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 "אהתשפ אב – 2021 וליי                                    "דבס
 

   2022 - 2021דף מידע ונהלים לעונת 
 ובית הספר לכדורגל התחרותיות הליגה קבוצות

 
 :האימונים תקופת •

 עד מאי) –(לנוער  2022 יוניסוף  עד 2021 אוגוסט של ההשני תחציממה:  ליגה לקבוצות
  30.07.22  עד  01.09.21יום מ: הספר בית קבוצות

ימי ; ימי זיכרוןישראל ו מועדי, חגים, חג לערבי פרט, השנה כליתקיימו במהלך  האימונים
 .ושבתון רשמיים בחירות
"ו בשבט, ט, חנוכה בחופשות גםחלקית  במתכונתמשחקי ליגה וגביע  או /ואימונים  צפויים

 . שבתון שאינם צום ימיוב ל"ג בעומרחג ערב ל"ג בעומר ו, פסח , חוה"מ"מ סוכותחוה
 אך ייתכנו משחקי ליגה. ,)יש פורים(בשושן  אין אימוניםעצמו חג פורים יום ב

 :האימונים מבנה •
 שרשום באתר כפי בשבוע פעמים 4או  3, 2יתקיימו במגרש העירוני  האימונים, ככלל

 בקבוצה הרלוונטית.
 ימשחק. ראו בקבוצה הרלוונטית – וחצי שעהבין שעה ורבע ל אימון כלמשך   ליגה לקבוצות •

י. ייתכנו משחקים בערב שיש בימי, כולל השבוע ימות בכליתקיימו המדינה  גביע אוו/  ליגהה
טיפול החורף ובתקופות  בחודשי , כולל מוצאי שבתבמגרשי חוץ מאושרי תאורת לילה

במגרשים חלופיים ברדיוס של עשרות ק"מ עפ"י שיקול  בית משחקי גם ייתכנו בדשא
 ביתמשחקי  –מתכונת המשחקים . נדרש מההתאחדות לכדורגלוצרכי המועדון ועל פי ה

ובתיאום  בישראל לכדורגלהמשחקים של ההתאחדות  יתתכנל בכפוף לסירוגין חוץמשחקי ו
המשחק לאחר  .. התוכנית בת שינוי עד יומיים לפני כל משחקההנהלה עם הקבוצה היריבה

 יוני חודש  במהלך כלאימונים שבועיים;  רק 2מאי יתקיימו חודש שלהי ב –לעונה האחרון 
 .(למעט קבוצת הנוער) בשבועאימון אחד  –אימונים  4יתקיימו 
חוג העתודה, חוג ; (אימון אחד מהשניים) לליגה הכנה חוג, הספר ביתהחוגים של  לקבוצות

דשא או בטיפול  בתקופתראו בקבוצה הרלוונטית.  – נטו שעהארך י אימוןוחוג בנות ניצנים' '
 וגם שרב וחום קיצוני חזקותתנאי ערפל ורוחות  ;קור עז–מזג אוויר קיצוני כמפאת כוח עליון 

יהיו לא אימונים בעונה) ו 10(עד  10% -ל 5%בין  ברמה שנתית של  אימונים ביטולי ייתכנו
ו/ או למתקן עירוני חלק מהאימונים  זתזתיתכן הבתקופות מסוימות אימונים חלופיים. בגינם 
קצרה  בהתראהשינוי מועד האימון תוך הסביבה  שובייבי אוו/  באריאל חלופיחיצוני מגרש 

 .של פחות מיממה מראש
של  חישובכל להבסיס את  יהווהו שנתיומחושב על בסיס  עונתיהינו  לעיל המצוין המחיר. א

תשלומים היא לצורכי נוחות בלבד ולא מהווה  10החלוקה ל  בתחרותי .תשלום או החזר
 קלנדרי. שימו לב להתייחסות זו בשיטת חישוב גמר תשלום. חודשבגין תשלום 
  :בעמוד ההרשמה) מצויהכולל הכול כדלקמן (הסכום  כולל המחיר

