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 תקנון משמעת

 כללי         הגדרות א.   .1

 הנו מוסד (להלן: "בית הדין") —"בית הדין המשמעתי"  . 1

 שיפוטי בלתי תלוי של ההתאחדות לכדורגל, ריבוני בדיוניו

 היסוד, תקנוני ובהחלטותיו, כפוף להוראות תקנון

 ההתאחדות והחלטות בית הדין העליון.

 הערכאה השיפוטית העליונה של —"בית הדין העליון"  . 2

 ההתאחדות. סמכויותיו הנן בהתאם, לקבוע בתקנון היסוד

 ההתאחדות ובתקנון בית הדין העליון.

 מי שמונה על ידי נשיאות בית הדין העליון —"דיין ראשי"  . 3

 . סמכויותיו ותפקידו של הדיין הראשי הינםלכהן כדיין ראשי

 כמפורט בתקנון זה.

 כהגדרתה בתקנון היסוד של ההתאחדות. —"קבוצה"  . 4

 שחקן, מאמן, מנהל מקצועי, מאמן כושר, עוזר —"פרט"  .5

 מאמן, בעל תפקיד בקבוצה, ממלא תפקיד בקבוצה או

 מטעמה, עסקן נבחר בקבוצה, סוכן שחקנים, חבר ועדה

 חבר הנהלה בהתאחדות ושופט המשחק.או /ו

 קוון) או עוזר השופט/שופט ראשי ו —"שופט המשחק"  . 6

 .(או שופט רביעי/ו

 משחק ליגה, גביע המדינה, גביע הטוטו —"משחק רשמי"  . 7

 וכל משחק אחר עליו תחליט הנהלת ההתאחדות כתחרות

 רשמית מטעמה.

 י.כל משחק שאיננו משחק רשמ —" משחק ידידות" . 8

 או/היועץ המשפטי להתאחדות ו —" המשפטי היועץ"  .9

 תובע ההתאחדות.

 בעל תפקיד בקבוצה הרשום בטופס המשחק. -"בעל תפקיד" .10 

 (26.9.2019)התקבל בהנהלה   

 מינוי בית הדין ב. 

 כמוגדר בתקנון היסוד של —מינוי חברי בית הדין  . 1

 .("תקנון היסוד")ההתאחדות לכדורגל בישראל 
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 נשיאות בית הדין העליון תמנה את הדיין הראשי, וככל . 2

 שתמצא לנכון, תקבע בהחלטת המינוי את תקופת המינוי.

 שיפוטית חלות ג. 

 בית הדין יהיה מוסמך לדון כל פרט או קבוצה אשר תקנוני . 1

 ההתאחדות חלים עליהם.

 

 

 כתב אישום נגד שופט המשחק יידון בפני ועדת  (א)  .2

 של אגוד השופטים, אלא אם יחליט היועץהמשמעת 

 המשפטי להתאחדות שנסיבות המקרה מחייבות דיון

 בפני בית הדין.

 האמור לעיל, אינו שולל מסמכות בית הדין לפסוק

 בכל עבירה של שופט המשחק אשר התבררה בפני

 בית הדין במהלך דיון שהתקיים בפניו.

 קבוצההחליט היועץ המשפטי להגיש כתב אישום נגד  )ב(

 או פרט או שופט המשחק, בקשר לאותו עניין, ידון

 בכך בית הדין.

 

 הגשת תלונה א.   .2

 תלונות, דיווחים והודעות הכוללים האשמה לכאורה (להלן:

 "תלונות") יוגשו למשרדי ההתאחדות במועד ובאופן כמוגדר

 בתקנון זה.

 

 תוכן התלונה ב. 

 ועובדתי של העבירההתלונה תכלול, ככל האפשר, תיאור מלא 

 הנטענת, בציון מועד ביצועה, שמות המעורבים בה ואסמכתאות

 על הנזק שנגרם, אם נגרם.

 

 המתלוננים ג. 

 תלונות יוגשו על ידי אחד או יותר מהמנויים להלן:

 שופט המשחק. . 1

 משקיף מטעם ההתאחדות או מטעם איגוד השופטים. . 2

 משטרת ישראל או נציבות מס הכנסה. . 3

 חברת חקירות הפועלת בשירות ההתאחדות. . 4
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 נציג מטעם ההתאחדות שנתמנה ללוות קבוצה או נבחרת . 5

 למשחק או מחנה אימונים לחו"ל.

 קבוצה נגד שחקניה ונושאי תפקידים בקבוצה. . 6

 קבוצה נגד קבוצה אחרת או נושאי תפקידים בקבוצה . 7

 אחרת בגין אירועים שקרו במשחק שביניהן.

 קבוצה נגד שופט המשחק. . 8

 הנהלת ההתאחדות או מי שפועל בשמה או מכוחה, וכן מי . 9

 שנמנה על חברי הנהלת ההתאחדות.

 מוסד שיפוטי של ההתאחדות בגין עבירה אשר התגלתה . 10

 במהלך דיוניו ולא נדונה על ידו.

 גזברות ההתאחדות נגד קבוצה, ממלאי תפקידים בקבוצה . 11

 כספיים. ושחקנים בעניינים

 הרשות לבקרת תקציבים. . 12

 פרט או קבוצה בגין אי קיום פסק בורר. . 13

 7-8תלונה לפי ס"ק ג'  ד.  

 דלעיל, יחולו, לגבי 8-7בסעיף ג' הייתה המתלוננת קבוצה כאמור 

 תלונה, הכללים הבאים:ה 

 קבוצה רשאית להגיש תלונה נגד קבוצה יריבה למשחק אך . 1

 שקרו במשחק שביניהן, או בקשר אליוורק בגין אירועים 

 בין לפני המשחק ובין לאחריו.

 קבוצה רשאית להגיש תלונה נגד שופט המשחק אך ורק . 2

 בגין המשחק שבו השתתפה הקבוצה המתלוננת.

 כל תלונה כאמור לעיל תוגש ותומצא למשרדי ההתאחדות . 3

 שעות משעת המשחק. 48 –לא יאוחר מ

 לעיל, רשאי היועץ המשפטי לדרושהוגשה תלונה כאמור  . 4

 מהמתלוננת לצרף תצהיר, חתום ומאומת כדין, לגבי

 העובדות הנטענות בתלונה.

 התברר לבית הדין או למוסד שיפוטי שלפניו מתבררת . 5

 התלונה כי התלונה הייתה חסרת בסיס, כוזבת או שהוגשה

 שלא בתום לב או שהמתלוננת חזרה בה או אינה משתפת

 רשאי בית הדין או המוסד השיפוטי הדן בתלונהפעולה, 

 לחייב את הקבוצה המתלוננת בתשלום הוצאות

 או לשופט המשחק שנגדם/או לקבוצה ו/להתאחדות ו

 הוגשה התלונה.
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 כמו כן, תהיה הקבוצה המתלוננת צפויה להעמדה לדין על פי

 תקנון זה.

 

 

 תלונה המוגשת באיחור ה. 

 ירה, יגיש תלונתו ללא דיחוי.נודע למתלונן דבר קיומה של עב

 איחר המתלונן בהגשת תלונתו, יפרט את הטעמים והסיבות בגינן

 הוגשה התלונה באיחור.

 החלטת היועץ המשפטי ו. 

 הוגשה תלונה, כאמור לעיל, יחליט היועץ המשפטי, על סמך . 1

 העובדות הכלולות בה, אם להגיש כתב אישום.

 מתלונן, כאמור לעיל, או שלא עלהוגשה תלונה שלא על ידי  . 2

 פי ההוראות דלעיל, מוסמך היועץ המשפטי, בהתקיים

 נסיבות מיוחדות המצדיקות טיפול בתלונה, להגיש כתב

 אישום.

, אחר אמין ויזואלי תיעוד או טלוויזיה צילומי יסוד על, התובע סבר .3

 ובחומרתה במהותה סבירה בלתי שהיא עבירה נעברה משחק שבמהלך

 מעיניו נעלמה ושהעבירה, כדורגל משחק של הרגיל למהלך בהתייחס

 האירוע בגין אישום כתב להגיש התובע רשאי יהיה, הראשי השופט של

 .המשפטי היועץ ידי על אושרה האישום כתב שהגשת ובלבד

 

 כתב אישום      כתב אישום א.  . 3

 כתב אישום יוגש על ידי היועץ המשפטי במקרים הבאים:

 על יסוד תלונה הכלולה בדו"ח שופט המשחק. . 1

 על יסוד החלטה או ממצאים של המוסד לבוררות, בית הדין . 2

 המשמעתי, בית הדין העליון וועדת חקירה.

 על יסוד העובדות העולות מתלונה אחרת, לאחר שבדק אם . 3

 התלונה מצדיקה הגשת כתב אישום.

ביקשה להישפט על  בעבירות ברירת שיפוט, באם הקבוצה הנאשמת .4

העבירה המיוחסת לה, באופן ובמועדים הקבועים בתקנון זה להגשת 

 ט.בקשת שיפו
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 הגשת כתב האישום ב. 

 כתב האישום יוגש לבית הדין המוסמך לדון בעבירות נשוא כתב

 האישום.

 האישום פרטי ג. 

 כתב האישום יכלול את פרטי הנאשם, מהות העבירה וסעיף

 העבירה.

הזמנה לדין       למשלוח המען א.  . 4

    

 מען הקבוצה, כרשום במשרדי ההתאחדות לכדורגל, ייחשב . 1

 ככתובת המחייבת לצורך הזמנת קבוצה ופרט, לדיוני בית

 הדין.

 משרד איגוד השופטים ייחשב כמען למשלוח הזמנה לדין של . 2

 שופט המשחק.

 

 אופן המשלוח ב.

 

 מן הדרכים הבאות:ההזמנה לדיון בבית הדין תיעשה באחת 

, לרבות הודעת טקסט לטלפון נייד שנרשם על ידי הודעה טלפונית . 1

 שעות לפחות 24 — הקבוצה

 לפני מועד הדיון.

 שעות לפחות 24 —(כרשום במשרדי ההתאחדות)פקס  . 2

 לפני מועד הדיון.

 

 אישור המשלוח והמועד ג. 

 ההזמנה לדין תחשב כנמסרת אם נשלחה באחת מן . 1

 דלעיל. )ב(פות המנויות בס"ק החלו

 המועד הקובע לצורך אישור על משלוח ההזמנה לדין הוא: . 2

המועד שבו  –באמצעות הודעה טלפונית/הודעת טקסט לטלפון נייד 

נשלחה ההודעה ותועדה שהועברה בהתאם במערכת שליחת 

 ההודעות.

 המועד המצוין על גבי אישור משלוח — פקסבאמצעות 

 .הפקס

 (24.2.2019על ידי ההנהלה ביום )אושר    

 חובת הופעה ד. 
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 שום דבר מן האמור לעיל לא ישתמע כמחייב משלוח הזמנה לגבי

 מי שחייב להופיע, על פי תקנון זה, לדיוני בית הדין ללא הזמנה.

 

 עבירות ברירת שיפוט   א.4

 המנויות מהעבירות יותר או באחת תלונה כנגדה הוגשה אשר קבוצה .א 

 תלוי כי מההתאחדות הודעה תקבל( 2.טז)20(, 1.טז)20(, ה)20(, ב)20 בתקנות

 העובדה דבר את ההודעה תכלול כן כמו. כאמור סעיף לפי אישום נגדה ועומד

 המפורט ההסדר לגביה יחול ולפיכך שיפוט ברירת עבירת היא שהעבירה

 נסיבותיו כי שיירשמו מנימוקים ההתאחדות תובע סבר אם אלא, להלן

, אישום כתב והוגש אישום כתב הגשת מצדיקות המקרה של החריגות

 .כאמור

 

 בעובדה אין לפייה הבהרה תכלל( 1'.טז) 20 סעיף לפי עבירה על בהודעה .ב

( ה) 7 סעיף מהוראת לגרוע כדי שיפוט ברירת של עבירה היא שהעבירה

 .מאמן ללא הופעה איסור בדבר הרישום לתקנון

 

 למזכירות, בכתב להודיע רשאית תהיה, כאמור הודעה קיבלה אשר קבוצה .ג

 רצונה על, ההתאחדות הודעת משלוח ממועד שעות 72 תוך, הדין בית

, לעיל הנקוב הזמן פרק בתוך, כן עשתה לא.  האמור האישום על להישפט

, שיפוט ברירת בעבירות אוטומטי עונש עליה ויושת באישום כמודה בה יראו

 .זה בתקנון לקבוע בהתאם

 

 תובע סבר או/ו כאמור להישפט ברצונה כי הודעה הקבוצה מסרה .ד

 אישום כתב הגשת מצדיקות המקרה של החריגות נסיבותיו כי ההתאחדות

 בפני ידון והאישום לדיון הזמנה הקבוצה אל תישלח,  אישום כתב והוגש

 ד"ביה יהיה, הקבוצה הורשעה. ד"ביה מזכירות י"ע שייקבע  במועד ד"ביה

 . זה בתקנון הקבועים מהעונשים עונש כל עליה להטיל רשאי
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 לתקנוני בניגוד למשחק הופעה, לעיל זו משנה בתקנת האמור אף על .ה

 לא בגינה אשר, ההתאחדות מטעם מפורשת להוראה בניגוד או/ו ההתאחדות

, שיפוט ברירת עבירת תהווה לא לקיומו הקבוע בתאריך משחק קוים

 (.12.5.15)עדכון . ד"ביה בפני לדין בגינה יוזמנו והנאשמים

 

 

 בית הדין ידון, בכל עניין הבא בפניו, בפומבי. א.  . 5

 חרף האמור, זומן שופט המשחק לעדות בפני בית הדין וביקש כי ב. 

 עדותו תישמע בדלתיים סגורות, בהעדר נסיבות מיוחדות, תיענה

 בקשתו בחיוב.

 בעל דין או על ידי עד או שהחליט על כךהתבקש דיין על ידי  ג. 

 מיוזמתו, כי עדות מסוימת תישמע בדלתיים סגורות, יעשה כן

 בנימוקים מיוחדים שיירשמו.

 

 עבירות פרט וקבוצה  א. . 6

 או קבוצה בהרכב של דן/בית הדין ידון בכל עבירה של פרט ו

 יחיד.

 הרכב מיוחד ב.

 דן יחיד, בגדר סמכויותיו ומצא כי מן הראויהובא עניין בפני  . 1

 או/שהדיון יתקיים בפני הרכב מורחב, יצורף להרכב דיין ו

 דיינים נוספים, אשר יתמנו על פי החלטת הדיין הראשי.

 התקיים הדיון בחלקו, הוא יימשך מאותו שלב, אלא אם מי . 2

 מהצדדים הביע התנגדות. התנגד מי מהצדדים, יישמע הדיון

 תו או בדרך שתוסכם עם בעלי הדין.מתחיל

 עבירות של פרט המכהן כחבר הנהלת ההתאחדות ועבירות  ג.

 של "מעשה בלתי ספורטיבי"

 או עבירות/עבירות של פרט המכהן כחבר הנהלת ההתאחדות ו

 של "מעשה בלתי ספורטיבי" כהגדרתה של העבירה בתקנון זה,

 עם החליט הדיין יידונו בפני הרכב של שני חברי בית דין, זולתי

 הראשי להרחיב ההרכב לשלושה דיינים או יותר.

 במקרה של חילוקי דעות בין חברי בית הדין באופן שנבצר

 להכריע, הן לגבי ההרשעה והן לגבי העונש, תקבע הדעה המקלה

 פומביות 
 הדין

 הרכב
 בית הדין
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 עם הנאשם.

עבירות של קבוצה מקצוענית בגין "התפרעות אוהדים" בנסיבות  ד.

מחמירות ו/או "קריאות גזעניות" בנסיבות מחמירות כהגדרתן של 

 חברי בית דין. שלושהעבירות אלו בתקנון זה, יידונו בפני הרכב של 

 (29.10.2020)אשור בהנהלה ביום  

המוגשים כנגד הדיין הראשי ימנה דיין אשר ידון בכתבי אישום  ה.

מאמנים בנפרד מהדיונים בעניינם של קבוצות, ממלאי תפקידים 

ושחקנים. הפרדת דיונים, כאמור, תקוים בהתחשב במספר ובהרכב 

מקום שהאישום כנגד מאמן  הדיינים הקבועים לאותו מועד דיונים.

שלוב בכתבי אישום כנגד נאשמים נוספים, לא תתבצע הפרדת הדיון 

 .ן הראשי אחרתאלא אם הורה הדיי

 

 סמכויות בית הדין: א.  . 7

 דיון בכתב אישום . 1

 לדון בכתב אישום שהוגש לבית הדין על ידי היועץ המשפטי.

 תיקון כתב אישום וצרוף נאשמים . 2

 נתגלה לכאורה, במהלך דיוני בית הדין, כי יש לשקול הרחבת

 הדיןכתב אישום, תיקון או צירוף נאשמים, רשאי בית 

 להורות ליועץ המשפטי להגיש כתב אישום בהתאם.

 זימון צד מעורב . 3

 לזמן לדיון כל פרט או קבוצה שהשתתפו או היו מעורבים

 באותו משחק או אירוע, גם אם לא היו צד להליך

 המשמעתי, בין כעדים, בין כנאשמים, ובין כצד מעוניין.

