תקנון ועדת המשמעת
תוכן העניינים
 .1תוקף ,תחולה ושנויים
א .תוקף
ב .תחולה
ג .שינויים
 .2ועדת המשמעת
א .בחירה ,הרכב וסמכויות
ב .ישיבות קבועות של ועדת המשמעת
 .3נוהל
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

הגשת תלונה.
תלונות של קבוצות נגד קבוצות יריבות.
סמכויות היוהמ"ש של עבירות שנודעו באיחור.
שינוי סעיפי אישום.
הזמנה להופעה בפני ועדת המשמעת.
הופעת הנאשם בפני ועדת המשמעת.
הופעת שופט המשחק לדיוני ועדת המשמעת.
הופעת ושמיעת עדים.
סדרי הדיון בפני ועדת המשמעת.
פסקי דין.
ערעורים.

 .4הגדרות ופירוטים
א .אי ידיעת התקנות
ב .תחולת העונשים
ג .הרחקה אוטומטית
ד .הפסקת פעולות
ה .סגירת מגרש
ו .איסור ביתיות
ז .איסור עריכת משחקים בפני קהל
ח .הרחקה
ט .איסור ייצוג ומילוי תפקידים רשמיים
י .פיצויים וקנסות
יא .מסירת הודעות על החלטות בית הדין של ההתאחדות – ספורטאי.
יב .מעשה בלתי ספורטיבי
יג .אחריות שילוחית למעשה בלתי ספורטיבי
יד .עידוד בלתי ספורטיבי
טו .ניסיון לעשיית מעשה בלתי ספורטיבי או לעידוד בלתי ספורטיבי.

טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.

הרחקה ממשחקים בינלאומיים
זריקת חזיזים ,רימוני עשן וציוד פרוטכני אחר
אוהד או אוהדים
אחריות שילוחית
היועץ המשפטי
שיקולים בענישה
מקורות משלימים וסמכות בית הדין העליון.

 .5רשימת עבירות )פרט(
א .משחק מסוכן
ב .התנהגות בלתי ספורטיבית
ג .פגיעה בספורטאי יריב
ד .העלבת שופט
ה .פגיעה גופנית בשופט
ו .השתתפות בקטטה
ז .אי ציות שחקן שהורחק
ח .אי ציות ראש קבוצה להוראות שופט
ט .השתתפות שלא כדין במשחק
י .רישום בשתי קבוצות
יא .הפרת סדר
יב .ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים
יג .בזיון בית דין
יד .אי התייצבות למתן עדות
טו .מעשה בלתי ספורטיבי
טז .עידוד בלתי ספורטיבי
יז .הפרת חובה ואי קיום הוראה מחייבת
יח .עבירה על תקנון נבחרת ישראל ו/או נבחרות ישראל
יט .שימוש בסמים ממריצים
כ .סיוע לשימוש בסמים ממריצים
כא .אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים
כב .אי התייצבות לחקירה
כג .ניסיון לביצוע עבירה
 .6רשימת העונשים )פרט(
 .7רשימת עבירות )קבוצה(
א .עזיבת שדה המשחק
ב .סירוב לקיים משחק או להמשיך במשחק
ג .אי הופעה למשחק ו/או הופעה בניגוד להוראות התקנון.
ד .אי הכנת מגרש
ה .התפרעות ותגרות
ו .אי מתן הגנה לשופט המשחק
ז .אי מתן הגנה של קבוצה ביתית לקבוצה אורחת

ח .שיתוף ספורטאי שלא כחוק
ט .משחק עם קבוצה שאינה מסונפת להתאחדות ו/או קבוצה מחו"ל.
י .אי הזמנת שופט
יא .הזמנת קבוצה מחו"ל או עריכת מסע לחו"ל ללא אישור ההתאחדות
יב .הפרת חובה ואי קיום הוראה מחייבת
יג .עבירות בענייני כספים
יד .התנהגות בלתי ספורטיבית
טו .התפרצות אוהד או אוהדים למגרש או לשדה המשחק
טז .פגיעה בשופט המשחק או בספורטאים ע"י אוהד או אוהדים
יז .התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהד או אוהדים
יח .עבירה על תקנון נבחרת ישראל
יט .סיוע לעבירה על תקנון נבחרת ישראל
כ .מעשה בלתי ספורטיבי
כא .עידוד בלתי ספורטיבי
כב .בזיון בית דין
כג .סיוע לשימוש בסמים ממריצים
כד .הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים
כה .הטחת עלבון כנגד שופט באמצעי התקשורת
כו .הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של ההתאחדות באמצעי התקשורת
כז .ניסיון לביצוע עבירה
כח .קבוצה שהיא צד שלישי
 .8רשימת העונשים )קבוצה(

תקנון ועדת המשמעת

 .1תוקף ,תחולה ושנויים
א .תוקף
 .1לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת איגוד הכדורעף
בישראל בישיבתה מיום .11/10/2001
 .2תקנון זה מבטל כל תקנון משמעת אחר שהוצא בעבר.
ב .תחולה
 .1תקנון זה יחול על כל הקבוצות והאגודות המסונפות או החברות
באיגוד הכדורעף )להלן "הקבוצות"(
 .2תקנון זה יחול על כל הספורטאים הרשומים באיגוד עסקני הקבוצות
וממלאי תפקידים בהן ,מאמנים ,עסקני האיגוד וממלאי תפקידים
בה ,ושופטי המשחקים והתחרויות השונות.
ג .שינויים
 .1הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים לגבי כל סעיף וסעיף של
תקנון זה.
 .2לשנויים אלה יינתן תוקף חוקי ע"י פרסום בחוזרי האיגוד.
 .3פרסום השינויים בפרסומי האיגוד יחייב את כל אלה אשר תקנון זה
חל עליהם.
 .4הנוסח הקובע של תקנון זה ושל השינויים שיחולו בו הינו הנוסח כפי
שנקבע בהחלטת הנהלת האיגוד.

 .2ועדת המשמעת
א .בחירה ,הרכב וסמכויות
 .1ועדת המשמעת נבחרת ע"י הנהלת האיגוד .מספר חבריה ייקבע ע"י
הנהלת האיגוד ולא יפחת מ .3
 .2ישיבה של ועדת המשמעת תהיה חוקית אם נוכח ופסק בה חבר אחד.
 .3הובא ענין בפני דן יחיד ומצא כי מן הראוי שהדיון יתקיים בפני הרכב
מורחב ,יצורף חבר נוסף או חברים נוספים של ועדת המשמעת להרכב
והדיון יתקיים ו/או ימשך לפני ההרכב המורחב.
 .4ועדת המשמעת רשאית להזמין למסירת עדות ולחקירה כל ספורטאי,
עסקן ,שופט ,מאמן ,נציג קבוצה ,עסקן האיגוד ,ממלא תפקיד באיגוד
ומשקיף ,לפי שיקול דעתה ,ועל המוזמן להופיע במועד הנקבע
כמפורט בהזמנת ועדת המשמעת.
ועדת המשמעת רשאית לפסוק הוצאות לכל אחד מהמוזכרים לעיל.
 .5לא הופיע הנאשם ,רשאית ועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו
ולפסוק לפי החומר המוצע בפניה בהעדרו.
 .6פסקי הדין של ועדת המשמעת נכנסים לתקפם במועד חתימתם ע"י
חברי ועדת המשמעת ,או בכל מועד אחר אשר ייקבע ע"י ועדת
המשמעת בפסק הדין.
 .7הוגש ערעור על פסק דין של ועדת המשמעת לא תשנה עצם הגשתו את
חובת רצוי העונש ,אשר ישאר בתוקפו עד אשר יבוטל או ישונה ע"י
בית הדין העליון ,אלא אם ועדת המשמעת החליטה אחרת.
 .8בכפוף לסמכות בית הדין העליון ,ועדת המשמעת הינה ריבונית
בדיוניה ובהחלטותיה ואין בסמכותו של מוסד או גוף כלשהו להתערב
בהם ופסקי הדין הניתנים על ידה אינם טעונים אשור.

