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 2018-19 לעונת-לצרף שיש ומסמכים לאגודה הרשמה טופס 
      )מהמדפסת רגיל נייר על לא( .עדכנית ,פספורט תותמונ 2 
 קטין של במקרה) הורה( האפוטרופוס של או ספח כולל זהות עודתת ילוםצ 
 .חולים קופת כרטיס ילוםצ 

 )דרכון הארכת דפי כולל ישראל לנבחרות מיועדיםל( דרכון צילום* 
 )18 לגיל מתחת ישראל לנבחרות למיועדים( קטין אישור* 
 תשלומים הסדרת 
 )האיגודים בכל לא( הרלוונטי לאיגוד הרשמה טופס 

 
 משפחה שם

                       
 

 פרטי שם      
 

 לידה תאריך       .ז.ת' מס      
 

      

 לידה ארץ       חולים קופת       נקבה/זכר
 של

 ת/ספורטאי

 עליה תאריך      
 של

 ת/הספורטאי

      

 רגישויות       נוסף מידע
 מיוחדות

              שמאל/ימין      

       מיקוד       ישוב       בית' מס       רחוב

 טלפון' מס
 בבית

 טלפון      
 סלולארי
 אישי

      E-MAIL 
 ל"דוא

      
      

. סלולארי       האב שם
 האב

       האם. סלולארי       האם שם      

 :בגדים מידת
 חולצה

 
      מכנסיים      

 
 

 
      נעליים

       הערות        אחר

 .לתלמידיםוסטודנטים לתלמידים
       ס"בי פקס       ס"בי טלפון       כיתה       ס"בי

 גיוס לקראת או בסדיר לחיילים
 .א.מ       שחרור.ת       גיוס.ת

 
 'ביח. טל      

 
      

 מעמד
       'ביח פקס בצבא מעמד

 לעובדים
 טלפון      :העבודה מקום שם

 
      הערות       פקס      

 )צילום לצרף( בלבד באנגלית בדרכון הרישום לפי בדיוק בינלאומיים באירועים להשתתף והמתכוננים לנבחרות מיועדים
       תוקף       דרכון' מס       פרטי םש       משפחה םש

 . ספורטאי המציין התא יד על X יסמן כספורטאי להירשם המעונין כל. עוסק הנך בהם הפעילות תחומי את לסמן נא

 לשמש ומעוניין כשופט שהוסמך מי. האישור או התעודה צילום ולצרף מאמן המסמן התא יד על X יסמן מאמן או מדריך תעודת בידו שיש מי

 מהות את יציין אחר או הנהלה חבר כגון, באגודתו או ספורט באיגוד אחר בתחום פעיל כל. זאת המסמן התא יד על X יסמן העונה במהלך כשופט
 .כולם את למלא יש, תפקידים' מס למלא יכול אדם. המתאים בתא התפקיד

 בעמותה הספורט ענף את לסמן נא
 סיוף   אגרוף 
 , ימי ספורט   אקרובטיקה 
 ביאטלון עד מודרני 5 קרב  קלה אתלטיקה 
 קליעה  סנוקר, ביליארד 
 רוגבי   האבקות 
 סלונים ריקודים    ודו'ג 
 שו או פו קונג                   הוקי 
 ____________ אחר  אומנותית התעמלות 
 ____________ אחר    טניס 
 אחרים תפקידים בעלי  שולחן טניס 
 מאמן   טקוונדו 
 שופט   טריאתלון 
 הנהלה   טרמפולינה 

 )ר"ע( ןולקשאב טרופסה םודיקל התומע
 58-035617-8 'סמ
  5 םוכרכ ,םיבתכמל :ונידרשמ

 7876305 ןולקשא
   052-3334474 יראלולס

 ash.sports@gmail.com  ל"אוד
  

 
 
 

 טרופספ תנומת
 .קיבדהל אל.ךדשל
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 כדוריד 
   
 

 צדדי דו בטופס לדף מעבר או הבא בעמוד המשך
 צדדי דו בטופס לדף מעבר או קודם מעמוד המשך

 
 

 )ולהפך נקבה בלשון גם כוונתו זכר בלשון הכתוב כל(   הצהרה
 קטין של במקרה לאפוטרופסו או/ו לספורטאי הנה ההצהרה

 :כדלקמן בזה מצהיר ,מ"הח אני
 . ומדויקים מלאים פרטים הינם ההצטרפות בטופס שמסרתי הפרטים .1
 .  הרלוונטי לאיגוד ובאמצעותה הספורט וקבוצת בעמותה לפעילות להצטרף ברצוני .2
 יגודא תקנון את גם ספורט לענף ובהצטרפי העמותה באתר שפורסמו כפי העמותה תקנוני את עלי מקבל אני .תקנון .3

