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 מבוא - כללי

תקנונים: "תקנון היסוד", "תקנון המשמעת", ו"תקנון  3תקנון איגוד שופטי הכדורגל בישראל כולל  .1
 (."התקנון"נוהג ונוהל" )להלן ביחד ולחוד: 

 
התקנת התקנון היסוד ותקנון המשמעת ועריכת שינויים בהם הינן בסמכות הנהלת ההתאחדות  .2

 בסמכות הנהלת איגוד השופטים. םתיקונים בו הינ לכדורגל. התקנת התקנון נוהג ונוהל ועריכת
 

אשר יפורסמו בפורטל איגוד השופטים וכן יהיו מצויים  רשאית לקבוע נהלים מעת לעת הנהלת האיגוד .3
 במשרדו של מנכ"ל איגוד השופטים, וניתן יהיה לעיין בהם בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות.

 
 במשמע אף בלשון נקבה ובשינויים המחויבים.כל הנאמר בתקנון זה בלשון זכר,  .4

 
 תקנון זה על כל חלקיו יחול על כל חברי איגוד השופטים. .5

 
האיגוד וכל ממלא  ועדהשופט, עוזרי שופט, מבקר, חבר הנהלת האיגוד, חבר  –" חבר" -בתקנון זה

 תפקיד באיגוד.
 

 המפורטות בתקנון על כל חלקיו.חבר באיגוד השופטים מקבל על עצמו את כל החובות והזכויות 
 

 תקנון היסוד –פרק א' 

 

 איגוד שופטי הכדורגל בישראל .א

"( מאגד בתוכו את שופטי הכדורגל, עוזרי השופט, האיגודאיגוד שופטי הכדורגל בישראל )להלן: "
(, הפועלים במסגרת ההתאחדות לכדורגל "חבר"ו/ או  "חברי האיגוד"מבקרים ובעלי תפקידים )להלן 

 "(.ההתאחדותבישראל )להלן: "
 

האיגוד יפעל במסגרת ההתאחדות, כחלק בלתי נפרד מההתאחדות ובמסגרת הוראות תקנון  .1
 ההתאחדות והוראות תקנון זה.

 
 האיגוד וכל אחד מחבריו הינם חלק אינטגראלי מההתאחדות וכפופים ארגונית, מנהלתית ומשמעתית. .2

 
 הנהלת ההתאחדות. האיגוד יפעל בהתאם לתקציב שיאושר על ידי .3

 מטרות האיגוד .ב

 קיום שיפוט מקצועי במשחקי הכדורגל הנערכים במסגרת ההתאחדות. .1
שיבוץ שופטי כדורגל לכל משחקי הכדורגל הנערכים במסגרת ההתאחדות, וכן שיבוץ שופטים  .2

 למשחקים בינלאומיים )עפ"י דרישות ההתאחדויות הבינ"ל פיפ"א ו/ או אופ"א(.
 עיים של שופטי הכדורגל בישראל.קידום עניינים המקצו .3
קידום הידע המקצועי של שופטי הכדורגל על ידי קיום קורסים מקצועיים, השתלמויות, פיתוח הכושר  .4

 הגופני ועריכת מבחני כושר וחוקת המשחק לחברי האיגוד.
שיפור רמתם המקצועית של שופטי הכדורגל בישראל, כחלק מקידום רמתו הכללית של ענף בכדורגל  .5

 ראל.ביש
 טיפוח, שמירה והגנה על זכויותיהם של חברי האיגוד.  .6
 טיפוח וקיום קשרי ידידות ויחסי גומלין עם ארגונים ומוסדות של שופטי כדורגל בחו"ל. .7
 טיפוח וקיום יחסי כבוד בין שופטי הכדורגל בישראל, ובינם לבין כל העוסקים בענף ספורט זה. .8
 וחבריו.כל פעולה אחרת המקדמת את ענייני האיגוד  .9
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 חברות באיגוד .ג

 החברים באיגוד הם: .1
 
 שופטים פעילים.  .א
 מבקרים פעילים.  .ב
 ממלאי תפקידים, חברים בועדות. .ג
מי שנמנה על אחת מהקטגוריות המנויות לעיל וסיים את פעילותו והמשך חברותו אושר על פי  .ד

 בקשתו על ידי הנהלת האיגוד אחת לשנה במהלך פגרת המשחקים הרשמית.
 

 תונפק לו תעודת חבר באיגוד והוא כפוף לכלל תקנוני ההתאחדות. כל מי שחבר .2
 

דה מעת לעת, יקבלת חברים חדשים לאיגוד תעשה על ידי הנהלת האיגוד לפי קריטריונים שיקבעו על  .3
 בתקנון "נוהג ונוהל". 

 

ה"ד החלטת הנהלת האיגוד בדבר קבלת חבר לאיגוד או סירוב לקבל חבר לאיגוד, ניתנת לערעור בפני בי .4
 העליון של ההתאחדות.

 

המקצועית  ועדהשופט כדורגל פעיל, למעט שופט בדרג האזורי, לא ישמש כחבר הנהלת האיגוד או חבר ה .5
עם תפקידו כשופט כדורגל  או בכל תפקיד ניהולי אחר באיגוד, אשר יש בו משום חשש לניגוד עניינים

 . פעיל

  פעילות/השעיית חברות .ד

 מי שרשאיהנהלת האיגוד ו/או הועדה המקצועית ו/או ועדה התלונות ו/או מנכ"ל האיגוד ו/או כל  .1
אחדות מוסמכים להגיש תלונה ליועמ"ש/תובע ההתאחדות כנגד כל תכמוגדר בתקנון המשמעת של הה

  .חבר באיגוד בגין חשד להפרה של תקנון זה
 

באיגוד או שהועמד לדין חבר האיגוד בפני בית החליט התובע/היועמ"ש להעמיד לדין משמעתי חבר  .2
משפט בעבירה פלילית, רשאי היועמ"ש/התובע לאחר שניתנה הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו, 

 ,  עד לסיום ההליך המשמעתי או ההליך הפלילי. מחברותו באיגוד להשעות אותו
 

, לתקופה שלא תעלה על ילותמפע , להשעות חברשיפורטו בהחלטתהולים משיקרשאית,  הנהלת האיגוד .3
ימים אך לא  7לתקופה העולה על מחברותו באיגוד להשעות את החבר  ההנהלהימים. כמו כן, רשאית  7

 ההנהלהימים וזאת לאחר שניתנה לחבר הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין. החלטת  90עולה על 
 ימים לאחר מתן ההחלטה.  90תפורסם עד 

 
המקצועית  ועדהתהא הסמכות הנ"ל מסורה ל – משיקולים מקצועיים שופטים ומבקרים השעיית
 יום. 30על  תעלהההשעיה לא  ותקופת

 חברות  הפסקת .ה

 חברותו של חבר באיגוד תפסק בכל אחד מהמקרים הבאים: .1
 

 ( לעיל.1ף ג )יהפסיק את פעילותו באיגוד ופעילותו לא חודשה על ידי הנהלת האיגוד בהתאם לסע .א
 

 .בית הדין העליון/הדין המשמעתי החליט על כך בית .ב
 

חוק הספורט קבע כי הוא רשאי לפי הורשע בעבירה פלילית, אלא אם המוסד לבחינת מנויים  .ג
 להמשיך ולכהן בתפקידו. 

 
 הוכרז על ידי בית משפט כפסול דין.  .ד
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 שמש בתפקיד פעיל בקבוצה המסונפת להתאחדות.להחל  .ה
 

 .ובהתאם תופסק עבודתו באיגוד זכויות החבר באיגוד , ישללו אוטומטית כלהפסקת החברות בתקופת .2
 

עליו להגיש את מועמדותו ולעמוד בכל הקריטריונים  יהא, שחברותו הופסקה ויבקש לחזור לפעילותחבר  .3
 האיגוד. הנהלת שנקבעו על ידי 

 
כל החלטה שעניינה הפסקת חברותו של מי שאינו שופט, עוזר שופט ו/או מבקר על אף האמור לעיל,  .4

 .ידי מנכ"ל האיגוד, בכפוף לשימוע לפי דין )ולא לפי הוראות תקנון איגוד השופטים(-שופטים תתקבל על
 

 מוסדות האיגוד ובעלי תפקידים .ו

 מוסדות האיגוד הם כמפורט להלן: .1
 

 ."(ההנהלהת האיגוד )"הנהל .א
 הועדה המקצועית הארצית. .ב
 ב'.-ליגות א' –הועדה המקצועית  .ג
 ועדת שיבוץ. .ד
 בתלונות הקבוצה.הועדה לטיפול  .ה
 אזורי האיגוד. .ו
 ועדה הדרכה )רשות(. .ז
 אולמות )רשות(.בועדה כדורגל  .ח
 ת(.ועדה כדורגל חופים  )רשו .ט
 ועדה אירוח וקשרי חוץ )רשות(. .י

 ועדת שיבוץ. .יא
 

 
 בעלי התפקידים באיגוד הם כמפורט להלן: .2

 
 יושב ראש. .א
 נשיא הכבוד. .ב
 מנהל כללי. .ג
 .ארציהשופטים הרכז שיבוץ  .ד
 שיבוץ. ועדהחבר  .ה
 ראש מערך ביקורות ארצי. .ו
 מנהל האזורים. .ז
 אזורים.מנהלי  .ח
 ב'.-ת א'וליג ועדהיו"ר  .ט
 ב'.-ת א'ומשבץ השופטים בליג .י

 ב'.-ת א'ומשבץ המבקרים בליג .יא
 מאמן ראשי. .יב
 מאמן אזורי. .יג
 משבצי שופטים אזוריים. .יד
 משבצי מבקרים אזוריים. .טו
 

ימונו ע" הועדה המקצועית וסמכויותיהם יהיו בהתאם יא  1 -. ה1. ג, 1המוסדות המצוינים בסעיפים 
טו ימונו וסמכויותיהם יהיו בהתאם 2-ז2ה.,  2בעלי התפקידים המצוינים בסעיפים לתקנון נוהג ונוהל. 

 לאמור בתקנון נוהל ונוהל.

 הרכב ומינוי – הנהלת האיגוד .ז

 חברים, ובכללם יו"ר האיגוד. 5-7הנהלת האיגוד תמנה  .1
 

 שהרכבה כדלקמן: מינויים תועדיעשה על ידי יאיגוד וחברי הנהלת האיגוד המינוי יו"ר הנהלת  .2
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 , אשר יכהן כיו"ר הועדה.הדין העליון של ההתאחדות לכדורגלנשיא בית  .א
שופט בדימוס שאינו נמנה על מוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל ומונה על ידי נשיא בית  .ב

 הדין העליון.
 .התאחדותיו"ר הנהלת ה .ג
 מ"מ יו"ר הנהלת ההתאחדות. .ד
 נשיא כבוד של איגוד השופטים. .ה

 
הקוורום לכינוס ועדת המינויים הינו, לפחות, ארבעה מתוך חמשת החברים ובלבד שיו"ר הועדה  .3

 משתתף בישיבה.
 

שנים.  ארבעהמינויים תמנה את יו"ר הנהלת האיגוד וכן את חברי הנהלת האיגוד לתקופה של  ועדה .4
יו"ר הנהלת האיגוד וחברי הנהלת האיגוד יכהנו בתפקידים עד לבחירת יו"ר הנהלת האיגוד וחברי 

 הנהלת האיגוד החדשים.
 

המינויים רשאית להפסיק כהונתו של חבר הנהלת האיגוד, לרבות יו"ר הנהלת האיגוד, אם לדעתה  תועד .5
 נתקיימו נסיבות המחייבות את הפסקת הכהונה.

 
אשר קרוב משפחתו מדרגה ראשונה )אב, בן או אח(, הינו שופט או עוזר שופט בסגל הארצי  חבר באיגוד .6

, לא יכהן כחבר הנהלה, חבר ועדה מקצועית, משבץ,  )להלן: שופט בליגת העל או שופט בליגה לאומית(
 או מבקר בליגה בה קרוב משפחתו נמנה עליה ובשתי ליגות מעל ושתי ,שיבוץ, מנהל אזור ועדהחבר 

בכל מקרה אחר בו קיים ספק לניגוד עניינים, תפנה הנהלת האיגוד בטרם תחליט  ליגות מתחת לליגה זו.
 התאחדות.לבעניין, לקבלת חוות דעת מהיועץ המשפטי 

 
חבר אחר במקום , במידת בצורך, המינויים ועדההתפנה מקום בהנהלת האיגוד מסיבה כלשהי, תמנה  .7

 איגוד. להחבר שנבצר ממנו לכהן בהנהלת האיגוד. תוקף המינוי יהיה עד למועד מינוי הנהלה חדשה 
 

 מנכ"ל ההתאחדות או מי מטעמו רשאי להשתתף בישיבות הנהלת האיגוד כמשקיף בדעה מייעצת.  .8
 

 בדעה מייעצת.  יו"ר האיגוד, רשאי להשתתף בישיבות הנהלת התאחדות ומזכירות ההתאחדות כמשקיף .9
 

הנהלת האיגוד תפעל בענייני שיפוט באופן עצמאי ואוטונומי ולא תהיה כפופה להוראות כלשהן  .10
 מהמוסדות המנהלתיים של ההתאחדות וממלאי תפקידים בה. 

