
 משמעת –פרק ב' 

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

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

 מנכ"ל האיגוד.או תלונות 
 

המבצע עבירה מהעבירות המפורטות בתקנון המשמעת של ההתאחדות וכן מהעבירות  איגודחבר  .ג
המפורטות להלן, יהא צפוי להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון המשמעת של 

 ההתאחדות:

 

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

 ת הנאה כל שהיא. קבלת שוחד או ניסיון לקבלת שוחד או טוב .ב

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

הטחת עלבונות ו/או פגיעה בשם הטוב של האיגוד, של חבר באיגוד, בשם הטוב של ההתאחדות,  .ד
 י תפקידם. או באחד ממוסדות או ממלאי תפקידים בה, בכל הקשור למילו

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

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

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

השתתפות בהימורים בלתי חוקיים וכן השתתפות בהימורים על משחקי כדורגל, המאורגנים  .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.

 

סבר מנכ"ל האיגוד, לאחר התייעצות עם יו"ר האיגוד, שיש לברר עם חבר )למעט חבר הנהלת  .ה
אלא הנובעים מיחסי העבודה האיגוד( את המשך השתייכותו לאיגוד בגין עניינים שאינם מקצועיים 

הרגילים, יזמין המנכ"ל את החבר כאמור ותינתן לו זכות השימוע בפניו. בסמכותו של המנכ"ל 
 להורות על השעייתו של החבר עד לתום הבירור בענייננו לפי סעיף זה. 

 

ויות הליך כאמור בסעיף זה יהיה כשם הליך שימוע לפני פיטורים לכל דבר ועניין, ובהתאמה גם סמכ
המנכ"ל לאחר השימוע להורות על כל פעולה הנתונה למעסיק )כגון: פיטורים, התראה, נזיפה, 

או להגיש תלונה ליועמ"ש/תובע ההתאחדות בהתאם לפרק א' )יסוד(. בכל מקרה השעיה קצובה(, 
 .  הנהלת האיגוד רסם לפי שיקול דעתוותפ החלטת המנכ"ל תנומקכאמור, 

 
 .1ה

 

 תוקף ושינויים .ו

פרק .  30.6.2020זה ניתן תוקף עם אישורו על ידי הנהלת ההתאחדות בישיבתה מיום  פרקל .1
 יכנס לתוקף עם פרסומו באתר ההתאחדות. זה

 זה, הנו בסמכות הנהלת ההתאחדות.  פרקכל שינוי ב .2

 ע מהוראות תקנון המשמעת של ההתאחדות. וזה כדי לגר פרקאין באמור ב .3

 

 