 .להם בהתאם לפעול ומתחייב, )הרשמיים בפרסומים לעיין ניתן( הצטרפתי אליו הרלוונטי הספורט
 את יצגייב והן במועדוני פעיל/מאמן/כספורטאי הן הספורט איגודוב העמותה בפעולות פעילותי במסגרת כי לי ידוע. ביטוח .4
 נא .העמותה לידי כנדרש המידע כל את שהעברתי ובתנאי הספורט בחוק המתחייב הביטוח י"עפ רק ת/מבוטח אהיה ,איגודה

  .ותקנותיו, הספורט בחוק במופיע העצמית ההשתתפות לתנאי לב לשים
, האיגוד את בייצגי והן במועדוני כספורטאי הן הספורט ובאיגוד העמותה בפעולות פעילותי במסגרת כי לי ידוע .רפואי .5
 מבחינה ה/כשיר הנני כי יקבע אשר ,הספורט בחוק המתחייב הדיווח חובת ואת הרפואיות הבדיקות את לעבור מחוייב אני

 .הספורט ואיגוד קבוצתי של וניםאימ לרבות, תחרותית ספורטיבית בפעילות להשתתף בריאותית
, הספורט חוק של דין לכל כפוף הנני .העמותה להנהלת בריאותי במצב שיחול שינוי כל על לדווח ת/מתחייב אני
 .תקופתיות סמים בדיקות כולל העולמית ההתאחדות וחוקי היציג האיגוד חוקי

, האיגוד את בייצגי והן במועדוני כספורטאי הן הספורט ובאיגוד העמותה בפעולות פעילותי במסגרת כי לי ידוע .שיפוטי .6
 ההתאחדות ותקנוני .הרלוונטי האיגוד תקנוני ,הספורט חוק, העמותה תקנון י"עפ והשיפוטיים המשמעתיים להליכים מחוייב אני

 .הרלוונטית העולמית
 עבורי מתחרה כרטיס להוצאת באיגוד רישומי חידוש/לרישומי תנאי הנה זו צהרהה נכונות כי לי והוסבר ידוע .7

 .ספורטה ואיגוד קבוצתי של תחרויותו אימוניםב ולהשתתפותי
 .משמעתי לדין להעמדה ה/צפוי ואהיה רישומי יבוטל, כוזבת ל"הנ הצהרתי כי ייווכח אם .8
 בכל אחראי יהיה ולא אינו בשמו או מטעמו מי או/ו האיגוד וכי, הבלעדית אחריותי על הנה זו הצהרתי כי לי ידוע .אחריות .9

 .הספורט בחוק המכוסה למעט, בעקיפין ובין במישרין בין, שהיא צורה
 ,עמותהה תלטוב סוג ומכל רפואית סודיות על ויתור כתב גם מהווה זו הצהרה על חתימתי .רפואית סודיות על ויתור .10
 משחררם והנני הרלוונטית העולמית ההתאחדות ,שלטוני גוף כל או/ו ל"צה שלטונות או/ו רפואי מוסד או/ו גוף כל לגבי איגודה

 או/ו מידע מסירת בגין תלונה או/ו טענה כל כלפיהם לי תהיינה ולא הבריאות מצבי לגבי רפואית סודיות על שמירה מחובת
 המידע .הספורט חוק פי על בשמי ולקבלה נדרשת רפואית בדיקה כל לי להזמין םמסמיכת כן כמו. הבריאותי מצבי לגבי מסמכים

 .אחרת בחוק נקבע אם אלא .הספורט בחוק הנדרש את רק וישמש כמובן לציבור נגיש יהיה לא
 שינוי. המרכזיים הנתונים אחד את להשפיע העלול שינו בכל העמותה מנהלי את מידית לידע מתחייב הנני. סטטוס שינוי .11
  . הספורט חוק לפי ספורטאים ביטוח לצרכי סטטוס שינוי. הספורט מחוק כמתחייב בריאותי מצב
 הנוגע מסמך כל על זו הצהרתי ברוח בשמי לחתום, כוחו בא או העמותה מנהל של כוחו את מיפה הנני .כוח ייפוי .12

 למחנות הרשמה, ערעורים הגשת, לתחרות, לאיגוד הרשמה, תוצאותיהן קבלת, רפואיות בדיקות הזמנת: כגון המועדון לפעילות
 .'וכד ל"בצה ספורטאי למעמד מועמדות, העברות, אימון

 חתימות
  הספורטאי שם

            
 חתימת

 :הספורטאי
       :תאריך 

 .החותם החוקי האפוטרופוס של מידע, לקטינים
 /האפוטרופוס שם

 הכוח מיופה
 הקרבה סוג       .ז.ת      

 ....אם/אב
               תאריך      
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 חתימה
 

 
 )אחרת במכוון צוין אם אלא( ולהפך נקבה בלשון גם כוונתו, זכר בלשון הכתוב כל

 צדדי דו בטופס לדף מעבר או הקודם בעמוד התחלה
 
 
 
 
 

 


