
  
  תקנון בית הדין העליון

  

 הגדרות .1
  :בתקנות אלה

  איגוד הכדורעף בישראל    "האיגוד"

  בית הדין העליון של איגוד הכדורעף בישראל    "בית הדין"

  ועדת המשמעת של איגוד הכדורעף בישראל  "ועדת המשמעת"

זמני או , פסק דין סופי, זמני או ביניים, לרבות צו סופי  " החלטה"

  .ביניים

  

  ית הדין ותפקידיוסמכויות ב .2
  .מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות של ועדת המשמעת  .א
מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות של ועדות הליגה והגביע   .ב

 .של איגוד הכדורעף
מתן פרושים לתקנון האיגוד לפי בקשת ההנהלה או תוך כדי דיון   .ג

 .בערעורים
 .מתן חנינה לספורטאים ולאגודות  .ד
בכל סכסוך בין אגודות האיגוד בינן לבין עצמן או מתן החלטה סופית   .ה

 .בינן לבין מוסדות האיגוד
 .בית הדין יוציא כל החלטה שתראה בעיניו  .ו
 .תהיה סופית, כל החלטה של בית הדין אם לא נאמר בה אחרת  .ז
 .בית הדין מוסמך לדון דיון נוסף בכפיפות להוראות המפורטות להלן  .ח

  

  מליאת בית הדין .3
ית הדין יהיו חוקיים אם בפתיחת ישיבתה נוכח דיוני המליאה של ב  .א

  .רוב חבריו
 :מליאת בית הדין תתכנס  .ב

  , לפי הזמנת נשיאות בית הדין או .1
 .לפי דרישת רוב חבריה .2

  :מליאת בית הדין תהיה מוסמכת  .ג
  .לבחור בנשיאות .1
לקבוע סדרי הדיון בבית הדין בתקנות הטעונות אשור הנהלת  .2

 .האיגוד
 על ידי נשיאות בית הדין ושהוא לדון בכל ענין שיובא בפניה .3

 .בסמכותה
  .מליאת בית הדין מחליטה ברוב דעות רגיל  .ד

  
  
  



  

  נשיאות בית הדין .4
לאחר שנבחרו לתפקידם , חברי בית הדין יחליטו בישיבתם הראשונה  .א

  .שלא יעלה על שלושה, על מספר חברי הנשיאות, זה
חדל חבר לכהן , הנשיאות תכהן עד שתבחר נשיאות אחרת במקומה  .ב

 . תבחר מליאת בית הדין אחר במקומו–חבר הנשיאות כ
,  תתקבלנה החלטותיה פה אחד–היה מספר חברי הנשיאות שניים   .ג

 . ברוב דעות–בכל מקרה אחר 
  

  תפקידי הנשיאות וסמכויותיה .5
לנהל ולפקח על כל הענינים המנהליים של בית הדין ולשבת בראש   .א

  .ישירות מליאת בית הדין
 .ן בכל ענין ועניןלקבוע את הרכבי בית הדי  .ב
 .לקבוע לעצמה סדרי ניהולה  .ג

  

  הרכב בית הדין .6
  .בית הדין ידון בשלושה או חמישה כפי שתחליט הנשיאות  .א
הנשיאות תקבע את אב בית הדין לכל הרכב והרכב ישב בדין אחד   .ב

 .יהיה הוא אב בית הדין, מחברי הנשיאות
בית הדין של שלושה יהיה מוסמך לדון ולהחליט כשמשתתפים בו   .ג

 כשמשתתפים בו –לפחות שניים מחבריו ואילו בית הדין של חמישה 
 .לפחות שלושה מחבריו

ישב בית הדין בהרכב זוגי ולא בא לידי הסכם על החלטה כל שהיא   .ד
תצרף אליהם הנשיאות שופט או שופטים אשר לא ישבו קודם לכן 

הרכב זה , בדין באותו ענין וכל החלטה תתקבל פה אחד או ברוב דעות
 .היה חייב להיזקק לראיות חדשות או נוספותלא י

  

  סדרי הדיון .7
סדרי הדיון יקבעו על ידי בית הדין בכל ענין וענין הבא לפניו אם לא   .א

  .נקבע אחרת בתקנות אלה
אין בית הדין קשור לסדרי הדיון , מבלי לפגוע בעיקרי הצדק הטבעי  .ב

 .ודיוני הראיות
 :הגשת כתב ערעור  .ג

 כתב ערעור אשר חייב להכיל את ערעור לבית הדין יוגש במסירת .1
ובית הדין לא ידון בנימוקים אשר , הנימוקים המפורטים לערעור

  .לא פורטו בכתב הערעור
 העתקים ממנו למזכירות האיגוד 5כתב ערעור יוגש במסירת  .2

בצירוף העתקים נוספים כמספר המשיבים בערעור ובצירוף אגרת 
 ידי הנהלת הערעור כפי שנקבעה או תקבע מדי פעם בפעם על

 .האיגוד
  
  
  
 



 :כתב ערעור יכיל את הפרטים הבאים .3
שמו ומספרו של הספורטאי המערער או במקרה   )א

תוך ,  שמה של האגודה–של ערעור על ידי אגודה 
 .פירוט שם נציג האגודה החותם על הערעור

העתק מאושר על ידי מזכירות האיגוד של   )ב
 .ההחלטה עליה מערערים

התנגדות להחלטה פירוט תמציתי של נימוקי ה  )ג
שעליה מערערים תוך ציון כל נימוק במספר 

