדמת פתיחת רישום 

רישום 
 קבוצות

  שבת
 15/7/2017 -ה

  יום ראשון
 8/2017/20 -ה

  .10/9/2017 -ה יום ראשון
קבוצה שלא השלימה רישום מלא במועד, 

 תבוטל ללא החזר דמי רישום קבוצה הרשמתה

רישום 
 שחקניות

  יום שלישי 
  1/8/2017 -ה

לאחר קבלת אישור (ורק 
 )רישום הקבוצה

  יום חמישי
 31/8/2017 -ה

  25/9/2017 -ה שנייום 
  

 19/9/2017 -הזמנת החולצות תופסק ב

 

 ביטוח ובדיקות רפואיות .5
 פי התנאים וההנחיות המופיעים באתר.-ניתן לבטח באמצעות האיגוד או באופן קבוצתי עצמאי על

 הקבוצה חייבות להיות מבוטחות דרך אותו גורם.כל שחקניות 
 

 2017-2018שחקנית תבוטח ע"י האיגוד רק לאחר הצגה ואישור בדיקה רפואית תקפה לעונה 
 

(או לאחר אישור התשלום ואישור הבדיקה הרפואית,  1/9/2017 -הינה מ 2018-2017תקופת הביטוח לעונה 
 .31/8/2018לפי המאוחר) ועד 

 תחילת האימונים לעונה. לפנירישום רפואיות ולקיום כיסוי ביטוח, השחקניות יבצעו בדיקה 

טופס בדיקות רפואיות יוגש על גבי טופס האיגוד בלבד, חתום ע"י מכון מורשה ע"י משרד הבריאות בלבד, 
הטופס,  (על השחקניות לשים לב שהעונה הנכונה רשומה בראש ובהתאם להנחיות המפורטות באתר האיגוד

 .לחתימה וחותמת הרופא ולחותמת המכון)

 .יחדיש לשלם עבור הביטוח ולמסור את אישור הבדיקות הרפואיות 

רק לאחר אישור בדיקות רפואיות ע"י צוות הרישום יועבר שם השחקנית לחברת הביטוח והשחקנית תוכל 
 להשתתף באימונים ובמשחקים.

 

 חולצות .6
 בעת הרישום האישי והתשלום. הזמנת החולצות תעשה ע"י השחקניות

 -. קבוצה רשאית להפיק חולצות באופן עצמאי בהתאם למפרט מאושר בלבד Tהאיגוד יספק חולצות דרייפיט 
 ראו דף ההנחיות בנושא חולצות באתר.

ועד למועד סיום . לנרשמות לאחר מועד זה 19/9 -הזמנה ובחירת מידת חולצות תתאפשר לנרשמות עד ה
 ולצות במידות סטנדרטיות.יחולקו חהרישום 

 .19/9 -מסרו ע"י ראש הקבוצה עד החולצות רזרבה לפי המידות שי 2כל קבוצה תקבל 
חולצה עבור שחקניות (יפורסם בקרוב) ל ש"ח XXל בעלות ש 19/9 -הניתן ומומלץ להזמין חולצות נוספות עד 

 עתידיות להירשם.
 לא ניתן לקבל חולצות נוספות במהלך העונה.
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 העברת מסמכים ותשלומים  .7
 בהתאם למפורט בנוהל התשלומים (נספח ב'). -התשלומים ואמצעי התשלום 

 

 סכום סוג התשלום

  דמי רישום קבוצה
 (באשראי או העברה בנקאית בלבד)

  .בלבד)₪  350 - 20/8/2017 -(בהרשמה עד ה₪  400
דמי רישום קבוצה לא יוחזרו ולא יועברו לקבוצה אחרת, במקרה של 
 ביטול רישום הקבוצה או קבוצה בלתי שלמה או מכל סיבה שהיא

  דמי רישום שחקנית

כוללים: דמי ליגה, דמי רישום לליגה, דמי טיפול 
 בבדיקות רפואיות וביטוח, דמי חבר באיגוד

