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       לכבוד
 קבוצות ליגת על גברים
 קבוצות ליגת על נשים

 קבוצות ליגה לאומית גברים
 
 ,.נ.א.ג
 

 בליגות המקצועניות נוהלי העברות והרשמות שחקנים:  הנדון
 

וזרים לקראת עונת מתאזרחים , העברות והרשמות שחקנים ישראליים להלן תזכורת לגבי נוהלי
 .תקנון האיגוד ותקנון מנהלת הליגה י"עפוזאת  /613273המשחקים 

 
 :המסמכים שיש להביא הם

 
 (לא יליד ישראל)הרשמת שחקן מתאזרח חדש  .א

 טופס הרשמת שחקן. 

 תמונה עדכנית של השחקן. 

 שחרור בינלאומי מאיגוד הכדורסל האחרון בו שיחק השחקן . 

  בדיקה רפואיתטופס. 

  ( דיסק)דוגמא ניתן לראות בספר )  (מספקת איננהתעודת זהות )תעודת אזרחות ישראלית
 .(וניתן לקבל דוגמה גם באיגוד המשחקים של איגוד הכדורסל

 דוגמא של האישור ) הביטחוןל על כך שהשחקן עומד בחוק שירות "אישור משלטונות צה
 .(ניתן לקבל באיגוד

 
 הרשמת שחקן זר חדש  .ב

 טופס הרשמת שחקן. 
 תמונה עדכנית של השחקן . 

 שחרור בינלאומי מאיגוד הכדורסל האחרון בו שיחק השחקן . 

  בדיקה רפואיתטופס. 

 דרכון השחקן. 

 בר תוקף של  ,א אירופה יש להציג צילום דרכון"י הנחיית פיב"עפ – רישום שחקנים זרים
יציג בכל שנה , גם שחקן ששיחק בשנים קודמות. שנרשם באיגוד הכדורסל ,כל שחקן זר
 .צילום דרכון

  א "י האיגוד לפיב"סכום זה מועבר ע. א"עבור הרשמת השחקן בפיב₪  3,221תשלום של- 
 .א"שחקן לא יכול לשחק בליגה כלשהיא ללא רישומו בפיב
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 (יליד ישראל)הרשמת שחקן ישראלי חדש  .ג

 טופס הרשמת שחקן. 

 תמונה עדכנית של השחקן. 

 תעודת זהות ישראלית. 

  בדיקה רפואיתטופס. 
           

 השאלות שחקנים ישראליים וזרים/העברות  .ד

 כ הקבוצה המקבלת "ב. כ הקבוצה המשחררת"י ב"טופס העברת שחקן חתום כחוק ע
 .והשחקן עצמו

  (צירוף כרטיס השחקן לא תאושר ההעברהללא )כרטיס שחקן מהקבוצה המשחררת . 

 תמונת פספורט של השחקן. 

  בדיקה רפואיתטופס. 

  י האיגוד "סכום זה מועבר ע. א"עבור הרשמת השחקן הזר בפיב₪  3,221תשלום של
 .א"שחקן לא יכול לשחק בליגה כלשהיא ללא רישומו בפיב -א "לפיב

  (.במקרה של העברת שחקן זר)צילום דרכון 
 

ברישומי והעברות  ,עד הרגע האחרון לא לחכותאנו ממליצים לקבוצות 
 . לפני פתיחת העונהולהשתדל לסיים את כל הרישומים מספר ימים  ,השחקנים

 
 
 
 

 ,בכבוד רב           
  
 

 נפתלי גושן           
 רכז הליגות           

 ר האיגוד"יו -מר עמירם הלוי  : העתק
 ל האיגוד"מנכ –מר יעקב בן שושן               

 תמשפטי  צת יוע – אמיר - רונית יניבד "עו              
 ותנהלות הליגימ              
 בקרה התקציבית              
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