 .9המוסד היחידי אשר מוסמך לשנות או לבטל פסק דין של ועדת
המשמעת הינו בית הדין העליון הרשאי לדון בענין לאחר שיוגש לו
ערעור כחוק.
 .10ועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הפרוצדורה השונים הנהוגים
במערכת המשפט של מדינת ישראל.
הועדה קובעת בעצמה את נוהל הישיבות ואת סדרי הדין והיא
רשאית אך אינה חייבת לשמוע עדים לפי שיקול דעתה ובהתאם
לנסיבות הענין שבפניה.
 .11ועדת המשמעת תדון בכל תלונה ,אשר תגיע אליה באחת הדרכים
הבאות:
א .דו"ח שופט – תלונה המופיעה בדו"ח השופט תובא באופן
אוטומטי בפני ועדת המשמעת.
ב .תלונה מטעם משקיף רשמי של האיגוד ,הנהלת האיגוד או איגוד
השופטים.
ג .ע"י הנהלת האיגוד.
ד .ע"י ממלאי תפקידים באיגוד – תלונה כזו תבוא בפני ועדת
המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של
האיגוד.
ה .ע"י ראש המשלחת או נציג האיגוד שיצא עם קבוצה או נבחרת
למשחק או למשחקים בחו"ל – תלונה כזו תבוא בפני ועדת
המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של
האיגוד.
ו .ע"י היועץ המשפטי של האיגוד לפי שיקול דעתו וכתוצאה
מהתנהגות ספורטאי ,קבוצה ,ממלאי תפקידים בקבוצה ,חברים
בקבוצה או קהל אוהדים ,על המגרש או בקירבתו או בכל מקום
אחר ,ביום המשחק או בכל מועד אחר.
ז .ע"י קבוצות נגד ספורטאיהן או ממלאי תפקידים בהן – תלונה כזו
תבוא בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ
המשפטי של האיגוד.
ח .ע"י קבוצה נגד קבוצה יריבה בכפיפות לנוהל הגשת תלונות כאלו
כמפורט בסעיף ) 3ב( )נוהל( להלן – תלונה כזו תבוא בפני ועדת
המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של
האיגוד.
ט .ע"י היועץ המשפטי של האיגוד לפי שיקול דעתו וכתוצאה
מהתנהגותם של בעלי תפקידים בנבחרת.
י .ע"י מוסדות שיפוטיים של האיגוד בגין עבירות שנתגלו או שנעברו
במהלך הדיונים.
.12
א .ועדת המשמעת תקבע תוצאות כל משחק או תחרות )להלן
"משחק"( אשר אירועים כלשהם הקשורים בהם נידונו בפניה ,וזאת
בין אם המשחק הגיע לסיומו או שלא הגיע לסיומו ובין שלא התקיים
כלל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ועדת המשמעת תהא רשאית
לאשר את תוצאות המשחק ,לבטל אותה ,לקבוע משחק חוזר ואת
התנאים וההוראות לגבי קיומו ,או לקבוע את תוצאות המשחק

ובכלל זה הפסד טכני ,ניצחון טכני או אי הענקת נקודות לשתי
הקבוצות המעורבות במשחק.
ב .למרות האמור בסעיף ק' א' דלעיל ,במקרה של משחק אשר לא
התקיים או שלא הסתיים במועדו החוקי וועדת המשמעת קבעה כי
אחת הקבוצות אחראית לכך באחריות ישירה או באחריות שילוחית,
תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק וזאת בנוסף לכל עונש אחר
אשר יוטל עליה ע"י ועדת המשמעת.
במקרה שאחריות כאמור לעיל תחול על שתי הקבוצות ,תענשנה
שתיהן בהפסד טכני של המשחק ותוצאותו תקבע כ  0:0ללא נקודות
וזאת בנוסף לכל עונש אחר אשר יוטל על שתיהן.
ג .חובת הטלת העונש של הפסד טכני כאמור בס"ק ב' דלעיל ,תחול
גם בכל מקרה שקבוצה הורשעה באחריות ישירה או באחריות
שילוחית לביצוע אחת או יותר מהעבירות של שיתוף ספורטאי שלא
כחוק ו/או מעשה בלתי ספורטיבי ו/או עידוד בלתי ספורטיבי.
 .13לועדת המשמעת תהיא סמכות לפסוק בנוסף לכל עונש שיגזר על ידה,
גם חיוב בתשלום פיצויים כמפורט בס"ק י' של סעיף ) 4הגדרות
ופירוטים(.
 .14ועדת המשמעת רשאית לפסוק עונשים על תנאי במקומם ו/או בנוסף
לעונשים בפועל.
 .15לועדת המשמעת תהיה סמכות להטיל חובות וחיובים שונים בנוסף
ו/או במקום עונש.
ב .ישיבות קבועות של ועדת המשמעת.
 .1ועדת המשמעת תתכנס במשרדי האיגוד לפי הצורך.
 .2לקביעת היום בשבוע והשעה ינתן תוקף חוקי ע"י פרסום
מטעם הנהלת האיגודץ
 .3פרסום הפרטים הנ"ל בחוזרי האיגוד כמוהו כדין הזמנה
חוקית המחייבת הופעת הנאשם ללא הזמנה מיוחדת ,בכל
מקרה שבו חייב הנאשם להופיע אוטומטית לפני ועדת
המשמעת בהתאם להוראות תקנוני האיגוד ותקנון זה.
 .4התנהגות הנאשמים והעדים המופיעים בפני ועדת
המשמעת או בית הדין העליון חייבת להיות התנהגות
הולמת וכל סטיה מההתנהגות מקובלת תחשב כבזיון
הועדה או בית הדין ותענש בהתאם.
 .5ועדת המשמעת תשתדל לסיים את הדיון בכל אשמה ,אשר
הובאה בפניה ,בישיבתה הראשונה .אולם בכל מקרה
שהועדה תראה כהכרחי ,לפי שיקול דעתה ,לדחות את
הדיון או את המשכו למועד אחר ,תוכל לעשות כן והרשות
בידה ליתן במקרה כזה החלטות ביניים כפי שתמצא
לנכון.

 .3נוהל

א .הגשת תלונה
 .1ועדת המשמעת תדון עפ"י כתב אישום אשר יוגש ע"י היועץ המשפטי
של האיגוד או ע"י מזכיר ועדת המשמעת בתאום עם היועץ המשפטי.
 .2כתב האישום יציין את סעיפי האישום של תקנון המשמעת שבעטיים
מובא הנאשם לדין.
ב .תלונות של קבוצות נגד קבוצות יריבות
 .1קבוצה רשאית להגיש תלונה נגד יריבתה למשחק או נגד אחד
מספורטאיה או בעלי התפקידים בה אך ורק תוך  72שעות משעת
המשחק או ממועד האירוע עליו נסובה התלונה.
 .2לתלונה יצורפו תצהירים ,מאושרים כחוק ע"י עורך דין או שופט,
לאימות העובדות המפורטות בתלונה וכן יצורפו כל המסמכים
שברשות הקבוצה המתלונת לתמכה בתלונתה.
 .3הקבוצה המתלוננת לא תהיה רשאית לבטל תלונה שהוגשה על ידה.
אלא מטעמם מיוחדים ובאישור היועץ המשפטי.
 .4היועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להחליט אם התלונה מצדיקה
הגשת כתב אישום ,או שיש להמציא ראיות נוספות ,או שיש לגנוז את
התלונה וכל החלטה אחרת לפי שיקול דעתו .לשם כך הוא יהיה רשאי
אך לא חייב להורות לאיגוד לבקש את תגובת מי שהתלונה מופנית
נגדו.
 .5באם יתברר בועדת המשמעת כי התלונה היתה כוזבת או הוגשה שלא
בתום לב ,תהיה ועדת המשמעת רשאית לחייב את הקבוצה
המתלוננת לשלם הוצאות לאיגוד ו/או למי שהתלונה הופנתה נגדו
וזאת בנוסף לכל עונש אחר.
ג .סמכות היועץ המשפטי או התובע על עבירות שנודעו באיחור.
ליועץ המשפטי של האיגוד תהיה סמכות לפי שיקול דעתו להגיש תביעות על
עבירות שנודעו באיחור עפ"י תלונות של קבוצות או בכל דרך אחרת.
ד .שינוי סעיפי אישום
נדונה תלונה בפני ועדת המשמעת או בית הדין העליון והוברר במהלך הדיון
כי לשנות את סעיף האישום – בין לקולא ובין לחומרה – מוסמכים ועדת
המשמעת או בית הדין העליון לשפוט על פי הסעיף האחר ,ובלבד שניתנה
לנאשם הזדמנות להתגונן בפני אשמה זו.
ה .הזמנה להופיע בפני ועדת המשמעת.
 .1הזמנה הנשלחת לנאשם בדואר רשום לפחות  4ימים לפני ישיבת
ועדת המשמעת ,או אם במברק לפחות  24שעות – תיחשב כחוקית
ומחייבת.
 .2חותמת הדואר על המסמך המישלוח של הדואר הרשום תקבע לגבי
מועד משלוח ההזמנה והוא הדין לגבי קבלה על משלוח המברק.
 .3הזמנה לקבוצה נאשמת תישלח לפי כתובתה הרשומה באיגוד או לפי
כתובתו של בא כוחה המוסמך.
הזמנה לספורטאי או למאמן או לבעל תפקיד בקבוצה תישלוח אליו
באופן ישיר או באמצעות קבוצתו ,ויראו את משלוח ההזמנה לקבוצה
כאילו נשלחה ישירות לנאשם.