 לקבוצות( בישראל בהתאחדות לכדורגל כרטיס שחקןאו חידוש והנפקת  רישום .1
כאימוני  מעת לעת העשרהאימוני גם בו השוטפיםאימונים כל הב השתתפות ;)ליגה

 .)התחרותיות יגההל לקבוצותרק סעיף זה מיועד (במועדים משתנים שוערים ועוד 
ההסעות  –שימו לב  .אליו אריאל וחזרההמגרש העירוני בלמשחקי חוץ מ הסעות .2

ייתכנו מצבים בהם השחקן יצטרף במשחקי חוץ לאחד  לכןומקומות  19מכילות עד 
גם מצב בו שחקן אינו מוזמן  ייתכן .ההוריםהמאמן או או  מחברי ההנהלה או הסגל
 של המאמן. מקצועייםלמשחק חוץ משיקולים 

 במשחקילהשתתף גם תינתן אפשרות הספר לכדורגל דשא  קבוצות ביתשחקני ל .3
לקבוצה יתקיימו ייתכן וזה כבשבוע  .בימים משתנים אחת לחודש 'אלופות'ליגת 

 לכדורגל"ס בביה .במקום משחק ליגהשהמפגש יהיה או  אימונים בלבד 2הטרומית 
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 10עד  לא יהיה החזר בגינםשו שיבוטלולאימונים  החלופלמעשה  הווי אלו מפגשים
 . ביטולים

 של בגדי אימון יםסט 2 לתחרותי ,ממותג מועדון תיק - לכולם: תלהכול ספורט ערכת .4
. כמו כן אחד ייםמכנסזוג , חולצה אחת סט בכל: אחד סט ולהכנה לחוגים; קיץ

הוא רכוש השחקן זה  ציוד(  עצם גנימזוג אחד של  לתחרותי; יםגרביזוגות  2; לכולם
 .)תקוזז בעת עזיבהלא ועלותו גם לא תושב ו ההרשמהלאחר למועדון לא יוחזר ש

כולל ציוד ויש  לאהמחיר ובאולמות 'ניצנים', חוג לבנות עתודה, ה -חוג ת הובקבוצ
בבית הספר ובקבוצת ההכנה הערכה כוללת סט באתר המועדון. לרכוש אותו בנפרד 

ערכת הספורט, לא כולל האימונית, תחולק עד לסוף ספטמבר.  אחד וללא מגני עצם.
למזמינים מראש עד לתחילת  תופץ עד תחילת נובמברבלבד  לרוכשיםהאימונית 

 .אוקטובר ו/ או בעת ההרשמה (מומלץ)
 כוללבמכון ספורט מוסמך  רפואיות בדיקות: ליגה לקבוצותרק סעיף זה מיועד  .5

תתקיים עד לתחילת האימונים במחצית ש חד פעמית עם הקבוצה הסעהאפשרות ל
מאחרים תינתן אפשרות לעשות את הבדיקה ל וגם, כולםלודש אוגוסט. חהשנייה של 

בדיקה  פרטים בהנהלה. עצמאי ע"ח המועדון במכון ההסדר (מכון "השלום").באופן 
מעלות אוגוסט ולא יקוזזו  –וגם ההסעה הינן הטבות לנרשמים במהלך יולי עצמאית 

 ההרשמה.
אישית עבור  ממותג וממוספר מועדון מדישל  אחד סט לשחקני הליגה יושאל .6

או טרם  )להחזיר שאין גרביים(למעט בתום העונה תקין ומכובס שיוחזר  משחקיםה
שם הסט השני ישמש גם לאימונים ויוותר בידי  –סגירת חשבון (למעט קבוצת הנוער 

סט סט שלא יוחזר ייגבה בגינו מחיר הסט כפי המופיע באתר ההרשמה.  .השחקן)
מידה וייעשה בו שימוש, יש וביושאל מעת לעת לשחקן חלופי גנרי במשרדי המועדון 

לאחר כל שימוש. האחריות על הכביסה תהיה על השחקן והוריו, למעט הסט  להשיבו
 הגנרי.

