תקנון האיגוד

"איגוד ההאבקות בישראל"
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 .1שם העמותה ומעמדה החוקי
א .שמה של העמותה הוא" :איגוד ההאבקות בישראל" ,להלן "העמותה".
ב .מקום מושבה הנוכחי :אשדוד.
ג .ניתן להעתיק את מקום מושבה של העמותה בהתאם להחלטת ההנהלה.
ד .העמותה היא תאגיד רשום על פי חוק העמותות התש"מ.1980-
 .2הגדרות
א .אגודת ספורט – תאגיד רשום כחוק שלא למטרות רווח ,או קבוצת ספורט המהווה חלק
מתאגיד כזה ,העוסקים בענף ספורט כמצוין בסעיף (3א) .לתקנון זה והמונים ,בכל עת
לפחות  15ספורטאים פעילים ורשומים ברישומי העמותה.
ב .אגודת האם – ההתאחדות לספורט בישראל.
ג .קולות הצבעה – מספר קולות ההצבעה המוענקים לכל חברה בעמותה ,לקראת האסיפה
הכללית  ,בה היא זכאית להצביע ,בהתאם לקבוע בתקנון זה.
 .3מטרות העמותה
א .פיתוח וקידום ענף הספורט ההאבקות בישראל (להלן" :הענף") ,ריכוזו וניהולו.
ב .קביעת ויישום חוקות ,תקנות ,נהלים וסדרים בענף בתיאום עם חוקות ותקנות ההתאחדות
הבינלאומית של הענף.
ג .ארגון תחרויות ליגה וגביע ומפעלי ספורט אחרים בענף.
ד .ארגון נבחרות ישראל בענף ,בגילים השונים ,טיפוחן וקידומן.
ה .פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ענפיות ,איגודי ספורט וספורטאים בחו"ל.
ו .ארגון וקיום תחרויות בינארציות ובינלאומיות בענף בישראל.
ז .ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף.
ח .ייצוג הענף במוסדות והתאחדויות ענפיות בארץ ובחו"ל.
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ט .ייזום השתלמויות לספורטאים ,מאמנים ושופטים.
י .הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות מקצועית.
יא .הקניית ערכים של כבוד הדדי ,ספורט הוגן ואהבת המדינה ,ההמנון והדגל.
יב .גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה.
 .4סמכויות העמותה
א .העמותה היא אישיות משפטית ,הכשירה לכל פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת
ו/או נתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר.
ב .מבלי לפגוע בכלליות ס"ק א' דלעיל רשאית העמותה לרכוש ,למכור ,לשכור ,להשכיר
ולשעבד מיטלטלין ונכסי דלא ניידי ,להעניק ולקבל הלוואות ,ליצור קרנות ,להתחייב
והתקשר בחוזים ,ולקבל תרומות ,מתנות ,ירושות ,עיזבונות וכיו"ב לשם הגשמת מטרות
העמותה.
ג .לעשות כל הנחוץ והנדרש במסגרת החוק ,לשם השגת מטרות העמותה.
 .5חברות העמותה
א .חברות העמותה הן אלה:
 .1אגודות ספורט העוסקות בענף – כהגדרתן לעיל.
תנאי הרישום והקבלה של אגודות ספורט כחברות בעמותה יקבעו על ידי הנהלת
העמותה בתקנון משנה.
 .2אגודת האם תשמש כחברה קבועה בעמותה ויהא לה קול אחד באסיפה הכללית.
ב .החלטה בדבר קבלת חברה לעמותה ,או אי קבלתה ,תידון ותוכרע בהנהלת העמותה.
ג .ערעור על החלטת קבלת ,או אי קבלת ,חברה לעמותה ,יהיה בפני בית הדין העליון של
העמותה.
ד .מספר החברות בעמותה לא יפחת משבע.