  ליגת
 על

  ליגה
 לאומית

  ליגה
 ארצית

  ליגה
 אזורית

  דמי ליגה

  .31/8/2017רישום מוקדם עד ים הם למחיר
 ש"ח 30תוספת של  - 1/9/2017 -החל מ

400 390 380 275 

 40 40 40 40 דמי רישום ליגה

 15 15 15 15 דמי טיפול (ביטוח ובדיקות)

 20 20 20 20 דמי חבר באיגוד

  דמי רישום שחקנית סה"כ
  .31/8/2019רישום מוקדם עד ים הם למחיר(

 )ש"ח 30תוספת של  1/9/2017 -החל מ
475 465 455 350 

 תאונות אישיות (דמי ביטוח) ביטוחדמי 
XXX ₪  (יפורסם בקרוב)  

 דמי הביטוח הינם אישיים לא ניתן להעבירם משחקנית לשחקנית

דמי רישום ודמי חבר באיגוד לשחקניות ליגות 
 עצמאיות (לא כוללים דמי ליגה ודמי רישום לליגה)

 ש"ח לשחקנית 35

 שחקנית במקרה של אובדןכרטיס הנפקת ש"ח ל 25 דמי כרטיס שחקנית

 

 רישום שחקנית לאחר מועד סיום ההרשמה .8
 

 זוריתליגה א ליגה ארצית ליגה לאומית על ליגת דמי רישום שחקניתלוח תשלומים 

 380 485 495 505 נובמבר -אוקטובר

 335 420 430 440 דצמבר

 270 355 365 375 ינואר

 205 290 300 310 פברואר

  יתווספו דמי ביטוח כמפורט לעיל. אלהלסכומים 
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 פרישת שחקנית  .9
יש להודיע על הפרישה  .לא תוכל להשתתף באירועי האיגוד -שחקנית שתבטל את הביטוח במהלך העונה 

החזר  הרישום. להחזיר את כרטיס השחקנית הפורשת לצוות ראש קבוצהבאמצעות ראש הקבוצה. באחריות 
 .ודמי ביטוח מותנה בהחזרת הכרטיסדמי ליגה 

 תאריך קבלת הבקשה בכתב (אפשר במייל) ישמש לקביעת סכום ההחזר כדלהלן.
החזר דמי ביטוח לשחקנית שפרשה יבוצע באופן יחסי לתקופת הביטוח ובהתאם להוראות במסמך "גילוי נאות 

  תנאי הפוליסה" המפורסם באתר.
 

 זוריתליגה א ארציתליגה  ליגה לאומית ליגת על לוח החזרים

 ש"ח 55הסכום ששולם בניכוי  31/10/2017 -ה עד

 285 380 390 400 נובמבר

 240 315 325 335 דצמבר

 195 250 260 270 ינואר

 150 185 195 205 פברואר

 

 מיקרים מיוחדים יטופלו ע"י הועד המנהל
 

 על המשחקים .10
 העדכניים ובהתאם לתקנון המשחקים.פי חוקי הכדורשת הרשמיים -המשחקים יתקיימו על

 חוקה עדכנית לעונה תפורסם בתחילת חודש אוגוסט באתר האיגוד.
 .Molten 4500הם מדגם  2018-2017כדורי משחק רשמיים לעונה 

 .שחקים יפורסמו לקראת תחילת העונהמתכונת ושיטת המשחקים וכן תוכניות המ
לוח המשחקים  המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה. לוח המשחקים מתעדכן מעת לעת. לוחות

 באחריות ראשי הקבוצות לעקוב אחר לוח משחקים עדכני. המפורסם באתר הוא הקובע.
קבוצות החולקות מאמן, שחקנית שמאמנת קבוצה אחרת ייקחו בחשבון בעת ההרשמה כי אין התחייבות מצד 

משחקים המתחשב בכך. ההתחשבות תיתכן במידה ואין בכך פגיעה בקבוצות אחרות שאינן האיגוד ללוח 
 נוגעות לעניין, ולפי שיקול הדעת של ועדת המשחקים.

