
  

 

 טופס מעבר ספורטאי בהעדר הסכמה
 :עם מילוי ההנחיות הבאות הטופס יקבל תוקף

 מילוי הפרטים המלאים וחתימת הנוגעים בדבר. .1
יום קודם להפקדת  30לפחות  "(אגודת האםצירוף תצהיר, החתום כחוק בידי עו"ד, על פנייה לאגודת האם )להלן: " .2

 הטופס באיגוד והיא סירבה לשחררו.
 צירוף טופס רישום שחיין חדש ובדיקה רפואית בתוקף. .3
 תשלום אגרת העברה ע"י האגודה הקולטת )להלן: "האגודה הקולטת"(. .4

 פרטים אישיים –חלק א' 
 

 שם פרטי: ______________________
 

 שם משפחה: ______________________

 תאריך לידה: ______________________ ת.ז.: _________________________
 

 רשום באגודה: ______________________

 בקשת העברה –חלק ב' 
 

בבקשת העברה. אגודתי לא הסכימה  __ פניתי לב"כ המוסמכים של אגודת האםהנני מאשר בזאת, כי ביום __________
 ענות לבקשתי.להי
 מבקש לעבור לאגודה חדשה )להלן: "האגודה הקולטת"(: _______________________כן, הנני -על

המעבר בפועל כמפורט בחלק ד', אך עם זאת אהיה כפוף לכל  המעבר יהיה חלוט רק במועד ביצועידוע ומוסכם כי 
 הסכם נוסף, אם קיים כזה, ביני לבין האגודה הקולטת.

 
_______________________ _______________________ _______________________ 

 חתימת ההורים חתימת הספורטאי תאריך
 (18)עבור שחיין/ית עד גיל 

 

 אישור האגודה הקולטת –חלק ג' 
 

 אנו אגודת ____________________ מבקשים לרשום את הספורטאי באגודתנו.
. ידוע ומוסכם כי עם מסירת הטפסים₪  300ים בסך של עה בתקנון התשלומהאגודה הקולטת תחויב באגרה הקבו

 המעבר יהיה חלוט רק במועד ביצוע המעבר בפועל כמפורט בחלק ד'.
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 
 חותמת האגודה חתימת ב"כ האגודה שם ב"כ האגודה תאריך

  

 מועד הפקדת הטופס באיגוד –חלק ד' 
 בתום שנה ממסירת המסמכים באיגוד. בחלון ההעברות. המעבר יבוצע –( 18ספורטאי בגיר )מעל גיל  .1
 אחריו. הבתקופת חלון ההעברות הבא בוצעבחלון ההעברות. המעבר י – 18-15ספורטאי קטין בגיל  .2
יום ממסירת המסמכים באיגוד ובתקופת חלון  30בתום  בוצעיהמעבר  בכל עת. – 15ספורטאי קטין מתחת לגיל  .3

 ההעברות הקרובה.
 לאפריל. 30באפריל עד  1-לספטמבר ו 30לספטמבר עד  1תקופת חלון ההעברות: 

 אישור האיגוד –חלק ה' 
 

 הספורטאי ___________________ יעבור מאגודת _________________ לאגודת __________________
 

 תאריך העברה לאגודה הקולטת ____________________ ______________________תאריך המסירה 
 

 חתימה וחותמת האיגוד ____________________ שם ב"כ האיגוד______________________
 

 

 עותקים ישלחו לאגודת האם, לאגודה הקולטת ולספורטאי, שאר במשרדי האיגודיי –מקור 