ו .הופעת הנאשם בפני ועדת המשמעת
 .1ספורטאי שהוצא על ידי השופט במשחק כלשהו )ליגה ,גביע,
בינלאומי או ידידותי( וכרטיסו נלקח על ידי השופט ,חייב להופיע
ללא הזמנה לישיבה הקבועה הראשונה של ועדת המשמעת
המתקיימת לאחר ריצוי עונש ההרחקה האוטומטי.
חובתו של הספורטאי הנ"ל להתענין לדעת את מועד ישיבתה של
ועדת המשמעת כאמור לעיל.
 .2במקרה של אי הופעת הספורטאי לדיון המשמעתי כאמור בס"ק 1
דלעיל ,תדון ועדת המשמעת בהעדר הנאשם ותקבע את פסק הדין
שלא בפניו ,אלא באם תחליט אחרת לפי שיקול דעתה.
 .3ספורטאי ,מאמן ,עסקן או ממלא תפקיד בקבוצה נגדו מוגש כתב
אישום חייב להופיע לישיבת ועדת המשמעת אליה יוזמן ישירות או
באמצעות קבוצתו.
במקרה של אי הופעתו תידון התלונה וינתן פסק דין בהעדרו ,אלא
באם תחליט ועדת המשמעת אחרת לפי שיקול דעתה.
 .4ספורטאי נגדו הוגש כתב אישום חייבת קבוצתו לשלוח לאיגוד את
כרטיס השחקן שלו מיד עם קבלת ההזמנה להופעה לדין משמעתי.
 .5קבוצה ,או כל אדם שתקנון זה חל עליו ,אשר נגדם מוגש כתב אישום
חייבים להופיע לישיבת ועדת המשמעת אליה יוזמנו.
במקרה של אי הופעה תידון התלונה וינתן פסק דין בהעדרם ,אלא
באם תחליט ועדת המשמעת אחרת לפי שיקול דעתה.
 .6על הנאשם להופיע אישית בפני ועדת המשמעת ואין הוא זכאי למנות
טוען אחר אשר יופיע איתו או במקומו ,אלא באם הנאשם משרת
בשרות כוחות הבטחון ועקב שרותו זה נמנע ממנו להופיע אישית.
הופעת טוען בשמו של הנאשם במקרה כזה מותרת רק באם בידו
תעודה המוכיחה שהנאשם אומנם בשירות הבטחון וכתב יפוי כוח
המתיר לטוען להופיע בשם הנאשם .אולם ועדת המשמעת רשאית לפי
שיקול דעתה ,במקרה כזה ,לדחות את הדיון למועד אחר על מנת
לאפשר לנאשם להופיע אישית.
 .7קבוצה העומדת לדין משמעתי רשאית למנות כדוברה אך ורק את
אחד מבאי-כוחה הקבועים כלפי האיגוד ובתנאי שלקבוצה הנאשמת
יהיה בדיון דובר אחד בלבד.
ז .הופעת שופט המשחק לדיוני ועדת המשמעת
 .1על השופט להופיע בכל מקרה שיוזמן על ידי ועדת המשמעת או על ידי
היועץ המשפט או על ידי מזכיר ועדת המשמעת.
 .2במידה ושופט מופיע בפני ועדת המשמעת ,תישמע עדותו רק בפני
הועדת ללא נוכחות גורמים אחרים ,זולת באם ועדת המשמעת
תחליט אחר לפי שיקול דעתה.
 .3במידה ותבוא דרישה מטעם נאשם להזמין את השופט ,תחליט ועדת
המשמעת לגבי כל דרישה כזו לפי שיקול דעתה.
במקרה כזה תחליט הועדה גם האם לחייב לשלם לשופט את
הוצאותיו בגין הופעתו למתן עדות ועל מי להטיל חובת תשלום זו.
ח .הופעת ושמיעת עדים

 .1עדים יוזמנו להופעה בפני ועדת המשמעת על ידי האיגוד על פי
החלטת ועדת המשמעת ו/או על פי בקשתו של היועץ המשפטי של
האיגוד.
 .2על הנאשמים לדאוג לכך שכל העדים שברצונם להשמיע בפני ועדת
המשמעת יופיעו לישיבה הראשונה הקבועה לדיון בענינם.
 .3ועדת המשמעת תהיה מוסמכת להחליט האם לשמוע עדים בקשר
לאישום כלשהו ו/או מי מהעדים שהופיעו לדיון עדותם תישמע ו/או
האם לדחות את הדיון או את המשכו לשמיעת עדים או עדים נוספים
ו/או האם להזמין עדים או עדים נוספים ,וכל החלטה אחרת כפי
שתיראה לה בהתאם לנסיבות הענין.
ט .סדרי הדיון בפני ועדת המשמעת.
 .1הקראת כתב האישום בפני הנאשם.
 .2שאלה לנאשם אם הוא מודה באשמה אם לאו.
 .3במקרה של הודאה באשמה תנתן לנאשם הזכות להשמיע טענותיו
לגבי נסיבות המקרה העשויות או עלולות להשפיע על מידת העונש.
 .4במקרה של אי הודאה באשמה ישמע הנאשם לגבי נסיבות המקרה
העשויות או עלולות להשפיע על מידת העונש ,באם יורשע.
 .5בכל שלב משלבי הדיון יכולה ועדת המשמעת לשמוע עדותם של עדים
שונים או ליתן כל החלטה בקשר לעדים כמפורט בסעיף ח' דלעיל.
 .6במהלך הדיון ירשם פרוטוקול ובו יצוינו עיקרי הדברים שנאמרו
בדיון בפני ועדת המשמעת.
 .7במהלך הדיון תהיה ועדת המשמעת רשאית ליתן כל החלטת ביניים
כפי שתיראה לה.
 .8עם תום הדיון ינתן פסק הדין ,דהיינו הכרעת הדין וגזר הדין ,בכפוף
לאמור להלן בסעיף י'.
 .9ועדת המשמעת תהיה מוסמכת לקבוע סדרי דיון אחרים כפי שיראו
לה בהתאם לנסיבות המקרה.
י .פסקי דין
 .1ועדת המשמעת תתן את פסק הדין מיד עם תום הדיון או במועד אחר.
 .2באם הנאשם היה נוכח בדיון המשמעתי ,פסק הדין יוקרא בנוכחות
הנאשם או יודע לו למחרת בדיון באמצעות מזכיר הועדה במשרדי
האיגוד או ישלח אליו בדואר.
 .3פסק הדין יכלול את תמצית נימוקי ועדת המשמעת בקשר להכרעת
הדין ולגזר הדין.
 .4במקרה של הרשעה על פי הודאה באשמה יכלול פסק הדין רק את
תמצית נימוקי ועדת המשמעת בקשר לגזר הדין.
 .5ועדת המשמעת תהיה רשאית ליתן החלטה בקשר להכרעת הדין ו/או
לגזר הדין מיד עם תום הדיון ולפרט את תמצית נימוקיה בקשר
להכרעת הדין ו/או לגזר הדין במועד מאוחר יותר.
 .6ועדת המשמעת לא תהיה מוגבלת במתן פסק הדין לטענות או
לדברים שנרשמו בפרוטוקול הדיון ותהיה רשאית להסתמך בפסק
דינה אף על טענות ודברים שהושמעו בדיון בפניה ולא מצאו ביטויים
בפרוטוקול שנרשם.
יא .ערעורים