 סמכויות ונהלי עבודה – הנהלת האיגוד .ח

  גיבוש מדיניות לאיגוד בכל התחומים בהם מטפל האיגוד על פי תקנון זה. .1
      

 ואישורממלאי התפקידים באזורים  ים שלחלוקת האזורים בהם יפעל האיגוד, אישור מינוי של הקביע .2
 .נהלי העבודה שלהם

 

ליגות א' לועדה מקצועית ה"(, וחברי הועדה המקצועיתארצית )להלן: "המקצועית המינוי חברי הועדה  .3
ראש מערך  ,משבץ שופטים, , ועדה לטיפול בתלונות הקבוצותהדרכה )במידה וקיימת( ועדהב'.  –

 קט רגל וכל ועדה אחרת על פי שיקול דעתה.  ועדהאירוח וקשרי חוץ,  ועדהביקורות ארצי, 
 

המקצועית, בכל הקשור לדירוג שופטים ובכלל זה, המלצה למזכירות  ועדהדיון והחלטה בהמלצות ה .4
 ההתאחדות על הגשת רשימת השופטים הבין לאומיים לפיפ"א. 

 

מינוי נציגים בדעה מייעצת לוועדות שונות בהתאחדות כל אימת שתתבקש לכך על ידי הנהלת  .5
 ההתאחדות. 

 

 הנהלת האיגוד תבטיח כי השופטים יפעלו אך ורק בהתאם להוראות חוקת השיפוט ותקנוני המשחקים.  .6
 

 עונת משחקים.  במהלךפעמים  4מעת לעת ולפחות  ,הנהלת האיגוד תתכנס .7
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 יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים. ההנהלההינו רוב חבריה. החלטות  ההנהלהבות הקוורום לישי .8
 

בקביעת מבני הסגלים )לרבות גריעה או  הנהלת האיגודלעיל, במקרים בהם דנה  8על אף האמור בס"ק  .9
עליות/ירידות והוספה של שופטים או עוזרי שופטים( או קביעת סגל השופטים הבינלאומיים, יידרש 

בישיבה זו יתקבלו  ההנהלהחברים. החלטות  4-ולא פחות מ ההנהלהמחברי  75%לפחות  קוורום של
 ברוב רגיל של הנוכחים.

 

 קול נוסף. ההנהלהבכל מקרה של שוויון בקולות ההצבעה, יהיה ליו"ר  .10

 האיגודהנהלת יו"ר  .ט

 4מעת לעת ולפחות  ,ישיבות הנהלת האיגוד אחראי על כינוסאיגוד נהלת היו"ר הבמסגרת תפקידו יהא  .1
 פעמים במשך עונת משחקים, יקבע את סדר יומן וינהלן. 

 
 איגוד השופטים בהתאם החלטות הנהלת איגוד השופטים. ינהל את .2

 
האיגוד כלפי ההתאחדות וגורמי חוץ. נבצר מיו"ר האיגוד למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא  ייצוג .3

 יגוד לממלא מקומו, בכפוף לאישור הנהלת האיגוד. לזמן מוגבל, ימנה היו"ר את אחד מחברי הנהלת הא
 

אישור שיבוץ שופטים בכל מחזור משחקים בליגות המקצועניות ומשחקי גביע הטוטו ומשחקי גביע  .4
 המדינה, בהן משחקות קבוצות הליגות המקצועניות. 

 מנכ"ל האיגוד  .י

 אחראי על: המנכ"ל במסגרת תפקידו, יהא 

 . ההחלטותייישום מדיניות הנהלת האיגוד ו .1
 גיבוש התכנון האסטרטגי באיגוד והכנת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.  .2
 . שומו של התקציביומעקב על יופיקוח  יגיבוש והכנה של תקציב שנת .3
 פיפ"א ואופ"א.  –קיום קשרי החוץ של האיגוד, לרבות אל מול גורמי השיפוט בגופים הבין לאומים  .4
 , לבחירתם שלחיות אופ"א ופיפ"אנהעפ"י ת המקצועי הועדהשייקבעו מעת לעת ע"י אמות מידה  יישום .5

 .  המאורגנים ע"י אופ"א ופיפ"א במשחקים בינלאומייםלשיפוט )למעט השופט המרכזי( שופטים 
 קביעת נהלי עבודה לכל בעלי התפקידים והפעילים באיגוד.  .6
, גיבוש תכניות עבודה בעלי תפקידיםפיקוח על הפעילויות באזורים שבאיגוד, לרבות גיוס ושיבוץ  .7

  .והטמעתן באזורים
 הכושר הגופני ובכלל זה קיום מבחני כושר לשופטי הכדורגל.  יישום תכנית .8
כניות "פרויקט המצוינות" לקידום שופטים צעירים על כלל היבטיו ובכלל זה תקציב, כח אדם ות ניהול .9

 עבודה והדרכה. 
 .בתאום עם מנהל אגף ההסברה של ההתאחדות ניהול תחום ההסברה והדוברות של האיגוד .10

  הועדה המקצועית הארצית.       .יא

 חברי הועדה המקצועית הארצית ימונו  על ידי הנהלת האיגוד.  .1
 

 המקצועית הארצית הינן:  ועדהסמכויות ופעולות ה .2
 השוטפים של האיגוד בהתאם לקבוע בתקנון. אחראית על העניינים המקצועיים .א
 מעקב אחרי תפקוד וביצועי השופטים. .ב
 ייזום וארגון השתלמויות שופטים, קורסים וימי עיון בנושאים מקצועיים.  .ג
 .ון קורסים לשופטי כדורגל מתחיליםייזום וארג .ד
 נגד שופטים.  הקבוצותבירור תלונות בעניינים מקצועיים של נציגי  .ה
ההמלצה תובא לאישור . שופטים ברשימת השופטים הבין לאומיים של פיפ"אהמלצה להכללת  .ו

 בפני הנהלת האיגוד ומזכירות ההתאחדות. 
 . לכלל הסגלים מבחני חוקה וכושר גופני אישור תוכנית .ז
 ייעוץ בנושאים מקצועיים על פי פניית בעלי תפקידים באיגוד.  .ח



8 

 

 . עו בתקנון נוהג ונוהלריונים שיקבעל פי קריט סגלי השיפוטמבנה המלצה על  .ט
 . להנהלת האיגוד מבקרי השופטים המלצה על סגלי .י

 . זה להוראות תקנון בהתאםהשעיית חבר מפעילות ו/או אי שיבוץ חבר,  .יא
 נזיפה ו/או התראה לחבר.  .יב
 העלאת או הורדת שופטים בדירוג.  .יג
ההתאחדות בתוך , ח, ט הנ"ל יפורסמו באתר )לרבות תוצאות המבחנים( החלטות בעניין ס"ק ד, ו .יד

 ימים לאחר קבלתן. 30
 אישור הנהלת האיגוד.  וטעוניםהינם בגדר המלצות  ב.י-ס"ק ט .טו
 

אולם לא  ,חברים. יו"ר הועדה וחבר נוסף בה יהיו מקרב הנהלת האיגוד 5-7המקצועית תמנה  ועדהה .3
 יו"ר הנהלת האיגוד.  

 
השופטים רשאית להאריך את שנים. הנהלת איגוד  4תקופת כהונה של חבר ועדה מקצועית תהא  .3.1

 שנים נוספות. 4הכהונה למשך 
  

לעיל, הנהלת איגוד השופטים רשאית להחליף חבר ועדה בתום כל עונת  3.1למרות האמור בס"ק  .3.2
את הפסקת  המצדיקותידי אם לדעתה נתקיימו נסיבות משחקים או להפסיק כהונתו באופן מ

. נימוקי ההנהלה ותהיה בכפוף למתן הזדמנות לחבר לטעון את טענותי ,כאמור ,החלטה הכהונה.
 יינתנו בכתב ויפורסמו באתר ההתאחדות והיא תהא ניתנת לערעור בפני בית הדין העליון.

 

חברי ועדה רשאים לזמן את ישיבות  2יו"ר האיגוד או מנכ"ל האיגוד או יו"ר ועדה מקצועית או  .3.3
 ועדהות הועדה המקצועית הינו רוב חבריה. החלטות ההקוורום לישיבהועדה המקצועית. 

 המקצועית יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים.
 

המקצועית בקביעת מבני הסגלים  ועדהלעיל, במקרים בהם דנה ה 3.3על אף האמור בס"ק  .3.4
)לרבות גריעה או עליות/ירידות והוספה של שופטים או עוזרי שופטים( או קביעת סגל השופטים 

 4-המקצועית הארצית ולא פחות מ ועדהמחברי ה 75%ים, יידרש קוורום של לפחות הבינלאומי
 חברים. החלטות הועדה המקצועית בישיבה זו יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים.

 

 בכל מקרה של שוויון בקולות ההצבעה, יהיה ליו"ר הועדה המקצועית קול נוסף. .3.5
 

כמשקיפים בדעה  בה עית, ורשאים להשתתףהמקצו ועדהלישיבות הבנוסף לחברי הועדה, יזומנו  .4
מייעצת, גם ממלאי התפקידים שלהלן: יו"ר האיגוד, משבץ שופטים ארצי, משבץ מבקרים ארצי, 

 (. "המשתתפים בועדה המקצועית"ומנכ"ל האיגוד )להלן: 
 

 ., יתר המשתתפים יעזבו את חדר הישיבותהועדה המקצועית יחבר יהיו נוכחיםבעת קיום הצבעה,  .5
 

אשר קרוב משפחתו מדרגה ראשונה )אב, בן ב מי -בועדה המקצועית הארצית/ליגות א חבריכהן כ לא .6
לניגוד עניינים, תפנה באשר או אח( הינו שופט / עוזר שופט מליגה ב' ומעלה. בכל מקרה בו קיים ספק 

 להתאחדות. ץ המשפטי לקבלת חוות דעת מהיוע על המינוי הנהלת איגוד השופטים בטרם תחליט
 

 יו"ר הועדה המקצועית הארצית .יב

 יו"ר הועדה המקצועית הארצית ימונה על ידי ההנהלה על פי המלצת יו"ר הנהלת האיגוד. .1
 לא ימונה כיו"ר ועדה מקצועית מי שאינו עומד בקריטריונים הבאים:  .2

 על( בעברו. -שופט ראשי בליגות הבכירות )לאומית  .א
 בעל ניסיון ניהולי. .ב
 לפחות(.) בעל  תואר אקדמי ראשון .ג
 בעל שליטה בשפה האנגלית. .ד
 לא הורשע בעבירה פלילית )מלבד עבירת תנועה(. .ה

 יהיה כפוף במסגרת תפקידו ליו"ר איגוד השופטים ו/או מי שהוסמך על ידו. יו"ר הועדה המקצועית .3
 שיבוץ ארצית. ועדהיו"ר הועדה המקצועית ישמש גם כיו"ר  .4
 דלקמן:סמכויות יו"ר הועדה המקצועית הן  .5

 ההחלטות שהתקבלו. , יישוםס ישיבות הועדה, קביעת סדר יומן וניהולןכינו .א
 ליו"ר האיגוד על שיבוץ השופטים והמבקרים למשחקים. מתן המלצה .ב
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גיבוש הצעת תכנית עבודה מקצועית שנתית אשר תובא לאישור הנהלת איגוד השופטים בתחילת  .ג
 כל עונה.

תחום ההדרכה של כל הגורמים המקצועיים באיגוד, ובכלל זה קיום ופיתוח קורסי  קיום ופיתוח .ד
 הדרכה, הכשרת סגלי הדרכה ואישור תכניות הכשרה והסמכה.

 ועדות הפועלות תחת סמכות הועדה הארצית.בעל מינויי חברי הועדה המקצועית ארצית  המלצה .ה
 ב בהתאם להוראת התקנון.-א תועדמקצועי של תפקוד  אחראי על .ו
 פרסום הנחיות מקצועיות לשופטים לאחר כל ישיבה מקצועית.אחראי על  .ז
העברה וקבלה של תכנים מקצועיים מאופ"א ופיפ"א והטמעתם בהנחיות המקצועיות  ביצוע .ח

 בצוותא עם צוות הדרכה., שיפורסמו לשופטים
 ' בתקנון.יאיישום תפקידי הועדה המוגדרים בסעיף  .ט
, יציג בפני הועדה המקצועית הארצית דו"ח של כל שנה ף חודש ספטמבר, דצמבר ומרץכל סוב .י

 תקופתי מקצועי.