: בקבוצות התחרותיות ההרשמה מותנית בהופעה למרבית למשחקים הופעה .7
האימונים והמשחקים כהתחייבות השחקן מול המאמן לפני תחילת העונה. הופעת 

של הילד והורהו ותבוטל רק בגין כוח עליון  יבותמחוקן למשחק לאחר זימונו הינה שח
 או חלילה מקרה בלתי צפוי. 

: בקבוצות התחרותיות ההורים יתבקשו מעת לעת לאשר שחרור מלימודים שחרור .8
משעת הלימודים האחרונה בבית הספר בעיקר לפני משחקי חוץ או בית שמגבלת 

 שעור האור או כניסת השבת מחייבת זאת. מקרים אלו ימוזערו ככל הניתן.     
 

 הערות:
קבלת הציוד והביגוד סיום ההרשמה השוטפת בתחילת ספטמבר  אחרנרשמים לל

. ביניהם המוקדם – ההנהלהמול משיכה בתיאום  אוהספק מחנות  עצמי באיסוף תהיה
להנהלה באריאל  ההורה או הילדהאחריות לקבלת ציוד לאחר ספטמבר יהיה בתיאום בין 

 וללא שעות קבלה קבועות.
 
 

 :והבהרות , הארותהערות
 

וכל הקבוצות  שבת שומר–כ'צו פיוס' כולו כדורגל עירוני אריאל מוגדר  מועדוןכהבהרה: 
רישום הקבוצה רק בימי חול או מוצאי שבת וחג.  משחקותמתאמנות והתחרותיות 

הורים על הצהרת 'שומרי שבת' שתתקיים  7תחרותית כשומרת שבת מותנה בחתימת 
 טרם העונה.

המשחקים עונת וב בפרט חורף בשעוןסוגיית קיום המשחקים לא בשבתות:  – שימו לב!
 30 - מ אף פחותלאריאל  ת הסעהחזר אוייתכנו מצבים של סיום משחק ביתי  בכלל

יש לדאוג מבעוד מועד לאיסוף הבן מהתחנה לפיכך ו אריאלשעון  דקות לפני כניסת שבת
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או בתיאום מראש כך שיתאפשר להגיע לביתו בבטחה טרם הדלקת הסופית למטרה זו 
 .נרות

 מטעמואחר בוגר  מבוגראו  בהסעה כמלווה לשמשהרושם את בנו יתבקש  כל
הליווי  את לפדותמיוחדים ניתן יהיה  במקרים. בשנה אחד חוץ למשחק לפחות

 האחריות על סבב הליווי הינה על ההורים.   .ש"ח 150של  בתשלום רגבמלווה בו
 מדיניות תשלומים:

 לכרטיסי(פרט  שראיא כרטיסי אמצעותב המועדון של הרשמי אתרב יתבצע התשלום
 עדפריסה + בעת ההרשמה תשלום אחד  של אפשרות – )'דיינרס'ו 'אקספרס אמריקן'

כהוראת קבע חוזרת החל מאוגוסט)  –החל מספטמבר ועד יוני (נוער שווים תשלומים  10
או הוראת קבע בנקאית יכובדו רק  דחויות מחאותה. תפיסת מסגרת אשראי שאין בגינה

 .במזומן לתשלום אפשרות אין -. בהיעדר אפשרות לתשלום באשראי
משקפת היא לנוחות בלבד ואינה  התחרותיותבקבוצות  לתשלומיםהחלוקה  -כאמור 

 תשלום חודשי. 
 :הנחות מדיניות

 –ו  )יותר הנמוך הסכום עבור תינתן(ההנחה  שני משפחה לבן תינתן 10% של הנחה
 .שלישי משפחה לבן 25%

 .אין הנחות נוספותככלל, 
 :העונה תחילת לאחר וציוד ביגוד וחלוקת רכישות

 מדי המועדון למשחקים יימסרו בהשאלה עד יומיים לפני מועד המשחק הרשמי הראשון.
 עד שבועיים ממועד הרכישה.  –רכישות לאחר מועד ההרשמה או במהלך העונה  אספקת

 יושבו עד יומיים לפני האימון האחרון או לאחר העזיבה בטרם הזיכויהמדים המושאלים 
 או כפדיון מלא עבורם במידה ואבדו או הושחתו. למעט זוג גרביים שאין צורך להחזיר. 

