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איגוד ההתעמלות בישראל
חוזר פתיחת עונת פעילות
2019/2020
אגודות התעמלות יקרות,
אנו נרגשים לפתוח את עונת הפעילות  2019-2020באיגוד ההתעמלות בישראל!
ענף ההתעמלות נמצא בתקופה של שגשוג ,הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כמותית .שגשוג
זה ,במידה רבה ,הינו תוצאה של הפעילות הענפה שלכם האגודות ואנו מאחלים לכולם עונת
פעילות מוצלחת.
חוזר זה נשלח אליכם על מנת להביא לידיעתכם מידע חשוב ורלוונטי לקראת עונת הפעילות
הקרובה ,בתקווה כי הדבר יסייע לכם לפתוח את השנה בצורה מיטבית.

בכבוד רב
שרית שנער ,מנכ"לית
איגוד ההתעמלות בישראל
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 .1כללי
.1.1

עונת הפעילות של איגוד ההתעמלות בישראל ("האיגוד") תיפתח בתאריך ה-
 1.10.2019ותסתיים ב.1.8.2020-

.1.2

רישום המתעמלים לאיגוד מתבצע דרך אתר הרישום של האיגוד ( )LOGLIGבכתובת
.www.loglig.co.il

.1.3

מערכת הרישום תיפתח לרישום (לנוחיותכם) החל מה  .1.9.2019אישור מתעמלים
במערכת יחל עם פתיחת עונת הפעילות.

.1.4

שימו לב! מועדי הרישום לאיגוד השתנו .יש לקרוא היטב את נוהל  5.1שלהלן.

.1.5

מצ"ב מדריך רישום לעונת .2019-2020

.1.6

בכדי להתחיל פעילות רישום ב  LOGLIGנדרש להעלות למערכת את טופס אישור כיסוי
ביטוחי העדכני לעונת  ,2019-2020לעדכן את מורשי החתימה והרכבם בשדות
המתאימים ולהעלות טופס מתאים .רק לאחר השלמת שדות החובה והעלאת טפסים
כאמור ,תוכל אגודה להמשיך בביצוע פעולות באתר.

.1.7

נדרש להעלות לכל מתעמל טופס הצהרה בנושא ביטוח .ההצהרה זמינה באתר האיגוד.

.1.8

הרישום לכל התחרויות המוכרות על ידי האיגוד יתבצע במערכת הרישום של האיגוד,
ורק לאחר אישור רישום המתעמלים.

.1.9

תשלומים-
• אגודה שיש לה חוב מעונת פעילות  2018-2019לא תוכל לקבל הרשאה למערכת
הרישום ,וזאת עד להסדרת החוב במלואו.
• בכדי להתחיל פעילות במערכת כל אגודה נדרשת להעביר תשלום מיסים שנתיים.
• תשלום עבור רישום מתעמלים והשתתפות בתחרויות יתבצע אל מול קבלת דרישת
תשלום מהאיגוד.
• לבירורים בנושאים כספיים ניתן לפנות לזוהר פופל  /אירנה סושקוב.
3

איגוד ההתעמלות בישראל
ע"ר 58-024-492-9

ISRAEL GYMNASTICS FEDERATION
TEL-AVIV NATIONAL SPORT’S CENTER
2 SHITRIT ST. TEL-AVIV

מרכז הספורט הלאומי תל-אביב

TEL: 972-3-6491476/7 FAX 972-3-6491478

רח' שיטרית  2תל-אביב 69482

E-mail: office@gymnastics.org.il

טל'  03-6491476/7פקס 03-6491478
Web Site: http://www.gym.org.il

 .2מועדים

אירוע
מועדי רישום מתעמלים

תאריך התחלה וסיום
 1/10/2019-29/2/2020חלון רישום א'
 1/4-30/4/2019חלון רישום ב'
 1/5סגירת מערכת הרישום

עונת הפעילות

1/10-31/7
פגרה רשמית 1/8-30/9

העברת מתעמלים

כהתאם למפורט בנוהל העברות  5.2בספר הנהלים
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 .3נהלים בנושא רישום
 1.1נוהל רישום לאיגוד
אושר בהנהלה בתאריך7.3.2016 :
עודכן בהנהלה בתאריך26.6.2019 :
רישום אגודה חדשה
 .1על האגודה המעוניינת להירשם לאיגוד ההתעמלות בישראל להעביר את המסמכים הבאים:
א .אישור רישום עמותה מרשם העמותות.
ב .פרוטוקול של העמותה המאשר הצטרפות לאיגוד ההתעמלות.
ג .אישור מורשי חתימה באגודה
ד .טופס סיפוח -זמין באתר איגוד ההתעמלות.
ה .במידה ושם האגודה כולל "הפועל" או "מכבי" -עליה לקבל אישור ממרכז הפועל /מכבי
בהתאמה לשימוש בשם שלהם.
ו .תשלום דמי רישום +מיסים שנתיים של אגודה חדשה -בהתאם לטבלת התעריפים.
ז .רשימה המונה  15מתעמלים לפחות אשר מועמדים להירשם באיגוד.
.2