 ועדה שיבוץ שופטים ארצית .יג

 שיבוץ שופטים ארצית תנהל את כלל מערך שיבוצי השופטים והעוזרים בליגות על ולאומית. ועדה .1
שיבוץ ארצית, משבץ שופטים ארצי וחבר נוסף  ועדהיו"ר  :השיבוץ הארצית תימנה שלושה חברים ועדה .2

 .שימונה על ידי הנהלת האיגוד
השיבוץ כמשבץ  ועדהיו"ר הועדה יהיה אחראי על תפקוד הועדה. הנהלת האיגוד רשאית למנות את יו"ר  .3

שופטים ה רכז שיבוץכ ועדהאיגוד חבר האינו משבץ בפועל, תמנה הנהלת ה ועדהבפועל. במקרה בו יו"ר 
 ועדה.ההיה אחראי על הכנת השיבוצים ויהיה כפוף ליו"ר ארצי שיה

שהוכן כאמור  שיבוץ שופטים ארצית תתכנס אחת לחודש, לצורך דיון ביחס ללוח שיבוצים חודשי תועד .4
, וכל נושא אחר בהקשר של תחום השיבוצים הארצי. ככל שאילוצים כאלו ואחרים ימנעו מפגש לעיל

ל בכסוגיה רלוונטית ובכל בלוח השיבוצים  ועדההאת חברי  ועדההיו"ר  יעדכןתקופתי כמוגדר לעיל, 
 תקשורת יעיל אחר.  ערוץ

שיבוץ שופטים ארצית תאציל מסמכותה למנהלי האזורים לגבי שיבוץ שופטים במשחקים בליגות  ועדה .5
מסוימות, פרט לליגות על ולאומית. כמו כן, עפ"י שיקול דעתה, תאציל מסמכותה למשבץ השופטים 

 ב' ובמשחקי ליגת העל לנוער.-ת א'בליגו
, תציג בפני הנהלת האיגוד את מדיניות שיבוץ ועדההיו"ר  באמצעותשיבוץ שופטים ארצית,  ועדה .6

 השופטים בתחילת כל עונה.
ועדת השיבוץ תדון בהמלצת רכז השיבוץ. במקרה של חילוקי דעות בועדה, תתקבל דעתו של יו"ר הועדה  .7

 האיגוד רשאי לאשר את המלצות הועדה ורשאי הוא לשנותן.המקצועית. יו"ר הנהלת 
 

 ארצי. השופטים שיבוץ ה רכז .יד

המקצועית של האיגוד וליו"ר  ועדהכפוף במסגרת תפקידו ליושב ראש ה ארציהשופטים הרכז שיבוץ  .1
 האיגוד. 

שופטים לכל המשחקים המתנהלים ימליץ לוועדה השיבוץ על שיבוץ ה ארצי,השופטים הרכז שיבוץ  .2
 במסגרת ההתאחדות, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. 

יאציל מסמכותו למנהלי האזורים לשבץ שופטים במשחקים בליגות  ארציהשופטים הרכז שיבוץ  .3
לאומית. כמו כן, על פי שיקול דעתו, יאציל מסמכותו למשבץ השופטים ומסוימות, פרט לליגות על 

 ב' ובמשחקי ליגת הנוער. -בליגות א'
 אחר במקומו.  רכזלמלא את תפקידו, תמנה הנהלת האיגוד  ארציהשופטים הרכז שיבוץ נבצר מ .4
ויו"ר האיגוד. במידה וקיימות מחלוקות או אי הסכמות ועדה השיבוץ  של השיבוץ השופטים טעון אישור .5

 לגבי השיבוץ, דעתו של יו"ר האיגוד היא הקובעת. 
 לא ישמש כראש מערך ביקורות ארצי. ארציהשופטים הרכז שיבוץ  .6

 מערך הביקורות הארצי  ראש .טו

 ראש מערך הביקורות הארצי ימונה לתפקידו ע''י הנהלת האיגוד. .1
ראש מערך הביקורות הארצי יהיה כפוף במסגרת תפקידו ליו"ר הועדה המקצועית הארצית וליו"ר  .2

 האיגוד.
שחקים השונים לפי שיקול דעתו, בהתאם לסגלים ראש מערך הביקורות הארצי ישבץ מבקרים למ .3

השונים ובמסגרת מדיניות השיבוץ, שתאושר ע"י הנהלת האיגוד טרם פתיחת כל עונה ועפ"י הוראות 
 התקנון.
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ראש מערך הביקורות הארצי יהיה אחראי לריכוז דוחות הביקורת שיגיעו למזכירות האיגוד/פורטל  .4
הדוחות, ריכוז הערות, משוב למבקרים, פרסומם לשופטים האיגוד/מערכת תחרויות, קריאת ואישור 

 המבוקרים וכן לריכוז הציונים של השופטים.
ראש מערך הביקורות הארצי יאציל מסמכותו למנהלי האזורים לגבי שיבוץ מבקרים במשחקים בליגות  .5

קרים מסוימות, פרט לליגות על ולאומית. כמו כן, עפ"י שיקול דעתו, יאציל מסמכותו למשבץ המב
 ב' ובמשחקי ליגת העל לנוער.-בליגות א'

המקצועית דוחות ביקורת חריגים, לאחר שאסף הערות  ועדהראש מערך הביקורות הארצי יציג בפני ה .6
והתייחסות לחריגים. כמו כן, יהיה אחראי לריכוז אירועים שיפוטיים שבמחלוקת, הצגתם בפני חברי 

תם לגורמי חוץ  בהתאם להחלטת הועדה ובהתאם הועדה המקצועית בכל דרך שיראה לנכון והעבר
לנוהל המפורט ביחס להעברת אירועים לגורמי חוץ, לצורך החלטה ביחס לציון הסופי במשחקים 

 מבוקרים. 
המקצועית. במידה וקיימות מחלוקות או  ועדהשיבוץ המבקרים טעון אישורם של יו"ר האיגוד ויו"ר ה .7

 האיגוד היא הקובעת. אי הסכמות לגבי השיבוץ, דעתו של יו"ר
 .ארציהשופטים הרכז שיבוץ ראש מערך הביקורות לא ישמש כ .8

 התלונות  ועדה .טז

 התלונות של האיגוד.  ועדהיו"ר ומנכ"ל האיגוד ישמשו כחברי ו .1
המקצועית, אלא  ועדהלאומית )הסגל הארצי(, ידונו בפני הו נות כנגד שופטים ומבקרים בדרג עלתלו .2

 התלונות.  ועדההמקצועית להעביר את הטיפול בעניין לו ועדהאם תחליט ה
התלונות, אשר תעביר את מסקנותיה  ועדהב' יידונו בפני ו-תלונות כנגד שופטים ומבקרים בדרג ליגות א' .3

 ב' והיא אשר תקבע את המשך הטיפול בעניין. -ליגות א' ועדהוהמלצותיה לאישור ו
ן בתלונות  כנגד שופטים המקצועית האזורית לדוהתלונות תהא רשאית להסמיך את הועדה  ועדה .4

 הועדה המקצועית האזורית תקבע את המשך הטיפול בעניין.  אזוריים,
 הועדה תנהל פרוטוקול דיון. .5
הועדה תפעל במסגרת הוראות התקנון ותדאג כי המלצותיה בדבר העונש אשר יוטל על השופט/החבר  .6

 יהא מידתי וראוי.

 עונת המשחקים  שופטים בדירוג במהלך הורדת .יז

בדירוג במהלך עונת משחקים,  םהמקצועית, מוסמכת להוריד שופטי ועדההנהלת האיגוד, בהמלצת ה .1
מצא לנכון, כי השופט אינו מתאים לשפוט בדירוג שנקבע לו בתחילת העונה. ההחלטה תזאת במקרה ש
 ותפורסם באתר ההתאחדות. כאמור, תנומק

 נמוכה יותר, החזרתו לאזור או העברתו למסלול עוזרי שופט.  הורדה בדירוג משמעה הורדת שופט לליגה .2
לפי שיקול דעתה  נוהג ונוהל בתקנון האמור לעיל הינו בנוסף לאמור )עליות וירידות שופטים בדירוג( .3

 . המקצועי

 פרישה .יח

אולם הנהלת האיגוד רשאית לאפשר לשופט להמשיך ולשפוט לפי  ,45לשפוט בהגיעו לגיל  לשופט יחד .1
 ונוהל )גיל פרישה(.  נוהגשיקול דעתה המקצועי, והכל בהתאם לקבוע בתקנון 

. היה ויבקש בהתאם להוראות תקנון זה שופט שפרש משיפוט פעיל, יוכל להמשיך ולהיות חבר באיגוד .2
עליו לקבל על עצמו כל תפקיד שיוטל עליו על ידי  השופט שפרש, ליטול חלק פעיל במסגרת האיגוד, יהא

 המקצועית.  ועדההנהלת האיגוד ו/או ה

 משמעת .יט

כל חברי האיגוד, לרבות חברי הנהלת האיגוד, יהיו כפופים לתקנוני המשמעת של האיגוד ושל  .1
 בית הדין העליון של ההתאחדות. וללבית הדין המשמעתי ,  ההתאחדות

איגוד, לחבריו ולממלאים תפקידים בו, ידונו בפני הגופים או המוסדות כל עניני המשמעת, הקשורים ל .2
 שבתקנון זה.
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 ושינויים תוקף .כ

 . 5.7.18לתקנון זה ניתן תוקף עם אישורו על ידי הנהלת ההתאחדות בישיבתה מיום  .1
 

 התקנון יכנס לתוקף עם פרסומו באתר ההתאחדות. .2
 

 כל שינוי בתקנון זה הינו בסמכות הנהלת ההתאחדות.  .3

 

 איגוד השופטים –פרק ב' תקנון משמעת 

חברי האיגוד כפופים להוראות תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל, בשינויים המתחייבים  .א
 מתקנון זה ולמוסדות השיפוט של ההתאחדות.

 
הנהלת האיגוד, הועדה המקצועית, ועדת  תלונות יוגשו, בנוסף לקבוע בתקנון המשמעת, גם ע"י .ב

 תלונות ומנכ"ל האיגוד.
 

שופט, חבר האיגוד, חבר הנהלת האיגוד או ממלא תפקיד אחר באיגוד, המבצע עבירה מהעבירות  .ג
המפורטות בתקנון המשמעת של ההתאחדות וכן מהעבירות המפורטות להלן, יהא צפוי להיענש 

 המשמעת של ההתאחדות: באחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון

 

 הופעה בתפקיד תחת השפעה של סמים אסורים או במצב שכרות.  .א

 קבלת שוחד או ניסיון לקבלת שוחד או טובת הנאה כל שהיא.  .ב

הגשת דו"ח כוזב או מעוות על מהלך המשחק ותוצאותיו, או העלמת פרטים שחובה לפרטים  .ג
 בדו"ח השופט ובדו"ח הביקורת. 

יעה בשם הטוב של האיגוד, של חבר באיגוד, בשם הטוב של ההתאחדות, הטחת עלבונות ו/או פג .ד
 או באחד ממוסדות או ממלאי תפקידים בה, בכל הקשור למילוי תפקידם. 

אי הופעה למשחק, איחור בהופעה למשחק, סירוב לקיים משחק או התחמקות מקבלת שיבוץ  .ה
 הכל ללא סיבה מוצדקת. –למשחק 

ות בפני אחד או יותר מהגופים הבאים: וועדת ליגות א', ב', במשך פעמיים לפח אי התייצבות .ו
 ועדה מקצועית, הנהלת האיגוד ו/או כנסים וישיבות המאורגנים על ידי האיגוד. 

אי התייצבות ללא סיבה מספקת כנאשם או כעד בפני כל מוסד מהמוסדות השיפוטיים של  .ז
 ההתאחדות. 

 הגשת חשבון הוצאות כוזב ו/או בלתי סביר.  .ח

תפות בהימורים בלתי חוקיים וכן השתתפות בהימורים על משחקי כדורגל, המאורגנים השת .ט
 על ידי המועצה להסדר הימורים בספורט. 

 

הרשיע בית הדין חבר באיגוד, כאמור לעיל, יטיל עליו אחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון  .ד
 המשמעת של ההתאחדות לכדורגל.

 

כל הפרה שאינה נמנית עם העבירות כל עוד אין הסכם קיבוצי, הקובע במפורש אחרת,  .1
המפורטות לעיל, או הפרה של הוראות הסכם העסקה, תידון בפני מנכ"ל איגוד השופטים ונציג 
הועדה המקצועית הארצית, אלא אם החליט יו"ר הנהלת האיגוד להעביר את הדיון להנהלת 

 האיגוד.

 כות המנכ"ל ונציג הועדה המקצועית, כאמור בס"ק א לעיל, הינם:העונשים אשר בסמ .2

 התראה. .1

 נזיפה. .2

 השעיה מפעילות בכל מסגרת של האיגוד לתקופה שתיקבע ושלא תעלה על חודש ימים. .3

בכל מקרה בו נחלקו מנכ"ל האיגוד ונציג הועדה המקצועית הארצית בדעותיהם, הן לעניין עצם  .3
 עמדת המנכ"ל. ההרשעה והן לעניין העונש, תקבע
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 תוקף ושינויים .ה

.  התקנון 5.7.18הנהלת ההתאחדות בישיבתה מיום זה ניתן תוקף עם אישורו על ידי  לתקנון .1
 יכנס לתוקף עם פרסומו בחוזר רשמי מטעם ההתאחדות. 

 כל שינוי בסעיפי תקנון זה, הינו בסמכות הנהלת ההתאחדות.  .2

 אין באמור בתקנון זה כדי לגורע מהוראות תקנון המשמעת של ההתאחדות.  .3
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 נוהג ונוהל –פרק ג' 

 כללי .א

 זה. פרקביות המפורטות וחבר באיגוד השופטים מקבל על עצמו את כל החובות והזכ .1

 ארגון .ב

 מבנה האיגוד יהיה מבוסס על ארבעה אזורים כמפורט להלן: .1

 אזור הצפון. .1.1

 אזור השרון. .1.2

 .אזור המרכז .1.3

 אזור הדרום. .1.4

השתייכות חבר לאזור תקבע על פי מקום מגוריו של החבר. תחומי הגבולות של כל אזור יקבעו על  .2

 ידי הנהלת האיגוד.

