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1 .  

ההתאחדות לכדורגל בישראל לייצג את  קבוצת שחקנים אשר נבחרה על ידי —"נבחרת ישראל"  .1
או יריבים כלשהם בכל מסגרת משחקים שהיא /או במשחקים נגד יריב ו/במשחק ומדינת ישראל 

 )נבחרת ישראל תיקרא להלן, לשם קיצור, "הנבחרת"(.
או /*בכל מקום בו נאמר בתקנון זה  "נבחרת ישראל" או "נבחרת", הכוונה היא לנבחרת הבוגרים ו

או לנבחרת /או לנבחרת נערים ו/ר ואו לנבחרת הנוע/או לנבחרת האולימפית ו/ו 21לנבחרת עד גיל 
או כל נבחרת אחרת לגביה תחליט הנהלת ההתאחדות להחיל /או לנבחרת הנערות ו/הנשים ו

 תקנון זה.
או /שחקן, אשר הוזמן על ידי ההתאחדות ליטול חלק בסגל הנבחרת באימון ו —"שחקן נבחרת"  .2

 )להלן, לשם קיצור, "השחקן"(. או במשחק של הנבחרת, וכל עוד לא שוחרר./במחנה אימונים ו
מאמן שמונה לתפקיד זה על ידי הנהלת ההתאחדות )ואשר ייקרא להלן, לשם  —"מאמן נבחרת"  .3

 קיצור, "מאמן"(.
אדם שימונה לתפקיד זה על ידי הנהלת ההתאחדות )אשר ייקרא להלן, לשם  —"מנהל נבחרת"  .4

 קיצור "מנהל"(.
מאמן, מנהל, מאמן כושר, עוזר מאמן וכל נושא תפקיד אחר לרבות  —"בעל תפקיד בנבחרת"  .*5

בנבחרת וכן ראשי משלחת ומלווים רשמיים של הנבחרת מטעם ההתאחדות, מעת שהתמנו 
 לתפקידם בנבחרת וכל עוד הם מכהנים או משמשים בתפקידם זה.

בפעילות  שחקן נבחרת או בעל תפקיד בנבחרת מצויפרק הזמן שבו  -בנבחרת" הפעילות "תקופת  .6
של הנבחרת מרגע התייצבותו לפעילות ועד מועד סיומה של הפעילות, ובמקרה של נסיעות לחו"ל 

השחקן או בעל התפקיד מתייצב לפעילות הנבחרת, ואם פרק הזמן שבו  בשירות הנבחרת,
מרגע המפגש בשדה התעופה בישראל ועד רגע היציאה משדה ההתייצבות היא בשדה התעופה 

או המועד שבו משוחררים השחקן או בעל תפקיד לאחר  לאחר החזרה ארצה התעופה בישראל
  .החזרה ארצה אם השחרור מהפעילות מתבצע במקום אחר, לפי המאוחרת מבין האפשרויות.

 
ממקום שהותם בחו"ל וחוזרים בחו"ל לגבי שחקנים אשר על פי אישור מוקדם מצטרפים למסע 

תיחשב תקופת השירות שראל או לחזור לישראל מהמסע למקום שהותם בחו"ל מבלי לצאת מי
מרגע שבו הם הגיעו למקום ההתכנסות או האכסון של הנבחרת בחו"ל ועד בנבחרת פרק הזמן 

 הרגע שבו הם משוחררים על ידי ראש המשלחת או מנהל הנבחרת לשוב למקום שהותם בחו"ל.
 ש משלחת לחו"ל.בעל תפקיד שמונה על ידיי ההתאחדות לעמוד הרא –"ראש משלחת"  .7
 
 הקוד האתי כמפורט בנספח לתקנון זה. —"הקוד האתי"  .*8

 
 אחרת מטעם ההתאחדות. או לכל קריאה/או למשחק ו/שחקן חייב להתייצב לאימון ו א. .2

או משחק רק אם קיבל אישור מראש להיעדרותו  מהמאמן או /שחקן יהיה רשאי להיעדר מאימון ו ב.



 המנהל.מ
או משחק יהא חייב להמציא /או פציעה איננו יכול להתייצב לאימון ו/מחלה ושחקן אשר מפאת  ג.

 למאמן או למנהל. אישור כנ"ל חייב להינתן על ידי רופא ההתאחדות או —אישור רפואי לכך 
 
 

____________________ 
 19.3.2001אושר בישיבת ההנהלה מיום  *

בחשבון כמסמך המצדיק אי הופעה לאימונים  מאושר על ידי רופא ההתאחדות. כל אישור אחר לא יובא
 או משחקים מפאת מחלה או פציעה./ו

ו/או ראש המשלחת במהלך הנסיעות או /או המנהל ו/השחקן חייב במשמעת מלאה כלפי המאמן ו ד.
 כל נציג רשמי אחר של ההתאחדות.לחו"ל ו/או מנהל אגף הנבחרות של ההתאחדות ו/או 

 ת הוראות נהלי הנבחרות כפי שיקבעו מעת לעת על ידי ההתאחדות.השחקן חייב לקיים ולמלא א ה.