 

 שינוי סעיפי האישום .4

 במהלך הדיון שיש לשנות אתהתברר לבית הדין   )א(

 עובדות כתב האישום או לשנות את סעיפי האישום

  יעשה כן. —בדרך שיש בה כדי להקל עם הנאשמים 

 התברר לבית הדין במהלך הדיון שיש לשנות את  )ב(

 עובדות כתב האישום או לשנות את סעיפי האישום

 בדרך שיש בה להחמיר עם הנאשם, יעשה כן ובתנאי

 ם הזדמנות סבירה להתייחס לכך.שניתנה לנאש

 זימון עדים . 5

 להזמין עדים ועדויות, להטיל סנקציות ועונשים על עדים

 סמכויות
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 ולפסוק תשלום הוצאות לעדים.

 דחיית דיון  .6

 לדחות את תחילת הדיון או המשכו מנימוקים מיוחדים,

 ובמידת הצורך, לקבוע בהחלטת ביניים את דין הנאשם, עד

 למתן החלטה סופית.

 ביצוע חקירות  .7

 להורות על ביצוע חקירות, תחקירים ומבדקים ולפסוק

 תשלום הוצאות הכרוכות בביצועם.

 פסיקה . 8

 לפסוק בכל עניין שיובא בפני בית הדין, לזכות או להרשיע

 או פרט./כל קבוצה ו

 קביעת תוצאות משחק . 9

 לאשר, לבטל או לקבוע תוצאת משחק, אשר האירועים בו

 בית הדין, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אםנידונו בפני 

 המשחק ובין אם לאו, הכל לפי העניין. קוים

 לקבוע תוצאת משחק באופן הקבוע בתקנוני ההתאחדות,

 או להחליט על קיום משחק חוזר ותנאי קיומו, בין אם

 הועמדה הקבוצה לדין בגין אירועי המשחק ובין אם לאו, בין

 אם הורשעה ובין אם זוכתה.

 החלטות וסעדים נוספים . 10

 ליתן פסק דין הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע

 ובשינויים לתתובעין וכל סעד אחר שבית משפט מוסמך 

 המתחייבים.

 ענישה  .11

 להטיל, במקרה של הרשעה, עונש, בין בפועל ובין מותנה, על

 פי רשימת העונשים הקבועה בתקנון זה או בכל תקנון אחר

 מתקנוני ההתאחדות.

 הוצאות, פיצויים והטלת חיובים  .12

 או פיצויים/הטיל, בנוסף לכל עונש, תשלום הוצאות ו

 או חיובים כמפורט בתקנון זה, ובנסיבות/כספיים ו

 מיוחדות, להטיל חיובים חינוכיים בלא הרשעה.

 השעיה . 13

 או פרט עד לביצוע החלטות/להשעות מכל פעילות קבוצה ו

 הדין.בית 
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 תחולת הענישה . 14

 לקבוע ולהגדיר את תחולת העונש, מועדו, תנאי ביצועו

 והמשחקים לגביהם יחול.

 סמכויות בית הדין .15

 מצא בית הדין כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה שנתן,

 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה, 4רשאי הוא, תוך 

 טעות —לעניין זה, "טעות"  /לתקנם בהחלטה מנומקת

 לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית,

 הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.

 סמכויות הדיין הראשי: ב. 

 קביעת כתבי אישום לדיון  .1

 הנחיית מזכירות בית הדין בדבר קביעת כתבי אישום לדיון

 בפני דייני בית הדין.

 קביעת הרכב מורחב . 2

 היושב בראשו, בכל מקרהלקבוע את הרכב בית הדין ואת 

 בו התקנון קובע כי הדיון יתקיים בפני הרכב מורחב,

 במקרה בו התקבלה החלטה על ידי דיין היושב בדין על

 קיום דיון בהרכב מורחב. לקבוע הרכב מורחב בכל מקרה בו

 סבור הדיין הראשי כי נשוא כתב האישום מצדיק לעשות כן.

 בקשות שונות וסעדים זמניים . 3

  ולהחליט בבקשות שונות, לרבות בקשות דחייה, לדון

 בקשות ייצוג על ידי עו"ד, בקשות להזמנת עדים וכן ליתן

 צווים וסעדים זמניים, עוד בטרם החל הדיון בבית הדין.

 שהורחק על ידי שופט המשחקו/או בעל תפקיד שחקן  א.   .8

 השחקן יוזמןעל ידי שופט המשחק, ו/או בעל תפקיד הורחק שחקן 

 הראשונה של בית הדין שלאחר  לישיבה הקבועה ו/או בעל התפקיד 

 כל הזמנה. ריצוי העונש האוטומטי וזאת ללא

 כל החלטה בעניינו תחול רק לאחר ריצוי עונש ההרחקה

 האמור בסעיף זה לעיל, הנו בכפוף להוראות תקנון זה בדבר האוטומטית.

במידה ולא ניתן היה לזהות את בעל התפקיד המורחק,  "ענישה קצובה".

 תירשם הרחקה לחובת המאמן הראשי.

 שלא הורחק על ידי שופט המשחקו/או בעל תפקיד שחקן  ב. 

 הופעת
 הנאשמים

 בפני

 בית הדין
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, אשר הוגשה נגדו תלונה בדו"ח שופט המשחק, בין ו/או בעל תפקיד שחקן

 —ובין אם לאו ו/או היה רשום כבעל תפקיד במשחק השתתף במשחק  אם

 הדין המשמעתי, לאחר שיוזמן לדין. יב להופיע לישיבה של ביתחי

 (26.9.2019)תיקון אושר בהנהלה 

 הופעה בגין דו"ח שופט המשחק ג. 

 מוגשת תלונה בדו"ח שופט המשחק, יופיעו לישיבה של בית הדין,

 זו משנה בתקנת האמור יחול שיפוט ברירת בעבירות לאחר שיוזמנו לדין.

 המיוחסת העבירה על להישפט ביקשה אשר נאשמת קבוצה על ורק אך לעיל

 אשר או/ו שיפוט בקשת להגשת זה בתקנון הקבועים ובמועדים באופן, לה

  .ד"ביה ממזכירות לדיון זימון קיבלה

 הופעה מכוח התקנון ד. 

 קבוצה ופרט וכל מי שהוראות תקנון זה חלות עליו, אשר נגדם

 יופיעו לישיבה של בית מוגשת תלונה על פי הוראות תקנון זה,

 משנה בתקנת האמור יחול שיפוט ברירת בעבירות הדין, לאחר שיוזמנו לדין.

 העבירה על להישפט ביקשה אשר נאשמת קבוצה על ורק אך לעיל זו

 שיפוט בקשת להגשת זה בתקנון הקבועים ובמועדים באופן, לה המיוחסת

  .ד"ביה ממזכירות לדיון זימון קיבלה אשר או/ו

 נאשם )פרט(הופעת  ה. 

 יופיע אישית בפני בית הדין ולא יהיה רשאי להיות )פרט(נאשם 

 מיוצג על ידי אדם אחר בכפוף להוראות תקנון זה.

 הופעת קבוצה  ו.

 קבוצה תופיע בפני בית הדין באמצעות אחד מבאי כוחה

 הרשומים במשרדי ההתאחדות.

 תגובה בכתב במקום הופעה ז. 

 רשאי להמציא לבית הדין תגובה בכתבנאשם, פרט או קבוצה, 

 לאשמה ובלבד שתגובה בכתב כנ"ל, תימסר למזכירות בית הדין

 לא יאוחר מתחילת הדיון.

 אשמה הקשורה בזיהוי מעורבים ח. 

 הייתה אשמה קשורה בזיהוי מעורבים באשמה, יהיה נאשם חייב

 להופיע בדיון בבית הדין.

 אי הופעה ט. 

 וצה, לדיון בפני בית הדין, ידון אותולא הופיע נאשם, פרט או קב
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 בית הדין שלא בפניו ויפסוק על פי שיקוליו.

 בקשה לדחיית מועד דיון י. 

 בקשת נאשם, פרט או קבוצה, לדחיית מועד הדיון תובא בפני בית

 הדין. הבקשה תלווה בנימוקים ובמסמכים התומכים בה.

 םסבר בית הדין, כי יש להיעתר לבקשה מנימוקים מיוחדי

 שיירשמו, ובשל מיוחדות המקרה, יקבע את מועד הדיון.

 החליט בית הדין שאין להיעתר לבקשה, אין עליו לנמק את

 החלטתו, והוא יוכל לדון בעניינו של הנאשם גם בהיעדרו.

9 .  

 ייצוג נאשם )פרט( .א
במקרים אשר יפורטו להלן נאשם ייצג את עצמו אישית בפני בית הדין. על אף האמור, 

יהיה נאשם רשאי להיות מיוצג או יהיה רשאי לבקש להיות מיוצג )לפי המקרה( 
 כמפורט להלן:

נאשם, קטין או חייל בשירות פעיל אשר נבצר ממנו להתייצב לדיון בעניינו בשל  .1
שירותו, יהיה רשאי להיות מיוצג בבית הדין אך ורק באמצעות אחד מבאי כוחה 

רשומים במשרדי ההתאחדות )להלן: "בא כח הקבוצה"( ואם היה של קבוצתו ה
קטין גם באמצעות אפוטרפוסו )הטבעי או הממונה(, והכל מבלי לגרוע מהמפורט 

 להלן.
בדיון שיתקיים בפני בית הדין כנגד נאשם, בגין עבירה של "מעשה בלתי  .2

 ספורטיבי", תהיה ההתאחדות מיוצגת ע"י עו"ד מטעמה והנאשם יהיה רשאי
 להיות מיוצג על ידי בא כח הקבוצה או עו"ד מטעמו.

במקרים מיוחדים וחריגים, אשר לדעת בית הדין עולה בהם שאלה בעלת עניין  .3
עקרוני או חדשני או כאשר נאשם מועמד לדין בעבירות המצוינות מטה תוך ציון 
מפורש בכתב האישום של "נסיבות מחמירות" ביחס לעבירה על אחת או יותר 

ת המפורטות להלן, יתיר בית הדין לנאשם, ככל שיבקש זאת, להיות מיוצג מהתקנו
 על ידי בא כח הקבוצה או עו"ד מטעמו.

 
(, 1)י()19)ט(, 19)ח(, 19)ה(, 19(, 1)ד.19)ד(, 19)ב(, 19ואלה העבירות: תקנות משנה 

 )י(.19)כז(, 19)כו(, 19)כ(, 19
עותית המונעת ממנו במקרים בהם לדעת בית הדין קיימת לנאשם מגבלה משמ .4

לייצג את עצמו באופן הולם, רשאי ביה"ד להתיר לנאשם, על פי בקשתו, להיות 
מיוצג בפניו על ידי בא כח הקבוצה או עו"ד. התיר בית הדין למבקש )פרט( להיות 

 מיוצג, יותר אף לצדדים האחרים בהליך להיות מיוצגים
מיוצגת בדיון באמצעות בכל מקרה בו הורה או התיר ביה"ד להתאחדות להיות  .5

 .התובע או עו"ד מטעמה
לנאשם אשר אינו דובר עברית, מוקנית הזכות להסתייע בשירותיו של מתורגמן,  .6

 .לעניין הוראות סעיף זה לעיל ובלבד שהמתורגמן אינו עו"ד  והלה לא יחשב כמייצג
 ייצוג קבוצה נאשמת .ב

חה הרשומים במשרדי קבוצה תיוצג בפני בית הדין אך ורק באמצעות אחד מבאי כו
ההתאחדות והוא בלבד יהיה רשאי לטעון עבורה. על אף האמור, במקרים אשר יפורטו 
להלן תהיה קבוצה נאשמת זכאית להיות מיוצגת או זכאית לבקש להיות מיוצגת )לפי 

 :המקרה( כמפורט להלן
במקרים מיוחדים וחריגים, אשר לדעת בית הדין עולה בהם שאלה בעלת עניין  .1

י או חדשני, או כאשר קבוצה מועמדת לדין תוך ציון מפורש בכתב האישום עקרונ
של "נסיבות מחמירות" ביחס לעבירה על אחת או יותר מהתקנות המפורטות להלן 

 יתיר בית הדין לקבוצה, ככל שתבקש זאת, להיות מיוצגת על ידי עו"ד.
 

 ייצוג בפני

 בית הדין
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)יד(, 20)יג(, 20(, 1יא())20)יא(, 20)י(, 20)ד(, 20)ג(, 20ואלה העבירות : תקנות משנה 
 )לד(.20)לב(, 20)ל(, 20)כט(, 20)כח(, 20)כז(, 20)כה(, 20)כג(, 20)יז(, 20)טו(, 20

בדיון שיתקיים בפני בית הדין כנגד קבוצה, בגין עבירה של "מעשה בלתי  .2
ספורטיבי", תהיה ההתאחדות מיוצגת על ידי עו"ד מטעמה והקבוצה תהיה זכאית 

 .עו"ד מטעמה להיות מיוצגת על ידי
בכל מקרה בו הורה או התיר ביה"ד להתאחדות להיות מיוצגת בדיון באמצעות  .3

 .התובע או עו"ד מטעמה
 מועד להגשת היתר ייצוג .ג

שעות ממועד שבו כתב האישום נמסר  24-בקשה להיתר ייצוג תוגש בכתב לא יאוחר מ
 לנאשם/נאשמת.

 ערעור על החלטה בבקשה להיתר ייצוג .ד
שעות  24-בבקשה להיתר ייצוג יוגש לבית הדין העליון לא יאוחר מערעור על החלטה 

 ממועד מסירת ההחלטה.
הדיון בערעור יעשה בפני דן יחיד שהוא חבר נשיאות בית הדין העליון על בסיס טענות 

 בכתב וללא שמיעת הצדדים.
 ייצוג ההתאחדות .ה

מזכותה לעתור  מבלי לגרוע מזכות הייצוג בכל מקום שזו מוקנית לה בתקנון זה ו/או
למתן רשות ייצוג לעו"ד מטעמה בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל, בכל מקרה בו 
מוקנית או שתינתן לנאשמים רשות להיות מיוצגים באמצעות עו"ד מטעמם תיוצג 

 ההתאחדות בדיון ע"י עו"ד מטעמה.
 ייצוג על ידי חבר הנהלת ההתאחדות .ו

יהיה רשאי לייצג קבוצה או פרט  מי שמשמש כחבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל לא
בפני בית הדין, אלא אם הוא רשום במשרדי ההתאחדות כחבר הנהלת הקבוצה, ואך 

 ורק בעניינה של הקבוצה שבה הוא רשום כחבר הנהלה או של מי משחקניה.
 

 

 גביית עדות שופט המשחק א.   .10

 שופט המשחק אשר זומן לדיון בפני בית הדין, אם לבקשת  .1

 היועץ המשפטי או לבקשתה של הקבוצה הנאשמת

 והתייצב לדיון, יעיד וייחקר על ידי בית הדין בלבד. בית הדין

 רשאי להיעתר, מנימוקים שיירשמו, לבקשת שופט המשחק,

 כי עדותו תיגבה בדלתיים סגורות ובלא נוכחות הצדדים

 המעורבים.

 נאשם שהוא פרט, המבקש את זימונו של שופט המשחק . 2

 לדיון, יעלה את בקשתו בפני בית הדין. בית הדין יוכל,

 מטעמים מיוחדים שיירשמו, להיענות לבקשתו ולזמן את

 שופט המשחק לדיון, הכל על פי שיקול דעתו המוחלט.

 במקרה כזה, יחול כל שנאמר לעיל בקשר לנאשמת שהיא

 קבוצה.

 הופעת שופט המשחק אי ב. 

 זומן שופט המשחק לדיון ולא התייצב, אם משום שנבצר ממנו

 ואם מטעם אחר, רשאי בית הדין על פי שיקול דעתו המוחלט,

 הופעת

 שופט

 המשחק

 בבית הדין
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 לפסוק בעניין ללא שמיעת שופט המשחק.

 הוצאות עדות לשופט המשחק ג. 

 בית הדין מוסמך לפסוק לשופט המשחק הוצאות בגין עדותו

 מי יוטל תשלום ההוצאות. ולהחליט על

 הזמנת עדים בעבירות קבוצה א.  . 11

 ביקשו, הקבוצה הנאשמת או היועץ המשפטי, להביא את עדיהם

 לדיון או לזמן את העדים באופן רשמי, תזמן מזכירות בית הדין

 את העדים למועד שנקבע.

 עדות בעבירות פרט ב. 

 מפורשת של ביתפרט לא יהיה רשאי להזמין עדים, אלא ברשות 

 הדין.

 הבאת עדים לדיון הראשון ג. 

 על הקבוצה הנאשמת להביא את כל עדיה לדיון הראשון שיתקיים

 בעניינה.

 אחריות להוצאות העדים ד. 

 הוזמנו עדים על פי בקשת קבוצה נאשמת, או פרט, בכפוף לאמור

 בתקנון זה, יהא המזמין אחראי להוצאות העדים.

 אי הופעת עדים ה. 

 הדין מוסמך לדון ולפסוק גם ללא שמיעת עדים וזאת אף אם בית

 הוזמנו לדיון ולא הופיעו.