הנהלת האיגוד ראשית לשנות את מספר האזורים ו/או הגבולות הגיאוגרפיים שלהם וכן את תחום  .2

ם הנדרשים להפעלה יעילה של ועל פי השקולי ךההשתייכות הגיאוגרפית של חבר, זאת לפי הצור

 האיגוד. 

כל שופט ישתייך מבחינה ארגונית ומנהלתית לאחד מאזורי האיגוד, בהתחשב במיקום הגיאוגרפי  .3

 של מקום  מגוריו. 

חבר יוכל לבקש לשנות את השתייכותו האזורית )בשל מקום מגוריו, מקום עבודתו, מקום שירותו  .4

תוגש למנכ"ל איגוד השופטים. לא אושרה הבקשה, רשאי הצבאי, נסיבות אישיות וכיו"ב(. הבקשה 

 החבר לערער על החלטת המנכ"ל בפני הנהלת האיגוד.

בתיאום עם מנכ"ל האיגוד, בראש כל אזור יעמוד מנהל בשכר. שכרו של מנהל האזור יקבע על ידי  .5

 . או מי שהוסמך על ידו ההתאחדות אישור יו"רוהאיגוד  יו"ר

ימי חמישי(. תדירות הישיבות תקבע על ידי הוועדה בכל אזור יקיים ישיבות מקצועיות )עדיפות  .6

 . האזורית או מנהל האזורהמקצועית 

בישיבות הנ"ל חלה על כל החברים  , בכפוף להסכם קיבוצי )ככל שיש בתוקף(,חובת השתתפות .7

 האזור.   /באזור: שופטים, עוזרים, מבקרים ובעלי תפקידים במסגרת האיגוד 

היעדרות מהישיבות הנ"ל מותנית באישור מוקדם של מנהל האזור.  –ככל שחלה חובת השתתפות  .8

 במקרה של היעדרות, אשר לדעתו של מנהל האזור אינה מוצדקת, יפעל המנהל כדלקמן: 

לממונה על עוזרים/מבקרים המשתייכים לסגל הארצי, יועבר /דיווח על היעדרות שופטים .8.1

אשר בתיאום עם יו"ר הועדה המקצועית, יחליט על  ,הועדה המקצועיתהאזורים מטעם 

 נקיטת אמצעים משמעתיים. 

 היעדרות חברי האזור, שאינם משתייכים לסגל הארצי, תטופל משמעתית במסגרת האזור.  .8.2

הישיבות האזוריות תכלולנה הרצאות מקצועיות, הרצאות העשרה, פעולות תרבות ועדכונים שוטפים  .9

 .בקריםלשופטים ולמ
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לאחר  ,האיגודויו"ר ימליץ על מינוי צוות ניהולי של האזור, שיובא לאישור מנכ"ל  אחראי האזורים .10

 קבלת אישור מוקדם של מנהל האזורים.

מנהל אזורים בשכר, אשר יפקח על הפעילות המקצועית רשאית למנות הנהלת האיגוד  .11

והאדמיניסטרטיבית בארבעת האזורים, יכנס מעת לעת פורום מנהלי אזורים ויגיש דוחות שוטפים 

למנכ"ל האיגוד. תנאי השכר יקבעו על ידי הנהלת האיגוד, בתיאום עם מנכ"ל האיגוד וגזבר 

 ההתאחדות. 

של שופטי האזור. בתפקיד זה ישמש שופט או עוזר שופט שהיה יפעל לקידומם המקצועי  – מנהל אזור .12

. הצוות המקצועי של האזור ימנה עד חמישה חברים ויהיה כפוף מפעילות פרשבעברו בסגל הבכיר ו

 למנהל האזור. 

, ככל שאינו מבצע את אחד מהתפקידים אלה בעלי התפקידים בצוות הניהולי, הכפופים למנהל האזור .13

 : הנהלת איגוד השופטים( סמכותקידיו של מנהל האזור תהיה בלהלן )החלטה על תפ

, בתיאום עם יו"ר האיגוד האיגודמנכ"ל שכרו יקבע על ידי  –משבץ שופטים אזורי בשכר  .13.1

. תפקידו של משבץ השופטים האזורי, ידו-ואישור יו"ר ההתאחדות או מי שהמוסמך על

, נערים וילדים וכן עוזרי )למעט ליגת העל לנוער( למנות שופטים למשחקים בליגות ג', נוער

  .ב' השופט בליג

מנכ"ל האיגוד, בתיאום עם יו"ר האיגוד שכרו יקבע על ידי   – משבץ מבקרים אזורי בשכר .13.2

. תפקידו של משבץ המבקרים האזורי, ידו-ואישור יו"ר ההתאחדות או מי שהמוסמך על

ונים, על מנת שניתן יהיה לדרג את שופטי למנות מבקרים למשחקים באזור ולנהל מעקב צי

 האזור בתום עונת המשחקים. 

יפעל להעשרתם המקצועית של שופטי החניכה באזור. במסגרת תפקידו,  -אזורי  רכז חניכה .13.3

 החניכה הארצי.  אחראילכפוף  היהי

ינהל את קופת האזור, על פי ספר תקבולים ותשלומים ויגיש דוחות  –ככל שנדרש  –גזבר  .13.4

תיים למנהל האזורים, על פי בקשתו. חשבון קופת האזור יתנהל באחד הבנקים על פי תקופ

החלטת מנהל האזור. חל איסור מוחלט לשלב את חשבון האזור עם חשבונו הפרטי של בעל  

 תפקיד או חבר באזור. 

הוצאות כספיות יאושרו על ידי מנהל האזור בלבד. משיכות כספיות מחשבון הבנק, 

תם של שניים מתוך שלושה חברים שהוסמכו לחתום בחשבון )בכל מקרה מחייבות חתימ

 .אחד מבעלי החתימה יהיה מנהל האזור(

 מבנה הסגלים של השופטים  .ג

 סגל השופטים הנו בהתאם למפורט להלן: .1

סגל השופטים ועוזרי שופטים בליגת העל וסגל השופטים ועוזרי השופטים  –הסגל הארצי  .1.1

 בליגה הלאומית.

 שופטים ועוזרי שופטים בליגה א', שופטים בליגה ב'. –ב' -סגל ליגות א' .1.2

עוזרים בליגה ב', שופטים ועוזרי שופטים בליגה ג', וכן בליגות לנוער  –סגל שופטי האזור  .1.3

 העל לנוער(, לנערים ולילדים, טרומיים. )למעט ליגת
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דעתה של ועדת השיבוץ הארצית. למשחקי הליגה הלאומית לנוער ישובצו שופטים בהתאם לשיקול  .א.1

 ב'.-ועדת שיבוץ השופטים הארצית רשאית להאציל סמכויותיה בעניין זה לוועדת ליגות א'

את משחקי ליגות הנשים, ישפטו שופטים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת שיבוץ השופטים הארצית   .ב.1

 ובתיאום עם משבץ השופטים בליגה זו.

 –קצועית הארצית. סמכויותיה של הועדה המקצועית, מואצלות הסגלים כפופים כולם לועדה המ .2

לועדות המקצועיות  –ב', ולגבי שופטי האזור  –ב', לועדה המקצועית של ליגות א' -לגבי סגל ליגות א'

 אחרת. הארצית האזוריות, הכל, אלא אם החליטה הועדה המקצועית

 חברות באיגוד .ד

 בפני ועדת קבלה אשר תקבע את התאמתו.  המבקש להצטרף כשופט באיגוד השופטים, יעמוד .1

 חברי וועדת הקבלה ימונו על ידי מנהל האזור, בתיאום עם מנהל האזורים ומנכ"ל האיגוד.  .2

 המועמד חייב לעבור בהצלחה קורס שיפוט בהתאם לדרישות שיקבעו על ידי האיגוד.  .3

ק הספורט, מבחני בתום הקורס, על המועמד לעבור בהצלחה בדיקות רפואיות על פי הנדרש בחו .4

 . , וזאת בנוסף לעמידה בכל דין אחרחוקת המשחק ומבחני כושר גופני

 תנאי קבלה לקורס שופטים .ה

 שנים. 26 – 14גיל  .1

 חייב להיות תלמיד ביה"ס. – 18מועמד עד גיל  .1.1

כי אישור רפואי מרופא המשפחה .שנות לימוד 12השכלה מינימלית של בעל  – 18מועמד מעל גיל  .2

 . להשתתף בקורסהמועמד רשאי 

 ראיה תקינה. ניתן להרכיב עדשות מגע, אך לא משקפי ראיה.  .3

 תעודה ממשטרת ישראל על העדר רישום פלילי.  .4

על אף האמור, למשחקי ליגות הילדים והנוער )למעט ליגת נוער על ולאומית( בלבד ניתן יהיה לקבל  .5

 מועמדים ללא הגבלת גיל, ובלבד שיעמדו ביתר הדרישות.

 דום שופטים עולים חדשיםקבלה וקי .ו

שורים או תעודות שהיה שופט כדורגל יעולה חדש המבקש להצטרף לאיגוד ומוכיח באמצעות א .1

או האזורית, בהתאם לסגל אליו  במדינה ממנה עלה, יתקבל לראיון בפני הועדה המקצועית הארצית

 בעניין דירוגו.  מבקש להשתייך,

לו הוועדה המקצועית האזורית מבחנים על מנת לבדוק החליטה הוועדה לשבצו בדרג האזור, תערוך  .2

 ב.-או לסגל א את כישוריו לקידום לסגל הארצי

, ב-או לסגל א החליטה הוועדה המקצועית האזורית, כי העולה החדש מועמד מתאים לסגל הארצי .3

 יחולו עליו הקריטריונים החלים לגבי יתר השופטים, המועמדים לקידום. 
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העונה עזב זמנית את המדינה והפסיק זמנית את פעילותו באיגוד, תחליט שופט אשר לפני תחילת  .4

עם שובו ארצה, לגבי דירוגו בעונת  לסגל אליו השתייך טרם עזיבתו( הרלבנטית) הוועדה המקצועית

 המשחקים הבאה. 

 מניין באיגוד וזכאות לתעודת חברקבלת מועמד כחבר מן ה .ז

חבר אשר סיים קורס שופטים )או חבר הממשיך את כל עוד אין הסכם קיבוצי הקובע אחרת,  .1

 אפשרותפעילותו מעונה קודמת( וכן מבקר, זכאי לקבלת תעודה )תעודת שופט /מבקר(, המקנה לו 

בליגות שאינן הכדורגל  משחקיל , על בסיס מקום פנוי או כל הוראה רלבנטית אחרת,כניסה

 . המדינהגביע  ומשחקי חצי גמר וגמר ,ישראל תו, משחקי נבחרמקצועניות

, חבר אשר לדעת הנהלת האיגוד פעל בצורה בלתי הולמת, פגע באיגוד לעיל 1יף עלמרות האמור בס .2

 בעבירה פלילית, לא יהיה רשאי לקבל תעודה.  עהורשהשופטים או במוסדות ההתאחדות או 

  לעניין ההרשעה הפלילית, תקבע כשירותו להתקבל כחבר באיגוד על ידי בית הדין העליון.

, גורם אחר התעודה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. חבר אשר ימסור את התעודה לשימושו של .3

 . נגדו יושעה אוטומטית מכל פעילות באיגוד, תוך החרמת התעודה עד לסיום ההליכים המשמעתיים

, באחריות החבר, באמצעות כניסתו וביצוע חידוש התעודה יעשה בתחילת כל עונת משחקיםככלל,  .4

 . ום בפורטל איגוד השופטים וכן עמידתו בכל התנאים הדרושיםריש

, תהיה בסמכות הוועדה המקצועית ב-וליגות א החלטה על אי חידוש תעודה לשופט מהדרג הארצי .5

 הארצית, בכפוף לאישור הנהלת האיגוד. 

החלטה על אי חידוש תעודה לשופט המשתייך לסגל האזורי תהיה בסמכות מנהל האזור, בכפוף  .6

 האזורים.  אחראיישור לא

הנהלת האזור או הוועדה המקצועית לחבר בפני  קיום בירורהחלטה בדבר אי חידוש תעודה מותנית ב .7

   . הארצית, בהתאם לדרג החבר

באחת האגודות המסונפות להתאחדות,  , בשכר או שלא בשכר,חבר באיגוד הממלא תפקיד כלשהו .8

שנים לאחר סיום תפקידו  3ולא יוכל לשוב אלא לאחר תקופה מינימלית של  יושעה לאלתר מחברותו

למען הסר ספק, רשאית הנהלת איגוד השופטים, בנימוקים שיירשמו, להאריך את  .באגודה כאמור

         תקופת הצינון כאמור.

ומבקש לחדש או להצטרף מחדש לאיגוד, חייב להגיש בקשה  כלשהיחבר שפרש מהאיגוד מסיבה  .9

, אשר תמליץ בפני הנהלת האיגוד לאשר או לדחות את הרלבנטית לדירוגולוועדה המקצועית 

 הבקשה.