 השחקן חייב לשמור על הציוד הנמסר לו ולהחזירו כאשר יידרש לעשות כן. ה.
או /השחקן אינו רשאי לשמש ככתב של עיתון כל שהוא, וכן אינו רשאי להביע דעה בפומבי ו ו.

 דות.או להתאח/באמצעות ריאיון בכל נושא הקשור לנבחרת ו
שחקן ובעל תפקיד בנבחרת חייבים לשמור על מעמדה הייצוגי של הנבחרת ועל התנהגות ההולמת  ז.*

 בעל תפקיד בנבחרת ייצוגית./את מעמדם כשחקן
הוראות הקוד האתי יחולו, בהתאמה, על כל שחקן ועל כל בעל תפקיד בנבחרת, כחלק מהותי  ח.*

חד מוסדר באופן שונה בשני המסמכים יבואו בכל מקרה שבו נושא א ובלתי נפרד מתקנון זה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין . ההוראות בשני המסמכים כהוראות משלימות זו לזו

 הוראות תקנון זה לבין הוראות הקוד האתי  יגברו הוראות התקנון. 
 
 השחקן זכאי לפיצוי הפסד ממשי שנגרם לו עקב היעדרותו א. .3

או משחק /או מחמת פציעה שנגרמה באימון ו/או משחק ו/חלק באימון ומהעבודה לצורך נטילת 
 של הנבחרת.

 הבסיס לחישוב הפיצוי ייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות מעת לעת. ב.
 
 הנבחרת תורכב משחקנים שנבחרו לשם כך על ידי מאמן הנבחרת. .4
 
 קבוצה הרוצה לשחרר "שחקן נבחרת", הנמנה על "נבחרת א. .5

דרתם בתקנון נבחרת ישראל, מאימונים במסגרת נבחרת ישראל, על מנת לשתפו ישראל" כהג
לאומי שאושר לקבוצה על ידי ההתאחדות, חייבת להגיש בקשה בכתב למאמן –במשחק בין

 הנבחרת, באמצעות מנהל הנבחרת.
בקשה כאמור לעיל תוגש על טופס בקשה רשמי של ההתאחדות וחובה על הקבוצה למלא בדייקנות  ב.

 כל הפרטים המפורטים בטופס הנ"ל. את
____________________ 

 19.3.2001אושר בישיבת ההנהלה מיום  *
 טפסים להגשת בקשות, כאמור לעיל, יימסרו לאגודה במשרד ההתאחדות. ג.
מנהל הנבחרת יביא את הבקשה בפני מאמן הנבחרת, אשר יהיה מוסמך לאשר או לדחות כל  ד.

 עדי.בקשה, לפי שיקול דעתו הבל
 החלטת מאמן הנבחרת לאשר או לדחות בקשה כאמור לעיל תהיה סופית ומחייבת.  

 —לפי בקשתו  —או ועדת הנבחרות, תהיה רשאית לפטור כדורגלן /מזכירות ההתאחדות ו ה.
 מלהיות שחקן נבחרת לתקופה המבוקשת על ידו, מנימוקים שייראו לה.

ת, בבקשה על פי ס"ק )ה( דלעיל, הנה סופית או ועדת הנבחרו/החלטת מזכירות ההתאחדות ו ו.
 ואינה ניתנת לערעור.

 
 סמכויות המאמן הן כפי שהוגדרו בחוזה העבודה אשר נחתם בינו לבין ההתאחדות. .6
 
 המנהל יטפל בכל העניינים הארגוניים הקשורים בנבחרת. א. .7

של ולנהלים ת המנהל יטפל בכל הבעיות האישיות של שחקני הנבחרת, בכפיפות להחלטו ב.
 או ועדת הנבחרות./ההתאחדות ו

 
.         בנסיעות נבחרת לחו"ל ישמש ראש המשלחת כבעל הסמכות העליונה בכל הנוגע לעניינים המנהלתיים, ה 8

 כספיים וכל עניין אחר שאינם בסמכות המאמן או מנהל הנבחרת.
 
ת תקנון זה, יובאו לדין בפני בית הדין המשמעתי של שחקן ובעל תפקיד בנבחרת אשר יפרו הוראה מהוראו .*9

"בית הדין המשמעתי"(, ויהיו צפויים לאחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון  —ההתאחדות )להלן 
 המשמעת.