ההחלטה בדבר קבלת אגודה (חברה לעמותה) או אי קבלתה ,תידון ותוכרע בהנהלת האיגוד.
א .ערעור על החלטת קבלה או אי קבלה של חברה יהיה בפני בית הדין העליון של העמותה.
ב .פקיעת חברות של אגודה תתבצע בהתאם לתקנון האיגוד.

רישום מתעמלים לאיגוד
 .3כל פעולות הרישום /חידוש רישום של מתעמלי האגודות יתבצעו דרך אתר הרישום של איגוד
ההתעמלות בכתובתhttps://www.loglig.com :
 .4מועדי רישום-
• הרישום לאיגוד יתאפשר החל מיום פתיחת מערכת הרישום ועד ליום . 28/29.2
• במהלך חודש אפריל ייפתח חלון רישום נוסף.
• החל מיום  1.5תיסגר מערכת הרישום ולא יתאפשר רישום לשנת הפעילות הנוכחית.
 .5אך ורק מורשה חתימה /בעל תפקיד בכיר מטעם האגודה יוכל לקבל שם משתמש +סיסמא
לטובת ביצוע פעולות באתר הרישום.
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 .6רשאים להירשם לאיגוד" -ספורטאי רשום באיגוד חייב להיות אזרח ישראלי או מי שעלה ו/או
זכאי לעלות לארץ לפי חוק השבות ושהה בארץ לפחות  3חודשים ברציפות טרם רישומו או מי
שמחזיק ברישיון לישיבת ארעי בישראל מסוג א' ( 5ארעי כללי) כקבוע בתק' ( 6ב) לתקנות
הכניסה לישראל ,תשל"ד ,1974-וקיים כל דרישות הרישום שלהלן.
 .7רישום  /חידוש מתעמלים חדשים.
על מנת לרשום מתעמלים חדשים ו/או לחדש רישום מתעמלים מעונה קודמת באתר לאיגוד
ההתעמלות בישראל יש לבצע את הפעולות הבאות:
• רישום כל הפרטים המזהים המחייבים בהתאם לנדרש באתר הרישום.
• טעינת מסמכים:
א .תמונת המתעמל/ת -תמונה מהכתפיים ומעלה ,רקע חלק ,קובץ  JPGבלבד.
ב .ספח ת.ז של המתעמל/ת.
ג .בדיקה רפואית של המתעמל/ת בתוקף מיום הרישום ועד סיום שנת הפעילות.
ד .הצהרת מתעמל (בענייני ביטוח) חתומה על-ידי ההורה והאגודה.
• תשלום -בהתאם לטבלת התעריפים המפורסמת באתר איגוד ההתעמלות.
 .8הנחיות והוראות שונות:
אגודה ו/או מתעמל/ת אשר לא רשומים כנדרש בהתאם לנוהל זה לא יוכלו להירשם לתחרויות
מאושרות על ידי האיגוד ו/או להשתתף בכל אירוע רשמי מטעם האיגוד ,אלא במקרים החריגים
המנויים להלן:
• ילדי שגרירים ו/או בעלי תפקיד רשמיים לאחר ששהו בארץ תקופה שעולה על שנה אחת ,בכפוף
להצגת מסמכים המאמתים ומבהירים את טיב השליחות ,בקשה רשמית מהאגודה הקולטת וכן
הצגת בדיקה רפואית וביטוח בתוקף של המתעמל המבקש ,בהתאם לחוק הספורט ותקנותיו
ונהלי האיגוד.
• ילדי אומנה ו/או אימוץ שטרם הוסדר מעמדם החוקי בארץ בכפוף להצגת מסמכים המאמתים
ומבהירים את מעמדו של המבקש ,בקשה רשמית מהאגודה הקולטת וכן הצגת בדיקה רפואית
וביטוח בתוקף של המתעמל המבקש ,בהתאם לחוק הספורט ותקנותיו ונהלי האיגוד.
• במקרים חריגים כמפורט להלן תותר ההשתתפות בתחרויות האיגוד כמתעמלים מן המניין ,וזאת
למעט השתתפות באליפויות ישראל -בהן תותר השתתפות "מחוץ לתחרות" וללא ניקוד איכות
מזכה לאגודה הקולטת.
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טבלת התעריפים
קטגוריית רישום
רישום מתעמל חדש
חידוש רישום מתעמל
מיסים שנתיים לאגודות
דמי פתיחת אגודה
תשלום בגין מעבר קטין
לא בהסכמה*
השתתפות בתחרות**
השתתפות בתחרות
קבוצתי**

