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 1.9.2021מעודכן  - רשימת תעריפים אס"ח

 לאוגוסט.  31לספטמבר עד   וןראש –עונה 

 

 הערות בשקלים  פירוט

 דמי הרשמה 

לליגה ספורט  

 קבוצתית 

 )לא כולל כדורשת( 

לקבוצה אחת ולעונה   2,400

 אחת 

יתבצע עד   50%תשלום ראשון בגובה  .1

 של אותה ליגה.  3מחזור 

יתבצע   30%בגובה תשלום השני  .2

 במחצית של אותה העונה בליגה. 

  20%תשלום השלישי ואחרון בגובה  .3

יתבצע עד לפני רבע אחרון של אותה  

 העונה בליגה. 

 דמי שיפוט 

לליגה ספורט  

 קבוצתית 

 )לא כולל כדורשת( 

לקבוצה אחת ולעונה   2,000

 אחת 

ולעונה    לספורטאי/ת 100 כרטיס שחקן 

 אחת 

ספורט ופעילויות שונות  תקף לכל ענפי  .1

 תחת אס"ח.

 אם יש. רישום /לא כולל דמי הרשמה .2

של שעה  ליחידה אחת  200 שימוש באולם 

או   ורבע עד שעה וחצי

 שעתיים. 

תשלום יתבצע בתחילת החודש על פי   .1

 דיווח של שימוש חודש קודם.

ביטול של שימוש באולם בפרק זמן של   .2

 שימוש. שעות טרם מועד  24עד  48

ביטול של שימוש באולם בפרק זמן של מתחת    300

 שעות טרם מועד שימוש. 24ל

אישור כיסוי ביטוח  

 לאולמות )צד ג'( 

בהתאם  ללא תלות בכמות אישורים תשלום יחיד   1,000

לאותה שנה   לכמה אולמות שעמותה משתמשת

 . (31.12קלנדרית )ראשון לינואר עד  

 יתבצע לפני דיון ערעור.   100 הגשת ערעור 

  שינוי מועד משחק

 )דחייה או הקדמה( 

תשלום  , קבוצות מבקשות  2-במידה ו  .1 לקבוצה מבקשת.  50

 יתחלק ביניהן. 

תשלום יתבצע רק אם מועד משחק   .2

 השתנה בפועל עם אישור רכז הליגה. 

אם  ע"י הנהלת אס"ח ניתן לבטל תשלום  .3

 לבקשה. ה ומוצדקתיש סיבה חריג 
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מתייחס רק להעברה שחקן מקבוצה לקבוצה   לקבוצה קולטת.  50 העברה שחקן 

 . בתחילת העונה או/ובחלון העברות )"זר"(

אי הופעה למשחק או  

הודעה על אי  -ו /

  24-הופעה מתחת ל

שעות לפני מועד  

 המשחק 

להפסד טכני כפי שמופיע בטבלת צעדי  בנוסף   1,000

 משמעת.

הודעה על אי הופעה  

שעות עד   48- מתחת ל

שעות לפני מועד   24

 המשחק 

בנוסף להפסד טכני כפי שמופיע בטבלת צעדי    500

 משמעת.

אי הופעת לוגו אס"ח  

במדי משחק קבוצה  

 בליגה 

  למשחק.  200

לעונה  אחד לאדם  200 זכות מדיה 

ספורט  אחת )בכל ענפי 

  ופעילויות ספורט

 (בישראל מקומיות

 מחיר זה ללא הגדרת תפקיד איש מדיה.  .1

מועדון  ל MEDIAגופייה אס"ח יעניק  .2

 בעל תפקיד. שיעביר ל 

אחר  ניתן להעביר גופיה אדם לאדם  .3

 באותו מועדון. 

   230 טיפול פיזיותרפיסטי 

 

 


