
 
 

 תקנון שחקני האקדמיה למצויינות בכדורעף
 
 

 
מטרת תקנון זה הינה להסדיר את פעילות השחקנים בעת השתייכותם לאקדמיה למצויינות  .1

כמו  ,( במסגרת מכון וינגייטהאיגוד( של איגוד הכדורעף בישראל )להלן: האקדמיהכדורעף )להלן: ב

  את מעמדם עם סיום השתייכותם לאקדמיה.גם 

 

יחול עליו האמור בתקנון האיגוד ובתקנוני המשנה, ככל  ,שלא הוסדר במפורש בתקנון זה כל עניין .2

 שיימצא בהם רלבנטיות.

 

  בתקנון זה, לשון זכר גם לשון נקבה במשמע. .3

 

 הצטרפות שחקן לאקדמיה .4

 

יהיה חייב לעמוד בדרישות ולהשתייך אליה שחקן המבקש להצטרף לאקדמיה, .         4.1

 י שיקבעו מדי פעם.ה, כפהקבלה של

 

 ,(ת אםאגוד)להלן:  כהגדרתה בתקנון העמותה של האיגודאגודת ספורט,  .4.2

צטרפותו, להתוכל להתנגד  ,לאקדמיה מבקש להצטרףאליה המשתייך ששחקן 

 כל שנה.של במאי  1 -לאיגוד, לא יאוחר מ ,ע"י משלוח הודעה בכתב

  מיה והחלטתה תהיה סופית.האקד תההתנגדות תידון בוועד                    

 

ע"י  האיגוד, באחת כרטיס שחקן שחקן ייחשב כמשתייך לאגודה, אם הוצא לו  .          4.3

 מהקבוצות המשתייכות לאגודת האם, בטרם הצטרפותו לאקדמיה.

 

  שחקן יחשב כמשתייך לאקדמיה, ממועד קבלתו ועד מועד סיום לימודי כיתה י"ב             . 4.4

 מקרהבהפסק לימודיו מסיבה כלשהי, למעט  של המחזור אליו השתייך, אף אם                    

 שלימודיו הופסקו ע"י האקדמיה.                   

 

בתקופת השתייכותו  להצטרף לכל אגודה שהיאהשחקן לא יהיה רשאי           .4.5

  התאם להוראות תקנון זה.ב , אלאלאקדמיה 
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   גודהקליטת שחקן לא .5

 

קבוצה למסגרת ם את השתייכותו לאקדמיה, יוכל להצטרף לאגודה, ישחקן המסי .5.1

  .המשחקת בליגה העליונה

למען הסר ספק, אגודה תוכל לשתף את השחקן אך ורק במסגרת הקבוצה הבוגרת ולא           

 באף מסגרת אחרת.

 

לאחר סיום לימודיו בכיתה  שחקן יוכל לבקש להמשיך ולהשתייך לאקדמיה שנה נוספת  . 5.2

שמאמן האקדמיה והועדה המקצועית של האיגוד ימליצו על מוקדם לכך הוא תנאי . י"ב

 כך.

 

ולא  של כל שנה 1.5 -אגודה לא תהייה רשאית לפנות לשחקן העומד לסיים לימודים לפני ה     5.3

ועדת  ע"יאליה בטרם אושרה הצטרפותו , שום שחקןבחוזה עם ה רשאית להתקשר תהי

יו, שהם אם השחקן הוא קטין, הפניה אליו תעשה באמצעות הור האקדמיה.

      האפוטרופוסים הטבעיים שלו.

בניגוד להוראות סעיף זה, לא תהיה רשאית לצרף לשורותיה שחקן  תפעלאגודה אשר           

 מהאקדמיה באותה עונת משחקים.

 

המסיים את השתייכותו  ,תון לימודיםאגודה תוכל לצרף לשורותיה שחקן אחד מכל שנ .5.4

 לאקדמיה.

 5.6, כאמור בס' הוראה זו חלה גם על אגודת אם המצרפת לשורותיה שחקן שהשתייך לה          

 .להלן

 

רק אם אין אגודה אחרת שלה קבוצה  ,אגודה תוכל לצרף לשורותיה יותר משחקן אחד .5.5

או שכל הקבוצות ר לשורותיה בליגה העליונה, המבקשת את צירופו של השחקן האמו

 .בליגה העליונה צירפו כבר שחקן  אחד מאותו שנתון לימודים

 

 בכפוף  ,כל שחקן אשר השתייך לה לשורותיה תהיה זכות קדימה לצרף אםת אגודכל ל     5.6

     .ליגה העליונהחקת בקבוצה המש ובלבד שיש להלעיל  5.2בס'   לאמור          

 לאפשרחייבת  היאליגה העליונה, כי אז תהיה שחקת בקבוצה המ אםת אגודאם אין ל          

  לשתי עונות, ,כשחקן מושאל ,שלה קבוצה בליגה העליונה ,אחרת אגודהלשחק ב ןלשחק          

  .להלן 5.7ס' כמצוות הוראות           

  יחזור יגה,ושאל השחקן תרד לבוצה לה הלהלן במקרה שהק 5.8בס'  על אף האמור          

 .השחקן לאגודת האם          

  לאגודה יגה העליונה, יושאל השחקןלב ה קבוצה המשחקתתהילא לאגודת האם אם           

 למשך עונה אחת בלבד, בכפוף לתשלום דמי ההשבחהאחרת שלה קבוצה בליגה העליונה           

 להלן. 5.8בס' כאמור           
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יהיה חייב  ,עפ"י הוראות תקנון זה לאגודה וצורףהשתייכותו לאקדמיה שסיים את שחקן  .5.7

יהיה משוחרר  ןפה מינימלית של שתי עונות משחקים, בסיומלהשתייך לאותה אגודה לתקו

האגודה ו לעבור לאגודה אחרת ,השחקן, לא יוכל במהלך תקופה זו מהקבוצה ללא תנאי.