3

 .6זכויות וחובות החברות
א .רק בתום שנת חברות בעמותה רשאית חברה להשתתף ולהצביע באספות כלליות
ובבחירות למוסדות העמותה.
ב .חברה זכאית להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה.
ג .חרה תשלם במועד דמי חבר כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת העמותה.
ד .חברה תמלא אחר תקנון העמותה ,החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידים בה.
ה .חברה לא תחרוג ממסגרת מטרותיה של העמותה.
 .7פקיעת חברות
א .חברותה של אגודת הספורט בעמותה פוקעת עם פרוקה.
ב .החברות בעמותה פוקעת בפרישת החברה ממנה.
הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת העמותה.
ג .החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החברה ממנה.
ד .בית הדין ו/או ועדת המשמעת של העמותה רשאים להפסיק חברותה של חברה בעמותה
לצמיתות ,או לתקופה מסוימת ,בין השאר ,מן הטעמים הבאים:
 .1החברה לא שילמה דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה.
 .2החברה לא קיימה את תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי
התפקידים בה.
 .3החברה פעלה ו/או פועלת בניגוד למטרות העמותה.
 .4החברה עברה על הוראות משמעת הקבועות בתקנון המשמעת של העמותה.
ה .לא תופסק חברותה של החברה אלא לאחר שניתנה הזדמנות נאותה להשמיע דבריה.
ו .אין פקיעת החברות בעמותה פוטרת החברה מסילוק התשלומים המגיעים לעמותה ממנה
ערב פקיעת חברותה.
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 .8ספורטאים
א .הוראות לרישום ספורטאים ,העברה ,חידוש והסגרים יקבעו על ידי הנהלת העמותה
בתקנון משנה.
 .9מוסדות העמותה
א .אסיפה כללית רגילה.
ב .אסיפה כללית שלא מן המניין.
ג .הנהלת העמותה (הוועד).
ד .וועדת ביקורת.
ה .וועדת משמעת.
ו .בית הדין העליון.
ז .המוסד לבוררות.
א .אסיפה כללית רגילה
 .1יומה ,שעתה ,סדר יומה ומיקומה של האסיפה הכללית יקבעו על ידי הנהלת
העמותה.
 .2המשתתפים באסיפה הכללית הן חברות העמותה .חברי ההנהלה המכהנת יוזמנו
להשתתף באסיפה (בלא זכות הצבעה).
 .3אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה על ידי הודעה שתישלח לכל חברה לפחות
 30יום קודם למועד האסיפה ותציין יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 .4הנהלת העמותה תיבחר וועדת מנדטים וועדת ערעורים לעניינים הקשורים לסדר
יומה של האסיפה הכללית ,הכנתה וקיומה ,וועדות נוספות אם יהיה בהן צורך.
 .5אסיפה כללית תשמע דין וחשבון על פעולות הנהלת העמותה ועל פעולות ועדת
הביקורת תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיוגש לה על ידי הנהלת העמותה,
ותחליט על אישורם.
 .6אסיפה כללית תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה חברות העמותה
המחזיקות לפחות במחצית קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הנדונה .היה מניין
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זה נוכח בפתיחת האסיפה הראשית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם
פחת בהמשך.
 .7והיה ולא נתכנס המניין המצוין לעיל בשעה היעודה תדחה פתיחת האסיפה בחצי
שעה ובלבד שיהיו נוכחים בה חברות המחזיקות לפחות  25%ממספר קולות
ההצבעה כנ"ל.
 .8האסיפה תבחר את יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה.
 .9מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה ויו"ר יאשר אותו בחתימתו.
 .10החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של קולות ההצבעה המוחזקים על
ידי החברות הנוכחות והמצביעות בהצבעה זולת אם החוק ותקנון זה דורשים רוב
אחר לקבלתן.
 .11ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית באמצעות נציג אחד מטעם כל חברת
עמותה המצויד בכתב מינוי .לכל חברת עמותה מספר הצבעה על פי קבוע להלן
בתקנון זה.
 .12למרות האמור לעיל ובכפוף לאמור להלן ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח ובלבד
שמיופה הכוח לא יוכל לייצג יותר מ  4חברות עמותה .אגודת האם לא תייפה כוח
ולא תהא מיופת כוח .מיופה הכוח חייב להיות נציג חברת עמותה ומצויד בכתב
מינוי מטעמה לצרכי הצבעה בשמה.
 .13הצבעה חשאית תתבצע אם דרשו חברות מצביעות המחזיקות לפחות 25%
מקולות ההצבעה באסיפה.
 .14האסיפה הכללית רשאית להאציל מסמכויותיה להנהלת העמותה ובלבד שמדובר
בנושאים מוגדרים ואין בכך כדי לפגוע באופייה ,מהותה ותפקידיה של האסיפה
הכללית ומבלי לפגוע בסמכויותיה על פי חוק.
.15
א .האסיפה הכללית בוחרת את חברי הנהלת העמותה בבחירות יחסיות על פי יחסי
הכוחות בין הרשימות המתמודדות בלבד ,כפי שייקבעו במהלך ההצבעה ,על
ידי החברות המצביעות.
א .בחירות למוסדות העמותה לרבות בחירת חברי הנהלת העמותה ובחירת יו"ר
הנהלת העמותה על ידי האסיפה הכללית יהיו אישיות וחשאיות ,על פי יחסי
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הכוחות בין הרשימות המתמודדות בלבד ,כפי שייקבע במהלך האסיפה ,על ידי
החברות המצביעות.
ב .לא תותר הצבעה באמצעות ייפוי כוח באסיפה הכללית שעניינה בחירות
למוסדות העמותה.
ג .כתב הסמכה להפעלת זכות ההצבעה של אגודת הספורט בבחירות למוסדות
העמותה יינתן רק לבעל תפקיד פנימי שהוא נושא משרה או עובד בכיר של
אגודת הספורט (להלן" :בעל תפקיד")
ד .בעל תפקיד המכהן במספר אגודות ספורט ,לא יוסמך להצביע בשם יותר משני
אגודות.
ה .יו"ר הנהלת העמותה נבחר אישית על ידי האסיפה הכללית מבין חברי
ההנהלה הנבחרים.
ו .על כל חברה המעוניינת להציג מועמד/ים להנהלה להתאחד עם חברה/ות
נוספות לכלל הרשימה המתמודדת.
ז .רשימה מתמודדת משמע חברה אחת או צירוף של חברות המייצגת/ות לפחות
 10%מכלל הקולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הכללית.
ח .המועד האחרון להצגת הרשימות הוא יום א' שעה  12:00בשבוע שקדם
לשבוע של כינוס האסיפה הכללית.
ט .הצגת הרשימות משמע הגשת תצהיר ארוך ,חתום ומאושר כדין למזכירות
העמותה ,עד המועד הנ"ל ,החתום על ידי הנציגים המוסמכים של חברה או
חברות המייצגת/ות לפחות  10%מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הכללית
ובו הודעה על כוונה להתמודד בעצמה או להתאחד לרשימה שתתמודד בבחירות.
י .לא יתקיימו כל התנאים הנ"ל לא תאושר הרשימה.
יא .וועדת המנדטים תדון באישור הרשימות.
יב .על החלטת וועדת המנדטים בעניין זה ניתן לערער בפני ועדת הערעורים תוך
 3ימים ממועד קבלת ההחלטה .החלטת וועדת הערעורים בעניין זה סופית.
.16
א .מספר חברי העמותה לא יפחת משבעה.
ב .האסיפה הכללית תקבע את מספר חברי ההנהלה שיבחרו טרם קיום הבחירה.
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ג .באיוש ו/או השלמת הרכב ההנהלה כל סמך עודפי קולות ,אם יהיה כזה יילקחו
בחשבון גם רשימות מתמודדות שלא הגיעו לכלל מודד לחבר הנהלה אחד
ובלבד לפחות ל 0.75% -ממודד כזה.
 .17אסיפה כללית בוחרת את חברי ועדת הביקורת ויושב ראשה.
 .18ההנהלה וועדת הביקורת נבחרים לתקופה של  4שנים והם מכהנים כל עוד לא
התקיימו בחירות חדשות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
ב .אסיפה כללית שלא מן המניין
 .1ההנהלה רשאית בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין ועליה לעשות כן לפי
דרישה בכתב של ועדת הביקורת ,או של אגודת האם או של עשירית מכלל חברי
העמותה.
 .2הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין תישלח לכל חבר לפחות  21יום קודם ליום
כינוסה.
 .3הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין תפרט את סדר יומה ואין לדון או לקבל
החלטות אלא בסדר היום הקבוע.
 .4מניין חוקי של חברים בפתיחת אסיפה כללית שלא מן המניין ראה ס"ק  6ו7-
לפרק של אסיפה כללית (רגילה).
 .5לעניין הרשאים להצביע באסיפה כללית שלא מן המניין וכוח ההצבעה – ראה
ס"ק  11ו 12-לפרק של אסיפה כללית רגילה.
 .6החלטות באסיפה כללית שלא מן המניין מתקבלות כבאסיפה כללית רגילה.
 .7על השינויים בתקנון העמותה מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראת
במיוחד לשם כך ובכפוף לפרק  13שלהלן.
החלטה על שינוי תקנון טעונה רוב של שני שליש מסה"כ קולות ההצבעה
המוחזקים ע"י החברות המצביעות באסיפה ובלבד שמספר זה לא יפחת מ51%-
מסה"כ קולות ההצבעה שאושרו לאותה אסיפה ,ובכפוף לפרק  13שלהלן.
 .8אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית לקצר תקופת כהונה של הנהלה ו/או ועדת
ביקורת ,כמו גם של חברי מוסדות אלה ,מכל סיבה שהיא ,ולבחור אחרים תחתם
עד סיום תקופת הכהונה בה מדובר.
החלטה על קיצור תקופת כהונה ,כאמור כאן ,טעונה רוב כמופרט בס"ק  7דלעיל
לעניין שינוי תקנון.
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ג .הנהלת העמותה
 .1הנהלת העמותה היא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.
 .2כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים להנהלה.
 .3תפקידיה העיקריים של הנהלת העמותה הם קידום והגשמת מטרותיה.
 .4יו"ר ההנהלה וחבריה נבחרים כאמור בס' ( 9א) ( )15,16,18לפרק אסיפה כללית
(רגילה).
 .5כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה.
 .6הנהלת העמותה תימנה לפחות שבעה חברים כאמור בפרק האסיפה הכללית.
 .7ממלאי התפקידים בהנהלה ייבחרו ע"י ההנהלה.
הייתה הנהלה מורכבת מנציגים של יותר מרשימה אחת ימונו בעלי התפקידים
מבין  2רשימות לפחות.
 .8ההנהלה רשאית לבחור ממלא מקום זמני לחבר הנהלה שפרש ,עד לבחירת
ההנהלה החדשה ,וזאת על פי המלצת הרשימה שחברה פרש.
 .9לא יכהן כחבר הנהלה מי שאיננו נציג של חברת העמותה.
 .10שופטים פעילים ומאמנים שעובדים בשכר מטעם האיגוד לא יוכלו להיבחר
להנהלת העמותה.
הבהרה :מאמנים שעובדים באגודות ,מתנסים ,בתי ספר וכל חוג אחר יוכלו
להיבחר להנהלת העמותה (איגוד ההאבקות ,ע"ר.)580244846 ,
בנוסף נציגים ועובדים מטעם מרכזי ספורט (מכבי ,הפועל ,עוצמה ,וכד') לא יוכלו
להיבחר להנהלת העמותה עקב ניגוד עניינים.
 .11לא יכהן כחבר הנהלה מי שעבר עבירה שיש עמה קלון אלא בתום שנתיים
מריצוי עונשו.
 .12היה ומספר הספורטאיות הפעילות בענף ספורט אישי עולה על  10%מכלל
הספורטאים הרשומים ופעילים בענף ולא נבחרה חברה להנהלת העמותה תחויב
הרשימה המתמודדת שזכתה למרבית קולות ההצבעה לכלול במסגרת נציגיה אשה
אחת לפחות במקום נציגיה הגברים.
זו הוראת שעה שמטרתה לעודד מעורבות נשים בספורט בישראל ותחולתה
ממועד רישום העמותה כחוק ועד סיום תקופת כהונה אחת לאחר הבחירות
הראשונות שהתקיימו למוסדות העמותה.
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בענף ספורט קבוצתי יבוא – "מספר קבוצות הנשים הפעילות" במקום "מספר
הספורטאיות הפעילות" והשינויים הנוספים המתחייבים.
 .13על חברי ההנהלה לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון זה
והחלטות מוסדותיה.
 .14ההנהלה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה להן ,המניין הדרוש בהן
ודרך ניהולן.
 .15ההנהלה רשאית להיעזר בוועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים
שיוקמו לצרכים אלה.
 .16ההנהלה תערוך ותאשר תקנוני משנה בהתאם לקבוע בתקנון זה ותהא רשאית
להוסיף עליהם ,לשנות אותם ו/או לבטלם על פי שיקול דעתה.
 .17החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים אלא אם החוק ו/או תקנון זה
דורשים אחרת .היו הקולות שקולים רשאי היו"ר להכריע בקולו.
 .18ההנהלה תנהל פרוטוקול ישיבותיה והחלטותיה ועותק ממנו יעמוד לרשות יו"ר
ועדת ביקורת.
 .19פרוטוקול ההנהלה ייחתם על ידי יושב הראש והמזכיר.
 .20ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה (נציגי שתי רשימות לפחות)
הרשאים לחתום ולהתחייב בשם העמותה – להלן "המורשים" .רק חתימות
המורשים בצירוף חותמת העמותה יחייבו אותה .להתחייבות ו/או חתימה שלא
כאמור בס"ק זה אין כל תוקף מחייב כלפי העמותה.
 .21לא יימכר ,ולא ישועבד רכוש העמותה אלא אם יוחלט על כך בישיבת ההנהלה
בה נכחו והצביעו ,בעד קבלת החלטה כאמור 75% ,מכלל חברי ההנהלה.
 .22ההנהלה רשאית למנות ממלאי תפקידים בשכר בעמותה.
 .23הנהלת העמותה תוציא לפועל את מדיניות התקציב של העמותה.
חריגה כספית מן התקציב המאושר תחייב אישית כל חבר הנהלה.
ד .ועדת ביקורת
 .1יו"ר ועדת הביקורת והועדה עצמה נבחרים באסיפה הכללית.
 .2בוועדת הביקורת יכהנו לפחות רואה חשבון או עורך-דין אחד.
 .3מספר חברי וועדת הביקורת לא יפחת מ – .3
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 .4חבר וועדת הביקורת אינו יכול לכהן כחבר מוסד הכפוף לביקורת הוועדה או
לשרת את העמותה בשכר שלא כחבר וועדת ביקורת.
 .5וועדת הביקורת תבדוק ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי
החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין
והחשבון הכספי.
ה .וועדת משמעת
 .1וועדת המשמעת נבחרת על ידי הנהלת איגוד ההאבקות כאמור בתקנון האיגוד.
מספר חבריה ייקבע על ידי הנהלת איגוד ההאבקות ולא יפחת מ.3-
 .2וועדת המשמעת תהא כפופה לתקנון וועדת המשמעת המצורף כנספח א' לתקנון
זה.
 .3יתעורר הצורך תוסיף הנהלת העמותה הוראות מיוחדות לתקנון ועדת המשמעת
הנ"ל המבטאות את האופי המיוחד של הענף.