 פי הנוהל המופיע בתקנון משחקי ליגות הכדורשת ובתשלום דמי שינוי.-שינויים במועדי המשחקים יעשו על
 

כי תיק העזרה ראשונה שלה יכיל אמצעי קירור למקרה  ,צההועדה המקצועית של האיגוד ממליצה לכל קבו
 פציעה (קרח או קרח יבש).

 

 בברכה
 צוות הרישום

 איגוד הכדורשת הישראלי
kadureshet.rishum@gmail.com 
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 2017-2018נוהל רישום מפורט לעונה  –נספח א' 
 

 יתבצע בשני שלבים: 2017-2018קבוצות ושחקניות לעונה רישום 
 רישום קבוצה -שלב א 
 רישום שחקניות לקבוצה -שלב ב 

 
 רישום קבוצה -שלב א 

. ההרשמה המוקדמת של הקבוצות תסתיים 15/7/2017 -ה שבתיפתח ב 2017-2018רישום קבוצות לעונה 
 .10/9/2017 -ה יום ראשון. המועד האחרון לרישום קבוצה הוא 20/8/2017 -היום ראשון ב

. תירשם לליגה ע"י ראש קבוצה (או נציג הקבוצה המוכר לאיגוד) באמצעות טופס רישום מקוון - קבוצה ותיקה
ואת אופן ביטוח השחקניות. במידה והביטוח של הקבוצה  הטופס יכלול את פרטי הקבוצה ופרטי ראש הקבוצה,

(לא דרך האיגוד), ראש הקבוצה תידרש להתחייב להעביר את אישור הגורם המבטח ע"ג  יה באופן עצמאיעש
 טופס שיונפק ע"י האיגוד.

  תגיש בקשה כתובה להצטרפות לאיגוד ולאחר קבלת אישור תבצע רישום קבוצה. – קבוצה חדשה

  :קבוצהדמי רישום ד) תבצע תשלום ראש הקבוצה (או נציג הקבוצה המוכר לאיגו
התחייבות חתומה מהגורם המשלם  / למשלמות באמצעות כרטיס אשראי / העברה בנקאית(  רישום מוקדם

 ש"ח. 350:  8/2017/20 -ה יום ראשוןעד  - כמפורט בנספח ב')

 ₪. 400:  הקבוצועד זה ועד למועד האחרון לרישום לאחר מ
 

 רישום שחקניות -שלב ב 
לאחר אישור רישום הקבוצה שישלח ו, 1/8/2017 -יפתח ביום שלישי ה 2018-2017רישום השחקניות לעונה 

. המועד האחרון 31/8/2017 -. ההרשמה המוקדמת של השחקניות תסתיים ביום חמישי הלראש קבוצה
 .25/9/2017 -ה שנילרישום שחקניות הוא יום 

בטרם רישום השחקנית, ראש הקבוצה תאשר את שיוכה לקבוצה. הבהרות בנושא ימסרו לראשי הקבוצות עם 
רישום קבוצתן. לאחר אישור זה, השחקנית תירשם בקבוצה. הרישום יבוצע באמצעות טופס רישום מקוון. 

קות רפואיות פרטים אישיים של השחקנית. בעת הרישום, השחקנית תצרף אישור בדיאימות הטופס יכלול 
 ) וכן תסמן את מידת החולצה. שחקנית שלא היתה רשומה בעונה האחרונה תצרף תמונהPDF(סרוק לקובץ 

 .)JPG(קובץ 

לעיל.  7ודמי ביטוח (אם נדרש) בהתאם לפירוט בסעיף  רישום שחקניתהשחקנית הנרשמת תבצע תשלום דמי 
 )."נוהל תשלומים" (נספח ב'-פי המפורט ב-התשלומים יעשו על

או המצאת אישור (, דמי הביטוח רישום שחקניתיחשב רק לאחר השלמת תשלום דמי  של שחקנית רישום מלא
 והעברת אישור בדיקות רפואיות תקף לעונה ותמונה. )חברת הביטוח על קיום ביטוח עצמאי

  . 2017-2018שחקנית תבוטח ע"י האיגוד רק לאחר הצגת אישור בדיקות רפואיות תקף לעונה 
, חתום ע"י מכון מורשה ע"י משרד הבריאות בלבד, טופס האיגוד בלבדאישור בדיקות רפואיות יוגש על גבי 

 ובהתאם להנחיות המפורטות בנספח ביטוח ובדיקות רפואיות באתר האיגוד.