 בית הדין הדן קבוצה נאשמת, יהא רשאי לצרף לדיון את הקבוצה . 12

 היריבה וזאת אף אם לא הועמדה לדין, בין ביוזמתו ובין לבקשת

 במידה שיגיע למסקנה כי היא עלולה להיפגעהקבוצה היריבה, זאת 

 מתוצאות הדיון.

 צורפה קבוצה יריבה, כאמור, יצטמצם עניינה אך ורק לתוצאות

 המשחק נשוא הדיון.

 כללי  א.  .13

 דיוני בית הדין יתנהלו בדרך שתיראה לחבריו כמועילה . 1

 ביותר להכרעה מהירה וצודקת.

 הדין יפסקו לפי מיטב שיקוליהם, הכרתםחברי בית  . 2

 ומצפונם המשפטי, על פי תקנון היסוד של ההתאחדות,

 תקנוני ההתאחדות ותקדימי בית הדין העליון.

 בית הדין וחבריו לא יהיו קשורים בדין המהותי, בדיני . 3

 הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.

 עדים

 הזמנת

 קבוצה

 יריבה

 הדיון

 בבית הדין

 

 הדיון

 בבתי הדין
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 דו"ח שופט המשחק ועדותו ב. 

 המשחק יהווה ראייה מכרעת לגבי האירועיםדו"ח שופט 

 שהתרחשו בשדה המשחק, סביבתו ומתקניו, לפני תחילת המשחק,

 במהלך המשחק או לאחר סיומו.

 ככל שהדו"ח מציין עובדות שהתרחשו בדרך לשדה המשחק או

 ממנו, יהווה הדו"ח ראייה מכרעת, רק אם שופט המשחק היה נוכח

 בעת התרחשות הדברים.

 המשחק על ידי בית הדין בדבר הדו"ח שהגיש, יפסוק נחקר שופט

 קול דעתו, בהתייחס לדו"ח ולעדות.בית הדין לפי שי

 קבלת עדויות וראיות ג. 

 או הובאו ראיות לדיון בבית הדין, יחליט בית הדין/זומנו עדים ו

 לפי שיקול דעתו אם לשמוע את העדויות או לקבל את הראיות

 ואם לאו.

 אי הופעת עד ד. 

 אי הופעת עד, אף אם הוזמן להעיד, לא תדחה את קיום הדיון או

 את מתן ההחלטה, הכל כפי שיחליט בית הדין.

 עדות בנוכחות הצדדים  ה.

 החליט בית הדין על שמיעת עדויות או קבלת ראיות, יתקיים

 הדיון בפומבי, אלא אם החליט בית הדין כי העדות תינתן, כולה

 או בחלקה, בדלתיים סגורות.

 )פרט(שמיעת נאשם  ו. 

 בדיונים בהם הנאשם הנו פרט, ישמע בית הדין את עדות הנאשם

 בלבד.

 במקרים מיוחדים בהם ימצא בית הדין לנכון, ישמע עדויות או

 יקבל ראיות נוספות לעדות הנאשם.

 שמיעת עדויות בעבירות קבוצה ז. 

 בית הדין ישמע עדויות ויקבל ראיות אך ורק בדיון הראשון

 בעניינה של הקבוצה, אלא אם החליט, במקרים מיוחדים, לעשות

 כן בדיון נדחה.

 החלטת בית הדין ח. 

 הסתיים הדיון, ייתן בית הדין את פסק דינו לעניין הכרעת הדין,

 ובמקרה של הרשעה, גם לעניין העונש.

 התנהגות בעת הדיון ט. 

 הדין, נאשמים, עדים ונלווים אליהם, המתייצבים לדיון בפני בית
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 יתנהגו בצורה הולמת.

 בית הדין רשאי, על פי שיקול דעתו, להרחיק מאולם בית הדין

 וממשרדי בית הדין כל מי שמפריע למהלך הדיון או שאינו מתנהג

 בצורה הולמת.

 

 הרשעה וענישה א.   .14

 הרשיע בית הדין את הנאשם, בין על פי הראיות המוכחות . 1

 על פי הודאת הנאשם, יטיל בית הדין על הנאשם עונש ובין

 מתוך רשימת העונשים שבתקנון זה.

 בית הדין מוסמך להטיל, בנוסף או במקום העונש, חיובים

 או פיצויים./ו

 החליט בית הדין לנמק את פסק הדין, רשאי לעשות כן

 במועד הדיון או במועד מאוחר יותר.

 ולא המציא לבית הדין את לא הופיע הנאשם בפני בית הדין  .2

 תגובתו לאשמה בכתב, יפסוק בית הדין בעניינו, ובמקרה

 או הפיצוי/או החיוב ו/של הרשעה יטיל עליו את העונש ו

 כאמור לעיל.

 פרסום פסקי הדין של בית הדין ב. 

 פסק הדין של בית הדין יודע לנאשם באחת מן הדרכים הבאות:

 לנאשם בבית הדין.הקראת ההחלטה או מסירת תכנה  (1)

 פרסום רשמי של ההתאחדות.  (2)

 מסירת הודעה טלפונית או בפקסימיליה על ידי מזכירות (3)

 בית הדין.

 פרסום באתר האינטרנט של ההתאחדות. (4)

 בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי מנכ"ל ההתאחדות.  (5)

 (.24.2.2019)אושר  על ידי ההנהלה ביום   

 

 פסקי הדין של בית הדיןהאחריות לקבלת  ג. 

 כל נאשם אחראי לקבל את פסק הדין, לאחר הדיון וזאת . 1

 שעות מקיום הדיון בעניינו ובכל מקרה, לפני המשחק 24תוך 

 הראשון בו ייטול חלק.

 שחקן לא ייטול חלק בכל משחק בטרם יתברר לו פסק  .2

 הדין בעניינו.

 לאנאשם שהוא ממלא תפקיד בקבוצה או בהתאחדות  . 3

 פסק דין

 של בית הדין
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 יפעל במסגרת תפקידו בטרם יתברר לו פסק הדין בעניינו.

 קבוצה לא תשתתף וכן לא תשתף שחקן בכל משחק בטרם . 4

 יתברר לה פסק הדין בעניינה או בעניינו של השחקן הרשום

 בקבוצה, או הפרט הנמנה עליה.

 האמור בס"ק ב' דלעיל לא ישתמע כמחייב פרסום או . 5

 שלוח פסק הדין של בית הדין לנאשם.מ

 אחריות קבוצה לעבירות שחקן או ממלא תפקיד א.  . 15

 קבוצה אחראית לכל עבירה אשר נעשתה על ידי אחד או יותר

 משחקניה, חבר הנהלתה, מאמן, בעל תפקיד, לרבות סדרן,

 אפסנאי, מנהל קבוצה, עסקן נבחר בקבוצה וכל ממלא תפקיד

 מטעמה בין בדרך של קבע ובין באורח ארעי,או /אחר בקבוצה ו

 בין שהעבירה נעשתה מטעם הקבוצה ועל דעתה ובין שנעשתה

 שלא מטעמה ולא על דעתה, בין שנעשתה על ידי עושה המעשה

 במסגרת תפקידו ובין שנעשתה מיוזמתו, בין שהעבירה בוצעה

 בידיעת הקבוצה ובין שבוצעה שלא בידיעתה.

 להתנהגות אוהדיםאחריות קבוצה  ב. 

 קבוצה אחראית באחריות שילוחית לכל עבירה אשר נעשתה על

 ידי אוהד או אוהדים של הקבוצה, בין אוהד קבוע ובין אוהד

 לשעה, בין שנעשתה מטעמה או מיוזמתה ובין שנעשתה מיוזמת

 האוהד ושלא מטעמה, בין שנעשתה בידיעת הקבוצה ובין

 כוונה לשרת את מה שנעשתה שלא בידיעתה, בין שפעל מתוך

 שנראה לו עניינה של קבוצה מסוימת ובין אם לאו.

 נעברה עבירה מהעבירות שעל פי תקנון זה לא על ידי שחקן או

 ממלא תפקיד בקבוצה, חזקה כי נעשתה על ידי אוהד אותה

 קבוצה, אלא אם הוכיחה הקבוצה כי עושה המעשה לא היה אוהד

 של הקבוצה.

 התראה א.  . 16

 ו/או  "התראה" לצורך פרק זה משמעותה: התראת שחקן . 1

 שופט המשחק באמצעות כרטיס צהוב  על ידי בעל תפקיד

 במידה ולא  (.להלן: התראה") שופטה אשר נרשמה בדו"ח

 ניתן היה לזהות את בעל התפקיד המורחק, תירשם ההתראה 

 לחובת המאמן הראשי.

באמצעות  ו/או בבעל תפקיד להתרות בשחקןשופט המשחק רשאי  . 2

 צהוב פעם אחת בלבד במשך אותו משחק והתראה זו כרטיס

 אחריות

 שילוחית

 

 

 התראות

 )כרטיס צהוב(
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ו/או בעל התפקיד תצטבר לחובתו כאמור בפרק זה. עבר השחקן 

 נוספת באותו משחק ועבירה זו מחייבת אף היא התראה עבירה

 בכרטיס צהוב, ירחיקו השופט משדה המשחק ועל הרחקתו

 ת בדבר הרחקה אוטומטית ממשחקים,זו יחולו ההוראו

 ושתי ההתראות באותו משחק לא יימנו בצבירת ההתראות

 .ו/או בעל התפקיד האישיות של השחקן

 התראה על פי סעיף זה לא תבוא במניין ריצוי עונש על פי

 ".ענישה קצובהג' שלהלן בדבר "17הוראות סעיף 

 התראה במשחק שהופסק,  ו/או בעל תפקיד קיבל שחקן . 3

 מכל סיבה שהיא,לפני מועד סיומו החוקי, תצטבר התראה זו לחובתו.

 על שופט המשחק לדווח להתאחדות, בדו"ח השיפוט, על כל . 4

 התראה שהתרה במהלך משחק שנוהל על ידו.

 הרחקה אוטומטית עקב צבירת התראות  ב.

 ליגה יורחק אוטומטית, ממשחקי ו/או בעל תפקיד שחקן  . 1

 המדינה בגין התראות שצבר במשך עונת  וממשחקי גביע

 כלהלן: משחקים אחת,

 משחק רשמי אחד —התראות ראשונות  5בגין 

 משחק רשמי אחד —התראות נוספות  4בגין 

 משחק רשמי אחד —התראות נוספות  3בגין כל 

 יורחק אוטומטית, בגין התראות ו/או בעל תפקיד שחקן  . 2

 ע הטוטו, במשך עונת משחקים אחת, כלהלן:גבי שצבר במשחקי

 משחק אחד —התראות ראשונות  3בגין 

 משחק אחד —התראות נוספות  2בגין כל 

 ההתאחדות תודיע לקבוצה על צבירת התראות המחייבות .3

ו/או בעלי התפקידים הרשומים בה בהרחקה אוטומטית של שחקניה 

הרשמי השני האוטומטית תופעל במשחק  על פי פרק זה. ההרחקה

ו/או בעל קבוצתו לאחר המשחק בו צבר השחקן  אשר בו תשתתף

 המחייבת הרחקה אוטומטית. את ההתראההתפקיד 

 לא הודיעה ההתאחדות לקבוצה על דבר צבירת ההרחקות

 המחייבות הרחקה אוטומטית כאמור לעיל, תופעל ההרחקה

 מיד לאחר מסירת ההודעה לקבוצה על ידי ההתאחדות.

 ההתאחדות לקבוצה בדבר צבירת התראות הודיעה .4

 המחייבת בהרחקה אוטומטית, תחייב הודעה זו את

 .ו/או בעלי התפקידים הרשומים בה הקבוצה ואת שחקניה
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 הודעת ההתאחדות, כאמור בסעיף זה, תיעשה  באמצעות   .5

 אחת מהחלופות שלהלן:

במידה ונציג הקבוצה אישר את קבלת  –הודעת דוא"ל  )א(

 ההתראה באמצעות פורטל הקבוצות. 

 פקסימיליה )ב(

טלפון, לרבות באמצעות הודעת טקסט לטלפון הנייד שנרשם  )ג( 

 על ידי הקבוצה.

 , תיקון אושר בהנהלה 24.2.2019)אושר על ידי ההנהלה ביום   

   26.9.2019). 

 

  צבירה אישית ג.

 בעונת משחקים אחת הנה אישית ואין ו/או בעל תפקיד שחקןצבירת התראות של  

 לקבוצה אחרת באותה עונת ו/או בעל התפקיד נפקא מינה, אם עבר השחקן 

 משחקים, או שלפי גילו, הנו רשאי לשחק באותה עונה, הן 

או שהינו רשום כבעל תפקיד  בקבוצה צעירה והן בקבוצה בוגרת יותר של אגודתו 

 .בקבוצות נוספות 

 

 את עונש ההרחקה האוטומטית בגיןו/או בעל התפקיד כל עוד לא ריצה השחקן  

 בכל קבוצה ו/או להירשם צבירת התראות לפי סעיף זה, לא יהא רשאי לשחק 

 אחרת, כאמור לעיל. 

 הרחקה אוטומטית בגמר העונה ד.

 התראה המחייבת הרחקה לפי סעיף זה, ולא נותרוו/או בעל תפקיד צבר שחקן  

 משחקים רשמיים לריצוי מלוא עונש ההרחקה האוטומטית 

 לרצות את עונשו/או בעל התפקיד באותה עונת משחקים, לא יהא על השחקן  

  או את יתרתו בעונת המשחקים של עונת ההרחקה האוטומטית 

 המשחקים הבאה. 

 

 ריצוי עונש הרחקה ה.

 גילו, הן בקבוצההמורחק רשאי לשחק על פי ו/או בעל התפקיד היה השחקן  .1 

או שהינו רשום כבעל תפקיד  צעירה והן בקבוצה בוגרת יותר של אגודתו

 ההרחקה במלואו, בכל אחת מהקבוצות , יחול עליו עונשבקבוצות נוספות 

 .בהן הוא רשום ו/או רשאי לשחק

 לצורך ריצוי עונש ההרחקה, לא ייחשב משחק רשמי אשר .2 

 , אולם אם החללא נתקיים במועדו מכל סיבה שהיא  
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 המשחק הרשמי והופסק לאחר תחילתו, מכל סיבה שהיא,  

 ייחשב המשחק הרשמי הנ"ל לצורך מניין משחקי ההרחקה.  

 

 עונשים מצטברים בגין הרחקה אוטומטית ו. 

באמצעות כרטיס אדום, בתקופה שבין  ו/או בעל תפקיד הורחק שחקן
 המשחק הרשמי השניצבר את ההתראה המחייבת הרחקה לבין  המשחק בו

 כמפורט בסעיף ב' דלעיל, ירצה תחילה את עונש ההרחקה  
 כרטיס אדום( ולאחר מכן תחול הרחקתו(האוטומטית   
 האוטומטית בגין צבירת התראות )כרטיס צהוב( ברציפות.  

 
 רישום וריצוי נפרד של התראות במשחקי גביע הטוטו ז. 

 
 ו/או בעל תפקיד ו' לעיל, ירצה שחקן  –למרות האמור בס"ק א'   
 בגין התראות שצבר במסגרת משחקי הליגה עונש הרחקה נפרד  
 הרחקה נפרד בגין התראות שצבר במשחקים  וגביע המדינה ועונש  
 כולל גביע הטוטו. רשמיים אחרים,  

 
 ההתראות והן ההתאחדות תערוך רישום נפרד הן לעניין צבירת  
 לעניין ריצוי העונש.  
 (26.9.2019)תיקון  אושר בהנהלה   

 
 הרחקה ממשחק רשמי אחד א. .17

 ו/או בעל הרחקה אוטומטית משמעותה: הרחקת שחקן  .1  
 רשמי אחד )להלן: "הרחקה אוטומטית"(  ממשחקתפקיד 

המשחק הרשמי הראשון אשר בו תשתתף קבוצתו  והיא תחול על
 בו הורחק באמצעות כרטיס אדום. המשחק לאחר

אשר שופט ו/או בעל תפקיד הרחקה אוטומטית תחול על שחקן  .2
 .הרחיקו במהלך המשחק באמצעות כרטיס אדום המשחק

 האחריות לביצוע עונש ההרחקה האוטומטית תחול על   
 .ו/או בעל התפקיד וכן על קבוצתםהשחקן    

 
 הזמנה והעמדה לדין ב. 

 
המרצה עונש הרחקה אוטומטית כאמור ו/או בעל תפקיד שחקן  .1

 לדלעיל, יוזמן לדין בפני בית הדין, אשר יהיה רשאי לקבוע בס"ק א'
כל עונש נוסף הקבוע בתקנון בהתחשב  ו/או לבעל התפקיד לשחקן

ו/או בעל  העבירה ובהרשעותיו הקודמות של השחקן בחומרת
 .התפקיד

 

  

 הרחקה
 אוטומטית

 )כרטיס
 אדום(
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 אשר בדו"ח שופט המשחק צוין כי ביצע ו/או בעל תפקיד שחקן  .2  
אולם לא הורחק במהלך המשחק, יוזמן לדין בפני בין הדין, עבירה,                         

 מיד לאחר שדו"ח שופט המשחק יגיע להתאחדות. מצא בית   
אשם, רשאי בית הדין לקבוע  ו/או בעל התפקיד הדין את השחקן

הקבוע בתקנון בהתחשב בחומרת  עונש כל ן ו/או לבעל התפקידלשחק
 .שחקן ו/או בעל התפקידהקודמות של ה העבירה והרשעותיו

 
 ( לעיל הנו בכפוף לאמור להלן בסעיף 2( )1האמור בס"ק ) .3 
 ענישה קצובה""   

 
 ענישה קצובה ג.