  גיל פרישה משיפוט פעיל וביקורת .ח

 .45גיל הפרישה מפעילות של שופטים ועוזרי שופטים בסגל הארצי ובסגל ליגות א' ב', יהיה גיל  .1

פרישה, רשאי לבקש המשך פעילות ויוכל , אשר הגיע לגיל מסגל ליגת העל בלבדשופט/עוזר שופט כל  .2

. בהמלצת הועדה המקצועית ובאישור הנהלת האיגוד, להמשיך ולשפוט שתי עונות משחקים נוספות

 לגבי כל עונת משחקים בנפרד. נויינתאישור כאמור  בקשה ו
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יגת )למעט לשופט פעיל שפרש משיפוט, יהיה רשאי להמשיך לשפוט במשחקי ליגות ילדים, נערים ונוער  .3

, בתנאי שיעבור את המבחנים שיקבעו ע"י הועדה המקצועית )בדיקות רפואיות, מבחני נוער על ולאומית(

 כושר וחוקה(..

. מעבר 70ב' יהיה -. גיל הפרישה מסגל מבקרי ליגות א'65גיל פרישה למבקרים מהסגל הארצי יהיה  .4

 האזור.לגיל זה יוכלו החברים לשמש כמבקרים אזוריים בכפוף להחלטת מנהל 

לעיל ו/או בסעיף הצטרפות שופטים  4-ו 3, 1 פיםגילאי פרישה בפרט וגילאים בכלל כמצוינים בסעי .5

הראשון לינואר של אותה שנה אזרחית, החלה במהלך עונת המשחקים  "ילסגלים, ייבחנו בכל שנה עפ

, 45לאו לו בינואר במהלכה של העונה הנפתחת טרם ימ 1הנפתחת. כלומר, שופט/עוזר/מבקר שבתאריך 

יוכל לפתוח את העונה ולהיות פעיל עד סופה. לעניין זה, רשאית הועדה המקצועית לאפשר עונה נוספת 

לשופט/מבקר במידה וגיל פרישתו חל במהלך עונת המשחקים הנפתחת וזאת מטעמים שיפורטו 

 בהחלטה ובאישור הנהלת האיגוד.  

 סגלי שופטים .ט

לת האיגוד, בהמלצת הועדה המקצועית, תקבע את סגלי לפני תחילתה של כל עונת משחקים, הנה .1

 ם על פי הרשום מטה:ההשופטים ועוזרי

 על פי החלטת מוסדות פיפ"א.   ,שופטים בין לאומיים .1.1

 על )כולל השופטים הבין לאומיים(. –שופטים בדרג ליגת  .1.2

 שופטים בדרג הליגה הלאומית.  .1.3

 שופטים בדרג הליגה הארצית. .1.4

 ב'(. -על לנוער )ועדה מקצועית ליגות א' –וליגת שופטים בדרג ליגה א'  .1.5

 ב'(. -שופטים בדרג ליגה ב'  )ועדה מקצועית ליגות א' .1.6

 על פי החלטת פיפ"א.  ,עוזרי שופט בין לאומיים .1.7

 על )כולל עוזרי השופט הבין לאומיים(.  –עוזרי שופט בדרג ליגת  .1.8

 שופט בדרג הליגה הלאומית. יעוזר .1.9

  צית.עוזרי שופט בדרג הליגה האר .1.10

לעיל, יהוו את הסגל הארצי  1.6 -ו 1.5השופט הנמנים על הסגלים המפורטים לעיל, למעט סעיפים  .2

 לאותה עונת משחקים. 

 ב' ובסגל השופטים האזוריים. -יגות א'שאר השופטים הפעילים ידורגו בסגל ל .3

שופטי הסגל הארצי יוכלו להיות משובצים על ידי המשבץ האזורי למשחקי ליגה באזור, רק אם לא  .4

 שובצו לשיפוט על ידי המשבץ הארצי. 

שופטים המדורגים בדרג מסוים בתחילת העונה, לא ישפטו בדרג גבוה יותר, אלא במקרים שהוועדה  .5

חרת. על אף האמור, משבץ השופטים הארצי, יהא רשאי על פי שיקול דעתו, המקצועית תחליט א

 לשבץ שופט בדרג אחד גבוה יותר מזה שאליו משתייך השופט. 

  עליות וירידות שופטים בדרוג .י

הנהלת האיגוד, תוך התחשבות בהמלצת הוועדה המקצועית, רשאית לקבוע לפני תחילת כל עונת  .1

משחקים את מספר השופטים אשר בתום אותה עונה יעלו ו/או ירדו מסגל לסגל, ותפרסם זאת 
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בדו"ח סיכום עונה של העונה החולפת או בכל פרסום רשמי מותר אחר, לרבות במצגת שתוצג 

 ותפורסם בפורטל איגוד השופטים. לשופטים טרום עונה

עונה לגביה לא התקבלה החלטה כאמור לעיל, בתום אותה עונה יעלה שופט אחד וירד שופט אחד 

 מכל סגל. 

למרות האמור בסעיף זה לעיל, רשאית הנהלת האיגוד בהמלצת הוועדה המקצועית, משקולים של 

שונה של שופטים, אשר יעלו ו/או  מדיניות מקצועית שירשמו בהחלטתה, לקבוע בתום עונה מספר

 ירדו בכל הסגלים או באיזה מהם, או שלא להעלות ו/או להוריד כלל.

רשאית לקבל החלטה בדבר איחוד ו/או פיצול הסגלים, הנהלת האיגוד בהמלצת הוועדה המקצועית,  .2

וכן לקבוע בהתייחס לכך את מספר השופטים בכל סגל וכפועל יוצא מכך את מספר השופטים 

 ולים והיורדים מסגל לסגל.הע

החלטה כאמו תתקבל לפני תחילת עונת משחקים לגבי עונת המשחקים שלאחריה ותפורסם בחוברת 

 סיכום עונה של העונה החולפת.

לפני תחילת כל עונת משחקים תקבע הנהלת איגוד השופטים, בהמלצת הוועדה המקצועית, את  .3

 הבאה, למעט שופטי האזורים. דירוג השופטים בכל אחד מהסגלים לעונת המשחקים

 דירוג השופטים ייעשה עפ"י אמות המידה להלן: .4

 שופטים/עוזרי שופטים בליגות על, לאומית וארצית(סגל ארצי ) .4.1

דירוג שופט בתום עונת משחקים ייקבע עפ"י הציון הסופי שניתן לו בהתייחס לאותה  .4.1.1

מהציון הסופי  80%עונה. הציון הסופי מורכב מממוצע ציוני כל הביקורות, המהווה 

מהציון הסופי  20%ידי הוועדה המקצועית, המהווה -וכן מהדירוג שנקבע לשופט על

 "(.הציון הסופי לצורך הדירוג" –כמפורט להלן )להלן 

 

 ציון הביקורת .4.1.2

בכל משחק ליגה )על ולאומית( בדרג אליו משתייך השופט הראשי או בדרג גבוה 

ליגה בדרג נמוך מזה אליו  מבקר. במשחק מהדרג אליו משתייך השופט הראשי ישובץ

 השופט הראשי לא ישובץ מבקר.משתייך 

 

במשחקי גביע המדינה ישובץ מבקר רק כאשר שתי הקבוצות הינן בדרג אליו משתייך השופט 

הראשי או שאחת מהן בדרג אליו משתייך השופט ואחת בדרג גבוה יותר או שתיהן בדרג גבוה 

שתיהן בדרג נמוך מזה אליו משתייך השופט, לא ישובץ מבקר. יותר. כאשר אחת הקבוצות או 

 במשחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה ישובץ בכל מקרה מבקר.

 

במשחקי גביע הטוטו לא ישובץ מבקר, למעט במשחק הגמר. במידה וישובץ שופט על לגמר 

 גביע טוטו לאומית, לא ישובץ מבקר.

 

 במשחק אלוף האלופים לא ישובץ מבקר.

 

 י הפירוט שלעיל( יינתן ציון לכל אחד מצוות השיפוט."משחק בו משובץ מבקר )עפ בכל
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ודרגת הקושי הכללית  המבקר;ציון  85%לפחות מורכב כדלקמן: למשחק ציון הביקורת 

י "סולם דרגות קושי" המפורט ", כאשר אחוז זה של דרגת קושי ישתנה עפ15%מהווה עד 

 )דרגת הקושי(. 4.1.3בהמשך בסעיף 

 

ממוצע ציוני כל הביקורות מחושב ע"י חלוקת הסכום המצטבר של ציוני ביקורת בכל 

 המשחקים יחד, במספר המשחקים הרלוונטיים.

 

 ויהוו חלק משקלול הציון הסופי.לא יבוטלו הציון הגבוה והנמוך בתום עונת המשחקים 

 

 תבוטל דרגת קושי מוקדמת. דרגת קושי תינתן רק ע"י המבקר לאחר המשחק. 

 

כל האמור לעיל ו/או המפורט בהמשך בעניין דרגת קושי ו/או סולם דרגת קושי תקף לשופטים 

 .ולשופטים בליגה א, המשובצים למשחק בליגה הלאומית ועוזרים בליגות על

 

 ידרגת הקוש  .4.1.3

 :טווח הערכים של דרגות קושי

 D –טווח הערכים של מדד קושי משחק 

 

, 85 - 83( נעים בין טוב מאוד-מרבית ציוני השופטים )שיפוט טוב -   D = 84 :משחק רגילקושי 

 .להתאים לממוצע הציונים צפוי. מדד קושי משחק  84כך שממוצע הציונים הינו 

יש לזכור ) 87 – 84השופטים )שיפוט טוב מאוד( נעים בין מרבית ציוני  - D=    87משחק קשה: 

 (.85שהציון הבסיסי במשחק קשה הינו 

 

נדיר מאוד שדרגת הקושי בפועל תהיה קשה מאוד )משחקי  - D=  90משחק קשה מאוד:  

, גמר גביע מדינה, משחקים עם מחזורי הנעילה לקביעת האלופה, היורדת בחלק מהמקרים

 .ומעלה 87( במקרים אלה ציון השופט )בשיפוט מצוין( יכול להיות 'וכדאירועי שיפוט רבים 

 

 "סולם דרגות קושי"

ישתנו עפ"י הסולם המפורט  במשחק אחוזי דרגת הקושי בחישוב הממוצע הסופי של הציון

 השוני באחוז דרגת הקושי נועד למניעת עיוות בציון הסופי של השופט/עוזר() להלן:

  



20 

 

 אחוז דרגת הקושי                                                               ציון סופי של המבקר

 15%                 הופעה טובה עד טובה מאוד                            –ומעלה  83

 10%                                     ומעלה 83אירוע שחור/לבן אחד, אחרת ציון 

 7%      רצון מקום לשיפור בכמה תחומים מינוריים הופעה משביעת -82

 4%הופעה משביעת רצון עם מקום לשיפור בתחומים מהותיים   –80-81

 0%                              עם נק' מהותיותלא טוב משקף שיפוט   -ומטה  78

                                             לשיפור, ואחד או יותר אירוע שחור/לבן

 

 84  -משחק רגיל 

 87  -משחק קשה 

 90        -משחק קשה מאד 

 

קושי משחק יינתן וישוקלל כמפורט לעיל בכל משחק בו ישובץ מבקר, לרבות במשחקי גביע 

 המדינה.

 והעוזרים עונה ידרג כל חבר ועדה את כ"א מהשופטיםשליש בתום כל  - דירוג הוועדה המקצועית .4.2

. בתום העונה, ממוצע שלושת הציונים כאמור הוא שבסגל הארצי )על ולאומית(מכ"א מהסגלים 

 80%ביקורות יהווה המהציון הסופי של כל שופט לצורך הדירוג והציון המשוקלל מ 20%יהווה ש

כל  עדה, לאחר דיון מעמיק ומקיף שתבצע בתוםומהציון הסופי של כל שופט לצורך הדירוג. הו

 . 20%-את אופן הפעלת מנגנון העונה, רשאית לקבוע  שליש

 

לפחות אחד יהיה עונה, או תום ידרג את השופטים/עוזרים במהלך מקצועית חבר ועדה תנאי לכך ש

  .טיםנבקטעי וידאו רל 2 -למעלה מאו ב מגרש, צפייה בטלוויזיהבביקורות מאלה: 

דיונים שוטפים של הועדה המקצועית ביחס ליכולת השופטים/עוזרים וניתוח בנוסף לוזאת 

אירועים, הצגת איכויות ביצוע ע"י מערך הביקורות ו/או ההדרכה וכל דרך אחרת להעברת נתונים 

 ביחס ליכולות השופטים במהלך העונה. 

בסגלים ראש מערך הביקורות הארצי ישבץ את חברי הועדה המקצועית לכמה שיותר שופטים 

הארציים והכל בהתאם לצרכים, לנסיבות ולאילוצים. בפרט, ישבץ, ככל שניתן, כמה שיותר חברי 

ועדה לביקורת במשחקים של שופטים שתפקודם אינו משביע רצון או שנוי במחלוקת ואשר הינם 

 בתום להציג דיווח ראש מערך הביקורות הארציעל מועמדים לגריעה מן הסגל אליו הם משתייכים. 

 במסגרת דיוני הועדה המקצועית הארצית.בדבר יכולות השופטים והעוזרים  כל שליש עונה

ועדה מקצועית, יילקחו  20%-במסגרת הקריטריונים למתן ציון לשופט/עוזר בשיטת הפעלת ה

 בחשבון הקריטריונים המפורטים להלן:

במידה ולא, אז שנים.  3יכולת ודירוג בשלוש השנים האחרונות )ככל שהשופט נמצא בסגל  4.3.1

 בהתאם למס' השנים הרלוונטי לאותו השופט(.

