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{English version Follows} 

 

 2222-2222 עונת, מדריך הצטרפות

 ,שחקנים  והורים יקרים שלום רב

 .א"בייסבול וסופטבול ת, מזכר זה מרכז את מה שאתם צריכים לדעת על מועדון הספורט

 .אנא קיראו אותו בעיון

 

 חזון .1

ושם המסע שלנו , שהרי מתחת לספורטאי האיכותי צריך להתקיים אדם איכותי, במועדון שלנו אנו מאמינים בבניית אנשים צעירים ואיכותיים

על ( שעליו יש לנו שליטה מלאה)בחשיבות העליונה של התהליך , אנו מתמקדים בבניית הרגלי עבודה המייצרים בסיס איתן להצלחה. מתחיל

 . יומי-אלא היא מסע יום –ובכך שהצלחה איננה יעד (, אין לנו שליטה, על פי רוב, שעליהן)צאות פני התו

תפיסת הבייסבול שלנו . מאתגרת ומעצימה, בטוחה, מטרתנו היא להעניק לשחקנים הצעירים חוויה ספורטיבית מהנה, ברמת ספורט הבייסבול

הפאזל . אבל הוא מחולק לתפקידים ומהלכים אינדיבידואלים, מנם ספורט קבוצתיבייסבול הוא א. שמה דגש רב על השחקן האינדיבידואלי

 .והצלחות משלו, אתגרים משלו, לכל תפקיד ייחוד משלו. שמרכיב קבוצת בייסבול איכותית בנוי מתשעה חלקים מובהקים

אנו מייחדים . עולמות לא פחות חשובים ישנם, ועולם הבייסבול בפרט, אנחנו מאמינים שעם כל החשיבות של עולם הספורט בכלל, לבסוף

 .ואנו מקפידים להיות קשובים לצרכים של הילדים בסוגיה זו, חשיבות להתמדה והשקעה בלימודים בביה״ס

 

 התכנית המקצועית .2

a. לפי החלוקה הבאה, שנת הבייסבול מתחילה בספטמבר ומסתיימת ביוני: שנת הבייסבול: 

 .ואימונים ראשוניים, התנעה, התארגנות: בספטמבר עד סוף החגים 1 ○

 .אימונים אינטנסיבים ומשחקי ידידות(: דצמבר-אוקטובר)סוף החגים עד תחילת העונה הגשומה ○

 .אימונים פונקציונלים בהתאם למתקנים הזמינים ולמזג האוויר(: פברואר-ינואר)העונה הגשומה ○

יגה במסגרת האיגוד הישראלי אימונים אינטנסיבים ומשחקי ל(: יוני-מרץ)סוף העונה הגשומה ועד הקיץ ○

 .לבייסבול

b. הממוקם בפינת הרחובות אבן גבירול ושדרות , האימונים של המועדון  נערכים במגרש הבייסבול בספורטק בת״א : אימונים

אימון ביום שישי : מתקיימים לפחות שני אימונים בשבוע. בשכונת כוכב הצפון" הכוכב"רוקח ובתקופת החורף בבית ספר 

אנחנו מצפים מהשחקנים . ועד נוסף בשבוע שיוחלט בשבועות הראשונים בהתאם ליכולות השחקנים והוריהםואימון במ

. ההבדל בהתקדמות המקצועית של שחקן שמתאמן פעמיים בשבוע לעומת פעם בשבוע הוא דרמטי. להגיע לכל האימונים

אבל בחלוקה נכונה של העומס בין משפחות  ,אנחנו יודעים שהגעה לאימון באמצע השבוע כרוכה במאמץ של הורים עובדים

 .שגרות בקרבה זו לזו הדבר הוא בר השגה ומהווה השקעה נבונה בילדים

c. ומכנסי בייסבול, כובע, השחקן יקבל סט מדים הכולל חולצת בייסבול(, להלן)לאחר תהליך הרישום והתשלום : מדים וציוד .