 שחקן בוגרים שהורחק משדה המשחק באמצעות כרטיס אדום על 
 זה, או שחקן נוער, נערים וילדים'ג בתקנון  -א' ב' ו 19על פי ס"ק  
  19שהורחק משדה המשחק באמצעות כרטיס אדום על פי ס"ק  
 או בעל תפקיד שהורחק באמצעות כרטיס אדום על פי ד' -א' ב', ג' ו 
 בתקנון זה, לא יוזמן לבית הדין ותחול עליו ענישהה'  -ס"ק ד' ו 
 :להלן"דקצובה כמפורט  

 באותה עונת המשחקים, ירצה הורחק שחקן בפעם הראשונה .1  
עונש קצוב של הרחקה ממשחק רשמי ו/או בעל התפקיד השחקן    
 להרחקה אוטומטית. אחד, חופף   
 , באותה עונת משחקים, פעמים ו/או בעל תפקיד הורחק שחקן .2  
דלעיל, ירצה השחקן  (1להרחקה האמורה בס"ק ) נוספות מעבר   
 צוב, חופף ובנוסף להרחקההרחקה נוספת, עונש ק בגין כל   
 האוטומטית, כלהלן:   
 עונש הרחקה משני משחקים –בגין ההרחקה השניה    
 רשמיים;   
 עונש הרחקה משלושה משחקים –בגין ההרחקה השלישית    
 רשמים, וכן הלאה.   
 ( לעיל, לא2) -( ו1לצורך מניין ההרחקות על פי סעיפים ) .3  
 ו/או יובאו בחשבון כל הרחקות אשר בגינן הועמד שחקן    
 משמעתי באותה עונת משחקים, על פי  לדיןבעל תפקיד    
 בתקנון. סעיפים אחרים   
 את העונש הקצוב כאמור לעיל, ו/או בעל תפקיד ריצה שחקן  .4 
 שהודה באשמה בפני בית הדין, הורשע ונשא את עונשו. רואים בו כמי   
 להודיע להתאחדות כי רצונו להישפט עלו/או בעל תפקיד רשאי שחקן  .5 
 העבירה בגינה הורחק.   
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 הודעה כאמור לעיל, תימסר בכתב למזכירות בין הדין על   

 72ידי השחקן, בין במישרין ובין באמצעות קבוצתו, תוך    

 שעות ממועד משלוח הודעה על הרחקתו על ידי ההתאחדות.   

 על רצונו להישפט, תחול עליו ההרחקה  ו/או בעל תפקיד הודיע שחקן   

 א' דלעיל והוא יוזמן לבית 17האוטומטית כאמור בסעיף    

 הדין. במקרה כזה לא יהיה בית הדין קשור לענישה הקצובה   

 על פי סעיף זה.   

  בית הדין לא יהיה מוסמך לבטל את ההרחקה האוטומטית   

 , אפילו אם יחליט לזכותו מאשמה.ו בעל התפקידו/א של השחקן   

 שחקן שזוכה, תימחק הרשעתו.   

  

 )א(' )ב'( )ג'( ו )ד'( 19סמכות היועץ המשפטי לעניין סעיף  ד.   

 על אף האמור בס"ק ג' דלעיל, מוסמך היועץ המשפטי לזמן לדין

ות המנויות , שהורחק בגין העבירו/או בעל תפקיד שחקן בוגרים

נערים, וילדים שהורחק בגין  או שחקן נוער, )ג'(( )ב'( א') 19בסעיף 

 העבירות המנויות

 אם סבר כי העבירה נעברה בנסיבות )א( )ב( )ג( ו )ד(, 19בסעיף 

 חמורות ויוצאות דופן המצדיקות, לפי שיקול דעתו, העמדה לדין.

 פי סעיף במקרה כזה, לא יהא בית הדין קשור לענישה קצובה, על

 ג' לעיל.

 (.26.9.2019)תיקון אושר בהנהלה 

 ריצוי עונש הרחקה ה. 

 לצורך ריצוי עונש הרחקה יחולו ההוראות הבאות:

 היה השחקן המורחק רשאי לשחק על פי גילו, הן בקבוצה  .1

 צעירה והן בקבוצה בוגרת יותר של אגודתו, יחול עליו עונש

 הקבוצות.ההרחקה במלואו, בכל אחת משתי 

 לצורך ריצוי עונש ההרחקה, לא ייחשב משחק רשמי אשר . 2

 לא נתקיים במועדו מכל סיבה שהיא, אולם אם החל

 המשחק הרשמי והופסק לאחר תחילתו, מכל סיבה שהיא,

 ייחשב המשחק הרשמי הנ"ל לצורך מניין משחקי ההרחקה.
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 במשחק המדווח ל"פיפ"א" או ל"אופ"א"התראה  א.  . 18

 קיבל שחקן התראה במשחק בינלאומי של נבחרת ישראל, על פי

 לו ההתראה, תירשםדו"ח שיפוט הנשלח לפיפ"א או לאופ"א, 

 בהתאם לתקנון פיפ"א או אופ"א, ותחול אך ורק על משחקו

 במסגרת נבחרת ישראל.

 הרחקה ממשחק המדווח ל"פיפ"א" או ל"אופ"א" ב. 

 הורחק שחקן ממשחק בינלאומי של נבחרת ישראל , על פי דו"ח

 שיפוט הנשלח לפיפ"א או אופ"א, ייענש בהתאם להוראות תקנון

 פיפ"א או אופ"א, בעונש אשר יחול אך ורק על משחקיו במסגרת

 נבחרת ישראל.

 בינלאומיים בעלי תקנון משמעת פנימי משחקים ג. 

 בינלאומי, בין בישראל וביןשחקן וקבוצה המשתתפים במשחק 

 בחו"ל, במסגרת משחקים של ארגון בינלאומי, אשר מקיים תקנון

 משמעת וענישה פנימיים למשחקיו, יחולו עליהם הוראות תקנון

 המשמעת והענישה של הארגון הבינלאומי ולא יעמדו לדין על פי

 תקנון המשמעת של ההתאחדות.

 בינלאומייםסמכות היועץ המשפטי במשחקים  ד. 

 ג' דלעיל, יהיה היועץ המשפטי מוסמך-למרות האמור בס"ק א'

 להעמיד לדין, פרט או קבוצה, בפני בית הדין, על פי תקנון זה,

 וזאת במקרים חריגים של התנהגות בלתי הולמת במשחקים

 בינלאומיים, בין שהועמדו לדין במסגרת פיפ"א או אופ"א או

 ימי, ובין אם לאו, וכן, במקרהארגון בינ"ל בעל תקנון משמעת פנ

 בו לא חל תקנון משמעת פנימי במשחק נשוא העניין.

 

 פרט המבצע עבירה מן העבירות המפורטות להלן, או מנסה, או משדל,  .19

 או מסית, או מדיח, או קושר קשר לבצע עבירה מן העבירות דלהלן, יהא

 המפורטים בתקנון זה. צפוי לאחד או יותר מן העונשים והחיובים

 כל עבירה המנויה בסעיף זה להלן, יכול שתהא ב"נסיבות מחמירות", בין

 שהדבר מצא ביטוי בכתב האישום ובין שבית הדין החליט על כך,

 בהתאם לראיות שהובאו בפניו, בעת הדיון.

 משחק מסוכן א. 

 עבירות 

 פרט

 עבירות
 במשחקים

 בינלאומיים
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 משחק מסוכן.

 

 

 

 

 פגיעה בשחקן יריב  ב.

 פגיעה במתכוון בשחקן יריב.

 התנהגות בלתי ספורטיבית  ג.

 התנהגות בלתי ספורטיבית בשדה המשחק או בסביבתו, או

 במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו,

 בדרך לשדה המשחק או ממנו.

 העלבת שופט המשחק ד. 

 העלבת שופט המשחק על ידי ביטוי גס, תנועות מעליבות, ביקורת

 בשדה משחק כלשהו או בסביבתו אושנועדה להעליב וכיו"ב, 

 במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו,

 או כזב/או הטחת דברי עלבון ו/בדרך לשדה המשחק או ממנו ו

 כנגד שופט המשחק, בכל עת, באמצעי התקשורת.

 איום  .1ד

 איום פיזי או מילולי על שופט המשחק.

 פגיעה גופנית בשופט המשחק ה. 

 פגיעה גופנית בשופט המשחק, לרבות יריקות ודחיפות, בשדה

 המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק

 או ממנו או בכל מקום או בכל עת בקשר לתפקידו כשופט

 המשחק.

 אי ציות להוראות שופט המשחק ו. 

 אי ציות לכל הוראה מהוראות שופט המשחק.

 להוראות שופט המשחקאי ציות ראש הקבוצה  ז. 

 סירוב או הימנעות ראש הקבוצה לגשת אל שופט המשחק, על פי

 הוראת שופט המשחק, סירוב לציית לכל הוראה שניתנה לו

 לצורכי הניהול התקין של המשחק, לרבות אי מתן סיוע לשופט

 המשחק להוצאת שחקן של קבוצתו שהורחק על ידי שופט

 ממתן הגנה לשופטהמשחק, או הימנעות של ראש הקבוצה 

 המשחק, בשדה המשחק או בשוליו.
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 השתתפות בקטטה  ח.

 השתתפות בקטטה שפרצה בשדה המשחק או בסביבתו, או

 במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו,

 בדרך לשדה המשחק או ממנו, במשרדי ההתאחדות או במוסד

 הקשור להתאחדות.

 הפרת סדר ט. 

 התפרעות בכל צורה שהיא בשדה משחק כלשהו,הפרת סדר או 

 או בסביבתו או במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק

 או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו, במשרדי

 ההתאחדות או במוסד הקשור להתאחדות.

 התנהגות בלתי הולמת  י.

 התנהגות בלתי הולמת של פרט, בכל מקום ובכל מועד.

 גזעניתהתבטאות   1י.

 או/או תנועת גוף כלפי פרט ו/או בכתב ו/התבטאות בעל פה ו

 כלפי ציבור, הנושאים אופי גזעני או על רקע גזעני, בכל מקום

 ובכל מועד.

 מעשה בלתי ספורטיבי יא. 

 או/או לשנות ו/כל מעשה, או ניסיון, או קשירת קשר להשפיע ו

 בדרך בלתיאו להשיג יתרון /או תוצאותיו ו/לעוות מהלך משחק ו

 או להכשיל קבוצה בדרך בלתי ספורטיבית, לרבות/ספורטיבית ו

 באמצעים הבאים, כולם או חלק מהן:

 או לממלא תפקיד אחר/או למאמן ו/מתן שוחד לשחקן ו . 1

 או קבלת שוחד, בכסף או/או לשופט המשחק ו/בקבוצה ו

 בשווה כסף או בכל טובת הנאה אחרת שהיא.

 או ממלא תפקיד אחר/או מאמן ו/שידול או פיתוי שחקן ו  .2

 או שופט המשחק, להשפיע על תוצאות משחק,/בקבוצה ו

 על ידי מעשה או על ידי הימנעות ממעשה.

 או ממלא/או מאמן ו/שימוש בכוח או באיומים נגד שחקן ו  .3

 או שופט המשחק, על מנת להשפיע/תפקיד אחר בקבוצה ו

 שה או בהימנעות ממעשה.על תוצאת משחק, במע

 

 או מחדל מכל סוג שהוא אשר גרם בפועל,/כל מעשה ו . 4

 או/או את תוצאותיו ו/או עיוות מהלך משחק ו/השפיע ו
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 /או הכשיל קבוצה ו/השיג יתרון בדרך בלתי ספורטיבית ו

 או את שופט המשחק,/או נושא תפקיד אחר ו/או שחקן ו

 בדרך בלתי ספורטיבית.

 במפורש ובין מכללא, בין בפועל ובין בשתיקה, הסכמה, בין . 5

 בין שבוצעה ובין שלא בוצעה, לעשות מעשה או להימנע

 מעשיית כל מעשה או מחדל, כמפורט לעיל.

 נחקר פרט בחשד למעורבות בעבירה מן העבירות המנויות . 6

 בתקנון כמעשה בלתי ספורטיבי, יהא בית הדין המשמעתי

 שפטי ולאחר ששמע את טיעוניורשאי, על פי פניית היועץ המ

 של הפרט ועל יסוד ראיות לכאורה שהוצגו בפניו, להשעות

 את הפרט מכל פעילות במסגרת ההתאחדות והקבוצה

 יום. 60לתקופה שלא תעלה על 

 זה "חקירה", לרבות חקירה הנערכת בין על ידי חברת לעניין

 חקירות מורשית כדין הפועלת בשירות ההתאחדות, בין על

 המשטרה ובין בדרך של ועדת חקירה מטעמה שלידי 

 ההתאחדות.

 הוגש כתב אישום לבית הדין המשמעתי בעבירה של מעשה .7

 בלתי ספורטיבי, יגיש היועץ המשפטי, באותו מעמד, בקשה

 להשעות את הפרט מכל פעילות עד לתום ההליכים

 המשמעתיים. הבקשה תידון בישיבה הראשונה של בית הדין

 טת בית הדין בבקשה, לא יהא הפרט רשאיועד למתן החל

 ליטול חלק בפעילות כלשהי.

 בית הדין יהא רשאי להשעות את הפרט עד לגמר ההליכים

 המשמעתיים.

 עידוד בלתי ספורטיבי מצד ג' יב. 

 תשלום מענק או תמריץ אחר בכסף או בשווה כסף או בטובת

 או/הנאה אחרת או הבטחה לתיתם, ואשר מיועד לקבוצה צד ג' ו

 או לאחד או יותר מממלאי התפקידים בה, על/לשחקן משחקניה ו

 מנת לעודדם לנצח קבוצה יריבה.

 דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי–אי .2יב

 או למי שהמנכ"ל הסמיכו/אי מתן הודעה למנכ"ל ההתאחדות ו

 לכך בדבר כוונת פלוני לבצע עבירה של "מעשה בלתי ספורטיבי"

 על ביצוע עבירה של "מעשה בלתיאו אי מתן הודעה, כאמור, 

 ספורטיבי", או חשד לביצוע עבירה, כאמור בין שהללו נעשו על ידי
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 או מי מטעמה. על הודעה, כאמור, להיעשות/או קבוצה ו/פרט ו

 מיד עם היוודע הדבר לפרט.

 השתתפות שחקן שלא כדין יג. 

 או בניגוד להוראה/השתתפות שחקן בניגוד לתקנוני ההתאחדות ו

 שת של ההתאחדות וזאת בין אם השתתף במשחק בפועלמפור

 ובין אם נכלל שמו ברשימת השחקנים שהוגשה לשופט המשחק.

 יד. רישום שחקן שלא כדין

 או בניגוד להוראות תקנון/שחקן שנרשם לקבוצה שלא כדין ו

 מתקנוני ההתאחדות.

 עבירה בעניין נבחרות ישראל טו. 

 או הפרת/ישראל" והפרת הוראה מהוראות "תקנון נבחרת 

 או מטעמה בעניין נבחרות/הוראה מפורשת של ההתאחדות ו

 ישראל.

 התנהגות שאינה הולמת משתתף בנבחרות ישראל טז. 

 התנהגות שאינה הולמת משתתף בנבחרות ישראל בכל מקום

 ובכל מועד ממועדי כינוסן של הנבחרות, בין למטרת אימונים ובין

 בחו"ל. למטרת משחקים, בין בישראל ובין

 עבירה בעניין משלחות לחו"ל יז. 

 או הפרת הוראה/הפרת הוראה מהוראות "נוהל משלחות לחו"ל" ו

 או מטעמה בעניין משלחת מחו"ל./מפורשת של ההתאחדות ו

 התנהגות שאינה הולמת משתתף בקבוצה או במשלחת יח. 

 התנהגות שאינה הולמת משתתף בקבוצה או במשלחת שקיבלה

 או/או משחקים ו/להשתתף במסע אימונים ו אישור ההתאחדות

 תחרויות בחו"ל, בכל מקום ובכל מועד ממועדי כינוסה של

 או משחקיה./המשלחת ו

 

 

 

 השתתפות בהימורים במשחקי כדורגל יט. 

 השתתפות בהימורים בלתי חוקיים, כהגדרתם בפרק י"ב . 1

 , שעניינם קשור,1977-התשל"ז(נוסח משולב)לחוק העונשין 

 ין או בעקיפין, לנושא משחקי כדורגל.במישר

 השתתפות בהימורים חוקיים במשחקים בהם משתתפת .2

 הקבוצה אליה הוא משתייך, למעט הימורים במסגרת
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 ".16"טוטו 

 שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים כ. 

 . שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים כמפורט ב"תקנון 1

 הרפואי".