תעריף מוקדם -עד ה  1.1תעריף מאוחר -החל מה
2.1
₪ 70
₪ 70
₪ 140
₪ 70
₪ 1,600
₪ 1,400
₪ 600
₪ 600
₪ 250
₪ 250
₪ 60
יחושב לפי מספר
מתעמלים עד מקסימום
₪ 360

₪ 60
יחושב לפי מספר
מתעמלים עד מקסימום
₪ 360

*לא כולל מעבר בין אגודות במהלך תקופת הרישום המוקדמת ,לא כולל מעבר בעקבות סגירת
אגודה.
** בכפוף לנוהל רישום לתחרות
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 1.2נוהל העברות
אושר בהנהלה בתאריך7.3.2016 :
עודכן בהנהלה בתאריך26.6.2019 :
.1
•
•

•
•
.2

.3

.4

באיגוד ההתעמלות קיימת כיום עונת פעילות אחת (החלטת הנהלה מתאריך :)28.7.2015
עונת הפעילות מתחילה ביום  1.10ומסתיימת ביום  31.7בשנה שלאחריה.
לצרכי העברות מתעמלים תחולק עונת הספורט לשתי מחציות:
 oהמחצית הראשונה .1.1-28/29.2
 oהמחצית השנייה .1.3-31.7
פגרה רשמית מתחילה ביום  1.8ומסתיימת ב.30.9
אין מניעה לקיום תחרויות בפגרה בכפוף לאישור ספציפי מראש.
מועדי רישום –
• הרישום לאיגוד יתאפשר החל מיום פתיחת מערכת הרישום ועד ליום .28/29.2
• במהלך חודש אפריל ייפתח חלון רישום נוסף.
• החל מיום  1.5תיסגר מערכת הרישום ולא יתאפשר רישום לשנת הפעילות
הנוכחית.
הגדרות -
• אגודת האם  -האגודה בה רשום המתעמל.
• האגודה הקולטת  -האגודה אליה מעוניין לעבור ,ואשר מעוניינת לקלוט את
המתעמל המבקש.
ככלל ,מעבר מתעמלים בין אגודות יכול להתבצע באחד משלושת האופנים המפורטים
להלן:
• אי חידוש רישום  -מעבר בין אגודות במהלך תקופת הרישום המוקדמת (1.9-
 -)31.12לכל אגודה זכות לחדש את המתעמלים שהיו רשומים באגודתה בשנת
הפעילות הקודמת עד ליום  31.12בשנת הפעילות העוקבת .משלא חידשו רישום
מתעמלים כאמור ,חופשיים מתעמלים אלו לעבור לכל אגודה אחרת ללא הגבלה
החל מיום  1.1בשנת הפעילות העוקבת.
• העברה בהסכמה – כאשר מתעמל מבקש לעבור לאגודה הקולטת ולאגודת האם
אין התנגדות תתבצע העברה בהסכמה ,וזאת במהלך חודש ינואר וחודשי הפגרה
(אוגוסט-ספטמבר) בלבד באמצעות טופס מעבר בהסכמה.
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• העברה שלא בהסכמה –כאשר מתעמל מבקש לעבור לאגודה הקולטת ולאגודת
האם יש התנגדות למעבר כאמור אזי תתבצע העברה שלא בהסכמה וזאת בהתאם
לתנאים שלהלן:

העברה עד גיל 15
א .אם הוגש טופס בקשה להעברה בפגרה לרבות במהלך המחצית הראשונה של עונת הפעילות,
יתבצע המעבר ב.1.3-
ב .אם הוגש טופס בקשה להעברה במהלך המחצית השנייה של עונת הפעילות ,יתבצע המעבר ב-
.1.8
העברה בין גילאי 15-17
א .אם הוגש טופס בקשה להעברה במהלך חודשי הפגרה ,יתבצע המעבר ב.1.3-
ב .אם הוגש טופס בקשה להעברה במהלך המחצית הראשונה של עונת הפעילות ,יתבצע המעבר ב-
.1.8
ג .אם הוגש טופס בקשה להעברה במהלך המחצית השנייה של עונת הפעילות ,יתבצע המעבר ב-
 1.3של עונת הפעילות הבאה.
מעל גיל 17
כקבוע בחוק הספורט
 .5עלויות:
• מעבר בהסכמה – ללא עלות.
• מעבר שלא בהסכמה – .₪ 250
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