, הקבוצה תעמיד לרשות השחקנים קסדות חבטה. נוספים לרשותו תהיה גם האפשרות לרכוש אביזרי לבוש וספורט

ובמיוחד , באופן טבעי הוא ירצה לרכוש ציוד לשימושו האישי, ככל שהשחקן יתמיד ויתקדם, עם זאת. וכפפות, מחבטים

 .אנחנו עומדים לשרותכם כדי לאתר את הציוד המתאים ביותר. כפפה

d. קיימות במסגרת האיגוד הישראלי לבייסבול , מועדון הבייסבול מעבר לליבת הפעילות במסגרת: תכנית העשרה ונבחרות

המועדון שלנו עובד בתאום מלא עם האיגוד . ותכנית אקדמיה לבייסבול, נבחרות לאומיות בגילאים שונים, תכנית העשרה

 .כדי לאפשר לשחקנים המתאימים להתאמן בכל המסגרות הרלוונטיות
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 הצטרפות  .5

, הפרטים שתמסרו במהלך הרישום הם לשימושינו בלבד. הרישום באתרום לקבוצות יתבצע באמצעות טופס הריש: רישום .5.1

לטובת ביטוח או לטובת : לדוגמא)ולעולם לא נעביר אותם לצד שלישי שאינו הכרחי לקיום התקין והסדיר של הספורט 

 - מנהל המועדון ליונתן מזרחיניתן לפנות , במידה ויש שאלות לגבי רישום ותשלום(. רישום במנהל הספורט

TlvSharks@gmail.com 

 

 :הגילאים לרישום

  'יב-'כיתות י :וניורס'ג ○

  'ט-'כיתות ח :קאדטס ○

 'ז-'כיתות ה: ליג-ליטל ○

  'ד-'כיתות ג :ובניילס'ג ○

  'ב-'כיתות א :זמיינור ○

 גן : בול-טי ○

 .אנא פנו אלינו לפרטים. יתאפשרו במקרים פרטנייםחריגות בגיל  ■

 

 

 :התשלום יתבצע במהלך הרישום באתר לפי המחירים הללו. כל שחקן זכאי לאימון הכרות חינם: תשלום .5.2

 2122: בול-טי ○

 2222: מיינורז ○

 2222: ובניילז'ג ○

 2552: ליג-ליטל ○

 2552: קדטס ○

 2552: וניורז'ג ○

 

 : הערות נוספות בנוגע לתשלום

 ש"ח. 022יקנה הנחה של  2222 אוגוסטב 12-ההנחת רישום מוקדם: תשלום עד לתאריך  ●

על מנת לקבל הנחת בן משפחה יש לרשום את כל הילדים הנחה על רישום בן משפחה נוסף.  02%: הנחת בני משפחה ●

ליונתן ר אנא העב, לאחר אישור בדוא״ל על התשלום. באינטרנט ולשלם מחיר מלא באמצעות ההרשמה האינטרנטית

 .לקבלת זיכוי על ההפרש בגין הנחת בני משפחה

 :מדיניות רישום והחזרים כספיים ●

ל "הסכום הנ. ח"ש 252של , ללא אפשרות  להחזר, בזמן הרישום תגבה עמלת רישום התחלתית: רישום ותשלום ○

הנחיות תשלום מלא לפעילות שנתית ייגבה בהתאם לסכומים ול. הינו חלק מהתשלום השנתי ואינו בנוסף

 .עם תחילת העונה, על כל שחקן לבצע את ההרשמה והתשלום בסמוך להרשמה. שפורסמו באתר בעת ההרשמה

שחקן שהפסיק לשחק יקבל את כספו בחזרה ללא דמי : תשלומים לא מנוצלים יוחזרו בתנאים הבאים: החזרים ○

, באפריל 1-תשלומים לאחר הלא יוחזרו . בחישוב מסוף החודש שבו הפסיק את פעילותו( ח"ש 252)הרישום 

2222. 