 סיוע לשימוש בסמים ובתכשירים ממריצים על ידי מתן  .2

 או עידוד לשימוש בהם על ידי שחקן/או הסכמה ו/הוראה ו

 -או אי/או התעלמות ביודעין משימוש בהם על ידי שחקן ו/ו

 דיווח להתאחדות על שימוש בהם.

 אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים . 3

 פי הוראה מטעם נציג מוסמך שלאו סירוב להיבדק, על /ו

 ההתאחדות.

 אי התייצבות לחקירה  כא.

 אי התייצבות לחקירה בפני מוסד מוסמך מטעם ההתאחדות

 לרבות חברת חקירות הפועלת בשירות ההתאחדות, במקום

 או הגוף החוקר./ובמועד כפי שייקבע על ידי המוסד ו

 אי התייצבות למתן עדות כב. 

 בפני מוסד מוסמך ממוסדותאי התייצבות למתן עדות 

 או המוסד לבוררות./ההתאחדות, לרבות בתי הדין ו

 שיבוש עשיית משפט כג.

 מתן עדות כוזבת ביודעין, או בידוי ראיה או עשיית שימוש,

 ביודעין, בראיה בדויה, הכל במסגרת הליך שיפוטי או במסגרת

 חקירה בפני גוף חוקר מטעמה של ההתאחדות, ובכוונה להטעות

 הרשות השיפוטית או את הגוף החוקר.את 

 תלונה כוזבת כד. 

 או במתכוון נגד קבוצה/הגשת תלונה כוזבת שלא בתום לב ו

 או ממלא תפקיד בהתאחדות./או שופט המשחק ו/או פרט ו/ו

 כה. התנהגות בלתי הולמת בעת דיוני מוסד שיפוטי

 או הפרעה לדיונים של מוסד שיפוטי של/התנהגות בלתי הולמת ו

 ההתאחדות, לפני הדיון, במהלכו ולאחר סיומו.

 העלבה או ביזוי של המערכת השיפוטית כו. 

 או כזב נגד המערכת השיפוטית של/הטחת דברי עלבון ו  .1

 או כל אחד מחבריה, בכל עת./ההתאחדות ו

 הטחת דבר ביקורת נגד המערכת המשפטית של ההתאחדות . 2

 החלטה מהחלטותיה, כלאו נגד /או נגד כל אחד מחבריה ו/ו
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 עוד מתקיימים הליכי הדיונים, נשוא הביקורת.

 כל מעשה אחר שיש בו כדי לבזות או להעליב את המערכת  .3

 השיפוטית של ההתאחדות בכל עת.

 תהא זו הגנה אם יוכיח הנאשם כי הדברים שיוחסו לו לא . 4

 נאמרו על ידו או מטעמו וכי הסתייג, מיידית, בפומבי ובתום

 מהדברים שיוחסו לו. לב,

 אי קיום החלטת מוסד שיפוטי כז. 

 או פסק דין, כולו או חלקו , של מוסד שיפוטי/אי קיום החלטה ו

 של ההתאחדות לרבות אי קיום פסק בורר מטעם מוסד הבוררות,

 כולו או חלקו.

 פגיעה פיזית במערכת השיפוטית ונושאי תפקידים מטעם  כח.

 ההתאחדות

 או בכל אחד/אחד מחברי המערכת השיפוטית ופגיעה פיזית בכל 

 או מטעמה./מנושאי התפקידים בהתאחדות ו

 או ממלאי תפקידים/ביזוי מוסדות ו כט. 

 או/או כזב נגד מוסד ממוסדות ההתאחדות ו/הטחת דברי עלבון ו

 או בפומבי./חבר מבין חבריה, בכל עת, באמצעי התקשורת ו

 ם שיוחסו לו לא נאמרותהא זו הגנה אם יוכיח הנאשם כי הדברי

 , בפומבי ובתום לב, מןמידעל ידו או מטעמו וכי הסתייג, 

 הפרסום, אשר יוחס לו.

 השתתפות במשחקים שאינם מאורגנים על ידי ההתאחדות ל. 

 השתתפות במשחקים, אשר אינם מאורגנים על ידי ההתאחדות,

 או השתתפות במשחקים בניגוד/ללא אישור ההתאחדות ו

 מפורשת מטעם ההתאחדות.להוראה 

 או על תקנוני/עבירה על תקנון היסוד של ההתאחדות ו לא. 

 או על הוראה מפורשת/ההתאחדות ו

 או על תקנוני ההתאחדות/עבירה על תקנון היסוד ההתאחדות ו

 או אי מילוי הוראה מפורשת של ההתאחדות./או הוראות נוהל ו/ו

ו של ת( ייזקף גם לחוב2)טז20בסעיף כאמור  -איחור של קבוצה בעליה למגרש לב.

 מאמן הקבוצה.

 קבוצה המבצעת עבירה מן העבירות המפורטות להלן או מנסה או . 20

 משדלת או מסיתה או מדיחה או קושרת קשר לבצע עבירה מן העבירות

 דלהלן, תהא צפויה לאחד או יותר מן העונשים והחיובים המפורטים

 בתקנון זה.
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 זה להלן, יכול שתהא ב"נסיבות מחמירות", כל עבירה המנויה בסעיף

 בין שהדבר מצא ביטוי בכתב האישום ובין שבית הדין החליט על כך,

 בהתאם לראיות שהובאו בפניו בעת הדיון.

 אי הופעה למשחק א. 

 או בניגוד/אי הופעה למשחק רשמי בניגוד לתקנוני ההתאחדות ו

 להוראה מפורשת מטעם ההתאחדות.

 בניגוד להוראותהופעה למשחק  ב. 

 או בניגוד להוראה/הופעה למשחק בניגוד לתקנוני ההתאחדות ו

 מפורשת מטעם ההתאחדות.

 סירוב לקיים משחק או להמשיך במשחק ג. 

 סירוב לקיים משחק או סירוב להמשיך במשחק בניגוד להוראות

 שופט המשחק.

 עזיבת שדה המשחק ד. 

 במהלך המשחקעזיבת שדה המשחק, ללא אישור שופט המשחק, 

 ולפני סיומו הרשמי, אשר גרמה להפסקת המשחק.

 אי קיום חובות הקבוצה הביתית ה. 

 אי מילוי או אי קיום חובה מן החובות המוטלות על קבוצה

 או/ביתית במשחק, בניגוד להוראות תקנון מתקנוני ההתאחדות ו

 בניגוד להוראה מפורשת מטעם ההתאחדות.

 קאי מתן הגנה לשופט המשח ו. 

 או/אי מתן הגנה לשופט המשחק על ידי הקבוצה הביתית ו

 הקבוצה האורחת בשדה המשחק או בסביבתו, לפני תחילת

 המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו.

 אי מתן הגנה לקבוצה אורחת ז. 

 אי מתן הגנה על ידי הקבוצה הביתית לשחקני הקבוצה האורחת

 תפקידים בה בשדה המשחק או בסביבתו, לפני תחילת וממלאי

 המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו.

 התנהגות בלתי ספורטיבית ח. 

 או ממלאי תפקידים בה,/התנהגות בלתי ספורטיבית של קבוצה ו

 בשדה המשחק או בסביבתו או במתקניו, לפני תחילת המשחק,

 או ממנו, במהלך המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק

 בין אם הייתה זו אחת מן הקבוצות המתמודדות בשדה המשחק,

 להלן: קבוצה)או קבוצה שאינה נמנית על הקבוצות המתמודדות 

 .("צד ג'"
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 התנהגות בלתי הולמת ט. 

 התנהגות בלתי הולמת קבוצת ספורט בכל מקום ובכל מועד.

 התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים  .1ט

 מת של קהל אוהדים בכל מקום ובכל מועדהתנהגות בלתי הול

 והנובעת, במישרין או בעקיפין מאירוע הקשור לכדורגל ולרבות

 הפרה של 'כללי ההתנהגות במגרש', כמפורט בנספח ח' לתקנון

 האליפות.

 התפרעות, תגרה ותקיפה  י.

 או תקיפה בשדה המשחק/או קטטה ו/או תגרה ו/התפרעות ו

 ממנו, לפני תחילת המשחק, במהלךובסביבתו או בדרך אליו או 

  המשחק או לאחר סיומו, אשר מכונות כנגד שופט המשחק, שחקני
 הקבוצה היריבה וממלאי תפקידים בה, שחקני קבוצה אחרת

 וממלאי תפקידים בה, שוטרים, ממלאי תפקידים מטעם
 ההתאחדות או קהל הצופים.

 
 התפרצות לשדה המשחק יא.

 ממלאי תפקידים בקבוצה לשדה התפרצות אוהד או אוהדים או 
 המשחק ו/או מעבר לתחום הגדר המפרידה, בין אם היו אלה 
  אוהדי אחת הקבוצות המתמודדות בשדה המשחק, או ממלאי 

 תפקידים בה, או אוהדי קבוצה צד ג' וממלאי התפקידים בה.  
  התפרצות קהל קרב של אוהדים לשדה המשחק 1יא

 ה המשחק ו/או מעבר לתחוםהתפרצות קהל רב של אוהדים לשד 
 הגדר המפרידה, אם קיימת, במהלך המשחק או בסמוך לאחר 
 סיומו בנסיבות הקשורות בהישג ספורטיבי של קבוצה בסיומה 
 של עונת משחקים, או לקראת סיומה, וכן במהלך תחרות גביע. 
 " לעניין סעיף זה: אליפות, הינצלות מירידה,הישג ספורטיבי" 
 תתפות במשחקי מבחן, מעבר שלב בתחרות גביעעליה לליגה, הש 
 או זכייה בגביע, דירוג המקנה זכות להשתתפות במפעלי אופ"א 
 וכדומה. 

 התנהגות בלתי ספורטיבית או בלתי הולמת של אוהדים יב.
 התנהגות בלתי ספורטיבית או בלתי הולמת של אוהד או אוהדים 
 ת המשחק,בשדה המשחק או בסביבתו או במתקניו, לפני תחיל 
   במהלך המשק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו 
 בכל מקום או בכל עת, והכל בקשר למשחק כלשהו, בין אם היו 
  אלה אוהדי אחת מהקבוצות המתמודדות בשדה המשחק, או 
 אוהדי קבוצה צד ג'. 

 קריאות גזעניות יג.
 של קהלביטויים )בעל פה ובכתב(, קריאות גנאי לרבות נהמות  
 אוהדים על רקע גזעני ואשר קיבלו ביטוי בדו"ח שופט המשחק 
 ו/או בדו"ח משקיף המשחק. 

 פגיעה על ידי אוהדים יד.
 פגיעה על ידי אוהד או אוהדים, לרבות פגיעה בגופם, ברכושם, 
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 בציודם או בכלי רכבם של שופט המשחק, שחקנים, ממלאי 
 תו.יבהמשחק או בסבתפקידים בקבוצה ואנשי משטרה, בשדה  
  

 

 או במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר  

 סיומו, בדרך אל שדה המשחק או ממנו או בכל מקום או בכל עת  

 בקשר למשחק כלשהו, בין אם היו אלה אוהדי אחת מן הקבוצות  

 המתמודדות בשדה המשחק או אוהדי קבוצה צד ג'.  

 

  התפרעות אוהדים טו.

  התפרעות אוהד או אוהדים או ממלאי תפקידים בקבוצה, .1 

 בין אם היו אלה אוהדי אחת הקבוצות המתמודדות או  

 ממלאי תפקידים בה או אוהדי קבוצה צד ג', בשדה המשחק  

 או בסביבתו או במתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך  

 המשחק או לאחר סיומו, בדרך אל שדה המשחק או ממנו או  

 מקום או בכל עת בקשר למשחק כלשהו.בכל   

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחשב כהתפרעות: .2  

 התפרצות לשדה המשחק או למתקניו.  )א(   

 פגיעה בשופט המשחק או בשחקנים או בממלאי )ב(   

 תפקידים בקבוצה או באנשי המשטרה.    

 קטטה בין אוהדים. )ג(   

 אבנים, בקבוקים, חזיזים, רימוניזריקת חפצים, חול,  )ד(   

   עשין או ציוד פירוטכני אחר חפץ כלשהו לשדה    

 המשחק או לעבר שופט המשחק, שחקנים, ממלאי    

 תפקידים בקבוצה, אנשי משטרה או לעבר היציעים    

 או בתוך היציעים המיועדים לצופים במשחק.    

 בוטל .3 

 

 אי הזמנת שופט המשחק טז.

 אי הזמנת שופט המשחק בניגוד להוראות תקנוןהזמנת או  

 מתקנוני ההתאחדות ו/או בניגוד להוראה מפורשת מטעם 

 ההתאחדות. 

 הופעה למשחק ללא מאמן/מדריך 1טז.

   הופעה של קבוצה למשחק ללא מאמן/מדריך, לפי העניין, או 



 

35 
 

 הופעה עם מאמן/מדריך שאינו נושא תעודת חברות באיגוד 

 לאותה עונת משחקים.המאמנים התקפה  

 

 איחור של קבוצה בעליה למגרש 2.טז

 איחור של קבוצה בעלייה למגרש, בין בתחילתו של המשחק ובין

 בתחילת המחצית השנייה, ואשר קיבל ביטוי בדו"ח השיפוט,

 "קנס) 1ג'22יחייב ענישה אוטומטית בפועל כמפורט בסעיף 

 "(.כספי

 שיתוף שחקן שלא כדין יז. 

 או בניגוד להוראה/בניגוד לתקנוני ההתאחדות ושיתוף שחקן 

 מפורשת של ההתאחדות וזאת בין אם שותף במשחק בפועל ובין

 אם נכלל שמו ברשימת השחקנים שהוגשה לשופט המשחק.

 רישום שחקן שלא כדין 1יז.

 או שחקנים בשורותיה שלא כדין/קבוצה אשר רשמה שחקן ו

 או בניגוד להוראות תקנוני ההתאחדות./ו

 קיום משחק עם קבוצה שאינה חברה בהתאחדות ללא אישור ח. י

 ההתאחדות

 הזמנת קבוצה מחו"ל או קיום משחק או אימון או משחק אימון

 עם קבוצה שאינה חברה בהתאחדות ללא קבלת אישור בכתב

 או בניגוד/או בניגוד לתקנוני ההתאחדות ו/מאת ההתאחדות, ו

 אם התקיים משחקלהוראה מפורשת של ההתאחדות, וזאת בין 

 כנ"ל בישראל או בחו"ל.

 עבירה בעניין נבחרות ישראל יט. 

 או הפרת/הפרת הוראה מהוראות תקנון נבחרות ישראל ו . 1

 או מטעמה בעניין/הוראה מפורשת של ההתאחדות ו

 נבחרות ישראל.

 לעיל. 1סיוע להפרת הוראה כמפורט בס"ק  . 2

 

 הקבוצה, שהוזמן או גיבוי לשחקן משחקני/מתן הוראה ו . 3

 או/לסגל מסגלי הנבחרות, לא להתייצב לאימון נבחרת ו

 למשחק ממשחקי הנבחרת.

 עבירה בעניין משלחות לחו"ל כ. 

 או הפרת הוראה/הפרת הוראה מהוראות נוהל משלחות לחו"ל ו

 או מטעמה בעניין משלחת לחו"ל./מפורשת של ההתאחדות ו
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 התנהגות שאינה הולמת משלחת לחו"ל  כא.

 התנהגות שאינה הולמת קבוצה שקיבלה אישור ההתאחדות

 או משחקים./או משחק ו/לקיים בחו"ל מחנה אימונים ו

 עבירות בענייני כספים כב. 

 עבירה בעניינים כספיים בניגוד לתקנון מתקנוני ההתאחדות . 1

 או בניגוד להוראה מפורשת מטעמה.

 ות בענייניםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו עביר . 2

 כספיים:

 הנפקת כרטיסים שלא על פי הוראות ההתאחדות או  )א(

 היתר מפורש מטעם ההתאחדות.

 מכירת כרטיסים שלא הונפקו על ידי ההתאחדות.  )ב(

 מכירת כרטיסים שלא במחיר הנקוב.  )ג(

 אי הגשת דו"ח כספי ממכירת כרטיסים להתאחדות  )ד(

 דו"ח כספי במועד.או הגשת דו"ח כוזב או אי הגשת 

 אי העברת מלוא אחוזי ההכנסה ממכירת כרטיסים  )ה(

 להתאחדות או אי העברתם במועד.

 אי תשלום מסים ואגרות המגיעים להתאחדות  )ו(

 במועדם.

 זיוף טפסים הנמכרים עבור ההתאחדות לרבות  )ז(

 שכפולם, הדפסתם או כל מעשה, אשר נועד להימנעות

 בהתאחדות.מתשלום עבור רכישתם 

 אי מילוי חובות אחרים המוטלים על הקבוצה )ח(

 בעניינים כספיים.

 

 

 סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים כג. 

 או/או סיוע ו/או הסכמה ו/או מתן היתר ו/מתן הוראה ו  .1

 עידוד לשימוש בסמים ובתכשירים ממריצים כהגדרתם

 ב"תקנון הרפואי" על ידי שחקן או שחקנים.

 התעלמות ביודעין משימוש בסמים ובתכשירים ממריצים על . 2

 או אי דיווח להתאחדות על שימוש/ידי שחקן או שחקנים ו

 בהם.