ו .בית הדין העליון של העמותה
 .1בית הדין העליון של אגודת האם יכהן כבית הדין העליון של העמותה ,להלן:
"בית הדין העליון") .כל עוד לא הוקם בית דין עליון פנימי של האיגוד.
 .2כל הסמכויות המוקנות לבית הדין העליון על פי תקנות בית הדין העליון של
אגודת האם יחולו על חברות העמותה ,על כל הספורטאים הרשומים בעמותה על
המאמנים ועל כל בעלי התפקידים האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות
העמותה.
 .3הנהלת האיגוד רשאית להקים בית דין עליון משלה במקרה שיימצא שופט
בדימוס שיסכים להיות נשיא בית הדין העליון באיגוד ההאבקות בישראל.
 .4בית הדין העליון הפנימי של האיגוד יהיה כפוף לתקנון בית הדין העליון המצורף
כנספח ב' לתקנון זה.
ז .המוסד לבוררות
 .1כמוסד לבוררות של העמותה יכהן המוסד לבוררות של אגודת האם( ,להלן:
"המוסד לבוררות") .כל עוד לא הוקם מוסד לבוררות פנימי של האיגוד.
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 .2כל הסמכויות המוקנות למוסד לבוררות על פי תקנון המוסד לבוררות של אגודת
האם יחולו על חברות העמותה ,על כל הספורטאים הרשומים בעמותה ועל כל
בעלי התפקידים האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.
 .3המוסד לבוררות הפנימי של האיגוד יהיה כפוף לתקנון המוסד לבוררות המצורף
כנספח ג' לתקנון זה.
 .10המודד לקביעת קולות ההצבעה ( באסיפה כללית רגילה ושלא מן המניין)
א .מספר קולות ההצבעה שיוענקו לכל חברת עמותה בענף יהיה כדלקמן:
 .1כמות:
כל ספורטאי פעיל בעל כרטיס מתחרה בתוקף שמלאו  12שנה טרם קיום האסיפה
הכללית ( 10שנים בענף ההתעמלות) ואשר רשום בעמותה לפחות שנה אחת טרם
כינוס האסיפה הכללית והשתתף מאז רישומו בעמותה בשתי תחרויות רשמיות לפחות
בענף שאורגנו על ידי איגוד ההאבקות בישראל בלבד (אליפויות ישראל לכל שכבות
גיל ,גביע המדינה לכל הגילים ,אליפויות ארציות פתוחות לכל שכבות גיל וטורנירים
יוקרתיים בארץ אשר איגוד ההאבקות נוטל חלק בארגונם) .לחילופין ייחשבו
תחרויות רשמיות בינלאומיות של  FILAוזאת בתנאי שהספורטאי נשלח לתחרויות
אלו על ידי איגוד ההאבקות בישראל יקנה לחברת העמותה אליה הוא משתייך קול
הצבעה אחד.
ספורטאי בהסגר :ספורטאי אשר היה/נמצא בהסגר בשנה טרם כינוס האסיפה הכללית
לא ייחשב כספורטאי פעיל ולא ייקנה ניקוד לעמותה שממנה נכנס להסגר ,מאחר
ולספורטאי הנמצא בהסגר לפי חוק אין כרטיס מתחרה בתוקף.
"התקופה הרלבנטית" לעניין ס' זה היא עונת הפעילות האחרונה שהסתיימה לפני
כינוס האסיפה הכללית או  12החודשים שקדמו לכינוס האסיפה הכללית אם
הספורטאי לא היה רשום בעמותה מאז תחילת עונת הפעילות האחרונה שהסתיימה
כאמור לעיל.
 .2איכות
הישגי ספורטאים (המקיימים התנאים הקבועים בס"ק  1דלעיל) באליפות ישראל
האחרונה (לבוגרים ובוגרות) טרם כינוס האסיפה הכללית יקנו לחברת העמותה אליה
משתייכים הספורטאים קולות הצבעה כמפורט להלן:
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אם במסגרת האליפות השתתפו  6מתחרים לפחות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  15קולות הצבעה.
מקום שני  10 -קולות הצבעה.
מקום שלישי פעמיים –  7קולות הצבעה.
מקום חמישי פעמיים –  4קולות הצבעה.
אם במסגרת האליפות השתתפו  5מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  10קולות הצבעה.
מקום שני –  7קולות הצבעה.
מקום שלישי –  3קולות הצבעה.
מקום רביעי –  2קולות הצבעה.
מקום חמישי –  1קולות הצבעה.
אם במסגרת האליפות השתתפו  4מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון  7 -קולות הצבעה.
מקום שני –  3קולות הצבעה.
מקום שלישי –  2קולות הצבעה.
מקום רביעי –  1קולות הצבעה.
אם במסגרת האליפות השתתפו  3מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  3קולות הצבעה.
מקום שני –  2קולות הצבעה.
מקום שלישי –  1קולות הצבעה.
באליפות ישראל לנוער (טרום בוגרים) יוענק ניקוד לשלשת המקומות הראשונים
בלבד כדלקמן:
מקום ראשון –  3קולות הצבעה.
מקום שני –  2קולות הצבעה.
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מקום שלישי –  1קולות הצבעה.
לא יינתן ניקוד כלשהו אם לא יהיו לפחות  3מתחרים.
באליפות גביע המדינה לבוגרים יינתן ניקוד כדלקמן:
אם במסגרת האליפות השתתפו  6ויתר קבוצות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  15קולות הצבעה.
מקום שני  10 -קולות הצבעה.
מקום שלישי –  7קולות הצבעה.
מקום רביעי –  5קולות הצבעה.
מקום חמישי –  3קולות הצבעה.
מקום שישי –  1קול הצבעה.
אם במסגרת האליפות השתתפו  5קבוצות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  10קולות הצבעה.
מקום שני –  7קולות הצבעה.
מקום שלישי –  3קולות הצבעה.
מקום רביעי –  2קולות הצבעה.
מקום חמישי –  1קולות הצבעה.
אם במסגרת האליפות השתתפו  4קבוצות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון  7 -קולות הצבעה.
מקום שני –  3קולות הצבעה.
מקום שלישי –  2קולות הצבעה.
מקום רביעי –  1קולות הצבעה.