הבדיקה . חייב כל שחקן לעבור בדיקה רפואית אחת לשנה בתחנה מוסמכת לרפואת ספורט, לפי חוק הספורט: בדיקת ספורט .5.2

למציאת התחנה הנוחה , שכן אין באפשרות מועדון הספורט או האיגוד לארגן בדיקה קבוצתית במגרש, באחריות השחקן

mailto:TlvSharks@gmail.com
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בשדה ׳סוג מוסד׳ ) https://institutions.health.gov.il/Institutions/57שרד הבריאות בכתובת אנא בקרו באתר מ, לכם

 (.בחרו ׳תחנות לרפואת ספורט׳

פציעות נפוצות , פיזי בין השחקנים וככללאין כמעט מגע . ספורט הבייסבול הוא ספורט בטוח יחסית: ביטוח תאונות אישיות .5.5

עם . בד״כ מנוחה לא ארוכה פותרת את מירב האתגרים הפיזיים של הספורט. הן תוצאה של שימוש יתר ולא של טראומה

כל השחקנים הלומדים . כמו בכל ספורט קיימת האפשרות בהן שחקן יכול להיפצע בצורה שתחייב התערבות רפואית, זאת

במידה וילדיכם אינו לומד במוסד חינוכי מוכר  .כר מכוסים ע״י פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידבמוסד חינוכי מו

 )לדוג' חינוך ביתי(, אנא פנו אלינו לצורך הסדרת הביטוח.

המתקן נגיש . מגרש הבייסבול בספורטק ת״א: ׳ מתרכזת באתר מרכזיRiver Sharksהפעילות של ׳תל אביב : הסעות .5.5

, כדי להקל על העומס. וחלקם יסתמכו על הורים מסיעים, אבל חלופה זו לא זמינה לכל השחקנים, ציבורית מבחינת תחבורה

 . הורים שיתארגנו להסעות קבוצתיות עם הורים לשחקנים שגרים בקרבת מקוםמליצים לאנחנו מ, במיוחד בימות השבוע

אנו מעודדים עצמאות . מתפקוד הקבוצה, אך משני, במועדון שלנו אנו מתייחסים להורים כחלק אינטגרלי: תפקיד ההורים .5.5

חשוב לנו , עם זאת. כמובן נשמח לכל עזרה שתוכלו להציע בארגון הלוגיסטי והתפעולי של הקבוצה. של השחקנים שלנו

, נשמח להסביר. להדגיש את האחריות והבלעדיות שאנו מעניקים למאמני הקבוצה בהחלטות הקשורות לספורט הבייסבול

ובוודאי נפנה אליכם לדיון ועצה לגבי החלטות חריגות , שיקולי בייסבול כאלה ואחרים הנוגעים לילדיכם, הסבירבמסגרת 

הסגל המקצועי ידחה בכל , עם זאת(. מעבר קבוצת גיל או המלצה להפסקת או הגברת פעילות, לדוגמא)הקשורות בילד 

וכל , מיקום בסדר החובטים, תפקידי שדה, זה זמן משחק ובכלל, תוקף כל ניסיון התערבות בהחלטות הבייסבול השגרתיות

אלא , התערבות כזו לא רק שמפריעה להתנהלות הסדירה של הקבוצה, מניסיוננו. דבר אחר הקשור להתנהלות הספורטיבית

בעשרות שנים של פעילות ספורטיבית עדיין לא נתקלנו . מתבצעת ההתערבות, לכאורה, פוגעת ישירות בשחקן שלמענו

 .בשחקן שמעמדו בקבוצה השתדרג בעקבות התערבות הורים ׳לטובתו׳

 

 צרו קשר .5

לאשר , ישנה חשיבות מירבית לעמוד בקשר עם המאמן. שמרבית התקשורת הקבוצתית תעבור דרכה WhatsAppלכל קבוצה תוקם קבוצת 

, כאשר אתם רואים הודעה בקבוצה; באופן אישיאל תגרמו למאמן לפנות להורים , אנא מכם. ולעדכן בשינויים, הגעה למשחקים ולאימונים

 .בהקדם השיבו

 

 :אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל דבר בדרכים הבאות, מעבר לכך

 052.545.4644 - יונתן מזרחי

 TlvSharks@gmail.com: דוא״ל

  www.telavivbaseball.com:אתר

  swww.facebook.com/telavivcomrade:פייסבוק

 

 

Play Ball!! 
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Dear players and parents, Hello, 

This memo summarizes what you need to know about the Tel Aviv Sports, Baseball and Softball Club. 