 יכולת ניהול משחקים קשים ומכריעים. 4.3.2

 8.2ומעלה(, ציונים נמוכים ) 8.5כמות ציונים גבוהים ) -התפלגות הציונים במהלך העונה  4.3.3

 ומטה(, טעויות שחור לבן והסיבות לכך.

 התקדמות מקצועית ביחס למספר השנים בסגל. 4.3.4

 הקידום בארץ ובמישור הבינלאומי.פוטנציאל  4.3.5
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 כושר גופני ונראות. 4.3.6

 אישיות, התנהלות וידיעת השפה האנגלית. 4.3.7

 אופק שיפוטי ביחס לגיל השופט. 4.3.8

 יכולת במשחקים לא מבוקרים )ללא ציון( בכל דרג ומפעל. 4.3.9

 יכולת בכלל התפקידים )שופט רביעי, שופט רחבה(. 4.3.10

המקצועית, ויפורסם לשופטים טרום עדה וכל קריטריון אחר נוסף, אשר יוחלט ע"י הו 4.3.11

 .  העונה

 שקלול הציון הסופי לצורך דירוג שופטים יעשה באופן המפורט להלן: .4.3

  ציון מבקר–M  

 דרגת קושי משחק שניתנה ע''י המבקר- D 

 (84 -, רגיל87 -, קשה90 -מאוד קשה )נתונים לדרגת קושי:

  ממוצע ביניים של ציון הביקורת כולל שכלול דרגות הקושי– S (5  אפשרויות, בהתאם לציון
 המבקר במשחק(:

 S = 0.15D + 0.85M 

 S = 0.10D + 0.90M 

 S = 0.07D + 0.93M 

 S = 0.04D + 0.96M 

 S = 0.00D + 1.00M 

 S = 0.15D + 0.85M  אחוזי ההכפלה של(D חדש  4.1.3סעיף הינם בהתאם למפורט ב
 (.וכמפורט לעיל

  סכום מצטבר לכל ערכיZ = S 

  כמות משחקים לשופט/ עוזר שופט בכל השנה- N 

 ממוצע ביקורות ודרגות קושי לשופט/ עוזר שופט- T 

 T = Z/N 

 הערכת חבר ועדה בודד לכל שופט- A 

 (.60-100נועו בין האפשריים י  A)ערכי 

  = ממוצע הערכת כל חברי הועדה לשופטB סכום הערכים של(A   מחולקים במספר חברי
 חברים(. 5הועדה הכוללים 

  = )ממוצע ציונים סופי לשופט/ עוזר שופט )כולל דרגות קושי והערכת חברי הועדהE. 
 

         E= 80%*T + 20%*B  : להלן הנוסחה

 

 :למשחק בדרג גבוה יותר מדירוג השופטציון במקרה של שיבוץ 

שופט/עוזר שופט בסגל הארצי  אשר שובץ למשחק בדרג גבוה יותר מזה עליו הוא נמנה, יזכה לתוספת 

עשיריות )שתי עשיריות( לציון שניתן לו ע"י המבקר )לפני שקלול דרגות הקושי( ובלבד  2אוטומטית של 

 .83–שהציון שניתן לו ע"י המבקר אינו נמוך מ 
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 ציון למשחק בדרג נמוך יותר מדירוג השופט

שופט בסגל הארצי אשר שובץ למשחק בדרג נמוך יותר מזה עליו הוא נמנה, לא יבוקר ולא יינתן לו ציון 

ביקורת בגין המשחק האמור וכך גם לגבי עוזריו. עוזר שופט אשר שובץ למשחק בדרג נמוך יותר עם שופט 

 מדרג המשחק )משחק עם מבקר( יבוקר ויוענק לו ציון. 

 ב-ות אעקרונות חישוב ציון בליג .4.4

 ב-מסגל ליגות א עוזרים/שופטיםמשחקים נכללים בחישוב ציון הביקורת ל

א' ומעלה  + נוער על + משחקי גביע משחקים מדרג  – א'דרג  עוזר/מועמד לעוזר/שופט .1
 הקבוצות מליגת נוער על( 2הקבוצות מליגה א' ומעלה או  2-)במקרה ו 

 גביע משחקי+  על נוער+   ומעלה' במשחקים מדרג  –' בדרג  לשופטשופט/מועמד  .2
 (על נוער מליגת הקבוצות 2 או ומעלה ב מליגה הקבוצות 2- ו)במקרה 

 

 

 לחישוב שקלול ציון: הנוסח

 DL  - נציג ועדת א' ב' = דרגת קושי לפנידרגת קושי משחק שניתנה ע"י 
 DH -= דרגת קושי אחרי  דרגת קושי משחק שניתנה ע"י המבקר

 M  :ציון המבקר למשחק 
 S          :למשחק  סופי ציון 

 
  DL, DH = 70 משחק רגיל: דרגת קושי 
 DL, DH = 85משחק קשה: דרגת קושי 

 
S = (DL/2 + DH/2) * 0.15 + M * 0.85 

 
 במידה ולא קיימת דרגת קושי לפני, אז דרגת קושי המבקר תיחשב כדרגת קושי מלאה :

 
S = DH * 0.15 + M * 0.85 

 
המבקר בדוח הביקורת דרגת קושי "קשה מאוד", הרי שתיחשב כמו במידה והוענקה ע"י 

 .85דרגת "קשה" עם ערך מספרי של 
 

 ( :Mעשירות לציון המבקר ) 2בונוס 

 
 א' ששובץ בליגה לאומית ובלבד שהציון שניתן ע"י  דרג מועמד לעוזר/שופט/עוזר

 ומעלה. 82המבקר הינו 

 ב' ששובץ בליגה א' או בליגת העל לנוער ובלבד שהציון  דרג מועמד לשופט/שופט
 ומעלה. 82שניתן ע"י המבקר הינו 

 
 ציון גבוה ונמוך

 . הסופי הציון משקלול חלק יהוו לא( S) הנמוךהציון המשוקלל ו הגבוההמשוקלל  הציון
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 כללי .5

על אף האמור, רשאית הנהלת האיגוד בהמלצת הוועדה המקצועית, להחליט, במקרים חריגים, על 

הורדה מדרג לדרג של שופט/עוזר שופט בסגל הארצי, שלא בהתאם לדירוג הנ"ל וזאת משיקולים 

 הנוגעים לאישיותו ו/או התנהגותו של השופט, והכל מטעמים מיוחדים שירשמו בהחלטתה. 

הסגל הארצי, אשר הוחלט על הורדתו מהסגל הארצי, כאמור לעיל, תהא הוועדה שופט הנמנה על 

המקצועית רשאית להחליט על הורדתו לדרג נמוך עוד יותר, או על חזרתו לשיפוט באזור, או על העברתו 

 למסלול עוזרי שופט, כל זאת בכפוף לאישור הנהלת האיגוד. 

 4-מחברי הועדה המקצועית הארצית ולא פחות מ 75% , יידרש קוורום של לפחותלצורך דיון בעניין זה

  .חברים. החלטות הועדה המקצועית בישיבה זו יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים

במידה ושופט סגל ארצי פרש מפעילות במהלך עונת המשחקים, רשאית הועדה המקצועית להשלים  .6

 את מקומו או להשאיר את הסגל בהרכב חסר. 

 מינימליתמכסת משחקים  .7

ביקורות במשחקים בהם שפט במהלך  4ב תערכנה לפחות -או בסגל ליגות א לכל שופט בסגל הארצי .7.1

 עונת משחקים, בדרג עליו הוא נמנה או בדרג אחד גבוה יותר.

שופט, שמסיבה כלשהי לא עמד במכסת המשחקים המינימאלית לשיפוט, באותה עונה, על אף  .7.2

ה עונה לדרג נמוך יותר, אלא אם הועדה המקצועית ירד בתום אותישניתנה לו הזדמנות לעשות כן, 

קבעה אחרת מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתה. המלצת הועדה המקצועית תתקבל בעניין זה 

 (.רגיל של הנוכחיםברוב 

הוועדה המקצועית, באישור הנהלת האיגוד, רשאית להוריד בדירוג שופטים שאינם יכולים  .8

"גיל הצטרפות לסגלי השופטים" שלהלן( או שהם שהו בסגל בו להתקדם מפאת גילם )כאמור בפרק 

 הם נמצאים למעלה מארבע עונות משחקים רצופות, כל זאת בכל הסגלים, למעט סגל ליגת העל. 

הוועדה המקצועית, באישור הנהלת האיגוד, רשאית להסיר שם שופט  בין לאומי מרשימת השופטים   .9

שנים רצופות מדרג לדרג עפ"י הדרגים  3מתקדם במשך הבין לאומיים, כל זאת אם השופט אינו 

או מכל שיקול מקצועי, התנהלותי ואחר, אשר הועדה המקצועית  ,א"א/פיפ"שנקבעים על ידי אופ

א על העדר אופק קידומי בזירה הבינלאומית, "א/פיפ"תנמק בהמלצתה להנהלה )כגון מידע מאופ

הוועדה המקצועית,  (.הפרות משמעתהתנהלות בארץ/בחו"ל, יכולת מקצועית בזירה המקומית, 

, רשאית להסיר שם עוזר שופט בין לאומי מרשימת העוזרים הבינלאומיים, באישור הנהלת האיגוד

כל זאת מכל שיקול מקצועי, התנהלותי ואחר, אשר הוועדה המקצועית תנמק בהמלצתה להנהלה 

, התנהלות בארץ/בחו"ל, בזירה המקומיתמקצועית במשחקים בחו"ל, יכולת )כגון יכולת מקצועית 

 הפרות משמעת(. 

שופט/עוזר שופט שלא עמד במבחני כושר גופני ובמבחן חוקה, לא יוכל לעלות בדרג ולא יוכל לשפוט  .10

 עד למעבר המבחנים. 

שופט/עוזר שופט שלא עמד במבחני כושר גופני ובמבחן חוקה או לא התייצב למבחן ללא סיבה  .11

והמדריך  יו"ר הועדה המקצועיתבחן במועד נוסף, בתיאום עם ינתן לו האפשרות להמוצדקת, תי

הארצי או כל גורם מקצועי שיוסמך לעניין. מועדים נוספים יינתנו במקרים חריגים בלבד, ובאישור 

 יו"ר הועדה המקצועית. 

יקות עוזר שופט אשר לא עמד במבחן הכושר הגופני ובמבחן החוקה, כאמור לעיל ובבד/שופט

 רפואיות, לא יוכל לשפוט. 
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שופט אשר לא התחיל עונת משחקים או הפסיק את פעילותו במהלך העונה מסיבות שונות )פציעה, 

מחלה, סיבות אישיות וכו'( וכתוצאה מכך לא מילא אחר מכסת השיפוט המינימאלית הקבועה 

חקים הבאה, בכפוף בתקנון, רשאית הועדה המקצועית לבחון את הסגל אליו ישתייך בעונת המש

 לאישור הנהלת האיגוד. 

 דירוג השופטים האזוריים .יא

ב' יהיו חייבים להיות מבוקרים במסגרת האזור, -שופטים המועמדים לעלות מהאזור לסגל ליגות א' .1

ב' )בהיעדר הנחיות אחרות, -בהתאם להנחיות שיפורסמו על ידי ועדת ליגות א' משחקים,  4-לפחות ב

כן, יחויבו השופטים -ב'(. כמו-לשופטים כפי שהדבר נעשה לגבי סגל ליגות א' ויקבעו ציוני המבקרים 

 ב'.  –ב', לעבור מבחני כושר של שופטי סגל א' -המועמדים לסגל א'

ב', חייב לקבל את המלצת הוועדה המקצועית -שופט המועמד לעלות מהסגל האזורי לסגל ליגות א' .2

 האזורית ומנהל האזור. 

הועדה המקצועית האזורית תקבע את דירוגו של השופט על פי ציוניו ובהתייחס לגילו של השופט, 

 אישיותו, פוטנציאל הקידום שלו וכו'. 

ב', אשר תחליט על פי שיקוליה  –רשימת המומלצים תובא לדיון בפני הועדה המקצועית של ליגות א' 

ועדה, בדבר התאמתם של השופטים ודי ההמקצועיים ו/או על פי ראיונות אישיים שיערכו על י

 ב'.  –האזוריים לעלות לדרג ליגות א' 

 גיל הצטרפות לסגלי השופטים .יב

 להלן גילאי ההצטרפות לסגלי השופטים: 

  35עד גיל  –שופט בינלאומי. 

 36עד גיל  –על -שופט ליגת. 

  34עד גיל    -ת לאומיליגה שופט. 

  '30עד גיל   -שופט ליגה א. 

 '28עד גיל  - שופט ליגה ב. 

  35עד גיל  –עוזר שופט בינלאומי. 

הועדה המקצועית רשאית להמליץ על חריגה בנושא גיל הצטרפות לסגלי השופטים וזאת ברוב קולות 

 ומטעמים שיפורטו בהחלטתה. נושא החריגה ידרוש אישור הנהלה. 