אם במסגרת האליפות השתתפו  3קבוצות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  3קולות הצבעה.
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מקום שני –  2קולות הצבעה.
מקום שלישי –  1קולות הצבעה.
לא יינתן ניקוד כלשהו אם לא יהיו לפחות  3קבוצות.
באליפות ישראל עד גיל  23יינתן ניקוד כדלקמן:
הישגי ספורטאים (המקיימים התנאים הקבועים בס"ק  1דלעיל) באליפות ישראל עד גיל 23
האחרונה (לבוגרים ובוגרות) טרם כינוס האסיפה הכללית ,יקנו לחברת העמותה אליה
משתייכים הספורטאים קולות הצבעה כמפורט להלן:

אם במסגרת האליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  6מתחרים לפחות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  10קולות הצבעה.
מקום שני  7 -קולות הצבעה.
מקום שלישי פעמיים –  5קולות הצבעה.
מקום חמישי פעמיים –  2קולות הצבעה.

אם במסגרת האליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  5מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  7קולות הצבעה.
מקום שני –  5קולות הצבעה.
מקום שלישי –  3קולות הצבעה.
מקום רביעי –  2קולות הצבעה.
מקום חמישי –  1קולות הצבעה.

אם במסגרת האליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  4מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון  5 -קולות הצבעה.
מקום שני –  3קולות הצבעה.
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מקום שלישי –  2קולות הצבעה.
מקום רביעי –  1קולות הצבעה.

אם במסגרת האליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  3מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  3קולות הצבעה.
מקום שני –  2קולות הצבעה.
מקום שלישי –  1קולות הצבעה.
לא לא יינתן ניקוד כלשהו אם לא יהיו לפחות  3מתחרים.

ב .קולות ההצבעה על פי פרק זה ,לכל חברה ,ייקבעו מחדש ערב כל אסיפה כללית רגילה,
ושלא מן המניין ,על פי המודדים והתנאים הקבועים בתקנון זה ,ובהתאם לכך יוענקו לה
קולות ההצבעה לקראת כל אסיפה.
 .)1(10חשוב נקודות לצורך דירוג רייטנג:
"רייטינג" אגודות יחושב על בסיס נקודות לאסיפה כללית סעיף  )1( 10וסעיף  )2( 10בתוספת
נקודות בעבור השתתפות וניצחונות באליפויות אירופה והעולם ומשחקים אולימפיים.
להלן אופן חישוב נקודות בעבור השתתפות ספורטאים באליפות אירופה והעולם ומשחקים
אולימפיים.

ניקוד על בסיס השתתפות בחו"ל
תחרות
אליפות אירופה ועולם
ואליפות אירופה עד גיל 23

גיל

ניקוד

קדטים 5
נוער 10
בוגרים 15

משחקים אולימפיים

בוגרים 100

16

ניקוד על בסיס הישגים
תחרות

אליפות אירופה
ואליפות עולם ואליפות
אירופה עד גיל 23

משחקים אולימפיים

גיל

מספר
ניצחונות

1
2
קדטים
3
4
1
2
נוער
3
4
1
2
בוגרים
3
4
1
2
עד גיל 23
3
4
1
2
בוגרים
3
4

ניקוד
5
10
15
25
10
20
30
45
15
30
45
70
10
20
30
45
100
150
200
300

 .11נכסים והכנסות
א .כל הכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך ורק לביצוע וקידום מטרותיה.
ב .חלוקת רווחים בין חברי העמותה – אסורה.
 .12חברות באגודת האם ,זיקות וקשרי גומלין :
בין העמותה לאגודת האם יתקיימו זיקות גומלין משותפות והדדיות כמפורט להלן.
א .העמותה תהא חברה מן המניין באגודת האם.
ב .אגודת האם תהא חברה מן המניין בעמותה כמפורט בפרק ( 5א)( )2דלעיל.
ג .העמותה תישא באחריות הכוללת לקיומו ופיתוחו של ענף הספורט במדינת ישראל
ותעסוק בהשגת היעדים והמטרות המפורטים בפרק ד' דלעיל וסמכויותיה הן כקבוע
בתקנון זה.
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ד .אגודת האם תשמש לעמותה כמוסד גג מוכר ,תרכז את הטיפול ותייצג את העמותה
בנושאים עקרוניים ומרכזיים המשותפים לעמותה ולענפי הספורט האולימפיים בישראל
החברים באגודת האם.
בין השאר תעסוק אגודת האם בנושאים שלהלן:
 .1הפעלת היחידה לספורט הישגי והענקת שירותים.
 .2הענקת שירותים לעמותה כמפורט בתקנון זה.
 .3ייצוג העמותה בנושאי חקיקה ,מיסוי וקשרי הגומלין עם רשויות הממשלה.
 .4תמליץ למועצה להסדר ההימורים בספורט ולרשות הספורט במשרד החינוך ,התרבות
והספורט על הקריטריונים לתקצוב האיגודים החברים בה.
תקציבי המועצה להסדר ההימורים בספורט ורשות הספורט במשרד החינוך ,התרבות
והספורט ,המיועדים לפעילות האיגודים החברים באגודת האם ,יעברו ישירות
לידיהם.
תקציבי המועצה להסדר ההימורים בספורט ורשות הספורט במשרד החינוך ,התרבות
והספורט ,המיועדים לפעילות אגודת האם ,יעברו ישירות לידיה.
 .5הפעלה משקית וארגונית של בית ההתאחדות לספורט על שם י"א חללי מינכן.
 .6ריכוז ההכנות האולימפיות והמשלחת האולימפית.
 .7חברות וייצוג במוסדות ספורט בינלאומיים מקבילים וטיפוח קשרי הספורט במישור
הבינלאומי.
 .13שינויים בתקנון
א .שינויים בתקנון זה יתקבלו על ידי אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראה במיוחד לשם
כך וכל החלטה בעניין כזה טעונה רוב של  2/3מסך כל קולות ההצבעה המוחזקים בידי
החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שרוב זה לא יפחת מ  51%מסך כל
הקולות ההצבעה שאושרו לאותה אסיפה.
ב .למרות האמור לעיל לא ישונו הזיקות וקשרי הגומלין בין העמותה לאגודת האם,
המפורטים בתקנון זה ,ו/או הוראות סעיף זה ,אלא בהסכמה הדדית ,מראש ובכתב של
העמותה ושל אגודת האם.
 .14עמיתי כבוד
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אסיפה ככלית רשאית לבחור לעמותה עמיתי כבוד.
 .15ספרי העמותה
העמותה תנהל פנקס חברים ,פנקס חברי הנהלה ,ספרי חשבונות לפי חוק ,ספרי פרוטוקולים
וכל מסמכים אחרים בעלי אופי דומה.
 .16פירוק העמותה
א .על פירוק העמותה מרצון רשאית להחליט אסיפה כללית שנקראה וזומנה במיוחד לשם
כך.
ב .אסיפה כללית לעניין זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי
ההנהלה שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך
שנה מתחילת הפירוק.
ג .אסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה תזומן על ידי יושב ראש הנהלת העמותה.
ד .הזמנות לאסיפה כללית ,כאמור לעיל ,ישלחו לכל חברות העמותה לפחות שלושים יום
קודם למועד האסיפה ,תוך ציון כי באסיפה ידונו בנושא הפירוק.
ה .מניין חוקי באסיפה ככלית שעל סדר יומה פירוק העמותה יתהווה רק אם היו נוכחים
במועד פתיחתה ועד למועד ההצבעה (כולל) לפחות שלושה רבעים מכלל החברות
העמותה המחזיקות  75%מקולות ההצבעה של כלל החברות.
ו .לא היה נוכח מניין כנ"ל יבוטל כינוס האסיפה הכללית.
ז .החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שני שלישים מן החברות הנוכחות והמצביעות
באסיפה ובלבד שרוב זה מהווה לפחות  51%מכלל קולות ההצבעה של כל חברות
העמותה ובכלל זה גם את הסכמת אגודת האם.
ח .התקבלה החלטת פירוק כאמור לעיל ,ינוהלו הלכי הפירוק על ידי ובאמצעות וועדה
שתמונה במשותף על יד אגודת האם והנהלת העמותה.
ט .פורקה העמותה יסולקו חובותיה ויתרת כל נכסיה ,רכושה וזכויותיה יעברו לאגודת האם
(מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  )2(9לפק' מס הכנסה) ,לא יחולקו בין חבריה.
 .17הוראות מעבר
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א .מייסדי העמותה ימנו את הנהלת האיגוד שניהל את ענף הספורט המאוגד בעמותה,
כהנהלה זמנית של העמותה ,עד לבחירות הראשונות למוסדותיה.
ב .הבחירות הראשונות למוסדות העמותה יתקיימו בחודשים  9-11/96לאחר שהזכאים
להירשם לעמותה ירשמו בה.
לבחירות אלה בלבד ,ולמרות התנאים הקבועים בס' (10א)( )1דלעיל ,ייחשב כספורטאי
פעיל ,המקנה קול הצבעה אחד בענפי ספורט אישיים ,גם מי שהשתתף רק בתחרות
רשמית אחת בענף אם בעונת הפעילות  95/6לא התקיימה יותר מתחרות רשמית אחת
כזאת ,או אף מי שלא השתתף בשום תחרות רשמית בענף אם לא התקיימה אף תחרות
כזו באותה עונה ובלבד שעמד בהגבלות הגיל ובתנאי "התקופה הרלבנטית" הקבועים
בסעיף הנ"ל.
ג .כל האגודות/הקבוצות שהיו רשומות כחברות באיגוד שניהל את ענף הספורט שאוגד
בעמותה ,עד רישומו כעמותה ,יהיו לחברות העמותה ולא יחול במעמדן כל שינוי אלא אם
יודיעו בכתב ,עד  1.2.1996על התנגדותן לחברות כאמור.
ד .כל הספורטאים שהיו רשומים בכרטסת האיגוד שניהל את עף הספורט שאוגד בעמותה,
עד רישומו כעמותה ,יירשמו כספורטאים בכרטסת העמותה ולא יחול במעמדם כל שינוי.
ה .עד להתקנת תקנונים מפורטים בדבר קבלת חברים/ות לעמותה ובדבר רישום ,העברות,
חידושים והסגרים לספורטאים ,יחולו בעניינים אלה ההוראות שהיו נהוגות על פי התקנון
הישן של אגודת האם שהיה בתוקף עד .2.1.1996
ו .התנאי הנזכר בסעיף (6א) דלעיל לא יחול על האגודות/החברות הנזכרות בסעיף (17ג)
דלעיל אלא על אגודות/חברות חדשות בלבד.
ז .אנו החתומים מטה ,מייסדי העמותה ,מאשרים ומאמצים תקנון זה שיבוא במקום התקנון
על פיו נרשמה העמותה.