Please read it carefully.   

Vision 

In our club we believe in building young and quality people, because behind the quality athlete there must be a 

quality person, and that is where our journey begins. We focus on building work habits that produce a solid 

foundation for success, emphasizing the importance of the process (over which we have full control) as opposed to 

the results (over which, for the most part, we have no control), and that success is not a goal - it is a daily journey. 

At the baseball sports level, our goal is to provide young players with a fun, safe, challenging and empowering sports 

experience. We put the emphasis on the individual player. While baseball is a team sport, it is composed of 

individual roles and actions. The puzzle that makes up a quality baseball team is consists of nine distinct pieces. Each 

with its own uniqueness, its own challenges, and its own successes. 

Finally, we believe that with all the importance of sports in general, and baseball in particular,  the children have 

other priorities also.  We attach importance to perseverance and investment in schooling, and we make sure to be 

attentive to the needs of the children on this issue. 

  

The core program 

Baseball year: The baseball year begins in September and ends in June: 

September 1 until the end of the holidays: getting organized, starting, and initial training. 

End of holidays until the start of the rainy season (October-December): Intensive training and friendly games. 

Rainy season (January-February): Skill training according to available facilities and weather. 

The end of the rainy season until the summer (March-June): Intensive training and league games within the Israeli 

Baseball Association. 

Training: The club's training is held at the baseball field at Sportek in Tel Aviv, located at the corner of Ibn Gvirol 

and Rokach Boulevards and during the winter at the "Kochav" school in the Kochav Hatzafon neighborhood. There 

are at least two training sessions per week: training on Friday and training at an additional time of the week to be 

decided in the first weeks according to the abilities of the players and their parents. We expect the players to attend 
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all the training days. The difference in the progress of a player who trains twice a week versus once a week is 

dramatic. We know that coming to training in the middle of the week involves considerable effort for working 

parents, but if the burden can be distributed between the families this is achievable and is a wise investment in 

children. 

Uniforms and Equipment: After the registration and payment process (below), the player will receive a uniform set 

that includes a baseball shirt, hat, and baseball shorts. He will also have the option to purchase additional clothing 

and sports accessories. The team will provide players with batting helmets, bats, and gloves. However, as the player 

continues and progresses, he will naturally want to purchase equipment for his personal use, particularly a glove. We 

are at your service to locate the most suitable equipment. 

Enrichment program and teams: Beyond the core of the activity within the baseball club, there is an enrichment 

program within the Israeli Baseball Association, national teams of various ages, and an academy program for 

baseball. Our club works in full coordination with the association to allow the appropriate players to train in all 

relevant frameworks. 

  

Registration 

Registration: Registration for groups will be done using the form on the website. The details you provide during 

registration are for our use only, and we will never be passed on to a third party that is not required by the sports 

authorities. (for example: for insurance or for registration with the sports director).If you have any questions 

regarding registration and payment, you can contact Yonatan Mizrachi, club manager – 

TlvSharks@gmail.com 

The ages for registration: 

Juniors: grades 10-12 

Cadets: grades 8-9 

Little league: grades 5-7 

Juveniles: grades 3-4 

Minors: grades 1-2 

T-Ball: pre-school 

* Age anomalies will only be permitted on an individual basis. Please contact us for details. 

mailto:TlvSharks@gmail.com
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 Payment: Each player is entitled to free introductory practice. Payment will be made during registration on the site 

at these prices (entire year): 

T-Ball: 2122 NIS 

Minors: 2222  NIS 

Juveniles: 2222 NIS 

Little league: 2552 NIS 

Cadets: 2552 NIS 

Juniors: 2552 NIS 

Additional comments regarding the payment: 

Early registration discount: Payment by July 21, 2022 will entitle payers to a discount of NIS 100. 

