
 

 
 

 תקנון שחקני האקדמיה למצויינות בכדורעף
 

מטרת תקנון זה הינה להסדיר את פעילות השחקנים בעת השתייכותם לאקדמיה למצוינות בכדורעף )להלן:  .1

עמדם עם ( במסגרת מכון וינגייט, וכן להסדיר את מהאיגוד( של איגוד הכדורעף בישראל )להלן: האקדמיה

 סיום השתייכותם לאקדמיה.

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

  בהם רלבנטיות.

שחקן יחשב כמשתייך לאקדמיה, ממועד קבלתו ועד מועד סיום לימודי כיתה י"ב של המחזור אליו השתייך,  .3

  אף אם  הפסק לימודיו מסיבה כלשהי.

 הצטרפות שחקן לאקדמיה .4

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

שחקן ייחשב כמי שהשתייך לאגודה בטרם הצטרפותו לאקדמיה כאשר הוצא לו ע"י האיגוד כרטיס  .4.2

 שחקן באחת מהקבוצות המשתייכות לאגודה.

לוח ע"י משאגודה, ששחקן המשתייך אליה מבקש להצטרף לאקדמיה, תוכל להתנגד להצטרפותו,  .4.3

 ההתנגדות תובא לדיון בפני ועדת האקדמיה. הודעה בכתב, לאיגוד.

א, אלא בהתאם בתקופת השתייכותו לאקדמיה, לא יהיה רשאי השחקן להצטרף לכל אגודה שהי .4.4

  להוראות תקנון זה.

   קליטת שחקן לאגודה .5

יגה גרת קבוצה המשחקת בלשחקן המסיים את השתייכותו לאקדמיה, יוכל להצטרף לאגודה, למס .5.1

 העליונה.

 אגודה תוכל לצרף לשורותיה שחקן אחד מכל שנתון לימודים, המסיים את השתייכותו לאקדמיה. .5.2

אגודה תוכל לצרף לשורותיה יותר משחקן אחד, רק אם אין אגודה אחרת שלה קבוצה בליגה  .5.3

ו העליונה, המבקשת את צירופו של השחקן האמור לשורותיה או שכל הקבוצות בליגה העליונה צירפ

 שחקן  אחד מאותו שנתון לימודים. כבר



 

 
 

לעיל, שחקן/ים אשר השתייך/ו לאגודה בטרם הצטרף/ו לאקדמיה, תהיה  5.2על אף האמור בס'  .5.4

לאגודה זו, זכות קדימה לצרפו/ם לשורותיה ובלבד שיש לה קבוצה המשתייכת לליגה העליונה. 

אך בטרם הצטרף לאקדמיה,  במקרה זה, תוכל האגודה לצרף לשורותיה שחקן שלא השתייך אליה

 לעיל. 5.3ורק בכפוף להראות ס' 

שחקן שסיים את השתייכותו לאקדמיה והצטרף לאגודה, יהיה חייב להשתייך לאותה אגודה לתקופה  .5.5

 מינימלית של שתי עונות משחקים. במהלך תקופה זו, לא יוכל השחקן, לעבור לאגודה אחרת, אלא

  ת האקדמיה.בכפוף להוראות תקנון זה ובאישור ועד

לעיל, אם הקבוצה בה שיחק השחקן במהלך העונה הראשונה ירדה ליגה, זכאי  5.5על אף האמור בס'  .5.5

השחקן לעבור לקבוצה אחרת המשחקת בליגה העליונה, והאגודה חייבת לשחררו או להשאילו, 

נאי שהאגודה הקולטת תשלם לאגודה המשחררת את מחצית דמי ההשבחה ששולמו ע"י האגודה בת

 המשחררת, בעת שהשחקן הצטרף לשורותיה.

שחקן אשר סיים את השתייכותו לאקדמיה, יוכל להצטרף לקבוצה אשר אינה משתייכת לליגה  .5.5

ותיה, בכפוף לאישורה של העליונה, רק באם לא נמצאה קבוצה בליגה העליונה המעוניינת לצרפו לשור

  ועדת האקדמיה. וזאת על מנת שהשחקן לא יוותר ללא קבוצה.

שחקן אשר טרם סיים את השתייכותו לאקדמיה, יוכל להצטרף, לבקשתו, לאגודה כשחקן מושאל,  .5.5

 לגביו כל התנאים שלהלן, במצטבר: לקבוצה המשחקת בליגה העליונה, אם יתקיימו 

וגר יותר ובשל גילו נותרה לו עוד שנה ללמוד בשנתון בהשחקן השתתף, בשנה הקודמת,  .5.5.1

  יותר צעירים. באקדמיה, כאשר הקבוצה העכשווית באקדמיה מורכבת משנתונים

 ן להצטרף לקבוצהמאמן האקדמיה והוועדה המקצועית המליצו לאשר לשחק .5.5.2

  בליגה העליונה.

  קבוצת האקדמיה לא משתתפת באותה השנה בליגה העליונה. .5.5.3

 כנה לקלוט את השחקן ולמלא אחר הוראות תקנון זה .האגודה מו .5.5.4

לעיל, יחזור, באופן אוטומטי, בתום העונה, מהאגודה  5.5שחקן שהושאל לאגודה בהתאם לאמור בס'  .5.5

  אליה הושאל לקבוצת האקדמיה, ויחולו לגביו כל הוראות תקנון זה.

  הסגר .5

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



 

 
 

 דמי השבחה .5

שחקן המסיים את השתייכותו לפנימייה ואשר הצטרף לאגודה אליה השתייך במועד הצטרפותו  .5.1

 ₪. 5,555לפנימייה, תשלם האגודה לאיגוד סכום קבוע של 

שחקן המסיים את השתייכותו לפנימייה ואשר הצטרף לאגודה אליה לא השתייך במועד הצטרפותו  .5.2

 ₪. 15,555שלם  האגודה אליה הצטרף לאיגוד  סכום קבוע של לפנימייה, ת

 ועדת האקדמיה .5

ועדת האקדמיה תהיה מורכבת משלושה חברים, תמונה ע"י הנהלת האיגוד ותכהן עד לבחירת הנהלה  .5.1

  חדשה. 

 ועדת האקדמיה תדון ותכריע בכל מחלוקת: .5.2

 ין אגודה לאיגוד ו/או השחקן באשר להצטרפות השחקן לאקדמיה.ב .5.2.1

שחקן המסיים את השתייכותו לאקדמיה לבין אגודה המבקשת לצרפו לשורותיה ולשייכו  בין .5.2.2

 אליה.

 בין אגודות, בקשר לצירוף שחקנים המסיימים את השתייכותם לאקדמיה. .5.2.3

  ועדת האקדמיה תדון ותכריע גם בכל מקרה שאינו מעוגן בתקנון זה. .5.3

 

 42.6.42אושרר ונחתם בתאריך 

 

 

 ד"ר אריה לוקר

יו"ר איגוד 

 הכדורעף

 יוני אלמוג 

מ"מ יו"ר איגוד 

 הכדורעף

 אייל יפה, עו"ד 

יוע"מ איגוד 

 הכדורעף

 


