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 בדיקות רפואיותביטוח ו .0

בדיקה חייבות על פי חוק הספורט לבצע לספורטאים )"אגודה"( ספורט אגודות  .5

, בהתאם לדרישות חוק ומילוי שאלון רפואי ה גופנית כלליתבדיקארגומטרית, 

 -" ו5991-"תקנות הספורט )בדיקות רפואיות(, תשנ"זהספורט והתקנות בו 

 נספח א', ב'. –" 4858-התש"ע תקנות הספורט )בדיקות רפואיות()תיקון ("

בהתאם  ל אגודה החברה באיגוד חייבת לבטח את ספורטאים הרשומים בהכ .4

וכל תיקון או עדכון שלהן או הוראת דין  5992-נות הספורט )ביטוח(, תשנ"התקל

 .שתבוא במקומן

הצהרה , לפני תחילתה של שנת הפעילותשנה, מידי לאיגוד ל אגודה תעביר כ .3

חתומה על ידי מורשי החתימה של האגודה, על קיום ביטוח לספורטאים 

 הרשומים בה, בהתאם להוראות חוק הספורט.

 רישום אגודה חדשה .2

אל, יפנו בבקשה בכתב אל עמותות המבקשות להירשם לאיגוד הרמת המשקולות בישר

 מזכיר האיגוד, ויפעלו לפי ההנחיות הבאות:

 המצאת מסמכים: .5

i. עותק של תקנון העמותה. 

ii. תעודת עמותה המאושרת על ידי רשם העמותות. 

iii. אישור מלכ"ר.   

 רישום ספורטאים: .4

i.  (3ספורטאים פעילים לפי נוהל הרישום )ראה סעיף  51לפחות 

ii.  בתקנון המשנה של האיגודתשלום אגרת רישום כפי המצוין. 

 הצגת אישורים: .3

i. שמו של מיופה הכוח של העמותה בפני האיגוד 

ii. הצגת זהות מורשי החתימה בעמותה והצגת דוגמאות חתימה 
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 רישום ספורטאים לאיגוד .3

שיהיו  פי הנהלים-איגוד"( תיעשה על" –ההרשמה לאיגוד הרמת המשקולות )להלן 
ובהתאם להוראות חוק הספורט "תקנות הספורט תקנון האיגוד, , בתוקף מעת לעת באיגוד

" 4858-התש"ע תקנות הספורט )בדיקות רפואיות()תיקון (" -" ו5991-)בדיקות רפואיות(, תשנ"ז
 וההנחיות הבאות:

 ספורטאי רשום באיגוד יכול להיות מי שהינו אזרח ישראלי. .5
 ייצוג המדינה יתאפשר רק לנושאי תעודת זהות ישראלית. .4
 ספורטאי יכול להיות רשום רק באגודה אחת. .3
משרדי האיגוד ברישום הספורטאים והנפקת כרטיסי הספורטאים תתבצע  .2

או גורם חיצוני אחר במקרה של החלטה על הפרטת האיגוד ובאחריות מזכיר 
 .ההליך

הזכות נתונה ל מסמכי הרישום יבדקו על ידי מזכיר האיגוד, והוא היחיד לו כ .1
 לטפל בהם.

ל ישיבת הנהלה, על רשימת הנרשמים על מזכיר האיגוד להביא מידע, בכ .8
 את זכותם להתחרות.  להם החדשה ועל ספורטאים 

על פי הודעה בכתב של רק מסמכי רישום ספורטאים תתאפשר ביקורת על  .1
 .מבקש אל הנהלת האיגודה

( נספח ג') רישום ספורטאי/תטופס הרשמת ספורטאי חדש תתבצע ע"י הגשת  .0
 הכולל:

 4 עדכניות תמונות פספורט  

  של הספורטאי/תדרכון תצלום תעודת זהות או . 

 והצהרת בריאות. מוכר ממכוןרפואית -מסמכים על כשירות גופנית 

 אחד ההורים בחתימת ת/חייב  18לגיל מתחת ת/ספורטאי. 

  טפסי ההרשמה יחתמו על ידי הספורטאי אישית ועל ידי נציג האגודה, לו
 זכות חתימה מוכרת באיגוד.

לא  הנדרשים בטופס ההרשמה פרטיםה מלואטופס הרשמה שאינו מכיל את  .9
 ייקלט ולא תתבצע הרשמה.

 
 
 

 חתימה תאריך שם ותפקיד 

חבר הנהלת  –יו"ר האיגוד, נחום אמיר  –אלי סדרס  הכין
 האיגוד

3.0.54  

יו"ר ועדת הביקורת של  -עו"ד גדיאל בלושטיין  בדק
חבר ועדת הביקורת של  -עודד סלע האיגוד, עו"ד 

חבר ועדת הביקורת של  -האיגוד, מר בליכי צ'רלי 
 האיגוד

  

   הנהלת האיגוד אישר

 
 