Family discount: 10 percent for second family member, all children must be registered online and pay full price 

through the online registration. After confirming the payment by email, please forward to Yonatan for a credit for the 

difference in discounting family members. 

Registration Policy and Refunds: 

Registration and payment: At the time of registration, you will be charged an initial non-refundable registration fee 

of NIS 250.  This amount is included in annual payment.  Full payment for annual activity will be charged in 

accordance with the amounts and guidelines published on the site at the time of registration. Each player must make 

the registration and payment near the registration, with the start of the season. 

Refunds: Unused payments will be refunded under the following conditions: A player who stopped playing will 

receive his money back without the registration fee (250 NIS) calculated at the end of the month in which he stopped 

his activity. Payments will not be refunded after April 1, 2022. 

Sports examination: According to the Sports Law, every player must undergo a medical examination once a year at 

a certified sports medicine station. The test is the responsibility of the player, since the sports club or the federation 

cannot arrange a group test on the field, you must find the station that is convenient for you, Please visit the Ministry 

of Health website at https://institutions.health.gov.il/Institutions/57 (in the 'Type of institution' field, select 'Sports 

medicine stations'). 

Personal Accident Insurance: Baseball is a relatively safe sport. There is almost no physical contact between the 

players and as a rule, common injuries are the result of overuse and not of trauma. A short rest usually solves most of 

https://institutions.health.gov.il/Institutions/57
https://institutions.health.gov.il/Institutions/57
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the physical challenges of the sport. However, as with any sport there is a possibility that a player could be injured in 

a way that would require medical intervention. All players studying at a recognized Israeli educational institution are 

covered by a personal accident insurance policy for the student. If your child does not attend a recognized Israeli 

educational institution, please contact us. 

Transportation: The activities of Tel Aviv Reds take place at the baseball field at Sportek Tel Aviv. The facility is 

accessible in terms of public transportation, but this alternative is not available to all players, and some will rely on 

driving parents. To ease the burden, especially on weekdays, we advise parents to arrange group transportation with 

parents of players who live nearby. 

Parental role: In our club we treat parents as an integral, but secondary, part of group functioning. The parent’s 

primary role is to provide support and encouragement to the player, particularly when difficulties arise.  We 

encourage the independence of our players. Of course we will be happy for any help you can offer in the logistical 

and operational organization of the group. However, it is important for us to emphasize the responsibility and 

exclusivity we give to team coaches in decisions related to baseball decisions. We will be happy to explain, such and 

other baseball considerations concerning your children, and we will certainly turn to you for discussion and advice 

regarding unusual decisions related to the child (for example, age group transition or recommendation to stop or 

increase activity). However, the professional staff will oppose any attempt to interfere with routine baseball 

decisions, including playing time, field positions, placement in the batting order, and anything else related to athletic 

conduct. In our experience, such an intervention not only interferes with the regular conduct of the team, but directly 

harms the player for whom, ostensibly, the intervention is being made. In decades of sporting activity we have not 

yet encountered a player whose status in the team has been upgraded following parental intervention 'in his favor'. 

Contact 

Each group will have a WhatsApp group through which most of the group communication will pass. It is of utmost 

importance to keep in touch with the coach, to confirm attendance at games and training, and to update on changes. 

Please, do not make the coach contact the parents in person; when you see a message in the group, reply soon. 

Beyond that, you are welcome to contact us in any of the following ways: 

Yonatan Mizrachi - 052.545.4644 

Email: TlvSharks@gmail.com 

Website: www.telavivbaseball.com 

Facebook: www.facebook.com/telavivcomrades 

 Play Ball !! 