 
 
 
 

 כללי:
אישור מהווה חתימה על התקנון יודגש ש. דשא ואולמות - עמודי פייסבוק 2למועדון יש 

 .ולבקשת נותני חסויות המועדון באתרים שוניםלצילום השחקנים לצורך פרסומי 
 
 

 :כספיים והחזרים ביטולים, עזיבה מדיניות •
 לכל חודש לגבי החודש 20 -עד ה ובכתב מראש בהודעהיהיה לקבוצה  הרישום. ביטול א
   המועדון להנהלת הוהעברתההודעה הרשמית לתוקף עם מסירת  ייכנסו ואחרי העוקב    

  ניתן לעזוב בכל עת. .במכתב רשמי בדף מודפס או באימייל משלםגורם ההצד מ    
 יודגש למען הסר ספק:סיבתה.  לגבילקחים  הפקתמשוב לשם רק נימוק ב תלווההעזיבה     
 מכל סיבה  אימוניםאו היעדרות מ הפסקתבגין בדיעבד תשלום  החזרתתאושר  לאש               
 לבצע ללא  הקפאהיש להודיע על  זמנית תכשירוי א אוה עפציחלילה ; במקרה של שהיא                
 בגין החודשימהתשלום  30%במקרה של הקפאה יגבה בתקופה זו גמר חשבון.                 
 קבועות. ההוצאות ה                
 דמי תוספת של ללא מחודש רישום  תתבצע על ידיבמקרה של עזיבה וחזרה, אזי החזרה                 

 .רישום                 
 מצופה  השחקן) וארפברלאחר סיום מועד ההעברות (תחילת  :התחרותיות בקבוצות . ב          

 הקבוצה  עזיבתיחד עם זאת, . הרשמית עונת המשחקיםעד לסיום ר תחייב להישאלה               
  לאחר מועד סיוםוהפקת לקחים ( העזיבהדיון בנסיבות  לאחר קיצון במקריקבל תת               
   יהיה  . הזיכוי)בקבוצות אין אפשרות לרישום שחקן חלופיההעברות או ההשאלות                
 .האימוניםמספר או יתרת  /ו עונת האימוניםביתרת הזמן הנותר לסיום התחשב ב               
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  יום עדיתרת העונה  תהיה חשבון גמר חישוביודגש שלצורך קבוצות התחרותיות                
 , אלא באופן יחסי יוני חודש כלל בה כלליי ולא לעונה בשלהי חודש מאי המשחק האחרון               
  .)אחד שבועי(אימון  לבדב               
 אימונים בשבוע ללא משחקים).  2כלומר: חודש מאי ייחשב כחצי חודש (                
  ה"ס לכדורגל החישוב הוא יחסיבביחודש יוני ייחשב רבע חודש (אימון אחד בשבוע)                  
  .מלאיםתמימים  חודשים 10ל ומדויק                  
 השנתי לצורך החזר. בחישוב אינם הרישום דמי                 

  הנער /הילד השתתפות על הפסקת בפני ההנהלה המליץ ל הזכות תישמר למאמן   .ג          
  הנהלתואישור  דיון לאחרוזאת  או אי התאמה ו/ חמורהבמקרה של חריגה משמעתית                
  הכללים שצוינו לעיל.אותם לפי  יחסי בגינה יבוצע החזר כספיו המועדון               

  המועדון יועמד שבגינההשחקן  שלמכל סוג במקרה של התנהגות בלתי ספורטיבית  . ד          
 או בגין פגיעה תדמיתית במוניטין של  המועדון לכדורגל בהתאחדות משמעתין לדי               
   וןידל פנימיתך וועדת משמעת לערולעצמו את הזכות  תשומרמועדון, ההנהלה ה               
 כדי עד  ,ולהשית על השחקן את החלטת בית הדין המשמעתי הדיינים החלטת בהשלכות               
 או השעייתו של ההתאחדות לכדורגל ו/  הקנס בדמיהורי השחקן בהסכמה של  השתתפות               

  .והפסקת פעילותו                
 .ללא פרשנות מועדון או הורה כראייה מספקתלשם כך יהווה דו"ח שופט המשחק                 