 אי התייצבות למתן עדות ו/או חקירה כד. 

 אי התייצבות של ממלא תפקיד בקבוצה למתן עדות בפני מוסד



 

37 
 

 או אי התייצבות לחקירה בפני/מוסמך ממוסדות ההתאחדות ו

 מוסמך מטעם ההתאחדות, לרבות חברת חקירות הפועלתמוסד 

 או/בשירות ההתאחדות במקום ובמועד שנקבע על ידי המוסד ו

 הגוף החוקר.

 תלונה כוזבת כה. 

 או במתכוון נגד קבוצה/הגשת תלונה כוזבת שלא בתום לב ו

 או/או שופט המשחק ו/או ממלא תפקיד בקבוצה ו/או שחקן ו/ו

 ממלא תפקיד בהתאחדות.

 העלבת שופט המשחק באמצעי התקשורת  כו.

 או כזב נגד שופט המשחק, בכל עת, באמצעי/הטחת דברי עלבון ו

 או בפומבי, בין על ידי הקבוצה ובין מטעמה./התקשורת ו

 תהא זו הגנה אם תוכיח הקבוצה כי הדברים שיוחסו לה לא

 נאמרו על ידה או מטעמה וכי הסתייגה מיידית, בפומבי ובתום לב,

 הפרסום המיוחס לה. מן

 התנהגות בלתי הולמת בעת דיוני מוסד שיפוטי  כז.

 או הפרעה לדיונים של מוסד שיפוטי של/התנהגות בלתי הולמת ו

 ההתאחדות, לפני הדיון, במהלכו ולאחר סיומו.

 העלבה וביזוי המערכת השיפוטית  כח.

 או כזב נגד המערכת השיפוטית של/הטחת דברי עלבון ו  .1

 או נגד כל אחד מחבריה בכל עת, בין על ידי/ההתאחדות ו

 הקבוצה ובין מטעמה.

 תקנון משמעת

 הטחת דברי ביקורת נגד המערכת השיפוטית של . 2

 או נגד החלטה/או נגד כל אחד מחבריה ו/ההתאחדות ו

 מהחלטותיה, כל עוד מתקיימים הליכי הדיונים נשוא

 מטעמה.הביקורת, בין על ידי הקבוצה ובין 

 כל מעשה אחר שיש בו כדי לבזות או להעליב את המערכת . 3

 או כל אחד מחבריה, בעת/השיפוטית של ההתאחדות ו

 הדיונים, לפניהם או אחריהם.

 תהא זו הגנה אם תוכיח הקבוצה כי הדברים שיוחסו לה לא . 4

 נאמרו על ידה או מטעמה וכי הסתייגה מידית, בפומבי

 יוחסו לה.ובתום לב, מן הדברים ש

 אי קיום החלטת מוסד שיפוטי  כט.

 אי קיום החלטה או פסק דין, כולו או חלקו, של מוסד שיפוטי של
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 ההתאחדות, לרבות אי קיום פסק בורר מטעם מוסד הבוררות,

 כולו או חלקו.

 פגיעה פיזית במערכת השיפוטית ונושאי תפקידים מטעם ל. 

 ההתאחדות

 או בכל אחד/המערכת השיפוטית ופגיעה פיזית בכל אחד מחברי 

 או מטעמה./מנושאי התפקידים בהתאחדות ו

 מעשה בלתי ספורטיבי לא. 

 או/או לשנות ו/כל מעשה או ניסיון או קשירת קשר להשפיע ו

 או להשיג יתרון בדרך בלתי/או תוצאותיו ו/לעוות מהלך משחק ו

 ספורטיבית או להכשיל קבוצה בדרך בלתי ספורטיבית, לרבות

 באמצעים הבאים, כולם או חלק מהם:

 או לממלא תפקיד אחר/או למאמן ו/מתן שוחד לשחקן ו  .1

 או קבלת שוחד בכסף או/או לשופט המשחק ו/בקבוצה ו

 בשווה כסף או בכל טובת הנאה אחרת שהיא.

 או ממלא תפקיד אחר/או מאמן ו/שידול או פיתוי שחקן ו . 2

 וצאות משחק עלאו שופט המשחק להשפיע על ת/בקבוצה ו

 ידי מעשה או הימנעות ממעשה.

 או ממלא/או מאמן ו/שימוש בכוח או באיומים נגד שחקן ו . 3

 או שופט המשחק על מנת להשפיע/תפקיד אחר בקבוצה ו

 על תוצאת משחק במעשה או על ידי הימנעות ממעשה.

 או/או מחדל מכל סוג שהוא אשר גרם בפועל ו/כל מעשה ו  .4

 או/או את תוצאותיו ו/עיוות מהלך משחק ואו /השפיע ו

 או נושא תפקיד/השיג יתרון בדרך בלתי ספורטיבית ו

 או את שופט המשחק, בדרך בלתי ספורטיבית./בקבוצה ו

 הסכמה, בין במפורש ובין מכללא, בין בפועל ובין בשתיקה,  .5

 בין שבוצעה ובין שלא בוצעה, לעשות מעשה או להימנע

 מחדל כמפורט לעיל.מעשיית כל מעשה או 

 עידוד בלתי ספורטיבי של צד ג'  לב.

 תשלום מענק או תמריץ אחר, בכסף או בשווה כסף או בטובת

 או/הנאה אחרת או הבטחה לתיתם ואשר מיועד לקבוצה צד ג' ו

 או לאחד או יותר מממלאי התפקידים בה, על/לשחקן משחקניה ו

 מנת לעודדם לנצח קבוצה יריבה.

 על מעשה בלתי ספורטיבידיווח –אי .2לב

 או למי שהמנכ"ל הסמיכו/אי מתן הודעה למנכ"ל ההתאחדות ו
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 לכך בדבר כוונת פלוני לבצע עבירה של "מעשה בלתי ספורטיבי"

 או אי מתן הודעה, כאמור, על ביצוע עבירה של "מעשה בלתי

 או מי/או קבוצה ו/ספורטיבי", בין שהללו נעשו על ידי פרט ו

 כאמור, להיעשות מיד עם היוודע הדבר. מטעמה. על הודעה,

 עבירות מס  לג.

 או אי עמידה/אי העברת ניכויים במקור למס הכנסה ו . 1

 בהסדר תשלומים של קבוצה עם מס הכנסה.

 פעילות תוך יצירת גירעון בתקציב הוצאות הקבוצה העולה  .2

 .30•על 

 מעורבות בנושאים פוליטיים וציבוריים לד. 

 או נקיטת עמדה על ידה, בתחומי המגרש,/קבוצה ומעורבות של 

 בכל אופן ובכל אמצעי שהוא, בנושאים פוליטיים ובנושאים

 ציבוריים השנויים במחלוקת.

 או/או על תקנוני ההתאחדות ו/עבירה על חוקת ההתאחדות ו  לה.

 על הוראה מפורשת

 או על/או על תקנוני ההתאחדות ו/עבירה על חוקת ההתאחדות ו

 או אי מילוי הוראה מפורשת של ההתאחדות./נוהל ו הוראות

  

 הרשיע בית הדין פרט, יטיל עליו אחד או יותר מהעונשים המפורטים . 21

 .להלן

 ההרשעה והעונש יירשמו בגיליון ההרשעות של הפרט והעונש יבוצע

 כמוגדר בתקנון זה, אלא אם החליט בית הדין אחרת.

 אזהרהנזיפה או  א. 

 נזיפה או אזהרה.

 קנס כספי   ב.
ש"ח. הסכום המרבי צמוד למדד המחירים  38,000עד לסך מרבי של קנס כספי 

לצרכן )כמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( וישתנה אחת 
 2004לשנה, בחודש ינואר, על פי היחס שבין המדד הבסיסי, מדד חודש מרס 

 (לבין מדד חודש דצמבר של כל שנה.2004באפריל  15–)המתפרסם ב
הגבלת הסכום המרבי, הנקוב לעיל, לא תחול בעבירות על תקנון בקרת 
תקציבים אשר בהן יהא בית הדין מוסמך להטיל קנס כספי בסכום כפי שימצא 

 לנכון.
יום מהיום  30הוטל על פרט קנס כספי, יבוצע התשלום בקופת ההתאחדות תוך 

קבוצתו, כאמור בתקנון זה. לא שילמו הפרט ו/או שבו הודע פסק הדין ל
קבוצתו את הקנס במלואו, במועד האמור, ישולם סכום הקנס שבפיגור 
בתוספת ריבית בשיעור הריבית הנהוגה בבנקים על חריגה מאשראי וזאת 
בנוסף לכל עונש, אשר יהא צפוי לו, לרבות אי חידוש רישומו לקראת עונת 

 המשחקים הבאה.
 

 –עונשים 

 פרט



 

40 
 

 .לא יטיל עונש של קנס כספי על שחקן בליגות לא מקצועניותבית הדין 
 (20.6.2019)אושר בישיבת הנהלה מיום   

 איסור מילוי תפקיד רשמי בקבוצה ג. 

 איסור מילוי תפקיד רשמי בקבוצה לכל תקופה ועד לצמיתות

 או בתקופת קיומם של מספר מסוים של משחקים./ו

 בהתאחדות איסור מילוי תפקיד רשמי או ייצוגי ד. 

 איסור מילוי תפקיד רשמי או ייצוגי בהתאחדות לכל תקופה ועד

 לצמיתות.

 איסור להימצא בתחום שדה המשחק ה. 

 איסור להימצא בתחום שדה המשחק לכל תקופה ועד לצמיתות

 או למספר מסוים של משחקים./ו

 הרחקה לכל תקופה ועד לצמיתות או למספר מסוים של  ו.

 משחקים

 פרט עונש הרחקה ממשחקים לתקופה מסוימת ועדהוטל על  . 1

 לצמיתות או למספר מסוים של משחקים, יחולו עליו

 בתקופת ההרחקה, בהתאמה, ההוראות הבאות:

 איסור השתתפות בכל המשחקים הרשמיים של )א(

 קבוצתו.

 או/או מילוי תפקיד בקבוצה ו/איסור ייצוג ו )ב(

 בהתאחדות.

 איסור להימצא בתחום שדה המשחק בעת קיום )ג(

 המשחקים.

 הוטל על פרט עונש של הרחקה לצמיתות, יחולו עליו . 2

 דלעיל ובנוסף לכך, לא יוכל 1ההוראות המפורטות בס"ק 

 או כמאמן/להירשם בהתאחדות בקבוצה כלשהי כשחקן ו

 או כממלא תפקיד./ו

 לו הןהיה הפרט המורחק שחקן הרשאי לשחק על פי גי  .3

 בקבוצה צעירה והן בקבוצה בוגרת יותר של אגודתו, ירצה

 השחקן את מלוא עונש ההרחקה בכל אחת מן הקבוצות

 בהן הוא רשאי לשחק.

 הוטל עונש הרחקה ממספר מסוים של משחקים, לא ייחשב . 4

 משחק רשמי אשר לא נתקיים במועדו מכל סיבה שהיא,

 חילתו,אולם אם החל המשחק הרשמי והופסק לאחר ת

 ייחשב המשחק לצורך ריצוי העונש.

 פרט, אשר הורשע על ידי בית הדין בעבירה של "מעשה .5
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 בלתי ספורטיבי", יוטל עליו עונש של הרחקה מכל פעילות

 לצמיתות אלא אם כן מצא בית הדין כי במקרה שלפניו

 קיימות נסיבות מיוחדות שיירשמו ואשר יש בהן כדי להקל

 בעונש.

  

 פרט הממלא יותר מתפקיד אחד בקבוצה או הוטל על .6

  בקבוצות עונש של הרחקה, יחול עונש ההרחקה, במלואו 

 ובנפרד, על כל אחד מהתפקידים אותם הוא ממלא, אלא 

 אם קבע בין הדין המשמעתי אחרת. 

 ( לתקנון הרשות לבקרת1)7הורשע שחקן בעבירה על סעיף  .7

 על ממשחקיםתקציבים, יוטל עליו עונש של הרחקה בפו 

 לתקופה שלא תפחת מששה חודשים, אלא אם כן מצא בית 

 הדין שקיימות נסיבות מיוחדות שיירשמו המצדיקות הקלה 

 בעונש. 

 ( לתקנון1)7הורשע פרט שאינו שחקן, בעבירה על סעיף  .7

 הרשות לבקרת תקציבים, יוטל עליו עונש של הרחקה 

 ודשיםבפועל מכל פעילות לתקופה שלא תפחת מששה ח 

 אלא אם כן מצא בית הדין שקיימות נסיבות מיוחדות 

 שיירשמו המצדיקות הקלה בעונש. 

קבוצה שהגישה באיחור או שלא הגישה דיווח מיידי ושהיה  המנהל כללי של א(7)

א לתקנון בקרת תקציבים יועמד לדין ובמקרה של 15עליה להגיש לפי סעיף 

עיצום כספי ו/או הרחקה מכל פעילות הרשעה יטיל עליו בית הדין עונש של 

 במסגרת ההתאחדות והקבוצה;

 (.24.2.2019)אושר על ידי ההנהלה ביום  

יג, הורשע מאמן קבוצה בליגה מקצוענית  22מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  . 8

)לב( שלוש פעמים בעונת משחקים בכל המסגרות )בין אם נצברו  19בסעיף 

לאו(, יורחק המאמן למשחק אחד. בגין כל שני במסגרת אותה קבוצה ובין אם 

איחורים מצטברים נוספים )קרי, בקרות חמישה איחורים, שבעה איחורים 

 יורחק המאמן למשחק נוסף. –וכו'( 

 

 הרשיע בית הדין קבוצה, יטיל עליה אחד או יותר מהעונשים המפורטים .22

  להלן: 

 בגיליון ההרשעות של הקבוצה והעונש יבוצעההרשעה והעונש יירשמו  

  –עונשים 

 קבוצה
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 כמוגדר בתקנון ז, אלא אם החליט בין הדין אחרת. 

 נזיפה ו/או אזהרה א. 

 נזיפה ו/או אזהרה.  

 קנס כספי ב. 

 ש:ח.380,000של  מרביקנס כספי עד לסך   

 הסכום המירבי צמוד למדד המחירים לצרכן )כמתפרסם על ידי  

  לסטטיסטיקה( וישתנה אחת לשנה, בחודשהלשכה המרכזית   

  2004ינואר, על פי היחס שבין המדד הבסיסי, מדד חודש מרס   

 ( לבין מדד חודש דצמבר של כל2004באפריל  15-)המתפרסם ב  

 שנה.  

 הגבלת הסכום המירבי, הנקוב לעיל, לא תחול בעבירות על תקנון

 להטיל קנסבקרת תקציבים אשר בהן יהא בית הדין מוסמך 

 כספי בסכום כפי שימצא לנכון.

 הוטל על קבוצה קנס כספי, יבוצע התשלום בקופת ההתאחדות

 יום מהיום שבו הודע פסק הדין לקבוצה, כאמור בתקנון 30תוך 

 זה.

 לא שילמה הקבוצה את הקנס במלואו, במועד האמור, ישולם

 סכום הקנס שבפיגור בתוספת ריבית בשיעור הריבית הנהוגה

 קים על חריגה מאשראי וזאת בנוסף לכל עונש אשר תהאבבנ

 צפויה לו, לרבות אי חידוש רישומה לקראת עונת המשחקים

 הבאה.

 ג. בטל.

 סגירת מגרש ביתי של קבוצה  ד. 

 הוטל על קבוצה עונש של סגירת מגרשה הביתי, לא תורשה לערוך

 בתקופת העונש משחקים רשמיים כלשהם על מגרשה.

 ("רדיוס")איסור עריכת משחקים במגרש ביתי   ה.

 הוטל על קבוצה עונש האוסר קיום משחק או משחקים  .1

 במגרשה הביתי או במרחק מסוים, תקיים הקבוצה את

 (להלן: "מגרש חלופי")המשחק או המשחקים במגרש אחר 

 בהתאם ובכפוף לאמור להלן:
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אחרת מהעיר המגרש החלופי נמצא בעיר או רשות מקומית  )א(

או הרשות המקומית בה ממוקם מגרשה הביתי של הקבוצה 

  הביתית ולכיוון מגרש הביתי של הקבוצה האורחת.

 המגרש החלופי אושר, לצורך ריצוי העונש, על ידי ועדת )ב(

 הליגה והגביע.    

  לא מצאה קבוצה ביתית מגרש חלופי. כאמור לעיל. )א( .2  

 מוסמכת לקבוע על פי  תהיה ועדת הליגה והגביע    

 שיקול דעתה הבלעדי, מגרש חלופי ללא ההגבלות    

 )א( דלעיל.1הקבועות בסעיף     

 ועדת הליגה והגביע מוסמכת לחייב את הקבוצה )ב(   

 הביתית בעלות תשלום השימוש במגרש החלופי    

 שנקבע על ידה וכן לחייב את הקבוצה הביתית לשלם    

 ת הפרש הסכום, עבור הנסיעהלקבוצה האורחת א    

 למגרש החלופי, ככל שיהיה.    

 איסור עריכת משחקים בפני קהל ו.