 .1האיגוד יהיה רשאי לערער על כל החלטה של ועדת המשמעת בכל
מקרה של זיכוי ו/או בכל מקרה שהעונש שנגזר על ידי ועדת המשמעת
אינו הולם לדעת האיגוד את חומרת העבירה .הערעור יוגש במועד
מוקדם ככל האפשר אולם ללא הגבלת המועדים המפורטת להלן ולא
וללא תשלום דמי ערעור.
.2
א .הורשעה קבוצה על ידי ועדת המשמעת תעמוד לה זכות ערעור על
פסק הדין ,בתוך המועד הקבוע להלן בתקנון זה.
ב .סייג לאמור לעיל הוא שקבוצה שהורשעה על ידי ועדת המשמעת
ונגזר עליה עונש של תשלום קנס כספי ו/או עונש של איסור ביתיות
בפועל לתקופה שאינה עולה על שני משחקים )עם או בלי קהל( לא
תהא זכאית לערער על הכרעת הדין ו/או גזר הדין.
ג .הסייג האמור בס"ק ב' דלעיל יחול גם באם נגזר על הקבוצה עונש
נוסף על תנאי ו/או עונש של איסור ביתיות לתקופה ארוכה יותר על
תנאי.
.3
א .הורשע ספורטאי על ידי ועדת המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על
פסק הדין ,בתוך המועד הקוע להלן בתקנון זה.
ב .סייג לאמור לעיל היא שספורטאי שהורשע על ידי ועדת המשעמת
ונגזר עליו עונש של תשלום קנס כספי ו/או נזפה ו//או עונש של
הרחקה בפועל ממשחקים לתקופה שאינה עולה על חודש ימים או
שאינה עולה על  4משחקים ,לא יהיה זכאי לערער על הכרעת הדין
ו/או על גזר הדין.
ג .הסייג האמור בס"ק ב' דלעיל יחול גם באם נגזר על הספורטאי עונש
נוסף על תנאי ו/או של רחקה ממשחקים לתקופה ארוכה יותר על
תנאי.
ד .בחישוב תקופת העונש של הרחקת הספורטאי ממשחקים לא תכלל
תקופת ריצוי עונש ההרחקה הטאוטמטי החל על ספורטאי.
.4
א .הורשע עסקן או ממלא תפקיד בקבוצה ,מאמן ,שופט ,עסקן או
ממלא תפקיד באיגוד על ידי ועדת המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על
פסק הדין ,בתוך המועד הקבוע להלן בתקנון זה.
ב .סייג לאמור לעיל הוא שהנאשם כנ"ל שהורשע על ידי ועדת המשמעת
ונגזר עליו עונש של תשלום קנס כספי ו/או נזיפה ו/או עונש של
הרחקה בפועל מפעילות או מילוי תפקיד לתקופה שאינה עולה על
חודש ימים או שאינה עולה על  4משחקים ,לא יהיה זכאי לערער על
הכרעת הדין ו/או על גזר הדין.
ג .הסייג האמור בס"ק ב' דלעיל יחול גם באם נגזר על הנאשם
מהנאשמים הנ"ל עונש נוסף על תנאי ו/או עונש של הרחקה מפעילות
או ממילוי תפקיד לתקופה ארוכה יותר על תנאי.
 .5חייבת ועדת המשמעת בתשלום פיצויים לקבוצה ו/או לפרט ,רשאים
הצד שחוייב בתשלום הפיצויים ו/או הצד שלזכותו נפסק הפיצויים
ו/או האיגוד להגיש ערעור על סכום הפיצויים אשר נפסקו.

 .6כל ערעור יוגש בכתב ,ב  5העתקים ,ויהיה בו נימוקים מלאים
להצדקת הערעור .לערעור יצורף העתק ההחלטה עליה מוגש
העירעור.
 .7ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי האיגוד תוך  10ימים מיום
מתן פסק הדין או מהיום שלאחר הדיון המשמעתי ושבו הודע לנאשם
פסק הדין על ידי מזכיר ועדת המשמעת במשרדי האיגוד .אולם באם
הנאשם נכח בדיון המשמעת ופסק הדין ניתן במועד אחר ונשלח אליו
בדואר ,בתוך  10ימים מהיום שרואים את פסק הדין כאילו נמסר
לנאשם בהתאם להוראות סעיף ה' דלעיל בקשר למסירה על ידי
הדואר.
 .8ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי האיגוד במשך התקופה הנ"ל
בצירוף דמי הערעור כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי האיגוד.
 .9כיום הגשת הערעור ייחשב היום בו נתקבל הערעור במשרדי האיגוד.
הוכחה לגבי תאריך הגשת הערעור תשמש החותמת שתאשר את
קבלתו ו/או הקבלה על תשלום דמי הערעור.
 .10ערעור המגיע למשרדי האיגוד לאחר התקופה של  10ימים כמוגדר
לעיל או ללא דמי ערעור כאמור לעיל ,יהא בטל ומבוטל ,זולת באם
יוארך המועד להגשתו כמפורט בסעיף  11להלן.
 .11בקשת להארכת מועד להגשת ערעור תוגש על כל הנמוקים לתמיכה
בה ונשיאות בית הדין העליון או בית הדין העליון יחליטו לפי שיקול
דעתם הבלעדי אם להעתר לבקשה ,לאחר שיקבלו את תגובת היועץ
המשפטי של האיגוד לבקשה באם ימצאו לנכון לעשות כן.

 .4הגדורת ופירוטים
א .אי ידיעת התקנות
אי ידיעת התקנות ,בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של האיגוד או כל
הענף לא תשמש צידוק או הגנה.
ב .תחולת העונשים
תקופת הפגרה הרשמית ,וכן תקופתה של הפסקת המשחקים באמצע העונה
על פי החלטת האיגוד לא תחשב כתקופת רצוי העונש ,כל עונש שהוטל על ידי
ועדת המשמעת או בית הדין העליון אלא אם היה העונש לתקופה העולה על
 12חודשים.
פגרה רשמית ותקופת הפסקת משחקים יווספו לתקופת העונש באם העונש
הוא לתקופה של עד  12חודשים ועד בכלל.
ג .הרחקה אוטומטית
 .1ספורטאי אשר הוצא ממשחק כלשהו על ידי שופט המשפט בין אם
כרטיסו נלקח על ידי שופט המשחק ובין אם כרטיסו לא נלקח על ידי
שופט המשחק ,יורחק אוטומטית מ  2משחקים רשמיים )ליגה ,גביע
וכדומה(

.2
.3

.4
.5

.6

הרחקה אוטומטית כאמור לעיל ,תהיה לגבי שני משחקים הרשמיים
הראשונים )לא ידידותיים( אשר בהם תשתתף קבוצתו לאחר המשחק
בו הורחק.
כל ספורטאי אשר היה בעונש הרחקה אוטומטית של  2משחקים בגין
הרחקה ממשחק ,כאמור לעיל ,יובא לדין בפני ועדת המשמעת במועד
שיקבע על ידי מזכירות ועדת המשמעת .הועדה תהיה רשאית לקבוע
לספורטאי כל עונש נוסף מרשימת העונשים המופיעה בתקנון זה
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בנסיבות ההרחקה
ובהרשעות הקודמות של השחקן.
ועדת המשמעת לא תהיה רשאית לבטל או לשנות את תקופת
ההרחקה האוטומטית כאמור לעיל בתקנון זה ,אפילו אם תחליט
לזכות את הנאשם.
ספורטאי הרשאי לשחק לפי גילו בקבוצה צעירה וגם בקבוצה בוגרת
יותר של אותה אגודה ,אשר יורחק אוטומטית ממשחקים בהתאם
להוראות המפורטות לעיל ,יחול עליו עונש ההרחקה האוטומטית בכל
אחת מהליגות בהן הוא זכאי לשחק והוא לא יהיה רשאי לחזור
ולשחק בכל אחת מהליגות בהן הוא רשאי להשתתף כל עוד לא ריצה
את עונש ההרחקה בכל אחת מהליגות הנ"ל.
לצורך ריצוי ההרחקה לא ייחשב משחק אשר לא נתקיים מכל סיבה
שהיא במועדו ,אולם אם החל המשחק והופסק לאחר תחילתו מכל
סיבה שהיא ייחשב המשחק הנ"ל לצורך ריצוי עונש ההרחקה.

ד .הפסקת פעולות
 .1נגזר על קבוצה עונש של הפסקת פעולות לתקופה קצובה – לא תהא
רשאית לערוך במשך תקופת העונש משחק כלשהו לרבות משחק
ידידותי.
 .2נגזר על קבוצה עונש של הפסקת פעילות למשחק או למספר
משחקים ,יחול העונש על המשחקים הרשמיים הראשונים של
הקבוצה )משחקי ליגה ,גביע וכו'( וכל עוד לא ריצתה את העונש עד
תומו לא תהיה רשאית להשתתף גם במשחקים ידידותיים.
 .3נגזר על קבוצה עונש של הפסקת פעילות לצמיתות תחשב הקבוצה
כמוצאת מן האיגוד.
ה .סגירת מגרש
נענשה קבוצה באיסור ביתיות – לא תורשה לערוך משחקים כלשהם על
מגרשה ,לרבות משחקים ידידותיים ומשחקי אימון )פרט לאימונים של
הקבוצה(.
ו .איסור ביתיות
 .1ועדת המשמעת רשאית להוסיף על העונש של איסור ביתיות הגבלה
נוספת ,אשר לפיה לא תורשה הקבוצה הנענשת לשחק במרחב
מסויים.
עונש רדיוס לצורך תקנות אלה הוא קיום משחקה הביתי של הקבוצה
הנענשת במרחק שלא יפחת מ  20ק"מ ולא יעלה על  100ק"מ
ממגרשה הביתי ,לפי קביעת ועדת המשמעת.

