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 מבוא - כללי

נוהג  פרקהמשמעת", ו" פרקהיסוד", " פרק: "פרקים 3תקנון איגוד שופטי הכדורגל בישראל כולל  .1
 (."התקנון"ונוהל" )להלן ביחד ולחוד: 

 
בסמכות הנהלת ההתאחדות לכדורגל.  מצוייםהמשמעת ועריכת שינויים בהם  פרקוהיסוד  פרקהתקנת  .2

 בסמכות הנהלת איגוד השופטים. מצוייםנוהג ונוהל ועריכת תיקונים בו  פרקהתקנת 
 

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.

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

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

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

 תפקיד באיגוד.
 

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

 יסוד –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: "
 

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

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

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

 האיגודמטרות  .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(.
 ישראל.קידום עניינים המקצועיים של שופטי הכדורגל ב .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

 בישראל.
 על זכויותיהם של חברי האיגוד.  טיפוח, שמירה והגנה .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
 כל פעולה אחרת המקדמת את ענייני האיגוד וחבריו. .9

 חברות באיגוד .ג
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 ברים באיגוד הם:הח .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.
 

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

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

 

החלטת הנהלת האיגוד בדבר קבלת חבר לאיגוד או סירוב לקבל חבר לאיגוד, ניתנת לערעור בפני ביה"ד  .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

כמוגדר  מי שרשאיכל  כןהתלונות ו/או מנכ"ל האיגוד והנהלת האיגוד ו/או הועדה המקצועית ו/או ועדה  .1
אחדות מוסמכים להגיש תלונה ליועמ"ש/תובע ההתאחדות כנגד כל חבר תבתקנון המשמעת של הה

  .באיגוד בגין חשד להפרה של תקנון זה
 

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

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

, לתקופה שלא תעלה על מפעילות , להשעות חברשיפורטו בהחלטתהולים משיקרשאית,  הנהלת האיגוד .3
ימים אך לא  7לתקופה העולה על מחברותו באיגוד להשעות את החבר  ההנהלהמים. כמו כן, רשאית י 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 – שופטים ומבקרים משיקולים מקצועיים 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
 

 .הדין העליוןבית /החליט על כך בית הדין המשמעתי .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

 
 שמש בתפקיד פעיל בקבוצה המסונפת להתאחדות.להחל  .ה
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 .ובהתאם תופסק עבודתו באיגוד באיגודזכויות החבר  , 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 

 
הפסקת חברותו הפסקת חברות בשל עניינים שאינם מקצועיים או כל החלטה שעניינה על אף האמור,  .4

ידי מנכ"ל האיגוד, בכפוף לשימוע לפי -תתקבל על ,שופט, עוזר שופט ו/או מבקר שופטיםשל מי שאינו 
 .דין )ולא לפי הוראות תקנון איגוד השופטים(

 

 מוסדות האיגוד ובעלי תפקידים .ו

 מוסדות האיגוד הם כמפורט להלן: .1
 

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

 ועדת שיבוץ.
 

 בעלי התפקידים באיגוד הם כמפורט להלן: .2
 

 יושב ראש. .א
 נשיא הכבוד. .ב
 כללי.מנהל  .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 נוהג ונוהל. לפרק 

 נוהל ונוהל. פרקבלאמור 

 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
 

 , אשר יכהן כיו"ר הועדה.הדין העליון של ההתאחדות לכדורגלנשיא בית  .א
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ית שופט בדימוס שאינו נמנה על מוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל ומונה על ידי נשיא ב .ב
 הדין העליון.

 .יו"ר הנהלת ההתאחדות .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.
 

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

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

, לא יכהן כחבר הנהלה, חבר ועדה מקצועית, משבץ,  )להלן: שופט בליגת העל או שופט בליגה לאומית(
מתחת  ליגה אחתמעל ו ליגה אחתאו מבקר בליגה בה קרוב משפחתו נמנה עליה וב ,בוץ,שי ועדהחבר 

בכל מקרה אחר בו קיים ספק לניגוד עניינים, תפנה הנהלת האיגוד בטרם תחליט בעניין,  לליגה זו.
 התאחדות.ללקבלת 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
 

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

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

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

 

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
 

 קים. עונת משח במהלךפעמים  4מעת לעת ולפחות  ,הנהלת האיגוד תתכנס .7
 

 יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים. ההנהלההינו רוב חבריה. החלטות  ההנהלההקוורום לישיבות  .8
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בקביעת מבני הסגלים )לרבות גריעה או  הנהלת האיגודלעיל, במקרים בהם דנה  8על אף האמור בס"ק  .9
ים, יידרש עליות/ירידות והוספה של שופטים או עוזרי שופטים( או קביעת סגל השופטים הבינלאומי