 הוטל על קבוצה עונש האוסר קיום משחק או משחקים .1 

 במגרשה הביתי בפני קהל, תקיים הקבוצה או המשחק או  

 "( בהתאםמגרש חלופיהמשחקים במגרש אחר )להלן: "  

 ובכפוף לאמור להלן:  

 המגרש החלופי על תחומיו ויציעיו ניתן לסגירה מלאה )א(  

 בפני קהל.   

 ק"מ 30-המגרש החלופי נמצא במרחק שלא יפחת מ )ב(  

 ק"מ ממגרשה הביתי של הקבוצה 150ולא יעלה על    

  הביתית ולכיוון מגרשה הביתי של הקבוצה האורחת.   

 ועדת המגרש החלופי אושר לצורך ריצוי העונש על ידי )ג(  

 הליגה והגביע.   

 לא מצאה הקבוצה הביתית מגרש כאמור לעיל, תהיה )א( .2 

 ועדת הליגה והגביע מוסמכת לקבוע לפי שיקול דעתה   

 הבלעדי, מגרש חלופי ללא ההגבלות הקבועות בס"ק   

 )א()ב( דלעיל.1   

 ועדת הליגה והגביע מוסמכת לחייב את הקבוצה )ב(  

 ת השימוש במגרש החלופיהביתית בתשלום עלו   

 שנקבע על ידה, וכן, לחייב את הקבוצה הביתית   

 לשלם לקבוצה האורחת את הפרש הסכום עבור   
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 הנסיעה למגרש חלופי , ככל שיהיה.   

  מנכ"ל ההתאחדות או מי שהוסמך על ידו יקבע את )ג(  

 המספר המירבי של הנלווים לקבוצות הרשאים   

 שיצוין באישורים שינפיקלהיכנס למגרש, כפי    

 לקבוצות.   

 עונש איסור עריכת משחקים בפני קהל לא יוטל על ידי בית .3 

 הדין במשחקי גביע המדינה שבהם מוגרל המגרש הביתי  

 והקבוצה האורחת זכאית, על פי תקנון, לחלק מהכנסות  

   המשחק.  

 במקרים של עבירות חמורות, רשאי היועץ המשפטי לבקש  

 ת הדין להורות על העתקת משחק כנ"ל למגרשה הביתימבי  

 של הקבוצה האורחת.  

 למרות האמור לעיל, מוסמך בית הדין לקבוע, כי ריצוי עונש .4 

 האוסר קיום משחק או משחקים ביתיים בפני קהל, יבוצע  

 במגרשה הביתי של הקבוצה המורשעת, ובלבד שהמגרש על  

 מלאה בפני קהל.תחומיו ויציעיו ניתן לסיגרה   

 החליט בית הדין על קיום משחק ללא קהל, רשאי הוא לקבוע .1ו

 בהחלטתו, כי המשחק יתקיים ללא קהל כלל או כי תתאפשר 

 כניסה למשחק רק לאוהדי הקבוצה האורחת ולא קהל אוהדי 

 הקבוצה הביתית. 

 כמו כן יהיה רשאי בית הדין לקבוע, אם סבר, מנימוקים שיירשמו, 

 הנסיבות מצדיקות זאת, כי יורשו להיכנס למשחק אוהדים שלכי  

 הקבוצה הביתית ושל הקבוצה האורחת בהתאם לאמור להלן: 

 בטווח גילאים מסוים. -

 לנשים בלבד. -

 ליציעים מסוימים בלבד. -

 אחד או יותר מהנ"ל, כפי שיקבע בית הדין.

 החליט בית הדין לסייג ו/או לסווג את המורשים להיכנס 

 ון כאמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות:לאיצטדי 

 הקבוצה הביתית –לגבי כניסת אוהדי הקבוצה האורחת  .1 

 תעביר לקבוצה האורחת, לא פות מארבעה ימים לפני  

 המשחק, את הכרטיסים המיועדים לאוהדי הקבוצה  

 האורחת , כך שמכירתם תעשה על ידה ורק לאוהדיה.  
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 או נשים בלבד/גילאים מסוים ולגבי כניסת אוהדים בטווח  . 2

 תהא הקבוצה —או לגבי כניסה ליציעים מסוימים בלבד /ו

 הביתית אחראית לכך שהכניסה למשחק תעשה אך ורק

 בהתאם להחלטת בית הדין.

 

החליט בית הדין על קיום משחק ללא קהל במגרשה הביתי של הקבוצה שהורשעה,  .2ו

יתקיים ללא קהל בחלק מן היציעים. ככל רשאי הוא לקבוע בהחלטתו, כי המשחק 

והחליט בית הדין כאמור, לא תהא רשאית הקבוצה להתיר שימוש למנוי ביציע שנסגר 

לשם כניסה ליציעים אחרים שאינם סגורים במשחק/משחקים בו יחול העונש ואף לא 

 תהא רשאית להמיר מנוי בכרטיסי כניסה ליציעים הפתוחים ללא תמורה מלאה.

ה קבוצה בגין התנהגות אוהדיה במשחק חוץ, יהיה רשאי בית הדין, בין היתר,  הורשע .3ו

להטיל עונש/ים של קיום משחק/ים ללא קהל ביציע/י אוהדים אדוקים כפי שנרשם על 

 ידי הקבוצה בפתיחת כל עונת משחקים.

 (29.10.2020)אושר בהנהלה ביום  

  

 הפחתת נקודות ליגה ז.

 הפחתת נקודות ליגה, יופחתו הנקודותהוטל על הקבוצה עונש של 

 במספר שייקבע על ידי בית הדין, ממאזנה של הקבוצה בטבלת

 הליגה, בין שהושגו באותה עונת משחקים ובין שטרם הושגו.

 הפחתת נקודות ליגה ע"פ סעיף זה או ע"פ כל סעיף אחר בתקנון

 זה לא תקוזז ממאזנה של הקבוצה כאמור בתקנון האליפות

 .3)א((2ה12–ו 3)א(1ה12בסעיפים 

 בית הדין מוסמך, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבוע כי העונש,

 כולו או חלקו, יחול בעונת המשחקים הבאה.

 ב לתקנון הרשות לבקרת6הורשעה קבוצה בעבירה על סעיף   .1ז

 נקודות ליגה 2תקציבים, יוטל עליה עונש הפחתה של לפחות 

 קיימות נסיבות מיוחדותבפועל, אלא אם כן מצא בית הדין ש

 שיירשמו המצדיקות הקלה בעונש.

 הפסקת פעילות לכל תקופה ועד לצמיתות או למספר מסוים  ח.

 של משחקים

 הוטל עונש של הפסקת פעילות לתקופה מסוימת ועד  .1

 לצמיתות או למספר מסוים של משחקים, לא תהא

 הקבוצה רשאית ליטול חלק, במשחק רשמי כלשהו, במשך

 העונש. תקופת
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 בית הדין מוסמך לקבוע כי עונש הפסקת פעילות יחול . 2

 בעונות מסוימות, לגבי משחק או משחקים מסוימים, לגבי

 סוג או סוגי משחקים מסוימים, הכל כפי שיפרט בהחלטתו.

 בית הדין מוסמך לקבוע עונש הרחקה אישי על שחקן או  .3

 מקבילהשחקנים הרשומים באותה עת בקבוצה, לתקופה 

 לעונש שהוטל על הקבוצה או לכל תקופה אחרת, כפי

 שיפרט בהחלטתו.

 

 

 

 

 הוטל על קבוצה עונש הפסקת פעילות לתקופה העולה על  .4

 שנה, יקבע בית הדין את מעמדם הרישומי של כל אחד

 משחקני הקבוצה.

 לעיל או 3סיימו שחקנים לרצות את עונשם, כאמור בס"ק  . 5

 דלעיל, כמי שרשאים 4על פי סעיף  נקבע מעמדם הרישומי

 להירשם בקבוצה אחרת, יורשו להירשם בכל קבוצה ובלבד

 שחקנים באותה קבוצה. 6–שלא ירשמו יותר מ

 הורדה לליגה נמוכה ט. 

 הורדה לליגה נמוכה יותר או לליגות נמוכות יותר, החל מן המועד

 שייקבע בהחלטת בית הדין.

 ליגה עונשים בגין אי הופעה למשחקי י. 

 הורשעה קבוצה בגין אי הופעה למשחק ליגה או למשחקי ליגה

 או בגין הופעה למשחק ליגה בניגוד לתקנון, שגרמה לאי קיומו/ו

 של משחק, יוטל עליה עונש מהעונשים הקבועים כפי שמפורט

 בתקנון זה ובנוסף לכך יחולו ההוראות כדלהלן:

 לאומית אולא הופיעה קבוצה הנמנית על ליגת על, ליגה  . 1

 ליגה ארצית או ליגה א' למשחק אחד, תוצא הקבוצה מייד

 עם הרשעתה ממסגרת הליגה בה היא משתתפת עד תום

 עונת המשחקים ובעונה שלאחריה תוכל לחדש את פעילותה

 בליגה נמוכה יותר מהליגה בה הייתה רשומה במועד

 הוצאתה.

 לעיל, באחד המקומות 1הייתה הקבוצה, כאמור בס"ק   .2

 האחרונים המיועדים לירידה לליגה נמוכה יותר, במועד אי
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 ההופעה, תוצא הקבוצה מייד עם הרשעתה ממסגרת הליגה

 בה היא משתתפת עד תום עונת המשחקים ובעונה

 שלאחריה, תוכל לחדש את פעילותה בליגה הנמוכה בשתי

 דרגות מהליגה בה הייתה רשומה במועד הוצאתה.

 ת על ליגה ב' למשחקים פעמייםלא הופיעה קבוצה הנמני  .3

 רצופות או לסירוגין במשך עונת משחקים, תוצא הקבוצה

 מייד עם הרשעתה ממסגרת הליגה בה היא משתתפת עד

 תום עונת המשחקים ובעונה שלאחריה תוכל לחדש את

 פעילותה בליגה ג'.

 

 

 

 

 לא הופיעה קבוצה הנמנית על ליגה ג' למשחקים, פעמיים . 4

 לסירוגין במשך עונת משחקים, תוצא הקבוצהרצופות או 

 מייד עם הרשעתה ממסגרת הליגה בה היא משתתפת עד

 תום עונת המשחקים, והיא תוכל לחדש את פעילותה בליגה

 ג' בחלוף שתי עונות משחקים נוספות.

 דלעיל, למשחק באחד 4לא הופיעה קבוצה, כאמור בס"ק   .5

 היא מארבעת המחזורים האחרונים של הליגה בה

 דלעיל. 4משתתפת, יחולו עליה הוראות ס"ק 

 לא הופיעה קבוצה הנמנית על ליגות נוער, נערים וילדים . 6

 או/למשחקים פעמיים רצופות או שלוש פעמים לסירוגין ו

 נרשמה בהתאחדות וביטלה רישומה לאחר תחילת משחקי

 הליגה, תוצא הקבוצה ממסגרת הליגה, בה היא משתתפת

 תום עונת המשחקים ולא תוכל לחדש אתאו רשומה, עד ל

 רישומה בעונה שלאחריה.

 קבוצה אשר לא הופיעה למשחק והייתה, במועד אי ההופעה, . 7

 באחד מהמקומות המיועדים לירידה לליגה נמוכה יותר,

 בטבלת הליגה אליה היא משתייכת, תוצא מייד עם

 הרשעתה ממסגרת הליגה בה היא רשומה או משתתפת, עד

 עונת המשחקים, והיא תוכל לחדש את רישומה בחלוףלתום 

 שתי עונות משחקים, לאחר העונה בה הוצאה.

 לא יחולו במקרה בו לא אושרה הופעתה 7-1הוראות ס"ק  . 8
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 של קבוצה למשחקים על ידי הרשות לבקרת תקציבים או

 בשל החלטת בית הדין על הפסקת פעילותה בגין אי קיום

 פסק בורר.

 גין הרשעה בעבירות של התנהגות אוהדיםעונשים ב .1יא

 הרשיע בית הדין קבוצה בעבירה של התנהגות אוהדים לפי . 1

 )טו( לתקנון זה, יטיל עליה את -)יא(, )יג(, )יד( ן 20הסעיפים 

 העונשים הבאים:

קיום משחקה הביתי הרשמי הבא ללא -בהרשעה ראשונה א. 

 תנאי.קהל על תנאי או משחק רדיוס עם קהל על   

באותה עבירה מהעבירות המנויות לעיל,  — שניהבהרשעה  ב.

 קיום משחקה הביתי הרשמיבאותה עונה,   

 הבא ללא קהל או משחק רדיוס עם קהל וקנס

 עשרת אלפים)₪  10,000–בסכום שלא יפחת מ

 קיום —בליגה מקצוענית, ובליגה לא מקצוענית  ₪(

 משחקה הביתי הרשמי הבא ללא קהל או משחק

 1,000–רדיוס עם קהל וקנס בסכום שלא יפחת מ

 שקלים חדשים (אלף ש"ח).

 באותה עבירה מהעבירות המנויות —שלישיתבהרשעה  .ג

 לעיל, באותה עונה, קיום שני משחקי הבית הרשמיים

 הבאים ללא קהל או שני משחקי רדיוס עם קהל, או

 אחד ללא קהל ואחד רדיוס עם קהל, וקנס בסכום

 הקנס שלעיל. שלא יפחת מכפל

 באותה עבירה( ואילך )רביעיתבגין כל הרשעה נוספת  .ד

 2הפחתת  —מהעבירות המנויות לעיל, באותה עונה 

 נקודות ליגה ממאזן נקודותיה וקנס בסכום שלא

 יפחת משילוש הסך הנקוב בס"ק א לעיל.

על אף האמור ס"ק )א( בית הדין יהא רשאי לקבוע עונשים בפועל  . 2

 ות העבירה וחומרתה.בהתאם לנסיב

 על אף האמור לעיל, רשאי בית הדין לחרוג מעונשי החובה . 3

 שנקבעו ולהטיל על הקבוצה הנאשמת עונש אחר לרבות

 קנס, אם סבר, מנימוקים שיירשמו, כי הנסיבות אינן

ו/או אם הוכיחה  1(1(יא)22עלת ענישה כאמור בסעיף מצדיקות הפ

הקבוצה כי פעלה למיגור האלימות בפעילות חינוכית ומיוחדת והן 

 .באיתור ומיצוי הליכים כלפי העבריינים באופן פרטני
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 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, במקרה של זריקת חפץ

 בודד אשר לא פגע באדם ולא גרם נזק כלשהו יחולו הוראות סעיף

 במקרה של זריקת חפץ שהוא מסוכן זה. האמור לעיל לא יחול

 מעצם טיבו.

 אין באמור בסעיף זה כדי למנוע הפעלת עונשים על תנאי  .4

 התלויים ועומדים נגד קבוצה, בנוסף לעונשים שהוטלו על פי

 סעיף זה.

 לעניין סעיף זה "קבוצה מקצוענית" ו"קבוצה לא  .5

 מקצוענית" כהגדרתן בתקנון הרישום.

 (29.10.2020 )אושר בהנהלה ביום

 התפרצות קהל רב של אוהדים לשדה המשחק יב.

 ("התפרצות 1יא'  20הורשעה קבוצה בעבירה לפי סעיף  . 1

 של קהל רב של אוהדים לשדה המשחק"), יופחתו בפועל

 נקודות ליגה באותה עונת 10ממאזנה של הקבוצה 

 משחקים בה התקיים המשחק נשוא העבירה.

 משחק גביע, תורחק הקבוצה. נעברה העבירה במסגרת 2

 מהתחרות והניצחון יוענק לקבוצה היריבה, ואם זכתה

 בגביע ישללו ממנה התואר כמחזיקת גביע וכן כל הזכויות

 הספורטיביות והכלכליות הנובעות מהשתתפותה במשחק

 הגמר (למעט הכנסות ממכירת הכרטיסים) והגביע יוענק

 לקבוצה אשר התמודדה מולה במשחק זה.

 עונשים בעבירות ברירת שיפוט יג. 

 

 שלא(, 1.טז)20(, ה)20(, ב)20 תקנה לפי בעבירה קבוצה הורשעה .א  

 תובע החלטת י"עפ או בקשתה י"עפ לדין הקבוצה זומנה בו הליך במסגרת

, ח"ש 500 בסך קנס עליה יוטל, משחקים בעונת הראשונה בפעם, ההתאחדות

 ליגה על נמנתה אם, ₪ 1,500 בסך וקנס מקצוענית לא ליגה על נמנתה אם

 .מקצוענית

 

  זומנה בו הליך במסגרת שלא(, 2.טז) 20 תקנה לפי בעבירה קבוצה הורשעה .ב

 הראשונה בפעם,, ההתאחדות תובע החלטת י"עפ או בקשתה י"עפ לדין הקבוצה
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 לא ליגה על נמנתה אם, ח"ש 500 בסך קנס עליה יוטל, משחקים בעונת

 .  מקצוענית ליגה על נמנתה אם, ח"ש 3,000 בסך וקנס, מקצוענית

 

 יוכפל, משחקים עונת באותה נוספות פעמים, לעיל כאמור, קבוצה הורשעה .ג

 זו בעבירה ההרשעות במספר\, לעיל 2 או 1 ק"ס לפי הבסיסי הקנס סכום

 .עונה באותה

 

 על ד"ביה יטיל אשר נוסף קנס לכל יצטבר, לעיל זו תקנה לפי שהוטל קנס .ד

 אלא, אירוע אותו או משחק אותו בגין אחרים באישומים הרשעות בגין הקבוצה

 .אחרת מפורשות ד"ביה הורה אם

 

 בתקנוני אחרת הוראה כל לבטל או לגרוע או לשנות כדי זה בסעיף באמור אין .ה

 .הקבוצה הורשעה שבגינן לנסיבות המתייחסת ההתאחדות

 רישום שחקנים לתקופה מוגבלת מניעת יד.