 .1שם_________________________:

חתימה_________________:

 .2שם_________________________:

חתימה_________________:
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תאריך_________________:
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אימוץ הקוד האתי
א .העמותה תפעל בהתאם לכללי האתיקה לספורט בישראל – קוד להגינות והתנהגות
ספורטיבית (להלן" :הקוד האתי")

21

נספח ב'

"תקנון וועדת משמעת"

תקנון ועדת משמעת
מעודכן 14.10.2011
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תקנון ועדת משמעת
איגוד ההאבקות בישראל (ע"ר)

 .1תוקף ,תחולה ושינויים
א .תוקף
 .1לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י האסיפה הכללית של איגוד ההאבקות בישראל (להלן:
"האיגוד") ביום .14.10.2011
 .2תקנון זה מבטל כל תקנון משמעת אחר שהוצא בעבר.
ב .תחולה
 .1תקנון זה יחול על כל האגודות החברות באיגוד.
 .2תקנון זה יחול על כל הספורטאים הרשומים באיגוד ,פעילי האגודות וממלאי תפקידים בהן,
מאמנים ,ממלאי תפקידים באיגוד ושופטים.
ג .שינויים
 .1הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים לגבי כל סעיף וסעיף של תקנון זה.
 .2לשינויים אלה יינתן תוקף חוקי ע"י פרסום בחוזרי האיגוד.
 .3פרסום השינויים בפרסומי האיגוד יחייב את כל אלה אשר תקנון זה חל עליהם.

 .2ועדת משמעת
א .בחירה ,הרכב וסמכויות
 .1ועדת המשמעת נבחרת ע"י הנהלת איגוד ההאבקות ,כאמור בתקנון האיגוד .מספר חבריה ייקבע
ע"י הנהלת איגוד ההאבקות ולא יפחת מ.3-
 .2ישיבה של ועדת המשמעת תהיה חוקית אם נוכח ופסק בה חבר אחד.
 .3הובא עניין בפני דן יחיד ומצא כי מן הראוי שהדיון יתקיים בפני הרכב מורחב ,יצורף חבר נוסף
או חברים נוספים של ועדת המשמעת להרכב והדיון יתקיים ו/או ימשך לפני ההרכב המורחב.
 .4ועדת המשמעת רשאית להזמין למסירת עדות ולחקירה כל ספורטאי ,עסקן ,שופט ,נציג אגודה,
פעיל ,ממלא תפקיד באיגוד ומשקיף ,לפי שיקול דעתה ,ועל המוזמן להופיע במועד בנקבע כמפורט
בהזמנת ועדת משמעת.
ועדת המשמעת רשאית לפסוק הוצאות לכל אחד מהמוזכרים לעיל.
 .5לא הופיע הנאשם ,רשאית ועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו ולפסוק לפי החומר המוצע
בפניה בהעדרו.
 .6פסקי-הדין של ועדת המשמעת נכנסים לתוקפם במועד חתימתם ע"י חברי ועדת המשמעת ,או
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בכל מועד אחר אשר ייקבע ע"י ועדת המשמעת בפסק-הדין.
 .7הוגש ערעור על פסק-הדין של ועדת המשמעת לא תשנה עצם הגשתו את חובת רצוי העונש,
אשר יישאר בתוקפו עד אשר יבוטל או ישונה ע"י בית-הדין העליון ,אלא אם ועדת המשמעת
החליטה אחרת.
 .8בכפוף לסמכות בית-הדין העליון ,ועדת המשמעת הינה ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה ואין
בסמכותו של מוסד או גוף כלשהו להתערב בהם .פסקי-הדין הניתנים על-ידה אינם טעונים אישור.
 .9המוסד היחידי אשר מוסמך לשנות או לבטל פסק-דין של ועדת משמעת הינו בית-הדין העליון
הרשאי לדון בעניין לאחר שיוגש לו ערעור כחוק.
 .10ועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הפרוצדורה השונים הנהוגים במערכת המשפט של מדינת
ישראל.
הועדה קובעת בעצמה את נוהל הישיבות ואת סדרי-הדין והיא רשאית ,אך אינה חייבת ,לשמוע
עדים לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות שבפניה.
 .11ועדת המשמעת תדון בכל תלונה ,אשר תגיע אליה באחת הדרכים הבאות:
א .תלונה מטעם משקיף רשמי של איגוד ההאבקות ,הנהלת האיגוד או יו"ר ועדת השיפוט.
ב .ע"י ממלאי תפקידים באיגוד ההאבקות או בועדותיה  -תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי
החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ג .ע"י ראש המשלחת או נציג האיגוד שיצא עם אגודה או נבחרת לתחרות בחו"ל  -תלונה כזו תבוא
בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ד .ע"י היועץ המשפטי של האיגוד לפי שיקול דעתו וכתוצאה מהתנהגות ספורטאי ,אגודה ,ממלאי
תפקידים באגודה ,חברים באגודה או קהל אוהדים.
ה .ע"י אגודות נגד ספורטאיהן או ממלאי תפקידים בהן  -תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי
החלטת הנהלת האיגוד או היועץ המשפטי של האיגוד.
ו .ע"י אגודה נגד אגודה אחרת  -תלונה כזו תבוא בפני ועדת המשמעת לפי החלטת הנהלת האיגוד
או היועץ המשפטי של האיגוד.
ז .ע"י היועץ המשפטי של האיגוד לפי שיקול דעתו וכתוצאה מהתנהגותם של בעלי תפקידים
בנבחרת ,או במשלחת ספורט ,או באיגוד.
ח .ע"י מוסדות שיפוטיים של האיגוד בגין עבירות שנתגלו או שנעברו במהלך הדיונים.
 .12לועדת המשמעת תהיה סמכות לפסוק בנוסף לכל עונש שייגזר על ידה ,גם חיוב בתשלום
פיצויים כמפורט בס"ק י' של סעיף ( 4הגדרות ופירוטים).
 .13ועדת המשמעת רשאית לפסוק עונשים על-תנאי במקומם ו/או בנוסף לעונשים בפועל.
 .14לועדת המשמעת תהיה סמכות להטיל חובות וחיובים שונים בנוסף ו/או במקום עונש.