 מבקרים .יג

כל מבקר חייב להיות שופט כדורגל לשעבר. חבר שלא היה שופט פעיל, לא יוכל למלא תפקיד של  .1

 מבקר שופטים. 

  .המבקרים כפופים לוועדה המקצועית הארצית .2

אלא אם החליטה הוועדה אחרת, מואצלת סמכויותיה לעניין זה לוועדות המקצועיות האחרות 

 בהתאם לליגה בה בוצעה הביקורת, בהתאמה. 
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 הינו בסמכות הוועדה המקצועית בלבד )למעט מבקרים אזוריים(.  ינוי חבר באיגוד לתפקיד מבקרמ .3

הוועדה המקצועית הארצית, רשאית למנות כמבקר שופט שפרש משיפוט פעיל מיד לאחר פרישתו.  .4

דלעיל, רק לאחר שעבר השתלמות  1מי שלא היה שופט פעיל, יוכל להתמנות למבקר כאמור בסעיף 

 סמכה כמבקר. וקיבל ה

 לאחר הסמכתו תקבע הוועדה המקצועית הארצית את הדרג אליו ישתייך המבקר. 

הוועדה המקצועית הארצית, רשאית להאציל מסמכותה לוועדות המקצועיות האחרות, בהתאם 

 לדרג אליו ישתייך המבקר. 

תאם בה ,הוועדה המקצועית הארצית, רשאית להאציל מסמכותה לוועדות המקצועיות האחרות

 לדרג אליו ישתייך המבקר עם הסמכתו. 

מבקר פעיל. שני המבקרים ימלאו  ,מונה חבר כמבקר, יתלווה אליו בארבעת משחקיו הראשונים .5

המלווה יהווה את דו"ח הביקורת לגבי השופטים ואילו  המבקר חדו"ח ביקורת לגבי השופטים. דו"

 . דו" ח המבקר החדש יועבר לעיונו של משבץ המבקרים הארצי

וזאת על פי  ,הוועדה המקצועית הארצית תחליט בסיום ארבע הביקורות באיזה דרג ימונה המבקר .6

 שיקוליה המקצועיים, ולמעט מבקרים המיועדים לאזורים. 

 שיקולים מקצועיים. ידי מנהלי האזורים עפ"י -מבקרים אזוריים ימונו על .7

פטים. למרות האמור לעיל, רשאית מבקרים ימונו לסגל המבקרים בהתאם לדרג אליו השתייכו כשו .8

הוועדה המקצועית, מטעמים שינומקו, למנות מבקרים לדרג גבוה יותר או נמוך יותר מהדרג עליו 

 נמנו כשופטים. 

  :להלן דירוג סגלי המבקרים .9

 .סגל על 

 .סגל ליגה לאומית 

  'ב' . –סגל ליגות א 

 .סגל אזורי 

סגל מבקרים בכירים. ראש מערך  –סגל על ולאומית יהוו מבחינה אירגונית סגל אחד מאוחד 

הביקורות הארצי, לפי שיקול דעתו המקצועית ובאישור הגורמים הממונים, יוכל לשבץ מבקר 

במשחק בדרג אחד גבוה מזה אליו הוא משתייך. שיבוץ בדרג נמוך יותר יתאפשר בכל סגל ובכל 

 מדרג.   

 טעון המבקרים שיבוץ .המבקרים לדרג הארצי, יעשה ע"י ראש מערך הביקורות הארצי שיבוץ .10

ב' ייעשה ע"י משבץ -שיבוץ המבקרים בליגות א'. ויו"ר האיגוד ם של יו"ר הוועדה המקצועיתאישור

ב', כחלק מהאצלת הסמכויות. שיבוץ המבקרים באזורים ייעשה ע"י משבץ -המבקרים בליגות א'

כחלק מהאצלת הסמכויות. שיבוץ המבקרים יעשה לפי הדרג שנקבע להם בתחילת  המבקרים באזור,
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י שיקולים מקצועיים. ראש מערך הביקורות הארצי רשאי לאשר שיבוץ מבקר גם שלא "כל עונה ועפ

בהתאם לדרג עליו הוא נמנה, אך אינו רשאי להעלות מבקר מעבר לדרג אחד בלבד מהדרג אליו הוא 

 .שייך

שעות לאחר  24ישלחו למזכירות האיגוד/פורטל האיגוד באמצעות האינטרנט עד  דוחות הביקורת .11

 המשחק או במועד מאוחר יותר באישור ראש מערך הביקורות הארצי.

מוחלט על נסיעה משותפת למשחק של מבקר עם השופטים המבוקרים על ידו באותו  סורחל א .12

 המקצועית.  משחק, אלא באישור מוקדם של משבץ המבקרים או יו"ר הועדה

המדריך הארצי, בתיאום עם יו"ר הועדה המקצועית ומשבץ המבקרים הארצי, יערוך השתלמויות  .13

 למבקרים במהלך העונה. 

 אתעדה המקצועית הארצית, בכפוף לאישור הנהלת האיגוד, רשאית, במקרים חריגים, לשנות והו .14

בין במהלך העונה ובין בסיומה, עפ"י שיקולים הנוגעים לאישיותו ו/או התנהגותו  דירוגו של מבקר,

  של המבקר ו/או עפ"י שיקולים מקצועיים.

 ביקורת .יד

משחקים  4 -לפחות ב חייב להיות מבוקר ב',-ועוזר שופט בסגל הארצי ובסגל ליגות א'ל שופט כ .1

 במשך העונה.

דו"ח ביקורת למבקר, לצורך בחינה מחדש של הציון, , רשאית להחזיר רגילהוועדה המקצועית, ברוב  .2

לאחר שבחנה את דו"ח הביקורת והגיעה לכלל מסקנה כי הציון אינו משקף את ביצועי השופט 

חס להחלטת המוערך. הדו"ח יוחזר למבקר באמצעות ראש מערך הביקורות הארצי עם הסבר בי

 הוועדה וההמלצה בהתאם.

במידה והמבקר אינו מקבל את החלטת/המלצת הוועדה ובנוסף, במקרים חריגים ומטעמים  .2.1

, רשאית הוועדה לבטל דו"ח ביקורת או את חלקו ובהתאם לכך, רגילשירשמו בהחלטה ברוב 

 לא יחשב הציון בשקלול הציון הסופי של השופט המוערך, לגביו בוטל הדו"ח. 

משחקים תבוצענה ביקורת ללא ציון. במקרה כזה ימונה הוועדה המקצועית רשאית לקבוע באילו  .3

 משקיף בלבד אשר ימלא דו"ח משקיף. 

מבקר חייב להעניק ציון לשופט בתום המשחק או במועד מאוחר יותר באישור ראש מערך הביקורות  .4

הארצי. במידה ואובחנו ע"י המבקר אירועים קריטיים, רשאי המבקר להיעזר לצורך הענקת הציון 

במקרה בו משחק לא הגיע לסיומו החוקי או  לוויזיה של המשחק, ככל שיש כאלו.הט בצילומי

שהשופט הוחלף במהלכו יינתן הציון רק אם יכול היה המבקר להעריך באופן מקצועי את יכולתו של 

עדה המקצועית, ברוב קולות, תקבל החלטה סופית לגבי קבילותו של ציון והשופט באותו משחק. הו

הגיע לסיומו מכל סיבה שהיא ושקלולו בממוצע העונתי של השופט וזאת מטעמים  במשחק אשר לא

 אשר יפורטו בהחלטתה. 
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 כושר וחוקהמבחני  .טו

מבחני כושר גופני לשופטים בכל הסגלים יערכו על פי הנחיות פיפ"א וקביעת הוועדה המקצועית  .1

ל ידי מאמני כושר של האיגוד, ידי בוחנים שאינם חברים באיגוד ו/או ע-הארצית. המבחנים יערכו על

 . הגורם המקצועי בועדה הארצית האמון על הנושאהכל בתאום עם 

ידי -ידי ועדת ההדרכה ויתקיים במועדים שייקבעו על-מבחן בחוקה לשופטים ולעוזריהם יערך על .2

 .או בעלי תפקידים באיגוד לפי דרג הסגל הרלבנטיפיקוח בוחנים חיצוניים בהמדריך הארצי, 

ב'  –לשופטי ליגות א' באשר מבחן החוקה יערך לפני כל עונת משחקים לשופטי הסגל הבכיר ו ככלל,

 במסגרת ימי העיון הנערכים לפני פתיחת עונת המשחקים.  ולשופטים האזוריים

 . לכל מבחן יקבע ציון מעבר בהתאם לנסיבותיו

במבחן הכושר הגופני, תינתן לו אפשרות להיבחן ו/או שופט שלא עמד בהצלחה במבחן החוקה  .3

מנכ"ל האיגוד. או כל מדריך מקצועי אחר שהוסמך על ידי במבחן נוסף, בתיאום עם המדריך הארצי 

מועדים נוספים, מעבר לשניים הללו, יינתנו במקרים חריגים בלבד, ובאישור הועדה המקצועית 

 הארצית. 

 וגביע המדינהנוהל שיבוץ שופטים למשחקי הליגה  .טז

, בכפוף לאישורם של יו"ר המשבץ הארציידי  -וץ השופטים למשחקי הליגה והגביע ייעשה עלשיב .1

ב' -למשבץ ליגות א' ורשאי להאציל מסמכותהמשבץ הארצי הוועדה המקצועית ויו"ר האיגוד. 

 ולמשבצים האזוריים. 

משבץ שיקולים מקצועיים.  פוע"אשר נקבע בתחילת כל עונה  יבוץ השופטים יעשה לפי דרג השופטש .2

רשאי  ושלא בהתאם לדרג אליו הוא נמנה, אך אינרשאי לשבץ שופט או עוזר שופט,  השופטים הארצי

  להעלות שופט/עוזר שופט מעבר לדרג אחד בלבד מהדרג אליו הוא שייך.

 שיבוץ שופטים למשחקים בינלאומיים ולאומייםנוהל    .יז

על ידי מוסדות פיפ"א ואופ"א, יועבר לשופטים באמצעות יו"ר הוועדה  זימון שמי למשחקים .1

 . מי מטעמוהמקצועית או 

 יו"ר ידי משבץ השופטים הארצי, בכפוף לאישור-ימונו על במידה והזימון אינו שמי, השופטים .2

 עדר הסכמה ביניהם, יעשה המינוי על ידי יו"ר האיגוד. יובההוועדה המקצועית ויו"ר האיגוד 

 עתמשמ .יח

 יחסים בין חברים: .1

על חברי האיגוד חלה החובה להקפיד ולשמור על כבודו של כל חבר באיגוד. חל איסור מוחלט  1.1

 על חבר באיגוד, למתוח ביקורת על שופט במהלך משחק בנוכחות גורמים חיצוניים. 

 חל איסור על כל חבר באיגוד להעליב או לפגוע בכבודו של חבר באיגוד.  1.2

 חבר לשם הפקת לקחים תעשה אך ורק במסגרת המקצועית.  ביקורת עניינית על 1.3

 חבר שיפר הוראות אלה והוגשה לגביו תלונה, יועמד לדין משמעתי. 1.4
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 שמירה על אורח חיים ספורטיבי: .2

כשופט  על כל חבר באיגוד לשמור על אורח חיים ספורטיבי במשך כל תקופת פעילותו באיגוד 2.1

 .פעיל

 הופעתו ותדמיתו בחיי היומיום.  חבר באיגוד חייב לשמור על כבודו, 2.2

 קבלת מינוי או תפקיד: .3

ידי הגורמים -על כל חבר באיגוד חלה החובה לקבל על עצמו כל מינוי למשחק אשר יוטל על 3.1

 המוסמכים מטעם האיגוד. 

השעותו מיידית חבר שיסרב לקבל מינוי למשחק, כאמור לעיל, רשאית הוועדה המקצועית ל 3.2

יוזמן החבר ים נגדו. במקרה כנ"ל המשמעתי ההליכיםם עד לסיו מכל פעילות באיגוד

ועדה המקצועית ואילו חבר וב', לבירור בפני ה-המשתייך לסגל הארצי ולסגל ליגות א'

 המשתייך לסגל האזורי, יוזמן לבירור בפני הנהלת האזור. 

כי החבר לא פעל כשורה,  הארצית או ההנהלה האזורית למסקנהעדה המקצועית והגיעו הו 3.3

המשמעתי של  ביה"דיועמד החבר לדין משמעתי בפני ועדת המשמעת של האיגוד או בפני 

 ההתאחדות. 

להשעות את החבר מפעילות  עדה המקצועית או ההנהלה האזוריתוובמקרה כזה, רשאיות ה

 ימים, או עד לגמר ההליך המשמעתי.  90למשך 

עת יושב ראש האיגוד( ומנהל המקצועית הארצית )בידיעדה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הו 3.4

או מבקרים לתפקידים כל זאת  רשאים, מנימוקים שירשמו, שלא לשבץ שופטים האזור

 בהתייחס להתנהגותו של החבר והפרת הוראות התקנון על ידו. 