כי התמונות אותן מצלם האיגוד בפעילויות השונות במהלך העונה  ,הרישום לקבוצה מהווה הצהרה לידיעה
 להתפרסם במדיות השונות. עשויות

 
 :החזרים

. שבון הבנק במהלך חודש דצמבר (לאחר פתיחת הליגות)החזרים שונים וזיכויים הקשורים לרישום יבוצעו לח
  .במעמד הרישום תתבקשו למסור פרטי חשבון הבנק לצורך זה
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 2017-2018נוהל התשלומים לעונה  -נספח ב' 
  

  באחד האופנים הבאים:התשלומים יבוצעו  - אופן התשלום
  

 רישום שחקנית, ניתן לשלם דמי רישום קבוצה, דמי -באמצעות מערכת מאובטחת   כרטיס
 .ודמי ביטוח    אשראי

 .אין לשלם את דמי הביטוח לפני העברת אישור בדיקה רפואית בהתאם להנחיות
 .ניתן לצבור תשלומים שונים בעגלת התשלומים ולשלם בסוף בתשלום סופי

 .תשלומים 4הסכום הכולל לעד  ניתן לחלק
 

 לפקודת "איגוד הכדורשת הישראלי":    צ'קים
 4415002, כפר סבא 5128בדואר: ת.ד.הצ'קים ימסרו ידנית (יש לתאם מסירה) או ישלחו 

 לא ניתן לשלם בצ'קים בתעריפי רישום מוקדם
 10/9/2017לתאריך  -דמי רישום קבוצה 

 .)25/10/2017 -ו 25/9/2017לומים (תש 2 -ניתן לחלק ל -דמי רישום שחקנית 
 יש לרשום צ'ק נפרד בסכום אחד וללא תשלומים -דמי ביטוח 

 אין לשלם את דמי הביטוח לפני העברת אישור בדיקה רפואית בהתאם להנחיות
 

 לחשבון איגוד הכדורשת הישראלי:    העברה
 454594(טשרניחובסקי, כ"ס) חשבון  679בנק פועלים סניף   בנקאית

 
אחרת הסכומים ירשמו  ,שם קבוצה יש לרשום בפרטי ההעברה את   !!!ביותר חשוב

בחשבון מעבר ולא לטובת הקבוצה. יש לשלוח אלינו במייל אישור עם מספר אסמכתא 
 של ההעברה הבנקאית

 
 (להלן הגורם המשלם):תשלומים ע"י האגודה הרושמת, לרבות רשות מקומית / ספונסר   הגורם
רישום נדרש (דמי רישום קבוצה / דמי החיובים ההיקף את ביר לאיגוד ראש הקבוצה תע  המשלם

 מלאים או חלקיים / דמי ביטוח / אחר). שחקנית
 בהמשך לבקשת ראש הקבוצה ינפיק האיגוד דרישת תשלום עפ"י התעריף במועד הבקשה.

ראש הקבוצה תציג את דרישת התשלום לגורם המשלם ותקבל ממנו התחייבות חוזרת בתוך 
לכל  60מיום הנפקת הדרישה, כאשר תשלום ההתחייבות הוא עד שוטף +  שבוע ימים

 המאוחר.

 לבצע התשלום.ידרשו רעון הדרישה במועד השחקניות ימודגש כי במקרה של אי פ
 

 לא יתקבלו תשלומים במזומן
 

 לומים יישלחו באמצעות המייל בלבדקבלות על התש