 .2על הקבוצה הביתית לדאוג למגרש חילופי למגרשה הביתי לצורך
ריצוי עונש איסור ביתיות באופן שהמגרש החילופי יהא בכיוון
למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת.
ז .איסור עריכת משחקים בפני קהל
 .1נענשה קבוצה באיסור עריכת משחקים בפני קהל תהא היא אחראית
לבצע פסק הדין במלואו ובמידה ומגרשה אינו מאפשר לה ביצוע
מושלם )מפאת אי יכולת לסגרו( תהא היא חייבת להעביר את
משחקה למגרש אחר המתאים לביצוע פסק הדין.
 .2נענשה קבוצה באיסור ביתיות וקיום המשחקים ללא קהל – תהא
היא אחראית לביצוע פסק הדין במלואו ותהא חייבת לקיים המשחק
במגרש המתאים לביצוע פסק הדין.
 .3יוכח כי פסק הדין לא בוצע במלואו ,תיחשב עובדה זו עבירה נוספת.
 .4ועדת המשמעת רשאית לחייב את הקבוצה הנענשת בעונש של איסור
עריכת משחקים בפני קהל בנוסף לעונש הנ"ל גם בתשלום פיצויים
לקבוצה יריבה בגין הפסד הכנסות באם הקבוצה היריבה היתה
זכאית בהתאם לתקנון מתקנוני האיגוד לחלק מהכנסות המשחק.
פיצויים כאמור יפסקו על ידי ועדת המשמעת על פי בקשה מפורטת
בכתב אשר חייבת להגיע למשרדי האיגוד לא יאוחר משבעה ימים
מהיום שבו התקיים המשחק האמור.
ח .הרחקה
 .1הוטל על ספורטאי עונש של הרחקה ממשחקים לתקופה מסויימת,
יכלול העונש משחקים רשמיים וידידותיים.
הוטל על ספורטאי עונש של הרחקה למספר משחקים רשמיים בלבד
)כגון משחקי ליגה וגביע(.
 .2הוטל על ספורטאי עונש של הרחקה לצמיתות ,יחשב הוא כמוצא
מהאיגוד ולא תהא הרשות בידו לחזור ולהרשם כספורטאי בקבוצה
כלשהי במסגרת האיגוד.
 .3ספורטאי מורחק לתקופה מסויימת או למספר משחקים אינו רשאי
למלא כל תפקידים רשמיים בקבוצתו בתקופת העונש.
 .4ספורטאי מורחק לתקופה מסויימת או למספר משחקים לא רשאי
ליטול חלק במשחקים של הנבחרת.
למרות האמור לעיל ,הספורטאי יכול לקבל רשות מנשיאות ביה"ד
העליון להשתתף במשחק או משחקי הנבחרת ,וזאת לפי שיקול דעתה
של הנשיאות ובתנאי שהתקבלה המלצה או בקשה בענין זה מהנהלת
האיגוד.
ט .איסור ייצוג ומילוי תפקידים רשמיים
הוטל על עסקן ,ממלא תפקיד ,מאמן עונש כנ"ל לא יהא רשאי לייצג את
קבוצתו כלפי האיגוד כל תקופת ריצוי העונש ולא יוכל להופיע בשם הקבוצה
בפני מוסד כלשהו של האיגוד.
י .פיצויים וקנסות
 .1במקרה של פגיעה גופנית בשופט הגוררת אחריה אי יכולת של השופט
לבצע את עבודתו האזרחית הרגילה ,תטיל ועדת המשמעת על
הקבוצה אליה השתייך הפוגע נוסף על העונש ,חיוב בתשלום פיצויים

אשר גובהם ייקבע על ידי ועדת המשמעת לאחר שהועדה תקבל
מהשופט הנפגע מסמך רפואי מתאים להוכחת דרישת הפיצויים.
האמור לעיל יחול גם לגבי פגיעה בזדון בספורטאי מקבוצה יריבה,
מאמנה וממלאי תפקידים בה.
 .2במקרה של גרימת נזק חומרי לרכוש השופט ו/או לרכוש הקבוצה
היריבה ,מגרשה או מתקניה ו/או רכוש הנמצא בשימושה או
בשירותה של קבוצה יריבה ,תהיה ועדת המשמעת רשאית להטיל על
הקבוצה אשר תורשע עקב גרימת הנזק – נוסף לעונשה גם תשלום
פיצויים לכיסוי הנזק שנגרם.
 .3קבוצה אשר חוייבה על ידי ועדת המשמעת של האיגוד בית הדין
העליון של האיגוד בתשלום קנס ,חייבת לשלם את הקנס לקופת
האיגוד לא יאוחר מ  30יום מהיום שבו ניתן פסק הדין.
לא שילמת את הקנס תוך המועד הנ"ל – תשלם קנס כפול.
לא שילמה קבוצה את הקנס הכפול לאחר  60יום ,רשאית ועדת
המשמעת לפסוק לקבוצה בנוסף לקנס הכפול ,אחד העונשים הבאים:
א .איסור ביתיות – שוה משחק שעד לתאריכו לא ישולם הקנס.
ב .הורדת נקודות.
ג .הפסקת פעילות.
 .4קבוצה אשר בתום כל עונת משחקים תישאר חייבת בתשלום קנס
כלשהו אשר הוטל עליה על ידי מוסד שיפוטי של האיגוד  ,לא תהא
רשאית להירשם לעונת הבאה כל עוד לא ישולם הקנס במלואו.
יא .מסירת הודעות על החלטות בתי הדין של האיגוד  -ספורטאי.
ניתנת החלטה של ועדת המשמעת או בית הדין העליון במעמד נציג הקבוצה
או הספורטאי שמדובר בו ,תחול אחריות לביצוע העונש מאותו הרגע על
הקבוצה ניתן העונש שלא במעמדם חובה על הקבוצה להתעניין תוך  24שעות
או לפני המשחק הרשמי הראשון ,מה הוחלט והקבוצה לא תשתף את
הספורטאי בשום משחק רשמי טרם יתברר לה כי על פי החלטת ועדת
המשמעת או בית הדין אם הספורטאי רשאי לשחק.
יב .מעשה בלתי ספורטיבי
 .1מעשה בלתי ספורטיבי – כל מעשה או ניסיון להשגת יתרון לקבוצה
בדרך בלתי ספורטיבית כדלקמן:
א .שידול או פיתוי עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן להשפיע על
תוצאות המשחק על ידי מעשה או הימנעות ממעשה העלול
לגרום להכשלת הקבוצה במשחק או בכל דרך אחרת.
ב .ניסיון לשידול או פיתוי עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן
להשפיע על תוצאות המשחק על ידי מעשה או הימנעות
ממעשה העלול לגרום להכשלת קבוצה במשחק או בכל דרך
אחרת.
ג .הסכמה של עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן לעשות מעשה או
להימנע מעשיית מעשה העלול לגרום להכשלת קבוצה במשחק
או בכל דרך אחרת.
ד .שימוש בכח או באיומים נגד ספורטאי ו/או מאמן ,אשר יגרום
בפועל להשפעה על התנהגותם הספורטיבית לפני תחילת
המשחק ,בשדה המשחק ו/או לאחר סיומו באופן אשר יגרום
בפועל להכשלת קבוצתם.

ה .מעשה או מחדל אחר מכל סוג שהוא שהביא בפועל להכשלת
קבוצה בדרך בלתי ספורטיבית.
ו .מתן שוחד ו/או קבלת שוחד בכסף או בשווה כסף על מנת
להשיג יתרון בלתי מוצדק לקבוצה.
ז .ניסיון למתן שוחד ו/או ניסיון לקבלת שוחד ,בכסף או בשווה
כסף על מנת לנסות להשיג יתרון בלתי מוצדק לקבוצה.
יג .אחריות שילוחית למעשה בלתי ספורטיבי
 .1קבוצה אחראית באחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר
נעשה ע"י ספורטאי או ספורטאים שלה ו/או ע"י חבר או חברים
בהנהלתה ו/או ממלאי תפקידים מכל סוג שהוא בקבוצה לרבות
סדרנים ,אפסנאים וכו'.
 .2אחריות שילוחית כנ"ל תחול גם בכל מקרה שהמעשה הבלתי
ספורטיבי נעשה שלא במסגרת תפקידו של עושה המעשה בקבוצה.
 .3קבוצה אחראית באחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר
נעשה על ידי אוהד או אוהדים של הקבוצה.
כל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה לטובת קבוצה שלא על ידי
ספורטאי או ממלא תפקיד בקבוצה – חזקה כי נעשה על ידי אוהד,
אלא אם הוכיחה הקבוצה כי עושה המעשה לא היה אוהד של
הקבוצה.
יד .עידוד בלתי ספורטיבי
תשלום מענק בכסף או שווה כסף או בטובת הנאה אחרת לספורטאי או
לספורטאים ,לקבוצה או לממלאי תפקידים של קבוצה אחרת על מנת
לעודדם לנצח קבוצה יריבה.
הוראות סעיפים י"ב ו י"ג דלעיל מעשה בלתי ספורטיבי תחולנה גם לגבי
עידוד בלתי ספורטיבי.
טו .ניסיון לעשיית מעשה בלתי ספורטיבי או לעידוד בלתי ספורטיבי.
כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות בסעיפים י"ב ו י"ד
דלעיל יהיו כדין עשיית המעשה עצמו אף אם הניסיון נכשל.
הרחקה ממשחקים בינלאומיים
 .1ספורטאי אשר הורחק ממשחק בינלאומי של נבחרת
ישראל אשר לגביו נשלח דו"ח להתאחדות
הבינלאומית ,FIVB ,ו/או להתאחדות האירופאית
) CEVכגון משחק בינארצי רשמי או משחק בינארצי
ידידותי( יוענש בהתאם להוראות תקנון התאחדויות
אלו ו /או בעונש אשר יחול לגבי משחקיו של השחקן
הנ"ל במסגרת נבחרת ישראל ,וזאת בנוסף או במקום
כל עונש אחר כפי שתחליט ועדת המשמעת.
 .2כל ספורטאי או קבוצה המשתתפים במשחק נגד
קבוצה מחו"ל לבין בישראל ובין בחו"ל ,בין משחק
רשמי ובין במשחק ידידותי – יהיו הם וממלאי
התפקידים בקבוצה נתונים למרות תקנון משמעת
זה ,בכפיפות לאמור להלן בס"ק .3