  יהוו עירוניותהנחיות 'קורונה' ו כגון כלליות בריאות הנחיות בגין פעילותת הקפא כלה.            
 לא יהיה בגינה זיכוי. –. הקפאת משחקים יחסי כספי זיכוי יבוצע בגינה אשר עצירה               

 
 :האימונים במועדי שינויים /ביטולים •

 למתקן חלופי ברחבי העיר  חלק מהאימונים להעביר הזכות את לעצמו שומר המועדון .א
 אימונים  .במגרש אימונים עומס או ו/ במגרש ל, ימי טיפוקיצוניים עקב תנאי מזג אוויר    
 . 10%רמה של 10%עד  שיבוטלו מפאת כוח עליון לא יושבו    
 על פי בקשת רשות או חובה אימונים נוספים גם תכנו יי -מצד שני      
 ואימונים שוערים אימוני (ראו גם לעיל בסעיף 'מבנה האימונים') בהודעה מראשן המאמ    

 .השוטפים האימונים במהלך יתבצעוו או/ ייתכנו כתוספת  למצוינות
 ייתכנו מפגשים להרצאה או פעילות חינוכית חובה לכל שחקן.

  – קשר קבוצת באמצעות תימסר אחר שינוי כל או אימון דחיית /ביטול על הודעה. ב
 או  חריגים ובמקריםשעות מראש,  24הניתן  ככל הקבוצה מנהל"י ע סמס, אפווטס    
 אי הודעה על ביטול  .בגין מזג אוויר משתנה או הפכפך האימון לתחילת בסמוך גבוליים    
 מוטל  על השחקן והוריו לעקוב אחר ההודעות הקבוצתיות .כמוה כאישור קיום האימון   
 יומיומי.ו רציף   
   אריאלשל  ביתי משחקבודדים של העברת  מקרים גםייתכנו  עקב עומס במגרש .ג

       למשחקים הללו תתקיים הסעה כמו למשחק חוץ  .בהודעה מראש חלופי חיצוני למגרש    
 גם למשחקים אלו יידרש מלווה. ללא תוספת תשלום.    

    בדיוק משחק קיום מחייב אינוכללי בלבד והינו  לכדורגל ההתאחדות של המשחקים לוח. ד
     לכל משחק.יום יומיים בסמוך הודעה על מועד ומיקום משחק תיתכן עד  .הרשום במועד    

 אין לוח משחקים שנתי מדויק מחייב.      
 

  :כלליות הנחיות
 ייתכנו מאמנים חלופיים ים. /בזהות המאמן מותנית אינהאו עזיבתה . ההשתתפות בקבוצה 1

 .באימונים השוטפים במשחקים ו/ או 
 מיונים ב מותנהחלק מהקבוצות הרישום באתר אינו אוטומטי והשיבוץ הסופי לקבוצה יהיה ב    
  .תהיה לא להשתתף. במקרה כזה כל הסכום יושב במלואו במידה וההמלצה מקצועיים    
 .להנהלה קשר כאיש ההורים מקרבהורה מתנדב/ ת  בהתמנותקבוצה מותנה גם  קיוםעצם    
 .בלבד הוריםוה שחקניםה באחריות הינם מהמגרש ואיסופם הילדים הבאת. 2
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 . כר הדשא והכניסה אליו ולחדרי המועדון מיועדים רק לשחקנים, מאמנים ואנשי סגל. הכניסה לכר 3
 הדשא אפשרית רק לשחקנים בשעות האימונים של קבוצתם בלבד.    
חנייה יש להשתמש ב. הכניסה למתחם החנייה אפשרית רק במקומות המסומנים. מעבר לכך 4

ייתכנו מקרים רבים בהם לא יתאפשר להיכנס למתחם כלל בכפוף להנחיות משטרה או  חיצונית.
 מועדון.

