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 תחולה ושינויים .1

 כל אחד מהגורמים הבאים: על חלות אלה תקנות .1.1

 הרשומים בעמותה;שחקנים  .1.1.1

קבוצות המשתתפות במסגרת פעילות של העמותה, כגון השתתפות  .1.1.2

 בתחרויות או אירועים שמארגנת העמותה;

בעלי תפקידים בקבוצות המשתתפות במסגרת פעילותה של העמותה,  .1.1.3

כגון מאמנים, מנהלים, מלווים או כל גורם אחר הפועל במסגרת 

 קבוצתית;

 מנהלי תחרויות; .1.1.4

 שופטים. .1.1.5

, באמצעות מוסדותיה המוסמכים, רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה, העמותה .1.2

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השינויים בתקנון המשמעת יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה, והם יהיו בתוקף  .1.3

 החל מיום פרסומם. 

זוהי אחריות בלעדית של גורמים הכפופים לתקנון זה לוודא את הנוסח העדכני של  .1.4

שמעת, ולא תתקבל כל טענה כי גורם לא היה מודע לשינוי בהוראות תקנון המ

 התקנון.

 תלונה משמעתית והגשת כתב אישום .2

המפורטים להלן יכול להגיש תלונה משמעתית לבדיקת היועץ כל אחד מהגורמים  .2.1

 המשפטי של העמותה:

 שחקן רשום בעמותה; .2.1.1

 קבוצה המשתתפת בפעילות במסגרת העמותה; .2.1.2

מארגן חיצוני של תחרות המוכרת על ידי העמותה  , בין אםמנהל תחרות .2.1.3

 ;ובין אם בתחרות המאורגנת על ידי העמותה

 שופט תחרות; .2.1.4

 הועד המנהל של העמותה; .2.1.5

תפרט את כל העובדות  . התלונהכנספח א'התלונה תוגש לפי הטופס המצורף  .2.2

סות את הטענה כי בוצעה לכאורה עבירת הצריכות לעניין, לרבות כל הראיות המבס

 .עתמשמ
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, בהחלטה בכתב, האם להגיש כתב אישום ויכריע היועץ המשפטי יבדוק את התלונה .2.3

 .על יסוד התלונה שהוגשה לבדיקתונגד הנילון 

החלטתו של היועץ המשפטי אם להגיש כתב אישום בגין תלונה תהא סופית ובלתי  .2.4

 ניתנת לערעור.

גיש ישהוגשה,  מצא היועץ המשפטי כי יש מקום להגיש כתב אישום על יסוד תלונה .2.5

. כתב האישום יכלול, לכל הפחות, את הפרטים כתב אישום נגד הנילון בתלונה

 הבאים:

 שם הנאשם; .2.5.1

 מהות כתב האישום; .2.5.2

 תיאור מפורט ומדויק של העבירה; .2.5.3

 מועד ביצועה; .2.5.4

 שמות עדים ככל שישנם כאלה. .2.5.5

סבר היועץ המשפטי, על יסוד מידע שהגיע לידיעתו, בין היתר באמצעות צילומי  .2.6

טלוויזיה או תיעוד ויזואלי אמין אחר, כי קיימת נסיבות המצדיקות הגשת כתב 

אישום נגד גורם פלוני הכפוף להוראות תקנון זה, יהיה רשאי היועץ המשפטי להגיש 

 כתב האישום בגין הפרה זו.

 כתב אישום יישלח לנאשם באחד מהדרכים הבאות: .2.7

 ן המשמעת.שעות לפני הדיון שיקבע בפני דיי 72 –דואר רשום  .2.7.1

שעות לפני הדיון שיקבע  24 –שליח, מסירה אישית או הודעה טלפונית  .2.7.2

 בפני דיין המשמעת.

שעות לפני הדיון  24 –דואר אלקטרוני, לפי הכתובת שבידי העמותה  .2.7.3

 שיקבע בפני דיין המשמעת.

 דיין המשמעת .3

 ינוימ .3.1

 דיין המשמעת ימונה על ידי הועד המנהל של העמותה. .3.1.1

 מוסד של בסמכותו ואין ריבוני בדיוניו ובהחלטותיודיין המשמעת יהיה  .3.1.2

 .בהם להתערב כלשהו

 הדיון בפני דיין המשמעת .3.2

דיין המשמעת לא יהיה קשור בדין מהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין  .3.2.1

 הנהוגים בבתי המשפט.