 .סידורי
לכתב הערעור יצורף יפוי כח לטוען בשם אגודה   )ד

 .מערערת כפוף להוראות התקנונים
תסמנו במספר , המזכירות תקבל את הערעור  )ה

סדורי ותתיק אותו בתיק מיוחד ותשלח העתק 
אחד מכתב הערעור לנשיאות בית הדין העליון 

 .חר ליועץ המשפטי של האיגודוהעתק א
הגשת הערעור אינה מעכבת את בצוע ההחלטה   )ו

זולת אם הורה בית הדין , שעליה מערערים
 .אחרת

נשיאות בית הדין תקבע את הרכב חברי בית הדין שישבו לדון ) 1  .ד
המועד יקבע על ידי הנשיאות כך . בערעור ואת מועד הדיון בו

 לא יותר מוקדם שתאריך שמיעתו הראשונה של הערעור יקבע
החליטה . משלושה ימים ולא יאוחר מאשר שבועיים לאחר הגשתו

הנשיאות לקבוע את מועד שמיעת הערעור לתאריך מוקדם או מאוחר 
 .תציין את הנימוקים לכך, ל"מן הגבולות הנ

על מועד , המזכירות תודיע למערער ולמשיבים אם ישנם כאלה) 2
ההודעה חייבת להגיע , הדיון בערעור במכתב רשום או במברק

קבלת הדואר מהווה .  שעות לפני המועד הנקוב בה48לצדדים לפחות 
  .הוכחה לקבלת ההזמנה

  :הדיון בערעור  .ה
בישיבתו הראשונה של בית הדין יסביר אב בית הדין את  )1

  .מהות הערעור או הבקשה בפני הנוכחים
המבקש או המערער רשאי להשמיע את טענותיו להשלמת  )2

 .הכל לפי הענין, רהבקשה או הערעו
 .המשיב יהיה רשאי לענות בעל פה או בכתב )3
בית הדין לא ישמע עדויות בענינים הנדונים לפניו אלא רק  )4

כאשר יש , במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעתו הבלעדי
 .סיבות המצדיקות שמיעת עדויות בפני בית הדין

המערער לא יטען ולא יקבלו מפיו נימוק ערעור שלא פורט  )5
בבואו , אולם בית הדין, ערעור אלא ברשות בית הדיןבכתב ה

להחליט בערעור לא יהיה מוגבל לנימוקי הערעור שפורטו 
 .בכתב הערעור או שנטענו בבית הדין

 .עדים יוזמנו לבית הדין אך ורק ברשות מטעם בית הדין )6
  
  
  
 



כפוף להוראות תקנוני האיגוד ותקנות אלה ינהג בית הדין  )7
ם לשיקול דעתו בכל הנוגע לסדרי השומע את הערעור בהתא

הדין בעת שמיעת הערעור ובכל מקרה של אי הופעת 
 .המערער או המשיב לדיון

לדחות את הערעור לאור , אם יראה לנכון, בית הדין רשאי )8
אולם רשאי הוא אף לדון בערעור על , אי הופעת המערער

סמך נמוקי הערעור בכתב ולפסוק לעצם הענין תוך ציון 
 .ונמוקיההחלטתו זו 

הדין בערעור עד להכרעתו אינו מעכב ביצוע ההחלטה שעליה  )9
 .מערערים זולת אם הורה בית הדין אחרת

כל צד מעונין רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין על ידי בא  )10
 .כח מוסמך

 .החלטות בית הדין תנתנה ככתב ותודענה לצדדים )11
  

  דיון נוסף .8
דיון נוסף בכל ענין כפוף לאמור להלן תהא לבית הדין מכות לשבת ב  .א

  .שנדון בפני הרב מהרכבי בית הדין העליון
 – ימים מיום שפסק הדין נודע לו 7כל בעל דין רשאי להגיש תוך   .ב

במידה ונשיאות בית הדין תקבע שיש מקום . בקשה לדיון נוסף
 .יועבר הענין לבית הדין, והצדקה לעריכת דיון נוסף

, כאמור לעיל, ן נוסףהחליטה נשיאות בית הדין כי יש לקיים דיו  .ג
, תמנה הנשיאות הרכב בית דין אשר ימנה לפחות חמישה שופטים

ר ההרכב אשר "באופן ששופט אחד לפחות מההרכב שימונה יהא יו
 .נתן את פסק הין בענין שלגביו הוחלט על דיון נוסף

להרכב בית הדין בדיון נוסף תהא הסמכות ליתן כל החלטה אשר   .ד
 . סופית ומחייבתתראה בעיניו והחלטתו תהא

  

  הוצאה לפועל .9
החלטות בית הדין יוצאו לפועל על ידי הנהלת האיגוד או על ידי מזכירות 

האיגוד או על ידי האגודות או בכל דרך אחרת כפי שיחליט בית הדין או 
  .הכל לפי הענין, הנשיאות

  

  תחולה ושנויים, תוקף .10
וקפן  ות11/10/01תקנות אלה אושרו בישיבת הנהלת האיגוד מיום   .א

  .מיום אישורן כאמור לעיל
תקנות אלה חלות על כל הספורטאים המשתתפים בתחרויות   .ב

אגודות המסונפות /או החברים בקבוצות/הנערכות על ידי האיגוד ו
 .לאיגוד

שנויים בתקנון אלה יכולים להתקבל על פי החלטת הנהלת האיגוד   .ג
  .ברוב רגיל

 
  
  

  
 