 ועדה המקצועית:הופעה לבירור בפני הו .4

אי ת, חייב להופיע לישיבה אליה זומן. חבר שיוזמן לשיחה או לבירור, בפני הוועדה המקצועי 4.1

  עדה.ותגרור השעיה מפעילות עד לסיום הבירור בו הופעה ללא סיבה סבירה

 חבר יחויב להופיע בפני הוועדה המקצועית או הנהלת האזור במקרים הבאים: 4.2

 ירידה משמעותית ברמתו המקצועית.  4.2.1

 אירועים חריגים ו/או מקצועיים שאירעו במשחק.  4.2.2

 הפרת הוראה מהוראות חוקת המשחק.  4.2.3

 בירור בעקבות תלונה מגורמים שונים על אופן שיפוטו.  4.2.4

 בירור עקב ממצאי דו"ח מבקר המשחק.  4.2.5

 בירור עם מבקר בעקבות דו"ח ביקורת לא תקין.  4.2.6

 על פי בקשת חבר. 4.2.7

  .מכל סיבה אחרת, אשר תפורט בהחלטת הועדה ביחס לזימון 4.2.8

המשמעת  ועדתאדמיניסטרטיביים )עד לבירור בפני  -החלטה על נקיטת אמצעים משמעתיים  4.3

 מחייבת אישור הנהלת האיגוד או מנהל האזורים.  ,של האיגוד(

 דין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל:הופעה בבית ה .5

  חבר שזומן להופיע בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות, חייב להתייצב ביום ובשעה שזומן. 5.1

חבר שזומן ולא התייצב ללא סיבה סבירה, יושעה מפעילות באיגוד עד לסיום ההליכים  5.2

 המשמעתיים נגדו. 

זכאי להחזר הוצאות  חבר שזומן לבית הדיןכל עוד אין הסכם קיבוצי, הקובע במפורש אחרת,  5.3

 נסיעה. 
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 עם גורמים זרים: יחסי חבר .6

ו כאלה, עם מרכז הספורט, האגודה חבר המצטרף לאיגוד השופטים, יינתק את קשריו, אם הי 6.1

 או הקבוצה אליה היה קשור לפני הצטרפותו לאיגוד. 

 תפקידיםכמו כן, ינתק החבר את כל קשריו המקצועיים עם שחקנים פעילים, ממלאי  6.2

 באגודות ומאמנים. 

חל איסור מוחלט על חבר באיגוד לקיים קשר עסקי ו/או חברתי, במישרין או בעקיפין, בין  6.3

במסגרת פרטית ובין במסגרת מקום עבודתו, עם מרכז ספורט או אגודת ספורט המסונף 

 להתאחדות. 

 חל איסור על חבר לשמש בכל תפקיד באגודת ספורט כלשהי.  6.4

 ידי ההתאחדות. -המאורגנים על יםחל איסור על חבר לשמש ככתב ספורט במשחק 6.5

 :תקשורתהראיונות בכלי  .7

בכל נושא הקשור  נו רשאי להתראיין באמצעי התקשורתמבקר אי שופט, עוזר שופט או 7.1

לאיגוד, לרבות לגבי המשחק בו שפט, למעט במקרים בהם קיבל אישור מראש של יו"ר הנהלת 

לכך אישור כאמור, יהיו בענייני אם ניתן וועדה המקצועית. נושא הראיון, האיגוד או יו"ר ה

 או בנושאים אחרים אשר אושרו על ידי הנ"ל.  , שיפוט במשחק בו שפט או ביקר החבר

 חל איסור להתראיין בנושא המצוי בהליכים משמעתיים.  7.2

במישרין או בעקיפין, בעניינים שאינם קשורים למשחק שבו  ,חבר שיתראיין בכלי התקשורת 7.3

עדה וו/או יו"ר הועדה המקצועית, יוזמן לבירור בפני הו ו"ר האיגודט / ביקר, ללא אישור ישפ

 המקצועית הארצית ויכול שיועמד לדין משמעתי. 

ידו או -עלהוועדה המקצועית רשאית לזמן לבירור חבר באיגוד, אם סברה כי דברים שנאמרו  7.4

אישור , בקשר לאיגוד או לחבר באיגוד, פורסמו בכלי התקשורת, כל זאת ללא קבלת בשמו

 הגורמים הנזכרים בסעיף א' לעיל. 

  ות וסימפוזיונים בהשתתפות שופטים:הרצא .8

חבר רשאי להרצות על נושאים מקצועיים הקשורים לתחום שיפוט הכדורגל או להשתתף  8.1

כאורח בסימפוזיונים הקשורים לתחום זה, ובלבד שקיבל מראש את אישור יו"ר האיגוד או 

 יו"ר הועדה המקצועית. 

 בנושאים מקצועיים של שיפוט וחוקהר על שופטים לקיים ו/או להשתתף בקורס חל איסו 8.2

 ועדה המקצועית. וללא אישור מקודם של יו"ר איגוד השופטים או יו"ר ה

  פניות נציגי אגודות אל השופטים: .9

 חל איסור מוחלט על החבר להיענות בחיוב לפניות של נציגי האגודות לקיום שיחה או מפגש.  9.1

חבר חייב להודיע למנכ"ל האיגוד, בהקדם, על כל פניה אליו של נציג אגודה ועל כל ניסיון  9.2

 להפעיל עליו לחץ ואיום. 

 שיפוט במשחקים: .10

שיפוט במשחקים של קבוצות המסונפות להתאחדות, ייעשה אך ורק על פי מינויים רשמיים  10.1

 מטעם האיגוד ויתבצע בבגדי השיפוט הרשמיים. 

באיגוד, לנהל כל משחק כדורגל, כולל משחקי אימון ומשחקים בין קבוצות חל איסור על חבר  10.2

"ל האיגוד. חבר המסונפות להתאחדות לכדורגל ובין קבוצות שאינן מסונפות, ללא רשות מנכ

יושעה אוטומטית מפעילותו באיגוד עד לגמר ההליכים המשמעתיים כלפיו  אשר יפר הוראה זו

 בוועדת המשמעת. 
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 קים:הופעה בזמן למשח .11

ם להגיע למגרש בו מתקיים יחייב שופטי המשחקכל עוד אין הסכם קיבוצי, הקובע במפורש אחרת, 

  .דקות לפני השעה הרשמית שנקבעה לפתיחת המשחק 60המשחק אליו שובצו לפחות 

דקות לפני השעה הרשמית שנקבעה  90הליגות המקצועניות )על ולאומית( לפחות  2ולמשחקי 

 לפתיחת המשחק. על כל חריגה, יש לעדכן את משבץ השופטים הרלוונטי לאותה הליגה. 

דקות לפני השעה  30מבקר המשחק חייב להגיע למגרש בו מתקיים המשחק אליו שובץ, לפחות 

נטי לאותה בעל כל חריגה, יש לעדכן את משבץ המבקרים הרלהרשמית שנקבעה לפתיחת המשחק. 

 הליגה.

 ימי עיון וכנסים .יט

 ידי האיגוד.-חבר באיגוד חייב להופיע לימי עיון ולכנסים המאורגנים על .1

 ייך לסגל הארצי, חייב להשתתף במחנה קיץ אליו זומן.המשת חבר .2

 כללי   .כ

 דו"ח שיפוט: .1

דו"ח השיפוט חייב להכיל )בין היתר( את כל פרטי האירועים החריגים והבלתי ספורטיביים  .1.1

 שאירעו במשחק ומסביבו )כולל לפני המשחק ואחריו(.

ישלח להתאחדות באמצעות האינטרנט, לכל המאוחר ודו"ח שיפוט ייכתב מיד לאחר המשחק  .1.2

 .יו"ר הועדה המקצועיתאו במועד מאוחר יותר באישור  10:00עד למחרת המשחק בשעה 

על שופט שנתקל בבעיה טכנית בעת הקלדת הדו"ח, לפנות מייד לאחד המדריכים האחראים  .1.3

 על כך ולדאוג להשלמת הדו"ח והעברתו להתאחדות בהקדם האפשרי. 

 חייב לשמור ברשותו העתק של דו"ח השיפוט, במשך שנה אחת לפחות.שופט  .1.4

 משחק שלא התקיים או שלא הסתיים: .2

על שופט חלה החובה להודיע מיידית באמצעות הטלפון למנהל האזור בכל מקרה שהמשחק  .2.1

 אותו אמור היה לשפוט לא התקיים או שהסתיים טרם מועדו החוקי. 

המשבץ הארצי, ידווח השופט מיידית ליו"ר הוועדה כאשר מינוי השופט הינו בסמכות  .2.2

 המקצועית הארצית ולמשבץ השופטים הארצי. 

 הסעות למשחקים: .3

הסעות שופטים למשחקים יבוצעו באמצעות שירות מוניות או ברכב פרטי, עפ"י שיקול דעתו  .3.1

 של מנהל האזור או מנכ"ל איגוד השופטים. 

 ידי מנהל האזור או מנכ"ל האיגוד. -בכתב עלאישר לנסיעה במונית או ברכב פרטי, יינתן  .3.2

 במקרים חריגים, רשאי מנכ"ל האיגוד לאשר נסיעה כאמור גם בעל פה.  .3.3

במקרה וחל עיכוב בהגעת המונית לאסוף את השופט למשחק, ולפי הערכת השופט כל עיכוב  .3.4

 נוסף עלול לגרום לאיחור בהגעתו למשחק, חייב השופט לעשות את מירב המאמצים על מנת

להגיע למגרש במועד סביר, תוך שימוש בכל אמצעי התחבורה האפשריים. כל ההוצאות 

 שיגרמו לשופט כתוצאה מכך, יוחזרו תמורת קבלות מתאימות. 
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האחריות לכך חלה על השופט  .על השופטים לתאם ביניהם את סידור הנסיעה למשחק .3.5

 המרכזי. 

 ר. הסעת השופטים למגרש חייבת להתבצע במסלול הקצר ביות .3.6

אין להאריך או לשנות את מסלול הנסיעה ללא אישור מוקדם מטעם הגורמים המוסמכים  .3.7

 )מנהל אזור, מנכ"ל האיגוד(. 

 דמי שיפוט ודמי ביקורת: .4

ידי הנהלת האיגוד, -שופטים יקבלו דמי שיפוט בהתאם לתעריף אשר יומלץ, מעת לעת, על .4.1

 ידי ההתאחדות. -ויאושר על

 ר בהתאם לחוק. מדמי השיפוט ינוכה מס במקו .4.2

דמי השיפוט כוללים הוצאות כלכלה כל עוד אין הסכם קיבוצי, הקובע במפורש אחרת,  .4.3

הכרוכות בנסיעה למשחקים. במקרה של נסיעה ברכב פרטי יושלמו לשופט בנוסף גם הוצאות 

 ידי ההתאחדות מבעוד מועד. -נסיעה עפ"י תעריף שיקבע על

 ח השיפוט מהמשחק בו שפט. דמי השיפוט ישולמו לשופט בהסתמך על דו" .4.4

דמי השיפוט ישולמו בהתאם לדרג עליו נמנה השופט ולמשחק בו שפט, ובכפוף לכללים  .4.5

 ולאמות מידה שיקבעו, מעת לעת, על ידי ההתאחדות. 

תעריף דמי השיפוט למשחק שלא הגיע לסיומו יהיה מלא, אלא אם תחליט הוועדה המקצועית  .4.6

 50%שחק שלא נערך כתוצאה ממזג האוויר יהיה הארצית אחרת. תעריף דמי השיפוט למ

 מתעריף דרג השופט. 

  על דמי ביקורת יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המתחייבים. .4.7

 הקוד האתי: .5

 הקוד האתי של איגוד השופטים אשר יחייב את כל חברי האיגוד, יצורף לתקנון זה כ"נספח ב'".

 פורטל איגוד השופטים: .6

ארגונית, בה יפורסמו מעת לעת עדכוני תקנון, עדכונים כלליים ושונים, מערכת ממוחשבת פנים 

מדיניות האיגוד, החלטות הנהלה, הודעות, שיבוצי שופטים ומבקרים למשחקים, הנחיות וכל דבר 

 מה נוסף שיוחלט ע"י הגורמים המוסמכים באיגוד לפרסמו.

 הפורטל יהווה דרך פרסום רשמית המחייבת את כל חברי האיגוד.

 "ח סיכום העונה:דו .6.1

בכל תום עונת משחקים, תפרסמנה הנהלת האיגוד והוועדה המקצועית הארצית  .6.1.1

דו"ח המסכם את עונת המשחקים החולפת ואת החלטות הנהלת האיגוד, ככל שהיו 

כאלה, וכן את מבנה הסגלים שאישרה הנהלת האיגוד לעונת המשחקים הבאה ו/או 

 ד והוועדה המקצועית לפרסם.כל דוח אחר שימצאו לנכון הנהלת האיגו

דו"ח סיכום העונה יפורסם בפורטל הרשמי של האיגוד ויהווה חוזר רשמי של האיגוד  .6.1.2

 המחייב את כל חברי האיגוד.

בנוסף לאמור, בכל תום עונה יקבל כל שופט או עוזר שופט בליגות על ולאומית את  .6.1.3

 דירוגו הסופי המשוכלל. 
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 תוקף שינויים: .7

 .24.12.2019ידי הנהלת האיגוד בישיבתה מיום -תוקף עם אישורו עלזה ניתן  פרקל .7.1

 בפורטל הרשמי של האיגוד. כנהוג ומקובליכנס לתוקף עם פרסומו  פרק זה

 פרק נוהג ונוהל זה מחייב אישור של הנהלת איגוד השופטים. כל שינוי בסעיפי .7.2