 
 

כל הוראות תקנון משחקי האליפות, תקנון המשמעת והתקנון הרפואי בקשר לאיסור שימוש בסמים  .10
אין באמור כדי לגרוע מתחולתם של תקנונים אחרים על שחקני  נבחרת ישראל. ממריצים יחולו על שחקני

 נבחרת ישראל.
 

על שחקני נבחרת, מאמנים, חברי הצוות המקצועי והאדמיניסטרטיבי וכל ממלא תפקיד מוחלט חל איסור .11
 אחר במסגרת נבחרת ישראל, 

 האיסורוג כלשהו. כל אלה הנם מחוץ לתחום בתי קזינו ומועדוני הימורים מסמקום משחקים אסורים, להיכנס ל
 עצמהחל בכל מקרה וללא קשר לשאלת ההשתתפות בהימורים בפועל שהיא  למקומות כאמור  להיכנס

.אסורה בהחלט . 
שחקני נבחרת, מאמנים, חברי הצוות המקצועי והאדמיניסטרטיבי וכל ממלא תפקיד על חל איסור מוחלט  .12

כנס למועדונים שבהם מתקיימת פעילות שאינה תואמת את אמות המידה אחר במסגרת נבחרת ישראל, להי
 כל אלה הנם מחוץ לתחום .להתנהגמשחקן נבחרת, מאמן ובעל תפקיד האתיות שעל פיהם נדרש ומצופה 

י"ב ח', סימן כהגדרתם בפרק  —"הימורים"  -מקום משחקים אסורים", ו"משחק אסור",  —לעניין סעיף זה 
הימורים המותרים על פי דיני המקום שבו מקומות כאמור וולרבות  -1977ח משולב(לחוק העונשין )נוס

 התקיימו.
 

, ומבלי לגרוע מכל ההוראות האחרות בנבחרת שבמסגרתה מתקיימת נסיעה לחו"ל הפעילותבתקופת  .13
לאורך כל תקופת  אנשי הביטחוןלהוראות  שבתקנון זה, שחקן נבחרת ובעל תפקיד בנבחרת ישמעו

, ויקפידו לקיים את כל ההוראות שנמסרו להם על ידי אנשי הביטחון בתדריכי הביטחון ות בנבחרתהשיר
התקופתיים, וככל שניתן להם גם תדריך בטחוני פרטני לפני הנסיעה  יקפידו לקיים גם הוראות שנמסרו 

 בתדריכים אלה.
  

יציאה משטח האכסון של אסורה הבנבחרת שבמסגרתה מתקיימת נסיעה לחו"ל,  הפעילותבתקופת  .14
ראש המשלחת ובהיעדרו מראש של אישור  לשחקן או לבעל התפקיד בנבחרתהנבחרת אלא אם ניתן 

על שחקן הנבחרת או בעל התפקיד ממנהל הנבחרת ובתנאי שהיציאה אושרה על ידי אנשי הביטחון. 
 החובה לברר ולקבל את האישורים הנדרשים כאמור. בנבחרת חלה 

 
 

על פי ההנחיות  הפעילות בנבחרתתקופת נבחרת וכל בעל תפקיד בנבחרת יפעלו במהלך  כל שחקן ..15
 ההוראות שימסרו להם על ידי המנהל ובנסיעות לחו"ל גם על פי הנחיות והוראות ראש המשלחת.ו

 
הנבחרת   בפעילותהיותם תקופת הוראות תקנון זה יחולו על כל שחקן נבחרת ועל כל בעל תפקיד במהלך  ..16

 כל מקום ובכל זמן . ב
 

בעניין דים בעלי תפקילשחקנים ו מנכ"ל ההתאחדות ומנהל אגף הנבחרות יתקינו מעת לעת נהלים והנחיות .17
 פעילות הנבחרות בארץ ובחו"ל.

 
 
 

 .17.2.75תקנון זה אושר בישיבת הנהלת ההתאחדות מיום   א. .12
 עם ההתאחדות.תחולת תוקפו של תקנון זה עם פרסומו בפרסום רשמי מט ב.
 הנהלת התאחדות רשאית להחליט ברוב רגיל על שינויים בתקנון זה. ג.