אלא בכפוף להוראות תקנון זה ובאישור ועדת  ,ו במסגרתהלא תוכל להפסיק את פעילות

 האקדמיה.

אקדמיה בעונת מהזה לא תוכל לצרף לשורותיה שחקן משנה אגודה שתפר הוראות סעיף           

  ההפרה.מועד אחרי  ,המשחקים הבאה

 

ה דלעיל, אם הקבוצה בה שיחק השחקן במהלך העונה הראשונה יר 5.7על אף האמור בס'  .5.8

 תהייה ,במקרה זה .בליגה העליונה המשחקתעבור לקבוצה אחרת י השחקן לליגה, זכא

שלם לאגודה המשחררת את מחצית תבתנאי שהאגודה הקולטת  ,האגודה חייבת לשחררו

 בעת שהשחקן הצטרף לשורותיה. ,המשחררת ששולמו ע"י האגודה ההשבחהדמי 

תנאי, בתום עונת משחקים במקרה זה יהיה השחקן משוחרר מהאגודה הקולטת ללא           

  אחת.

 

ות חייבת לקיים לפח ,מהאקדמיה המצרפת לשורותיה שחקןמהליגה העליונה אגודה   .5.9

 וכן משחק רשמי. בשבוע כדורעף  ארבעה אימוני

 אם יתברר כי אגודה אינה מקיימת תנאי זה, יוכל השחקן לבקש להשתחרר משורותיה.          

 

יוכל להצטרף לקבוצה אשר אינה משתייכת  ,שתייכותו לאקדמיהשחקן אשר סיים את ה .5.10

ה לשורותי פוהמעוניינת לצר יונההעל הרק באם לא נמצאה קבוצה בליג ,יונההעל הלליג

  לאישורה של ועדת האקדמיה.ו להוראות תקנון זה והכל בכפוף

 

 ,קן מושאלכשח ,לבקשתו ,יוכל להצטרף ,שחקן אשר טרם סיים את השתייכותו לאקדמיה .5.11

 אם יתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן, במצטבר:  ,קבוצה המשחקת בליגה העליונהל

 

 לו עוד  ההשחקן השתתף, בשנה הקודמת, בשנתון בוגר יותר ובשל גילו נותר .5.11.1 

 ללמוד באקדמיה, כאשר הקבוצה העכשווית באקדמיה מורכבת משנתונים שנה    

   צעירים יותר.     

 

 קבוצההצטרף ללאשר לשחקן ל המקצועי המליצו מנהלהאקדמיה והמאמן   .5.11.2

  .יונההעל הבליג   

 

  .יונההעל הליגה במשחקי שנהקבוצת האקדמיה לא משתתפת באותה   .5.11.3

 

 האגודה מוכנה לקלוט את השחקן ולמלא אחר הוראות תקנון זה .  .5.11.4
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בתום  ,באופן אוטומטי ,רזויחלעיל,  5.11לאמור בס'  בהתאםלאגודה  ושאלשחקן שה .5.12

לו לגביו כל הוראות תקנון זה.וויח ,לקבוצת האקדמיה הושאלאליה  מהאגודה ,העונה

  

   הסגר .6

 

  יאלץ לעזוב את האקדמיה. ,שחקן אשר ייכנס להסגר כלשהו בתקופת השתייכותו לאקדמיה

 

 דמי השבחה .7

 

  , לרבות שחקן אשר הפסיק לימודיושחקן המסיים את השתייכותו לאקדמיהאגודה הקולטת 

 :לאיגודתשלם 

 

 הצטרפותו לאקדמיה טרםלאגודה ב שתייךה, אם השחקן ₪ 5,000.- קבוע של םסכו .7.1

 

 לגבי כל שחקן אחר.₪,  10,000.  סכום קבוע של 7.2

 

 ועדת האקדמיה

 

ו/או  האיגוד תהיה מורכבת משלושה חברים שאינם חברי הנהלתועדת האקדמיה  .8.1

 אגודה. יציגנ

 .ועדת האקדמיה תמונה ע"י הנהלת האיגוד ותכהן עד למינוי ועדה חדשה          

 ההרכב המינימלי לקיום דיון כלשהו במסגרת ועדת האקדמיה הוא שני חברים.          

  

 

הנוגע ו/או הנובע מהוראות  ענייןבקשה ו/או ריע בכל ועדת האקדמיה תדון ותכ .8.2

 בכל עניין:ר לעיל תדון ותכריע פגוע בכלליות האמותקנון זה, ובלי ל

 

 שחקן לאקדמיה.הבאשר להצטרפות  ,שחקןו/או בין אגודה לאיגוד   .8.2.1 

 

כלשהי, בין  לאקדמיה לאגודה המסיים את השתייכותושחקן  הצטרפות  .8.2.2 

 בהעברה ובין בהשאלה.  

      

    קנים המסיימים את השתייכותם שחלצירוף ין אגודות, בקשר מחלוקת ב  .8.2.3    

 לאקדמיה.                           

  

 

  בכל מקרה שאינו מעוגן בתקנון זה.גם ועדת האקדמיה תדון ותכריע  .8.3
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 .6.2019אושר ונחתם בתאריך 

 

 

 אביתר דותן

יו"ר איגוד 

 הכדורעף

 יניב נוימן 

איגוד  מנכ"ל

 הכדורעף

 , עו"דאייל יפה  

 מ איגודיוע"     

 הכדורעף      

 
 

 11709-16-67א. 

 