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

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

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 

 . הדיניות הנהלת האיגוד והחלטותייישום מ .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
 . נוהג ונוהל פרקבעו ריונים שיקבעל פי קריט סגלי השיפוטמבנה המלצה על  .ט
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 . להנהלת האיגוד מבקרי השופטים המלצה על סגלי .י
 . זה להוראות תקנון בהתאםהשעיית חבר מפעילות ו/או אי שיבוץ חבר,  .יא
 . , בהתאם להוראות תקנון זהנזיפה ו/או התראה לחבר .יב
 העלאת או הורדת שופטים בדירוג.  .יג
ט הנ"ל יפורסמו באתר ההתאחדות בתוך  , ח,)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.  

 
שנים. הנהלת איגוד השופטים רשאית להאריך את  4 תקופת 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 והיה בכפוף למתן הזדמנות לחבר לטעון את טענותית ,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
 ועדההועדה המקצועית הינו רוב חבריה. החלטות ה הקוורום לישיבותהועדה 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%, יידרש קוורום של לפחות הבינלאומיים
 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 ת, ורשאים להשתתףהמקצועי 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 כלא  .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:כסמכויות יו"ר הועדה המקצועית הן  .5

 ההחלטות שהתקבלו. , יישוםינוס ישיבות הועדה, קביעת סדר יומן וניהולןכ .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.

עיים באיגוד, ובכלל זה קיום ופיתוח קורסי תחום ההדרכה של כל הגורמים המקצו 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
 מקצועיות לשופטים לאחר כל ישיבה מקצועית.פרסום הנחיות אחראי על  .ז
העברה וקבלה של תכנים מקצועיים מאופ"א ופיפ"א והטמעתם בהנחיות המקצועיות  ביצוע .ח

 בצוותא עם צוות הדרכה., שיפורסמו לשופטים
 .פרק זהב' יאיישום תפקידי הועדה המוגדרים בסעיף  .ט
הועדה המקצועית הארצית דו"ח , יציג בפני של כל שנה כל סוף חודש ספטמבר, דצמבר ומרץב .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

 .ת האיגודשימונה על ידי הנהל
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.הארצי שיהיה אחראי על הכנת השיבוצים ויהיה כפוף ליו"ר ה

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.-בליגות א'
, תציג בפני הנהלת האיגוד את מדיניות שיבוץ ועדההיו"ר  באמצעות, שיבוץ 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

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

 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.  רכזהאיגוד  למלא את תפקידו, תמנה הנהלת 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
 בינלאומיים.שיבוץ שופטים ועוזרים שאינו שמי למשחקים  .7

 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.
בהתאם לסגלים ראש מערך הביקורות הארצי ישבץ מבקרים למשחקים השונים לפי שיקול דעתו,  .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
קרים, פרסומם לשופטים האיגוד/מערכת תחרויות, קריאת ואישור הדוחות, ריכוז הערות, משוב למב

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

מסוימות, פרט לליגות על ולאומית. כמו כן, עפ"י שיקול דעתו, יאציל מסמכותו למשבץ המבקרים 
 ת העל לנוער.ב' ובמשחקי ליג-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 

ועדה ובהתאם הועדה המקצועית בכל דרך שיראה לנכון והעברתם לגורמי חוץ  בהתאם להחלטת ה
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

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

 התלונות  תועד .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
ים ן בתלונות  כנגד שופטהתלונות תהא רשאית להסמיך את הועדה המקצועית האזורית לדו 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.

 שופטים בדירוג במהלך עונת המשחקים  הורדת .יז

בדירוג במהלך עונת משחקים,  םהמקצועית, מוסמכת להוריד שופטי הועדהנהלת 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

 ול עוזרי שופט. הורדה בדירוג משמעה הורדת שופט לליגה נמוכה יותר, החזרתו לאזור או העברתו למסל .2
לפי שיקול דעתה  נוהג ונוהל בפרק האמור לעיל הנו 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(.  נוהג פרקבשיקול דעתה המקצועי, והכל בהתאם לקבוע 

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

 המקצועית.  ועדההנהלת האיגוד ו/או ה

 משמעת .יט

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

כל עניני המשמעת, הקשורים לאיגוד, לחבריו ולממלאים תפקידים בו, ידונו בפני הגופים או המוסדות  .2
 שבתקנון זה.

 ושינויים תוקף .כ
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 . 30.6.2020זה ניתן תוקף עם אישורו על ידי הנהלת ההתאחדות בישיבתה מיום  פרקל .1
 

 יכנס לתוקף עם פרסומו באתר ההתאחדות. פרק זה .2
 

 זה הנו בסמכות הנהלת ההתאחדות.  בפרקכל שינוי  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