 .3שיחקה קבוצה עם קבוצה מחו"ל בין בארץ ובין
בחו"ל ,במסגרת מאורגנת אשר לגביה קיים תקנון
משמעת של אותה מסגרת ,והועמדו ספורטאי או
קבוצה לדין ועניינם הוכרע באותה מסגרת ,לא
יועמדו הספורטאי ו/או הקבוצה לדין במסגרת תקנון
המשמעת של האיגוד  ,אולם באם לא הועמדו
הספורטאי אן הקבוצה לפני מוסד משמעתי של
אותה מסגרת תהיה לועדת המשמעת של האיגוד
הסמכות לדון בעניין ,וסמכות נוספת לגזור בנוסף
ולחילופין על העונשים הקבועים בתקנון זה אחד או
יותר מהעונשים שהיו בסמכות מסגרת המוסד
השיפוטי של אותה מסגרת בינלאומית.
יח .זריקת חזיזים ,רימוני עשן וציוד פרוטכני אחר.
 .1בכל מקרה של זריקת חזיזים ,רימוני עשן או ציוד
פרוטכני )להלן "חומרים נפיצים"( אחר לתוך שדה
המשחק או בתחומי היציעים חייב שופט המשחק
לדווח על האירוע לאיגוד בדו"ח השופט.
 .2דיווח שופט המשחק על זריקת "חומרים נפיצים"
לשדה המשחק או בתחומי היציעים ויציין את זהות
הקבוצה שמקרב אוהדיה נזרק החומר הנפיץ תועמד
הקבוצה לדין משמעתי.
 .3באם לא ציין השופט בדו"ח שלו את זהות הקבוצה
שמקרב אוהדיה נזרק "החומר הנפיץ" יועמדו שתי
הקבוצות שהיו מעורבות במשחק לדין משמעתי
וועדת המשמעת תהיה רשאית להרשיע את אחת
הקבוצות המעורבות במשחק או שתיהן יחד בגין
אחריות למעשה האוהדים אשר זרקו את "החומרים
הנפיצים".
 .4היועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להעמיד
קבוצה או קבוצות לדין משמעתי בגין זריקת
"חומרים נפיצים" לשדה המשחק או בתחומי
היציעים על ידי אוהד או קהל אוהדים גם במקרה
ששופט המשחק לא דיווח על האירוע וזאת באם
יתקבל במשרד האיגוד דו"ח של משטרת ישראל
המצביע על אירוע של זריקת "חומרים נפיצים"
לשדה המשחק או בתחומי היציעים או מידע אירוע
כנ"ל ממקור אחר.
יט .אוהד או אוהדים
אוהד – לרבות אוהד קבוע או אוהד לשעה בין אם פעל מתוך כוונה לשרת את
מה שנראה לו כאינטרס של קבוצה מסוימת לבין אם לאו ,בין אם עשה את
המעשה על דעת הקבוצה ובין שלא על דעתה.
כ .אחריות שילוחית
קבוצה אחראית תמיד באחריות שילוחית לעבירות שנעשו על ידי ספורטאיה,
מאמנה ,עסקניה וממלאי תפקידים בה ,אוהד או אוהדים ,לרבות באחריות
שילוחית לניסיון לביצוע עבירה.

כא .היועץ המשפטי
כל מקום שנזכר בתקנון זה היועץ המשפטי הכוונה היועץ המשפטי של
האיגוד ו/או בא כוחו ומי שהוסמך על ידו.
כב .שיקולים בענישה
 .1האיגוד ינהל גיליון הרשעות קודמות ובו תרשמנה
הרשעותיהם של הספורטאים והקבוצות והעונשים שנגזרו
עליהם.
ועדת המשמעת בבואה לגזור את עונשו של הנאשם רשאית
להתחשב בין השאר ,בהרשעותיו הקודמות כאחד משיקוליה
לענין העונש.
 .2נאשם שהודה באשמה ,ועדת המשמעת תהא רשאית
להתחשב ,בין השאר ,בעובדה זו כאחד משיקוליה לענין
העונש.
 .3ועדת המשמעת תחמיר בדין בכל מקרה של עבירה משמעתית
בה מעורב נאשם אשר בעת ביצוע העבירה ייצג את ישראל או
קבוצתו בשדה הספורט הבינלאומי.
כג .מקורות משלימים וסמכות בית הדין העליון
 .1ראו ועדת המשמעת או בית הדין העליון שאלה או בעיה הטעונים הכרעה
ולא מצאו להן תשובה בתקנון זה ,בתקנוני האיגוד בהלכה הפסוקה של בתי
הדין של הספורט או בדרך של היקש ,יכריעו בהן לאור העקרונות התואמים
את רוח הספורט ובהתחשב במטרה של ניהול תקין ,סדיר והוגן של משחק
הספורט.
 .2בית הדין העליון אינו מוגבל בסמכויותיו לעבירות ,לעונשים ולהוראות
השונות שבתקנון זה והוא מוסמך ליתן כל החלטה שתראה בעיניו.
 .3מצאה ועדת המשמעת כי מעשה או מחדל או אירוע כלשהו אין בסמכותה
לדון בו ו/או אין בסמכותה להרשיע נאשם כלשהו בגינו ו/או הטלת העונש
ההולם את חומרת העבירה אינו בסמכותה ,תורה על העברת הענין לדיון
בפני בית הדין העליון בצירוף המלצתה בקשר לכך.

 .5רשימת עבירות )פרט(
א .משחק מסוכן
משחק מסוכן אשר בגינו הורחק הספורטאי משדה המשחק על ידי
שופט המשחק.
ב .התנהגות בלתי ספורטיבית

התנהגות בלתי ספורטיבית על המגרש או בקרבתו או בכל מקום
אחר ,בעת המשחק ,לפני תחילתו ,לאחר סיומו או בכל מועד אחר.
ג .פגיעה בספורטאי יריב.
ד .העלבת שופט.
העלבת שופט המשחק על ידי ביטוי גס ,איום ,תנועות מעליבות,
יריקות ,דחיפות וכו'  -בין אם העבירה בוצעה בעת המשחק ,לפני
תחילתו או לאחר סיומו ובין אם העבירה בוצעה בגבולות המגרש או
בכל מקום אחר ו/או הטחת דברי עלבון כנגד שופט המשחק בכל עת
באמצעי התקשורת.
ה .פגיעה גופנית בשופט
פגיעה גופנית בשופט במשחק בין שהפגיעה בוצעה בעת המשחק ,לפני
תחילתו או לאחר סיומו ובין שהפגיעה בוצעה בגבולות המגרש או
בכל מקום אחר.
ו .השתתפות בקטטה
השתתפות בקטטה בה משתתפים שניים ויותר ,וזאת בין שהקטטה
פרצה בעת המשחק ,לפני תחילתו או לאחר סיומו ,ובין שהקטטה
פרצה בגבולות המגרש ,בדרך אליו וממנו.
ז .אי ציות שחקן שהורחק
סירוב ספורטאי שהורחק לציית להוראות שופט המשחק לעזוב את
שדה המשחק.
ח .אי ציות ראש קבוצה להוראות שופט
מניעתו או סירובו של ראש קבוצה לגשת לשופט ולציית לכל הוראה
שתינתן לו על ידי שופט לצורכי הניהול התקין של המשחק לרבות
סיוע לשופט להוצאת ספורטאי שהורחק מקבוצתו.
ט .השתתפות שלא כדין במשחק
ספורטאי המשתתף במשחק ,לרבות ספורטאי הנמצא ברשימה
המוגשת לשופט והוא:
 .1נמצא בהסגר או
 .2הורחק ממשחק וטרם נחרץ דינו ,או
 .3נמצא בעונש הרחקה ממשחקים אותה עת ,או
 .4רשום בקבוצה אחרת ,או
 .5אינו רשום בקבוצה בה הוא משתתף ,או
 .6משתתף במשחק בניגוד להוראה מהוראות האיגוד או משתתף
במשחק בניגוד להוראות התקנון
י .רישום בשתי קבוצות
ספורטאי הרשום כחוק בקבוצה אחת ונרשם בקבוצה שניה ללא
קבלת שחרור כחוק מהקבוצה הראשונה.
יא .הפרת סדר
הפרת סדר או התפרעות בכל צורה שהיא על המגרש ,בדרך אליו או
ממנו ,במשרדי האיגוד או במוסד הקשור לאיגוד.
יב .ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים
ביזוי מוסד ממוסדות האיגוד ו/או ממלאי תפקיד באיגוד בעת מילוי
תפקידים בכל דרך שהיא לרבות ביטוי גס ,איומים – תנועות
מעליבות ,הפרת סדר או התפרעות.
יג .ביזיון בית הדין
בזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד לרבות:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