 
*** 

 
 

 נספח א'
 

 הקוד האתי
 
 "התקנון"(. —הקוד האתי משמש חלק בלתי נפרד מתקנון נבחרת ישראל )להלן  .1
 
 תחולת הקוד האתי הינה על שחקן נבחרת ועל בעל תפקיד בנבחרת, כהגדרתם בתקנון. .2
 
פי הכללים של -ורגל הוא משחק תחרותי בעל היבטים חברתיים ותרבותיים מובהקים. בהתנהלו עלהכד .3

משחק הוגן, הכדורגל מעשיר את החיים החברתיים והתרבותיים מעודד שיתוף פעולה ואחווה בין יחידים, 



 מגזרים בחברה, אומות ומדינות.
ערכית ומוסרית, המחייבת את כל  מגמתו של הקוד האתי למסד עקרונות להתנהגות הולמת מבחינה

 הנוגעים בדבר: שחקנים, מאמנים ובעלי תפקידים בנבחרת.
 
על שחקן נבחרת להיות ער לעובדת היותו מודל לחיקוי, במיוחד לבני נוער ולשחקנים צעירים ולעובדת  .4

הייצוגי של היותו מייצג את המדינה ואת חיי הספורט שלה. אי לכך, שחקן נבחרת חייב לשמור על מעמדה 
 הנבחרת.הנבחרת ועל התנהגות ההולמת את מעמדו כשחקן נבחרת, בכל תקופה בה יימנה על סגל 

 
שחקן נבחרת ימצה את יכולתו הספורטיבית, תוך שימת לב לכללים המחייבים התנהגות ברוח ספורטיבית  .5

 והמנעות ממעשים העומדים בסתירה לרוח הספורט.
 
ות בלתי נאותה כלפי שופט המשחק, הקבוצה היריבה וקהל הצופים, הן בעת שחקן נבחרת יימנע מהתנהג .6

 המשחק והן לאחריו.
 
 שחקן נבחרת, ינהג, בכל מקום, בדרך הולמת את מעמדו כדמות ציבורית, ערכית ומוסרית. .7
 
 שחקן נבחרת יימנע מכל פגיעה בתדמיתה וערכיה של מדינת ישראל. .8
 
ך ההולמת את מעמדו כדמות ציבורית ויימנע מכל פגיעה בערכיה של מדינת בעל תפקיד בנבחרת ינהג בדר .9

 ישראל.
 

בעל תפקיד בנבחרת יכבד את רגישות השחקנים, ינהג בהם בכבוד וישמש להם מודל להתנהגות ראויה  .10
 וספורטיבית, ובכלל זה יחס נאות כלפי שופטים, עיתונאים, קהל הצופים והקבוצות היריבות.

 
בעל תפקיד בנבחרת דמות מפתח בקביעת הרוח האתית בכדורגל וביישומה, עליו להיות רגיש בהיות  .11

 במיוחד להיבטים האתיים והמוסריים בהתנהגותו ולנהוג על פי כללי הקוד האתי, בהתאמה לתפקידו.
 

מורים בתי קזינו ומועדוני הימקום משחקים אסורים, שחקן נבחרת ובעל תפקיד בנבחרת יימנעו להיכנס ל .12
שחקן נבחרת ובעל תפקיד בנבחרת יימנעו מלהשתתף במשחקים אסורים ובהימורים. לעניין . מסוג כלשהו

 זה, "מקום משחקים אסורים", "משחק אסור" ו"הימורים" כהגדרתם בתקנון הנבחרת.
 

ת למועדונים שבהם מתקיימת פעילות שאינה תואמלהיכנס יימנעו משחקן נבחרת ובעל תפקיד בנבחרת  .13
לרבות בכלל זה מועדוני חשפנות או מועדונים ומקומות שבהם  על פי תקנון זה,את אמות המידה האתיות 

  מתקיימים מופעי חשפנות.
אולם עבירות על הוראות התקנון האתי ידונו בפני  .הינו חלק בלתי נפרד מתקנון הנבחרתהקוד האתי  .14

 ועדת אתיקה לנבחרות. 
 

ת תמנה את יו"ר ההתאחדות, מנכ"ל ההתאחדות, מנהל אגף הנבחרות ומנהל האגף מליאת ועדת האתיקה לנבחרו
 חברי מליאת הועדה.  4המשפטי. הועדה תדון בהרכב של שלושה מבין 

 
במקרה של תלונה או של מידע שהגיע להתאחדות המעלה אפשרות לכאורה לביצועה של עבירה על הקוד האתי 

ר לדיון בפני הועדה וזו תיתן את החלטתה בנושא לאחר ששמעה את יזומן השחקן או בעל התפקיד הנוגע בדב
 הנילון.

במקרה של תלונה או מידע שהגיע להתאחדות בדבר התנהגות המהווה לכאורה הן עבירה על הקוד האתי והן 
עבירת על תקנון הנבחרת, יחליט היועץ המשפטי להתאחדות אם העבירה תידון כעבירה על הקוד האתי במסגרת 

 ה לעיל או שיוגש בעניין כתב אישום לבית הדין המשמעתי.האמור
 