 

 

 

- 4 - 

 

דיין המשמעת יקבע את מועדי הישיבות של הועדה, והוא מוסמך לקבוע  .3.2.2

 לבטלו, והכול בכפוף ליתר הוראות תקנון זה.את המועד, לדחותו או 

דיין המשמעת יתנהל בדרך שתיראה לו כמועילה ביותר להכרעה מהירה  .3.2.3

 וצודקת.

דיין המשמעת יפסוק לפי מיטב שיקוליו, הכרתו ומצפונו המשפטי, על פי  .3.2.4

 תקנוני העמותה ולפי תקדימי בית הדין העליון.

פומבי, אלא אם קבע הדיין, דיין המשמעת ידון, בכל עניין הבא בפניו, ב .3.2.5

לבקשת בעל דין או כל גורם אחר, כי הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. 

 החליט הדיין לקיים דיון בדלתיים סגורות, יציין נימוקיו בהחלטה בכתב.

דו"ח שופט יהווה ראיה מכרעת לגבי אירועים שהתרחשו בשדה המשחק,  .3.2.6

 לאחר סיומו. סביבתו ומתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלכו או

, לפי ראות עיניו או וחקירה עדות למתן להזמין רשאידיין המשמעת  .3.2.7

 תפקיד בעמותה ממלא, קבוצה נציג, שופט, שחקן כל לבקשת צד לדיון,

 הופעה אי. הבהזמנ כמפורט שנקבע במועד להופיע המוזמן ועל, פעיל או

 .המשמעת וןתקנ על עבירה תהווה ל"כנ

משמעתי לאחר שהוזמן כדין, רשאית הועדה לברר לא הופיע נאשם לדיון  .3.2.8

 את התלונה נגדו בהיעדרו ולפסוק לפי החומר המצוי בפניה.

יום ממועד הגשת כתב  30-החלטה בכתב אישום תינתן לא יאוחר מ .3.2.9

אישום. בסמכות דיין המשמעת להאריך מועד זה בהחלטה מנומקת 

 ומעמים מיוחדים שיירשמו.

יסיים את הדיון בכל כתב אישום בתום דיין משמעת הדן בכתב אישום  .3.2.10

הישיבה הראשונה. בכל מקרה שהדיין יראה הכרח לקיים יותר מדיון 

אחד על מנת להכריע בכתב האישום, יוכל לעשות זאת, בתנאי שתינתן על 

כך החלטת ביניים מנומקת אשר תקבע מה יהיה דין הנאשם עד למתן 

 ההחלטה הסופית.

 ת רשאי להסתייע בטוען מטעמו.נאשם המופיע בפני דיין המשמע .3.2.11

 העמותה תיוצג על ידי היועץ המשפטי. .3.2.12

 פרסום החלטות .3.3

דיין העמותה תפרסם באתר האינטרנט של העמותה את החלטות  .3.3.1

 .המשמעת

להורות לעמותה שלא לפרסם החלטה  רשאי דיין המשמעתעל אף האמור,  .3.3.2

 באתר, מטעמים מיוחדים שיצוינו בהחלטה.
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 עתדיין המשמערעור על החלטת  .3.4

ניתן להגיש ערעור על החלטות דיין המשמעת לבית הדין העליון, בהתאם  .3.4.1

 להוראות תקנון בית הדין העליון.

, בהתאם הוגש ערעור על החלטת דיין המשמעת לבית הדין העליון .3.4.2

 :להוראות תקנון בית הדין העליון

עד אשר תשונה או  בתוקפה החלטת דיין המשמעתתעמוד  .3.4.2.1

 ין העליון.תבוטל על ידי החלטת בית הד

עיכוב של ביצוע  שאי לבקש מבית הדין העליוןהמערער ר .3.4.2.2

 .העונש עד הישמע הערעור

הנאשם לבקש מדיין היה מדובר בעניין דחוף בנסיבות העניין, יהא רשאי  .3.4.3

 המשמעת לעכב את ביצוע העונש עד הגשת הערעור, בכפוף להתחייבות 

שעות ממועד  24הנאשם להגיש ערעור לבית הדין העליון על ההחלטה תוך 

החלטת דיין המשמעת. לא הגיש הנאשם ערעור כאמור בהתחייבותו, 

העונש יבוצע באופן אוטומטי, ומבלי צורך לקבל החלטה נוספת של דיין 

 המשמעת.