ב .ישיבות קבועות של ועדת המשמעת
 .1ועדת המשמעת תתכנס במשרדי האיגוד ,או במקום אחר ,לפי הצורך ,אם קבעה כך הועדה.
 .2לקביעת היום בשבוע והשעה ינתן תוקף חוקי ע"י פרסום מטעם הנהלת איגוד ההאבקות.
 .3התנהגות הנאשמים והעדים המופיעים בפני ועדת המשמעת או בית-הדין העליון חייבת להיות
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התנהגות הולמת .כל סטייה מהתנהגות מקובלת תחשב כבזיון הועדה או בית-הדין ועונשה יהיה
בהתאם.
 .4ועדת המשמעת תשתדל לסיים את הדיון בכל אשמה ,אשר הובאה בפניה ,בישיבתה הראשונה.
אולם בכל מקרה שהועדה תראה כהכרחי ,לפי שקול דעתה ,לדחות את הדיון או את המשכו למועד
אחר ,תוכל לעשות כן והרשות בידה ליתן במקרה כזה החלטות ביניים כפי שתמצא לנכון.

 .3נוהל
א .הגשת תלונה
 .1ועדת המשמעת תדון עפ"י כתב-אישום אשר יוגש ע"י היועץ המשפטי של האיגוד או ע"י
מזכירות האיגוד.
 .2כתב-האישום יציין את סעיפי האישום של תקנון המשמעת שבגינם מובא הנאשם לדין.
ב .סמכות היועץ המשפטי או התובע על עבירות שנודעו באיחור
ליועץ המשפטי של האיגוד ולהנהלת האיגוד תהיה סמכות ,לפי שיקול דעתם ,להגיש תביעות על
עבירות שנודעו באיחור עפ"י תלונות של אגודות או בכל דרך אחרת.
ג .שינוי סעיפי האישום
נידונה תלונה בפני ועדת המשמעת או בפני בית-הדין העליון והוברר במהלך הדיון כי יש לשנות את
סעיף האישום  -בין לקולא ובין לחומרה  -מוסמכים ועדת המשמעת או ביה"ד העליון לשפוט עפ"י
הסעיף האחר ,ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות להתגונן בפני אשמה זו.
ד .הזמנה להופיע בפני ועדת משמעת
 .1הזמנה הנשלחת לנאשם בדואר רשום לפחות  4ימים לפני ישיבת ועדת המשמעת ,או אם
בפקס/אימייל לפחות  48שעות  -תיחשב כחוקית ומחייבת.
 .2הזמנה לאגודה נאשמת תישלח לפי כתובתה הרשומה באיגוד או לפי כתובתו של בא-כוחה
המוסמך .מס' הפקס והאימייל שמסרה האגודה לאיגוד הוא המספר פקס /אימייל שאליו תשלח
ההזמנה.
הזמנה לספורטאי או למאמן או לבעל תפקיד באגודה תישלח אליו באופן ישיר או באמצעות אגודתו
ויראו את משלוח ההזמנה לאגודה כאילו נשלחה ישירות לנאשם.

ה .הופעת הנאשם בפני ועדת משמעת
 .1ספורטאי ,מאמן ,עסקן או ממלא תפקיד באגודה נגדו מוגש כתב-אישום חייב להופיע לישיבת
ועדת המשמעת אליה יוזמן ישירות או באמצעות אגודתו.
במקרה של אי-הופעתו תידון התלונה וינתן פסק-דין בהעדרו ,אלא באם תחליט ועדת המשמעת
אחרת לפי שיקול דעתה.
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 .2אגודה או כל אדם שתקנון זה חל עליו ,אשר נגדם מוגש כתב-אישום ,חייבים להופיע לישיבת
ועדת המשמעת אליה יוזמנו.
במקרה של אי-הופעה תידון התלונה וינתן פסק-דין בהעדרם ,אלא באם תחליט ועדת המשמעת
אחרת לפי שיקול דעתה.
 .3על הנאשם להופיע אישית בפני ועדת המשמעת ואין הוא זכאי למנות טוען אחר אשר יופיע איתו
או במקומו ,אלא באם הנאשם משרת בשרות כוחות הביטחון ועקב שירותו זה נמנע ממנו להופיע
אישית .הופעת טוען בשמו של הנאשם במקרה כזה מותרת רק באם בידו תעודה המוכיחה שהנאשם
אומנם בשירות הביטחון וכתב ייפוי-כוח המתיר לטוען להופיע בשם הנאשם .אולם ועדת המשמעת
רשאית לפי שיקול דעתה ,במקרה כזה ,לדחות את הדיון למועד אחר על מנת לאפשר לנאשם להופיע
אישית.
 .4אגודה העומדת לדין משמעתי רשאית למנות כדוברה אך ורק את אחד מבאי-כוחה הקבועים כלפי
האיגוד ובתנאי שלאגודה הנאשמת יהיה בדיון דובר אחד.
ו .הופעת ושמיעת עדים
 .1עדים יוזמנו להופעה בפני ועדת המשמעת ע"י האיגוד עפ"י החלטת ועדת המשמעת ו/או עפ"י
בקשתו של היועץ המשפטי של האיגוד ו/או עפ"י בקשת מזכירות האיגוד.
 .2על הנאשמים לדאוג לכך שכל העדים שברצונם להשמיע בפני ועדת המשמעת יופיעו לישיבה
הראשונה הקבועה לדיון בעניינם.
 .3ועדת המשמעת תהיה מוסמכת להחליט האם לשמוע עדים בקשר לאישום כלשהו ו/או מי
מהעדים שהופיעו לדיון עדותם תישמע ו/או האם לדחות את הדיון או את המשכו לשמיעת עדים או
עדים נוספים ו/או האם להזמין עדים או עדים נוספים ,וכל החלטה אחרת כפי שתיראה לה בהתאם
לנסיבות העניין.
ז .סדרי הדיון בפני ועדת המשמעת
 .1הקראת כתב האישום בפני הנאשם.
 .2שאלה לנאשם אם הוא מודה ואם לאו.
 .3במקרה של הודאה באשמה תינתן לנאשם הזכות להשמיע טענותיו לגבי נסיבות המקרה העשויות
או עלולות להשפיע על מידת העונש.
 .4במקרה של אי הודאה באשמה ישמע הנאשם לגבי נסיבות המקרה העשויות או עלולות להשפיע
על מידת העונש ,באם יורשע.
 .5בכל שלב משלבי הדיון יכולה ועדת המשמעת לשמוע עדותם של עדים שונים או ליתן כל החלטה
בקשר לעדים כמפורט בסעיף ו' דלעיל.
 .6במהלך הדיון ירשם פרוטוקול ובו יצוינו עיקרי הדברים שנאמרו בדיון בפני ועדת המשמעת.
 .7במהלך הדיון תהיה ועדת המשמעת רשאית ליתן כל החלטת ביניים כפי שתראה לה.
 .8עם תום הדיון יינתן פסק הדין ,דהינו הכרעת הדין וגזר הדין ,בכפוף לאמור להלן בסעיף ח'.
 .9ועדת המשמעת תהיה מוסמכת לקבוע סדרי דיון אחרים כפי שיראה לה בהתאם לנסיבות המקרה.
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ח .פסקי-דין
 .1ועדת המשמעת תיתן את פסק-הדין מיד עם תום הדיון או במועד אחר.
 .2באם הנאשם היה נוכח בדיון משמעתי ,פסק-הדין יוקרא בנוכחות הנאשם או יוודע לו למחרת
הדיון באמצעות מזכירות האיגוד ,או ישלח אליו בדרכים האמורות לעיל לעניין הזמנת נאשם.
 .3פסק-הדין יכלול את תמצית נימוקי ועדת המשמעת בקשר להכרעת הדין ולגזר-הדין.
 .4במקרה של הרשאה עפ"י הודאה באשמה יכלול פסק-הדין רק את תמצית נימוקי ועדת המשמעת
בקשר לגזר-הדין.
 .5ועדת המשמעת תהיה רשאית ליתן החלטה בקשר להכרעת הדין ו/או לגזר-הדין מיד עם תום
הדיון ולפרט את תמצית נימוקיה בקשר להכרעת הדין ו/או לגזר-הדין במועד מאוחר יותר.
 .6ועדת המשמעת לא תהיה מוגבלת במתן פסק-הדין לטענות או לדברים שנרשמו בפרוטוקול הדיון
ותהיה רשאית להסתמך בפסק-דינה אף על טענות ודברים שהושמעו בדיון בפניה ולא מצאו ביטויים
בפרוטוקול שנרשם.