הפרת הסדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה בעת קיום
ישיבה של מוסד שיפוטי.
פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד
מחבריו ו/או אחד ממלאי התפקידים בו וזאת בין בע"פ ובין בכתב
ובין באמצעי התקשורת למיניהם.
אי קיום ו/או אי ציות להחלטה או הוראה או פסק דין של מוסד
שיפוטי לרבות אי ביצוע תשלומים שחוייב בהם.
אי הופעה למתן עדות או לחקירה על פי הזמנת ועדת המשמעת או
בית הדין העליון.
מתן עדות שאינה דברי אמת וזאת ביודעין או שלא בתום לב.
מתן תצהיר או הגשת תצהיר שהאמור בו אינו דברי אמת ,וזאת
ביודעין או שלא בתום לב.
האמור לעיל יחול גם על תצהיר שיוגש ,בהתאם לסעיף ב' לפרק 3
)נוהל( של תקנון זה ,לאיגוד או ליועץ המשפטי של האיגוד.

יד .אי התייצבות למתן עדות
אי התייצבות למתן עדות או לחקירה בפני ועדת המשמעת או בית
הדין העליון על פי בקשת האיגוד או היועץ המשפטי.
טו .מעשה בלתי ספורטיבי
מעשה בלתי ספורטיבי – כהגדרתו בפרק הגדרות ופירוטים של תקנון
זה.
טז .עידוד בלתי ספורטיבי
עידוד בלתי ספורטיבי – כהגדרתו בפרק הגדרות ופירוטים של תקנון
זה.
יז .הפרת חובה ואי קיום הוראה מחייבת
הפרת חובה המוטלת על ידי האיגוד או אי מילוי אחר הוראה
מהוראות תקנוני האיגוד ו/או אי מילוי הוראה מפורשת שניתנה על
ידי מוסד ממוסדות האיגוד.
יח .עבירה על תקנון נבחרת ישראל ו/או נבחרות ישראל.
הפרת חובה ו/או אי מילוי הוראה של תקנון נבחרת ישראל ו/או אי
מילוי הוראה המחייבת במסגרת נבחרת ישראל.
יט .שימוש בסמים ממריצים
שימוש בסמים ממריצים מכל מין ובכל עת.
כ .סיוע לשימוש בסמים ממריצים
סיוע לשימוש בסמים ממריצים על ידי מתן הוראה לשחקן או
לשחקנים להשתמש בסמים ממריצים ו/או התעלמות ביודעין משמוש
בסמים ממריצים על ידי שחקן או שחקני קבוצה.
אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים
כא.
אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים ממריצים ו/או סרוב להיבדק
בדיקת שימוש בסמים ממריצים על פי הוראה מטעם מוסד מוסמך
של האיגוד.
כב .אי התייצבות לחקירה
אי התייצבות לחקירה ללא סיבה מוצדקת בפני חברת חקירות
שתועסק בשרות האיגוד.
כג .ניסיון לביצוע עבירה

כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל דינו כדין
ביצוע עבירה.

 .6רשימת העונשים )פרט(

נאשם שיורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות על פי תקנון זה יהא צפוי להיענש
באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:
א .נזיפה
ב .תשלום פיצוים לשופט על כל נזק שנגרם לגופו ו/או
לרכושו.
ג .קנס כספי עד ₪ 3,000
סכום הקנס הכספי הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים
לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ויראו אותו כמתעדכן באופן אוטומטי פעמיים בשנה

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

בראשון לכל אחד המחודשים אפריל ואוקטובר החל
מתאריך .1/10/2001
איסור מילוי תפקיד בקבוצה החברה באיגוד לתקופה
מחודש ימים ועד לצמיתות.
איסור מילוי תפקיד באיגוד ו/או בכל אחד ממוסדותיו
מחודש ימים ועד לצמיתות.
הרחקה עד לעשרה משחקים.
הרחקה עד לחמש שנים.
הרחקה ממשחקים לצמיתות.
ועדת המשמעת רשאית לגזור על עסקנים ,מאמנים
וממלאי תפקידים בקבוצות עונש איסור הימצאות בתחום
המגרש ו/או איסור למלא תפקיד בקבוצה לתקופות
המקבילות לתקופות הרחקה של ספורטאים כמפורט לעיל
בס"ק ו'  -ח'.
ועדת המשמעת מוסמכת להטיל בנוסף ו/או במקום עונש,
חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים בהוצאה כספית או
בעלי משמעות חינוכית או הסברתית.

 .7רשימת עבירות )קבוצה(
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

עזיבת שדה המשחק
עזיבת שדה המשחק תוך כדי מהלך המשחק ו/או לפני
סיומו הרשמי כחוק על ידי שופט המשחק.
סרוב לקיים משחק או להמשיך במשחק
סרוב לקיים משחק או להמשיך במשחק בניגוד להוראת
שופט המשחק.
אי הופעה למשחק ו/או הופעה בניגוד להוראות התקנון
אי הופעה ללא סיבה מספקת או הופעה בניגוד להוראות
האיגוד למשחק רשמי.
אי הכנת מגרש
אי הכנת מגרש במועד כמתחייב מתקנוני האיגוד.
התפרעות ותגרות
גרימת התפרעות או תגרה ,תקופה שופט ,תקיפת
ספורטאי ,מאמני או ממלאי תפקידים בקובצה היריבה,
תקיפת ממלאי תפקידים בדרך כלל או נטילת חלק
והשתתפות בהתפרעות או תגרה.
אי מתן הגנה לשופט המשחק.
אי מתן הגנה לשופט המשחק בין על ידי הקבוצה הביתית
ובין ע"י הקבוצה האורחת.
אי מתן הגנה של קבוצה ביתית לקבוצה אורחת.
אי מתן הגנה לקבוצה האורחת על ידי הקבוצה הביתית
בשדה המשחק או בסביבתו.
שיתוף ספורטאי שלא כחוק
שיתוף ספורטאי הנמצא בעונש לרבות הרחקה ממשחקים
או הרחקה אוטומטית ו/או שיתוף ספורטאי הנמצא
בהסגר ו/או שתוף ספורטאי הרשום בקבוצה אחרת ו/או

שיתוף ספורטאי בניגוד לתקנון האיגוד ו/או שתוף
ספורטאי בניגוד להוראה מהוראות האיגוד ,בגלל רישומו
ברשימת השחקנים המוגשת לשופט.
ט .משחק עם קבוצה שאינה מסונפת לאיגוד ו/או קבוצה
מחו"ל.
משחק עם קבוצה שאינה מסונפת לאיגוד ו/או משחק עם
קבוצה מחו"ל ללא קבלת רשות מוקדמת מאת האיגוד.
י .הזמנת קבוצה מחו"ל או עריכת מסע לחו"ל ללא אישור
האיגוד.
הזמנת קבוצה מחו"ל או יציאה לחו"ל לעריכת משחקים
בחו"ל ללא קבלת רשות האיגוד או בניגוד לתנאי האישור
או תחת שם לא לה.
יא .הפרת חובה ואי קיום הוראה מחייבת
הפרת חובה המוטלת על ידי האיגוד ו/או אי מילוי אחר
הוראה מהוראות תקנוני האיגוד ו/או מילוי הוראה
מפורשת שניתנה על ידי מוסד ממוסדות האיגוד.
יב .עבירות בעניני כספים
עבירה על הוראות האיגוד בכל הנוגע לעניני כספים
לרבות :אי תשלום מיסים במועד ,אי העברת אחוזי
הכנסה ממשחקים כמפורט בתקנון ,מכירת כרטיסים שלא
הוצאו על ידי האיגוד ,מכירת כרטיסים שלא במחירים
הנקובים ,מתן כניסה בלא כרטיס שהוצא על ידי האיגוד.
יג .התנהגות בלתי ספורטיבית
התנהגות בלתי ספורטיבית על המגרש או בקרבתו או בכל
מקום אחר ,בעת המשחק לפני תחילתו לאחר סיומו או
בכל מועד אחר.
יד .התפרצות אוהד או אוהדים למגרש או לשדה המשחק.
התפרצות אוהד או אוהדים למגרש או לשדה המשחק.
טו .פגיעה בשופט המשחק או בספורטאים על ידי אוהד או
אוהדים.
פגיעה בשופט המשחק ו/או פגיעה בספורטאי הקבוצה
ו/או בממלאי תפקידים בקבוצה על ידי אוהד או אוהדים
בין בשדה המשחק או בסביבתו ,או בכל מקום אחר בין
אם הפגיעה אירעה לפני תחילת המשחק ,תוך כדי מהלך
המשחק ,לאחר סיום המשחק או בכל מועד אחר.
טז .התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהד או אוהדים
 .1התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהד או אוהדים שבוצעה
בעת המשחק ,לפני תחילתו ,לאחר סיומו של המשחק או
בכל מועד אחר ,ובין שההתנהגות הבלתי ספורטיבית היתה
בשדה משחק או בקרבתו או במתקניו ובין שההתנהגות
הבלתי ספורטיבית היתה בדרך לשדה המשחק או בדרך
משדה המשחק או בכל מקום אחר.
 .2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בס"ק  1תכלול התנהגות
בלתי ספורטיבית:
א( התפרצות לשדה המשחק או התפרעות בשדה המשחק
או בסביבתו או בכל מקום אחר.