 בית הדין העליון .4

 הדין בית דיין המשמעת הוא של החלטה לבטל או לשנות הרשאי היחיד המוסד .4.1

 העליון., בהתאם לתקנון בית הדין העליון

 עבירות .5

פרט או קבוצה המבצעים עבירות מן העבירות המפורטות להלן, או מנסה, או משדל,  .5.1

או מסית או מדיח, או קושר קשר לבצע עבירה מן העבירות להלן, יהא צפוי לאחד או 

 יותר מהעונשים המפורטים בתקנון זה:

 ;במסגרת משחק או תחרות התנהגות בלתי הולמת או בלתי ספורטיבית .5.1.1

 ;במסגרת משחק או תחרות יעה בשחקן יריבפג .5.1.2

 ;במסגרת משחק או תחרות העלבת שופט המשחק .5.1.3

 ;במסגרת משחק או תחרות איום פיזי או מילולי על שופט המשחק .5.1.4

 ;במסגרת משחק או תחרות פגיעה גופנית בשופט המשחק .5.1.5

 אי ציות להוראות שופט המשחק; .5.1.6

לפני , /תחרות או בסביבתםהשתתפות בקטטה שפרצה בשדה המשחק .5.1.7

 ;/תחרות, במהלכם או לאחר סיומםהמשחק

 ;במסגרת משחק או תחרותהתבטאות גזענית  .5.1.8
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 השפעה בדרך בלתי ספורטיבית על תוצאות משחק או תחרות; .5.1.9

 תלונה כוזבת נגד גורם פלוני; .5.1.10

, ככל במסגרת משחק או תחרות שימוש בסמים או חומרים ממריצים .5.1.11

 שנקבעו הוראות ספציפיות כאלה במסגרת העמותה;

ללא סיבה  /תחרותהופעה למשחק-או אי /תחרותפרישה ממשחק .5.1.12

 מוצדקת;

, ובכלל זה דיין המשמעת או בית ציות להחלטות מוסדות העמותה-אי .5.1.13

 ;הדין העליון

 התנהגות אלימה בעת משחק או תחרות; .5.1.14

 ;במסגרת משחק או תחרות שיתוף של שחקן שאינו רשום בעמותה .5.1.15

ובלבד שהודעה על הרחקתו המשמעת,  דיין שיתוף שחקן שהורחק על ידי .5.1.16

 נמסרה לקבוצה שלו;

 על תוצאות משחק או תחרות; של מנהל תחרות דיווח כוזב .5.1.17

 הפרה של תקנון נבחרת ישראל; .5.1.18

 הפרה של תקנון האתיקה לשופטים; .5.1.19

 כל עבירה יכול שתתבצע במעשה או במחדל. .5.2

ביטוי כל עבירה המנויה בסעיף זה יכול שתהיה בנסיבות מחמירות, בין שהדבר מצא  .5.3

בכתב האישום ובין שדיין המשמעת החליט על כך, בהתאם לראיות שהובאו בפניו 

 במסגרת הדיון.

 עונשים .6

לגזור עליו אחד או יותר מן העונשים  יהא דיין המשמעת מוסמך –נמצא נאשם אשם  .6.1

 הבאים:

 אזהרה. .6.1.1

קנס כספי, ובלבד שקנס כזה לא יעלה על הסכום המרבי שנקבע על ידי  .6.1.2

 הועד המנהל.

 רחקה מפעילות במסגרת העמותה לתקופה קצובה או לצמיתות.ה .6.1.3

איסור מילוי תפקיד בקבוצה, כגון מנהל קבוצה, מאמן קבוצה, סוכן  .6.1.4

 קבוצה וכיוצא באלה, לתקופה קצובה או לצמיתות.

 איסור מילוי תפקיד רשמי בעמותה לתקופה קצובה או לצמיתות. .6.1.5
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 ביטול תוצאות משחק או תחרות. .6.1.6

 קביעת הפסד טכני. .6.1.7

 הרחקה מפעילות נבחרת ישראל לתקופה קצובה או לצמיתות. .6.1.8

הועדה תהיה כל עונש שרשאית הועדה להטילו תהא הועדה רשאית להטילו על תנאי.  .6.2

 רשאית להחליט על התנאי ותקופת תוקפו על פי שיקול דעתה.