ט .ערעורים
 .1הנהלת האיגוד תהיה רשאית לערער על כל החלטה של ועדת המשמעת בכל מקרה של זיכוי ו/או
בכל מקרה שהעונש שנגזר ע"י ועדת המשמעת אינו הולם לדעת האיגוד את חומרת העבירה.
הערעור יוגש במועד מוקדם ככל האפשר ,אולם ללא הגבלת המועדים המפורטת להלן.
 .2א .הואשמה אגודה ע"י ועדת המשמעת תעמוד לה זכות ערעור על פסק-הדין.
ב .סייג לאמור לעיל הוא ,שאגודה שהורשעה ע"י ועדת המשמעת ונגזר עליה עונש של תשלום קנס
כספי בלבד ,לא תהא זכאית לערער על הכרעת הדין ו/או על גזר-הדין.
 .3א .הורשע ספורטאי ע"י ועדת המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על פסק-הדין ,בתוך המועד
הקבוע להלן בתקנון זה.
ב .סייג לאמור לעיל הוא ,שספורטאי שהורשע ע"י ועדת המשמעת ונגזר עליו עונש של תשלום קנס
כספי ו/או נזיפה לא יהיה זכאי לערער על הכרעת הדין ו/או גזר-הדין.
 .4א .הורשע עסקן או ממלא תפקיד באגודה ,מאמן ,שופט ,או ממלא תפקיד באיגוד ע"י ועדת
המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על פסק-הדין ,בתוך המועד הקבוע להלן בתקנון זה.
ב .סייג לאמור לעיל הוא ,שנאשם כנ"ל שהורשע ע"י ועדת המשמעת ונגזר עליו עונש של תשלום
קנס כספי ו/או נזיפה ,לא יהיה זכאי לערער על הכרעת הדין ו/או על גזר-הדין.
 .5חייבה ועדת המשמעת בתשלום פיצויים לאגודה ו/או לפרט ,רשאים הצד שחוייב בתשלום
הפיצויים ו/או הצד שלזכותו נפסק הפיצויים ו/או האיגוד להגיש ערעור על סכום הפיצויים אשר
נפסקו.
 .6כל ערעור יוגש בכתב ויהיה בו נימוקים מלאים להצדקת הערעור .לערעור יצורף העתק ההחלטה
עליה מוגש הערעור.
 .7ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי האיגוד תוך  10ימים מיום מתן פסק-הדין או מהיום
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שלאחר הדיון המשמעתי ושבו הודע לנאשם פסה"ד ע"י מזכירות האיגוד .אולם באם הנאשם נכח
בדיון המשמעתי ופסק-הדין ניתן במועד אחר ונשלח אליו בדואר ,בתוך  10ימים מהיום שרואים את
פסק-הדין כאילו נמסר לנאשם בהתאם להוראות בקשר למסירת הזמנה.
 .8ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי האיגוד במשך התקופה הנ"ל בצירוף דמי הערעור כפי
שיקבעו מפעם לפעם ע"י האיגוד.
 .9כיום הגשת הערעור ייחשב היום בו נתקבל הערעור במשרדי האיגוד .הוכחה לגבי תאריך הגשת
הערעור תשמש חותמת שתאשר קבלתו ו/או הקבלה על תשלום דמי הערעור בציון היום בו נרשם
הסכום בספרי הקבלות של האיגוד.
 .10ערעור המגיע למשרדי האיגוד לאחר התקופה של  10ימים כמוגדר לעיל או ללא דמי ערעור
כאמור לעיל ,יהא בטל ומבוטל ,זולת באם יוארך המועד להגשתו כמפורט בסעיף  11להלן.
 .11בקשת להארכת מועד להגשת ערעור תוגש על כל הנימוקים לתמיכה בה ונשיא בית-הדין
העליון יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי אם להיעתר לבקשה ,וזאת לאחר שיקבל את תגובת היועץ
המשפטי של האיגוד או מזכירות האיגוד לבקשה.

 .4הגדרות ופירוטים
א .אי-ידיעת התקנות
אי-ידיעת התקנות ,בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של האיגוד או כל נוהל של האיגוד לא
תשמש צידוק או הגנה.
ב .הרחקה
 .1הוטל על ספורטאי עונש של הרחקה לצמיתות ,יתחשב הוא כמוצא מהאיגוד ולא תהא הרשות
בידו לחזור ולהירשם כספורטאי אגודה כלשהי במסגרת האיגוד.
 .2ספורטאי המורחק לתקופה מסוימת ,אינו רשאי למלא כל תפקידים רשמיים באגודתו בתקופת
העונש.
 .3ספורטאי המורחק לתקופה מסוימת לא רשאי ליטול חלק בתחרויות של הנבחרת .למרות האמור
לעיל ,הספורטאי יכול לקבל רשות מנשיא ביה"ד העליון להשתתף בתחרויות הנבחרת ,וזאת לפי
שיקול דעתו של נשיא ביה"ד ובתנאי שהתקבלה המלצה או בקשה בעניין זה מהנהלת האיגוד.
ג .איסור ייצוג ומילוי-תפקידים רשמיים
הוטל על עסקן ,ממלא תפקיד או מאמן עונש כנ"ל ,לא יהא רשאי לייצג את אגודתו כלפי האיגוד
בכל תקופת ריצוי העונש ולא יוכל להופיע בשם האגודה בפני מוסד כלשהו של האיגוד או בפני כל
מוסד אחר.