ב( התפרעות בניסיון לפגוע בגופם או ברכושם או כלי
רכבם של השופטים ,הספורטאים וממלאי התפקידים
בקבוצות היריבות כלום או חלקם.
ג( זריקת חול ,אבנים ,בקבוקים ,חזיזים ,רימוני עשן או
כל חפץ אחר לעבר השופטים ,הספורטאים וממלאי
התפקידים בקבוצה ,או כללית לשדה המשחק.
ד( זריקת חזיזים ,רימוני עשן או ציוד פירוטכני אחר
לתוך שדה המשחק או ביציעים המיועדים לצופים
במשחק.
יז .עבירה על תקנון נבחרת ישראל
הפרת הוראות מהוראות תקנון נבחרת ישראל.
יח .סיוע לעבירה על תקנון נבחרת ישראל
סיוע להפרת הוראה מהוראות תקנון נבחרת ישראל ו/או
הפעלת לחץ או מתן הוראה לספורטאי מספורטאי
הקבוצה שהוזמן לסגל הנבחרת לא להתייצב לאימון הסגל
ו/או למשחק של נבחרת ישראל.
יט .מעשה בלתי ספורטיבי.
מעשה בלתי ספורטיבי על פי סעיף פירוטים של תקנון זה
לרבות אחריות שילוחית למעשה בלתי ספורטיבי
כהגדרתה בסעיף פירוטים של תקנון זה.
כ .עידוד בלתי ספורטיבי
עידוד בלתי ספורטיבי על פי סעיף פירוטים של תקנון זה
לרבות אחריות שילוחית לעידוד בלתי ספורטיבי בסעיף
פירוטים של תקנון זה.
כא .בזיון בית דין
בזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיות של האיגוד לרבות:
 .1הפרת הסדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה
בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.
 .2פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלי המוסד השיפוטי
ו/או אחד מחבריו ו/או אחד ממלאי התפקידים בו
וזאת בין בע"פ ובין בכתב ובין באמצעי התקשורת
למיניהם.
 .3אי קיום ו/או אי ציות להחלטה או הוראה או פסק
דין של מוסד שיפוטי לרבות אי בצוע תשלומים
שהקבוצה חוייבה בהם.
 .4הגשת תצהיר שהאמור בו אינו דברי אמת וזאת
ביודעין או שלא בתום לב .,האמור לעיל יחול גם על
תצהיר שיוגש ,בהתאם לסעיף ב' לפרק ) 3נוהל( של
תקנון זה לאיגוד או ליועץ המשפטי של האיגוד.
כב .סיוע לשימוש בסמים ממריצים
סיוע לשימוש בסמים ממריצים על ידי ספורטאי או
ספורטאים בין בדרך של המרצת הספורטאי לנטילת
הסמים הממריצים ובין בדרך של התעלמות מנטילת
סמים הממריצים ו/או אי דיווח לאיגוד על שימוש בסמים
ממריצים על ידי ספורטאי מספורטאי הקבוצה.
כג .הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים

הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים של קבוצה ליד משרדי
האיגוד ו/או ליד בתיהם ו/או משרדיהם של ממלאי
תפקידים באיגוד.
כד .הטחת דברי עלבון כנגד שופט באמצעי התקשורת.
הטחת דברי עלבון כנגד שופט במשחק ו/או כווני המשחק
בכל עת ,באמצעי התקשורת ,קבוצה תהיה אחראית
להטחת דברי עלבון כאמור לעיל בין אם דברי העלבון
פורסמו בשמה או מטעמה ובין אם פורסמו על ידי ממלא
תפקיד בקבוצה אלא אם הוכיחה הקבוצה לועדת
המשמעת כי הדברים נעשו שלא על דעתה וללא הסכמתה
של הקבוצה כי הסתייגה מהפרסום האמור בפומבי.
כה.הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של האיגוד באמצעי
התקשורת.
הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של האיגוד או חבריהם
בכל עת ,באמצעי התקשורת .קבוצה תהיה אחראית
להטחת דברי עלבון כאמור לעיל בין אם דברי עלבון אלה
פורסמו בשמה או מטעמה ובין אם פורסמו על ידי ממלא
תפקיד בקבוצה אלא אם הוכיחה הקבוצה לועדת
המשמעת כי הדברים נעשו שלא על דעתה וללא הסכמתה
של הקבוצה וכי הסתייגה מהפרסום האמור בפומבי.
כו .ניסיון לביצוע עבירה
כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל
דינו כדין ביצוע עבירה.
כז .קבוצה שהיא צד שלישי
ועדת המשמעת תהיה רשאית להרשיע ולהעניש קבוצה
בגין התנהגות בלתי ספורטיבית של קהל אוהדים או בגין
ביצוע עבירה אחרת כלשהי על ידי הקבוצה גם אם מעמדה
של אותה הקבוצה היה בחזקת צד ג' בלבד ולא קבוצה
מהקבוצות המתמודדות בשדה המשחק.

 .8רשימת העונשים )קבוצה(
קבוצה שתורשע בביצוע אחת או יותר מהעבריות המפורטות ברשימת העבירות על
פי תקנון זה תהא צפויה להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת
העונשים להלן:
א .קנס כספי עד ₪ 20,000
סכום הקנס הכספי הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים חצרכן המתפרסם
מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויראו אותו כמתעדכן באופן
אוטומטי פעמיים בשנה בראשון לכל אחד מהחודשים אפריל ואוקטובר החל
מתאריך 1/10/2001
ב .עריכת משחק אחד עד  10משחקים עם קהל ברדיוס שלא יפחת מ  20ק"מ
ולא יעלה על  100ק"מ ממקום מגרשה הביתי של הקבוצה המוענשת.
ג .איסור קיום משחק עד  10משחקים בפני קהל במגרשה הביתי של הקבוצה.
ד .איסור ביתיות ממשחק אחד עד  10משחקים וקיום המשחקים ללא קהל
ברדיוס שלא יפחת מ  20ק"מ ולא יעלה על  100ק"מ ממקום מגרשה הביתי
של הקבוצה המוענשת.
ה .הפחתת נקודה אחת עד  10נקודות ממאזן הנקודות של הקבוצה במשחקי
הליגה.

ו.

ז.
ח.
ט.

י.

הפסקת פעילות
 .1ממשחק אחד עד  10משחקים
 .2משבוע ימים ועד  5שנים
הפסקת פעילות לצמיתות
הורדה לליגה נמוכה יותר או לליגות נמוכות יותר.
פרוק קבוצה ו/או הרחקה לצמיתות ממסגרת האיגוד
 .1בכל מקרה שועדת המשמעת תחליט על הפסקת פעילות לצמיתות
חייבת ועדת המשמעת לקבוע גם את העונש אשר יוטל על ספורטאי
הקבוצה שפעולותיה הופסקו לצמיתות כאמור להלן:
א .כל עונש של הפסקת פעילות לצמיתות יכלול גם עונש של הרחקת כל
ספורטאי הקבוצה ממשחקים לתקופה של  3שנים זולת אם תחליט
הועדה לגזור על ספורטאי הקבוצה כולם או חלק מהם עונשים
אחרים.
 .2ספורטאי של קבוצה אשר פעולותיה הופסקו לצמיתות יוכל להירשם
לקבוצה אחרת רק לאחר תום ריצוי עונש ההרחקה ממשחקים אשר
יוטל עליו לכאמור לעיל ובכפיפות להוראות תקנוני האיגוד והענף
בקשר לרישום ספורטאים.
ועדת המשמעת מוסמכת להטיל בנוסף ו/או במקום עונש ,חובות וחיובים
לרבות כאלו הכרוכים בהוצאה כספית או באלי משמעות חינוכית או
הסברתית.