 .הדשא למתחם להיכנס אין אימוניםבלבד; הצפייה היא מהיציע ב -משחקים . ב5
עם פקקים, ובחורף עם  ההגעה לאימונים מחויבת בבגדי ספורט רשמים ובנעלי כדורגל מקצועיות. 6

 המועדון. אימונית של 
 או  להנחיות המאמן ו/ ולהישמע באימונים וההתנהגות המשמעת כללי על להקפיד יש. 7

  .הן במגרש והן מחוצה לו -מנהלי קבוצות מטעמה  , אחראי מגרש או הוריםחברי ההנהלה    
ע מכך והמועדון מרשה התנהלות ההורים כמוה כחלק מהתנהלות השחקן ולהיפך על כל המשתמ    

 לעצמו להפסיק פעילות ילד שהוריו אינם מקבלים את כללי ההתנהלות במועדון.
 ו מעת לעת לתת לאפשר . דגש מיוחד יושם על משמעת ותשומת לב חינוכית. השחקנים יתבקש8

 למאמן הקבוצה והנהלת המועדון גישה ומעקב אחר התנהגות הילד מחוצה למגרש בכלל ומול       
 . בכפוף להסכמת הורה ובהתאם לחוק בביתו ובבית הספר –מחנכי הנער     
 . על כל הקבוצה רישוםחובת דיווח וחתימה על הצהרת בריאות (מצ"ב) עד למועד .  9
 מבעוד מועד.וההנהלה  המאמן את לעדכן יש הילד של הבריאותי במצב שינוי     

מעת לעת ייתכנו מגבלות והנחיות משתנות של משרד הבריאות בהקשר למשבר ה'קורונה'       
הדין הוא  – כלליוהמועדון יפעל על פי הנחיות אלו וכך גם הוריו. במידה ותהיינה מגבלות של הסגר 

 .מחלה /רגילה כהיעדרות ודינו הקפאה מהווה אינו אישי בידודכשל הקפאה. 
 .והוריו השחקן על חלה רפואית בדיקה ביצוע חובת. 10
 מותנית במספר משתתפים מינימלי. קבוצה פתיחת. 11
 .מוגבל קבוצהכל ב המשתתפים מספר .12
 הבלבדיים של מאמני  נתון לשיקוליהםומשך הדקות בכל משחק  השחקן במשחקים. עצם שיתוף 13

ולשיתוף במשחקים  כלל ישותף לא או בסגל ייכלל לא השחקן בהם משחקים ייתכנו הקבוצות      
אין משמעות כלשהי לגבי היקף הפעילות של הילד באימונים. ההתחייבות לשוויוניות היא רק לגבי 

 האימונים השוטפים.  
 המועדון חרט על דיגלו את הערכים של  "לא , הוגן לכדורגל כן. המוטו והמדיניות של המועדון הן 14

 לא אצלנו". למטרה זו יוקדשו פעולות חינוך והסברה וגם   –לאלימות" מכל סוג שהוא ו"גזענות       
 נקיטת צעדים משמעתיים ללא פשרות במידת הצורך.       
 . דגש מיוחד משמעת ותשומת לב חינוכית. במהלך העונה הנער עשוי להתבקש לדווח על  15

 התקדמות לימודית והנהלת המועדון שומרת לעצמה הזכות לשוחח עם הוריו ובאישור הוריו גם        
 שתייך. הלימודים אליו הוא מעם דמות חינוכית ממוסד       
 ובהשתתפות באימונים ניהוליתותהיה לכך התייחסות . דגש נוסף יהיה על תזונה נכונה 16

 במשחקים
 

 :ההרשמה ומועדי ההרשמה אופן
 www.arielfc.comעצמאי באתר הרשמי של המועדון הינו הרישום 

 
 ).054-8023411( נורמן) או 052-3651013( שי –ניתן גם להיעזר בהנהלת המועדון 

 
.לתוכנוה /מסכים ואני התקנון את קראתי  

       
 "פורטל רישום שרות עצמי"ימולא בחלק זה 

 
 (נא למלא את מלוא הפרטים בכתב יד ברור) :פרטי השחקן/ החניך 

 
 שם הילד: ___________ שם משפחה: ____________ ת.ז.: ___________ 
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 _______________________: משפחה ושם ההורה שם: _______________ תאריך

 
 : ________________  חתימה: __________________ הורה/ אפוטרופוס/ משלם .ז.ת 
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