בתקנון הרישום  המנויותרישום הת וביצוע כל פעולמניעת קליטת שחקנים בדרך של  .א

 לתקופה שתיקבע על ידי בית הדין המשמעתי.

 (24.2.2019)אושר על ידי הנהלת ההתאחדות ביום  

 

בית הדין קבוצה שהפרה הוראה מהוראות תקנון בקרת תקציבים, יטיל בפועל הרשיע  .א22

 מהעונשים המפורטים להלן:עליה אחד או יותר 

לתקנון בקרת  15קבוצה שהגישה באיחור דוח או דיווח כספי לפי סעיף  (1)

, ש"ח 10,000-בהרשעה ראשונה קנס כספי בסכום שלא יפחת מ –תקציבים 

בהרשעה שניה באותה עבירה באותה עונה קנס כספי בסכום שלא יפחת מכפל 

הקנס שלעיל, ובגין כל הרשעה נוספת, שלישית ואילך, באותה עבירה באותה 

ממאזן נקודותיה וקנס בסכום שלא יפחת  נקודת ליגה אחתעונה הפחתת 

 ;סכום הקנס שהוטל בהרשעה הראשונהמשילוש 
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להגיש  או שלא הגישה דיווח מידי ושהיה עליה קבוצה שהגישה באיחור  (2)

בסכום  כספי קנס בהרשעה ראשונה –א לתקנון בקרת תקציבים 15לפי סעיף 

ש"ח, בהרשעה שניה באותה עבירה באותה עונה קנס  15,000-שלא יפחת מ

ובגין כל הרשעה נוספת, שלישית שלא יפחת מכפל הקנס שלעיל כספי בסכום 

ממאזן  נקודת ליגה אחתהפחתת  באותה עונה באותה עבירה ואילך,

סכום הקנס שהוטל בהרשעה  קנס בסכום שלא יפחת משילושונקודותיה 

 הראשונה;

לתקנון בקרת  10קבוצה שהגישה באיחור את הצעת התקציב לפי סעיף  (3)

 ש"ח,  10,000-בסכום שלא יפחת מ קנס כספי בהרשעה ראשונה –תקציבים 

 על כל אישור התקציב איעבירה באותה עונה הרשעה שניה באותה  ובגין 

 ;התקנוניות המשמעויות

לכלל  , פרמיות ותשלומים אחרים, קבוצה שאיחרה בתשלומי שכר ונלוות (4)

הפחתת  ימים מהמועד הקבוע בחוק, בהרשעה ראשונה 30-מעבר ל העובדים

ממאזן  נקודת ליגה אחתהפחתת ובגין כל הרשעה נוספת  נקודה על תנאי, 

 ;ותיהנקוד

תקציבים,  לתקנון הרשות לבקרת  (ב)6הורשעה קבוצה בעבירה על סעיף  (5) 

כן מצא בית  נקודות ליגה בפועל, אלא אם  2יוטל עליה עונש הפחתה של לפחות 

 .בעונש הדין שקיימות נסיבות מיוחדות שיירשמו המצדיקות הקלה 

בעבירות מספר רב של פעמים בעבירות לפי סעיף קטן )א(,  שהורשעהקבוצה  )ב(

 בעבירות אחרות הנוגעות לתקנון הרישוםובקרה הנוגעות לרישום שחקנים 

 קנס כספי. שלנוסף  עונשלהטיל עליה בית הדין המשמעתי  רשאי 

על אף כל האמור לעיל, רשאי בית הדין לחרוג מעונשי החובה שנקבעו אם סבר,  )ג(

וחדים שיירשמו, כי הנסיבות אינן מצדיקות הפעלת ענישה מנימוקים מי

 כאמור.

 (24.2.2019)אושר על ידי הנהלת ההתאחדות ביום 
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 הטלת עונש על תנאי א.   .23

 בית הדין מוסמך להטיל על פרט וקבוצה עונש, אשר יופעל

 .(להלן: "עונש על תנאי"בהחלטתו )בתנאים שייקבעו 

 עונש על תנאיהפעלת  ב. 

 הרשיע בית הדין, פרט או קבוצה, בגין עבירה שביצועה מהווה

 יהיה בית הדין מוסמך, על פי שיקול –הפרת התנאי שנקבע על ידו 

 דעתו, להפעיל את העונש על תנאי ולקבוע את אופן הפעלתו.

 עונש נוסף להפעלת התנאי  ג.

 ת עונש,הפעיל בית הדין עונש על תנאי, לא תיחשב הפעלתו כהטל

 בשל העבירה שגרמה להפעלתו, ובית הדין יהיה מוסמך להטיל כל

 עונש נוסף שימצא לנכון.

 

 רציפות עונשים א.  .24

עונשים המוטלים על פרט וקבוצה על ידי בית הדין, יחולו ברציפות החל מיום 

בדבר הרחקה החלטת בית הדין. האמור לעיל הינו בכפוף להוראות תקנון זה 

אוטומטית של פרט )כרטיס אדום( והרחקה של פרט בעקבות צבירת התראות 

 )כרטיס צהוב(.

 

על אף האמור לעיל, במידה ויוטל על קבוצה עונש של איסור עריכת משחקים במגרש 

ביתי ו/או איסור עריכת משחקים בפני קהל, יחול העונש במשחק הביתי הראשון 

קרוב שלאחר יום מתן החלטת ביה"ד המשמעתי שיתקיים לאחר המשחק הרשמי ה

 הם.יהמוקדם מבינ —ימים ממועד מתן החלטת בית הדין המשמעתי  6או בחלוף 

 חודשים 12עונשים לתקופה שאינה עולה על   ב.

 חודשים, לא תיחשב 12הוטל עונש לתקופה שאינה עולה על 

 תקופת הפגרה הרשמית כחלק מתקופת ריצוי העונש ותיווסף

 עליה.

 חודשים 12עונשים לתקופה העולה על   ג.

 חודשים, תיחשב תקופת הפגרה 12הוטל עונש לתקופה העולה על 

 הרשמית כחלק מתקופת ריצוי העונש.

 עונש הקבוע לתאריכים מסוימים או למשחקים מסוימים ד. 

 בית הדין מוסמך לקבוע בהחלטתו, כי ריצוי העונש יבוצע בתאריך

 ים, במשחק מסוים או במשחקיםמסוים או בתאריכים מסוימ

 מסוימים, בסוג משחק או בסוגי משחקים מסוימים, הכל כפי

 עונש

 על תנאי

 מועד
 ריצוי

 עונש
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 שייקבע במפורש על ידי בית הדין.

 הוטל עונש לתקופה שאינה עולה על חודשיים, יקבע בית הדין את

 מספר המשחקים לגביהם מתייחס העונש.

 ריצוי עונש על ידי שחקן שעבר או הושאל ה. 

 עליו עונש הרחקה ממשחקים ועבר או הושאלשחקן אשר נגזר 

 לקבוצה אחרת, כל עוד לא ריצה את עונשו, ירצה את העונש או

 יתרתו בקבוצה אליה עבר או הושאל.

 שחקן אשר הוטל עליו קנס כספי או חיוב כלשהו, ועבר או הושאל

 לקבוצה אחרת, טרם ביצוע העונש, לא יהא רשאי לשחק בקבוצה

 או מילא אחר/עוד לא שילם את הקנס ו אליה עבר או הושאל כל

 החיוב במלואו.

 

 חיובים  בית הדין מוסמך להטיל על פרט וקבוצה, בנוסף או במקום כל עונש . 25

 יוטל עליהם, אחד או יותר מן החיובים המפורטים ברשימה להלן:

 הסברתי/חיוב חינוכי א. 

 או הסברתי, לרבות/חיוב לבצע פעולות בעלות אופי חינוכי ו

 החובה לשאת בהוצאות הכרוכות בהן.

 חיוב כספי ב. 

 חיוב לבצע תשלום כספי או כל פעולה הכרוכה בתשלום או

 בהוצאת כספים כלשהם.

 קיום סדיר של משחקים  ג.

 חיוב לבצע פעולות לצורך קיומם התקין והסדיר של משחקים.

 קיום הוראות התקנון ד. 

 מתקנוני חיוב לבצע פעולות לצורך קיום הוראות תקנון

 ההתאחדות.

 המצאת מסמך וראייה ה. 

 או למוסד ממוסדות ההתאחדות/חיוב להמציא למוסד שיפוטי ו

 או ראייה הדרושים לצורך דיוני המוסד השיפוטי או/כל מסמך ו

 הפעלת תקנון מתקנוני ההתאחדות.

 או עונש/חיוב במקום הרשעה ו  ו.

 /מחיקת ההרשעה ואו /או ביטולו ו/או דחייתו ו/השהיית עונש ו

 או ביטול הרשעה בכפיפות לביצוע חיוב מן החיובים שהוטלו,

 כאמור לעיל, וזאת במעמד הטלת עונש על ידי בית הדין.

 פיצויים   בית הדין מוסמך להטיל על פרט וקבוצה, בנוסף או במקום כל עונש . 26
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 שיוטל עליהם, תשלום פיצויים כספיים.

 או קבוצה לנזקים שנגרמו, ישולמוקבע בית הדין אחריות של פרט 

 /הפיצויים בסכומים ובאופן שיפורטו בהחלטת בית הדין בגין נזקי גוף ו

 או נזקי רכוש כמפורט להלן:

 נזקי גוף א. 

 נזקי גוף לשופט המשחק, לשחקני הקבוצה היריבה ולבעלי

 התפקיד המורשים להימצא בתחום שדה המשחק מטעם הקבוצה

 היריבה.

 נזקי רכוש ב. 

 נזק לרכושו של שופט המשחק, לרכב שבו הגיע שופט המשחק

 או לרכוש הנמצא בשימושה או/למשחק, לרכוש הקבוצה היריבה ו

 או לרכוש בעלי המתקן שבו/בשירותה של הקבוצה היריבה ו

 התקיים המשחק.

 ערעורים    סמכות בית הדין העליון  א. . 27

 עורים עלבית הדין העליון של ההתאחדות מוסמך לדון בער

 החלטות בית הדין ועל החלטות כל מוסד שיפוטי אחר של

 ההתאחדות הדן על פי תקנון המשמעת או מכוחו.

 ערעור על ידי ההתאחדות ב. 

 היועץ המשפטי רשאי לערער על החלטות בית הדין.

 ערעור על ידי קבוצה  ג.

 קבוצה שהורשעה בדין רשאית לערער על החלטת בית הדין

 בעניינה.

 שזוכתה, רשאית לערער על החלטת בית הדין לעניין קבוצה

 תוצאות המשחק בלבד.

 ערעור על ידי קבוצה שלא הועמדה לדין ד. 

 קבוצה אשר לא הועמדה לדין ובית הדין קבע, אישר או ביטל

 תוצאות משחק בו השתתפה, תהיה רשאית לערער על החלטת

 בית הדין לעניין תוצאות המשחק בלבד.

 ידי פרטערעור על  ה. 

 פרט שהורשע בדין, יחולו לגביו ההוראות והתנאים הבאים לעניין

 ערעור:

 פעילות/פרט שהורשע ודינו נגזר להרחקה בפועל ממשחקים .1

 4ולגבי שחקן )לתקופה שאינה עולה על חודש ימים 

 , הכרעת דינו סופית ואין עליה זכות ערעור.(משחקים
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 פעילות לתקופה/ממשחקיםפרט שדינו נגזר להרחקה בפועל  . 2

 משחקים), רשאי 4העולה על חודש ימים (ולגבי שחקן 

 להגיש לבית הדין העליון בקשת רשות ערעור.

 פעילות לתקופה/פרט שדינו נגזר להרחקה בפועל ממשחקים .3

 , רשאי(משחקים 12ולגבי שחקן חודשים ) 3העולה על 

 חודשים מלאים מתקופת העונש. 3לערער בתום ריצוי 

 המבקש רשות ערעור, יגיש בקשה מנומקת לנשיאות )א(  .4

 בית הדין העליון. הנשיאות תמנה אחד מחבריה או

 אחד מחברי בית הדין העליון (להלן: "חבר בית הדין

 העליון") לדון בבקשה.

 חבר בית הדין העליון יחליט אחת מאלה:  )ב(

 לדחות את הבקשה על הסף  (1)

 תגובת ההתאחדותלדון בבקשה לאחר קבלת  (2) 

 ימים מיום שהורה על 7אשר תוגש בכתב, בתוך 

 כך.

 קבע חבר בית הדין העליון, כי נסיבות המקרה  (1) )ג(

 ידחה את —אינן מצדיקות מתן רשות ערעור 

 הבקשה.

 קבע חבר בית הדין העליון כי נסיבותיו המיוחדות (2)

 של המקרה מצדיקות מתן רשות ערעור, תועבר

 בפני בית הדין העליון ודין הבקשההבקשה לדיון 

 יהיה כדין ערעור.

 פרט המבקש רשות ערעור ישלם בגזברות ההתאחדות  )ד(

 את האגרה החלה על הגשת ערעור.

 ניתנה רשות ערעור, תהווה האגרה אגרת ערעור.

 נדחתה הבקשה לרשות ערעור, תוחזר למבקש מחצית

 מהאגרה ששילם.

 רשאי לערער על —פרט שדינו נגזר לתשלום פיצויים   )א(  .5

 גובה סכום הפיצויים.

 אינו רשאי לערער. -פרט שדינו נגזר לתשלום קנס   )ב(

 ש"ח, רשאי פרט 15,000עלה סכום הקנס על סך 

 לערער על גובה סכום הקנס בלבד.

 

 הסכום הנקוב לעיל יתעדכן באופן הקבוע בסעיף
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 "קנס כספי" בתקנון זה.

 או קנסות, בנוסף/פרט שדינו נגזר לתשלום פיצויים ו  )ג(

 יחולו על כל —פעילות /להרחקה בפועל ממשחקים

 ה דלעיל.27חלק מגזר דינו ההוראות הקבועות בסעיף 

 חבר הנהלת ההתאחדות אשר מורשע בדין, רשאי לערער  .6

 בפני בית הדין העליון על החלטת בית הדין בעניינו.

 בקשת רשות ערעור/אופן הגשת ערעור   ו.

 העתקים מודפסים ויכלול 5–בקשת רשות ערעור, יוגש ב/ערעור

 נימוקים לטיעונים. לכתב הערעור יצורף העתק ההחלטה שעליה

 מוגש הערעור.

 בקשת רשות ערעור/אגרת ערעור   .ז

 ישלמו במעמד —בקשת ערעור /פרט או קבוצה המגישים ערעור

 ערעור בגובה שייקבע על ידי ההתאחדותהגשת הערעור אגרת 

 מפעם לפעם.

 בקשת רשות ערעור/המועד להגשת ערעור   ח.

 ימים 5בקשת רשות ערעור יוגש למשרדי ההתאחדות תוך /ערעור

 מיום מתן ההחלטה. יום הגשת הערעור ייחשב היום בו נתקבל

 הערעור במשרדי ההתאחדות ושולמה אגרת הערעור.

 ערעור המוגשים באיחורערעור או בקשת  ט. 

 בקשת רשות הערעור אשר הוגשו למשרדי ההתאחדות/ערעור

 שלא בהתאם לאמור בס"ק ח דלעיל יהיו בטלים ומבוטלים.

 בקשה להארכת מועד ערעור או בקשת רשות ערעור  י.

 בקשת רשות ערעור, תוגש /בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 קים.לנשיאות בית הדין העליון בצרוף כל הנימו

 החלטת נשיאות בית הדין העליון, אם להיעתר לבקשה או

 לדחותה תהא סופית.

 הדיון בערעור יא. 

 הדיון בערעור יהיה כמפורט בתקנון בית הדין העליון.

 

 

 תוקף א.  . 28

 תקנון זה אושר על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל . 1

 בישראל.

 תקנון זה בא במקום תקנון המשמעת הקודם וכל תיקון  .2
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 שבא בעקבותיו ונושא תוקף מחייב החל מפרסומו ביום

29.3.99. 

 עבירה על תקנון מתקנוני ההתאחדות שבוצעה לפני יום . 3

 הפרסום, תידון לפי תקנון המשמעת הקודם.

 תחולה ב. 

 תקנון זה חל על כל קבוצה ופרט. . 1

 נון זה או כל תקנון אחר של ההתאחדותאי ידיעה של תק . 2

 לכדורגל לא תשמש צידוק או הגנה.

 שינויים  ג.

 הנהלת ההתאחדות לכדורגל מוסמכת להחליט ברוב רגיל על  .1

 כל שינוי, ביטול או תוספת לתקנון זה או כל חלק ממנו.

 כל שינוי בתקנון זה, כאמור לעיל, ייכנס לתוקפו עם פרסומו . 2

 מטעם ההתאחדות לכדורגל.בחוזר הרשמי 
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