ד .פיצויים וקנסות
 .1במקרה של גרימת נזק חומרי ,תהיה ועדת המשמעת רשאית להטיל על הפרט או האגודה אשר
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תורשע עקב גרימת הנזק  -נוסף לעונשה  -גם תשלום פיצויים לכיסוי הנזק שנגרם.
 .2פרט או אגודה אשר חויבו ע"י ועדת המשמעת של האיגוד ו/או ביה"ד העליון של האיגוד
בתשלום קנס ,חייבת לשלם את הקנס לקופת האיגוד לא יאוחר מ 30-יום מהיום שבו ניתן פסק-
הדין .לא שולם הקנס תוך המועד הנ"ל  -ישולם קנס כפול .לא שילמה אגודה את הקנס הכפול לאחר
 60יום ,רשאית ועדת המשמעת לפסוק לאגודה בנוסף לקנס הכפול ,כל עונש שימצא לנכון.
ה .מסירת הודעות על החלטות בתי-הדין של האיגוד  -ספורטאי
ניתנת החלטה של ועדת המשמעת או ביה"ד העליון במעמד נציג האגודה או הספורטאי שמדובר בו,
תחול אחריות לביצוע העונש מאותו הרגע על האגודה.
ו .מעשה בלתי ספורטיבי
 .1מעשה בלתי-ספורטיבי  -כל מעשה או ניסיון להשגת יתרון לאגודה בדרך בלתי-ספורטיבית
כדלקמן:
א .שידול או פיתוי עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן להשפיע על תוצאות תחרות ע"י מעשה או
הימנעות ממעשה העלול לגרום להכשלת ספורטאי.
ב .שימוש בכל או באיומים נגד ספורטאי ו/או מאמן ,אשר יגרום בפועל להשפעה על התנהגותם
הספורטיבית בתחרות.
ג .מעשה או מחדל אחר ,מכל סוג שהוא ,שהביא בפועל להכשלת אגודה בדרך בלתי -ספורטיבית.
ד .מתן שוחד ו/או קבלת שוחד בכסף או בשווה כסף על מנת להשיג יתרון בלתי מוצדק.
ה .ניסיון למתן שוחד ו/או ניסיון לקבלת שוחד ,בכסף או בשווה כסף על מנת לנסות להשיג יתרון
בלתי מוצדק.
ז .הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים
 .1חל איסור מוחלט על אגודה לקיים הפגנה של חברים ו/או אוהדים ליד משרדי האיגוד ו/או ליד
בתיהם ו/או משרדיהם של ממלאי תפקידים באיגוד.
 .2אי-קיום ההוראה הנ"ל יהווה עבירה והאגודה תועמד לדין משמעתי בגין עבירה זו.
 .3התקיימה הפגנה של אגודה ו/או אוהדי האגודה בעת דיוני ביה"ד העליון ,רשאי ביה"ד אם היו
המפגינים אוהדי המערער או האגודה המערערת ,לדחות את הערעור על הסף .אם היו המפגינים
אוהדי המשיב או האגודה המשיבה רשאי ביה"ד לקבל את הערעור ללא דיון.
ח .אחריות שילוחית
אגודה אחראית תמיד באחריות שילוחית לעבירות שנעשו ע"י ספורטאיה ,מאמנה ,עסקניה וממלאי
תפקידים בה ,אוהד או אוהדים ,לרבות באחריות שילוחית לניסיון לביצוע עבירה.
ט .היועץ המשפטי
כל מקום שנזכר בתקנון זה היועץ המשפטי הכוונה היועץ המשפטי של האיגוד ו/או בא כוחו ו/או מי
שהוסמך לכך ע"י הנהלת האיגוד.
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י .שיקולים בענישה
 .1האיגוד ינהל גיליון הרשעות קודמות ובו תרשמנה הרשעותיהם של הספורטאים והאגודות
והעונשים שנגזרו עליהם .ועדת המשמעת בבואה לגזור את עונשו של הנאשם תהא רשאית
להתחשב ,בין השאר ,בהרשעותיו הקודמות כאחד משיקוליה לעניין העונש.
 .2נאשם שהודה באשמה ,ועדת המשמעת תהא רשאית להתחשב ,בין השאר ,בעובדה זו כאחד
משיקוליה לעניין העונש.
 .3ועדת המשמעת תחמיר בדין בכל מקרה של עבירה משמעתית בה מעורב נאשם אשר בעת ביצוע
העבירה ייצג את ישראל או קבוצתו בשדה הספורט הבינלאומי.
יא .כללים במקרה של עבירות סמים
על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה בעניין אשר נושאו עבירת סמים יחולו ההוראות המפורטות
להלן:
 .1בכל עבירה הכלולה בתקנון פילה ( ) FILAלעניין שימוש בסמים אסורים ()ANTI-DOPING
יחולו כל התקנות של פילה ( ) FILAכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבירה ובכלל זה יחולו סדרי
הדין וכללי השימוע הנקובים בתקנון פילה ( ) FILAוכללי הענישה.
 .2בניגוד לאמור בכל מקום בתקנון זה ,במקרה של עבירת שימוש בסמים אסורים ,הרכב ועדת
המשמעת בבואה לדון בעבירת סמים כאמור יכלול בנוסף לדיין אחד של ועדת המשמעת אשר ישמש
כאב בית דין ,גם נציג ציבור מתחום השחייה ורופא .היה ולא תתאפשר ישיבה במותב של רופא,
יוכל אב בית הדין להורות כי את מקומו ימלא דיין משמעת אחר.
 .5רשימת עבירות (פרט)
א .התנהגות בלתי ספורטיבית
התנהגות בלתי ספורטיבית במהלך חימום או תחרות כולל בסמוך לבריכה.
ב .פגיעה בספורטאי יריב
ג .העלבת שופט
העלבת שופט ע"י ביטוי גס ,איום ,תנועות מעליבות ,יריקות ,דחיפות וכו'  -בין אם העבירה בוצעה
בעת התחרות לפני תחילתה או לאחר סיומה ובין אם העבירה בוצעה בגבולות הבריכה או בכל מקום
אחר ו/או הטחת דברי עלבון כנגד שופט בכל אמצעי התקשורת.
ד .פגיעה גופנית בשופט
פגיעה גופנית בשופט ,בין שהפגיעה בוצעה בעת תחרות לפני תחילתה או לאחר סיומה ובין
שהפגיעה בוצעה בגבולות הבריכה או בכל מקום אחר.
ה .השתתפות בקטטה
השתתפות בקטטה בה משתתפים שניים ויותר ,וזאת בין שהקטטה פרצה בעת תחרות לפני תחילתה
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או לאחר סיומה ,ובין שהקטטה פרצה בגבולות הזירה ,בדרך אליה וממנה.

ו .אי-ציות ספורטאי
סירוב ספורטאי לציית להוראות שופט.
ז .אי-ציות פעיל באגודה להוראות שופט
מניעתו או סירובו של פעיל באגודה לגשת לשופט ולציית לכל הוראה שתינתן לו ע"י שופט לצורכי
הניהול התקין של התחרות.
ח .השתתפות שלא כדין בתחרות
ספורטאי המשתתף בתחרות והוא:
 .1נמצא בעונש הרחקה.
 .2ספורטאי תחת שם אגודה שאינו רשום בה.
 .3משתתף בתחרות בניגוד להוראה מהוראות האיגוד.
 .4ספורטאי בקבוצת גיל שלפי תקנון התחרות אסור לו לשחות בה.
ט .הפרת סדר
הפרת סדר או התפרעות בכל צורה שהיא אם בבריכה ואם בסמוך אליה או במשרדי האיגוד או
במוסד הקשור באיגוד.
י .ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים
ביזוי מוסד ממוסדות האיגוד ו/או ממלאי תפקידי באיגוד בעת מילוי תפקידים ,בכל דרך שהיא,
לרבות ביטוי גס ,איומים  -תנועות מעליבות ,הפרת סדר או התפרעות.
יא .ביזיון בית-הדין
ביזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד לרבות:
 .1הפרת סדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.
 .2פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד מחבריו ו/או אחד ממלאי
התפקידים בו וזאת בין בע"פ ,בין בכתב ,בין באמצעי התקשורת למיניהם ובין באמצעי אחר כלשהו.
 .3אי-קיום ו/או ציות להחלטה או הוראה או פסק-דין של מוסד שיפוטי לרבות אי-ביצוע תשלומים
שחויב בהם.
 .4אי-הופעה למתן עדות או לחקירה עפ"י הזמנת ועדת המשמעת או ביה"ד העליון.
 .5מתן עדות שאינה דברי אמת וזאת ביודעין או שלא בתום לב.
 .6מתן תצהיר או הגשת תצהיר בו אינו דברי אמת ,וזאת ביודעין או שלא בתום לב.
יב .אי-התייצבות למתן עדות
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אי-התייצבות למתן עדות או לחקירה בפני ועדת המשמעת או ביה"ד העליון עפ"י בקשת האיגוד או
היועץ המשפטי .
יג .הפרת חובה ואי-קיום הוראה מחייבת
הפרת חובה המוטלת ע"י האיגוד ו/או מילוי אחר הוראה מהוראות תקנוני האיגוד או תקנוני המשנה
והנהלים ו/או אי מילוי הוראה מפורשת שניתנה ע"י מוסד ממוסדות האיגוד.
יד .עבירה על תקנון נבחרת ישראל ו/או נבחרות ישראל
הפרת חובה ו/או אי-מילוי הוראה של תקנון נבחרת ישראל ו/או אי-מילוי הוראה המחייבת במסגרת
נבחרת ישראל.
טו .שימוש בסמים אסורים
שימוש בסמים אסורים בהתאם לרשימות שמפרסם פילה ( ) FILAו/או ועדת הסמים של הועד
האולימפי הבין-לאומי מעת לעת.
טז .סיוע לשימוש בסמים אסורים
סיוע לשימוש בסמים אסורים ע"י מתן הוראה לספורטאי להשתמש בסמים אסורים ו/או התעלמות
ביודעין משמוש בסמים אסורים.
יז .אי-התייצבות לבדיקת שימוש בסמים
אי-התייצבות לבדיקת שימוש בסמים ו/או סירוב להיבדק בדיקה כאמור עפ"י הוראה מטעם גורם
מוסמך של האיגוד.
יח .ניסיון לביצוע עבירה
כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל דינו כדין ביצוע עבירה.

 .6רשימת העונשים (פרט)
נאשם שיורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות עפ"י תקנון זה יהא צפוי להיענש באחד או יותר
מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:
א .נזיפה
ב .קנס כספי עד .₪ 15,000 -
ג .איסור מילוי תפקיד באגודה החברה באיגוד לתקופה מחודש ימים ועד לצמיתות.
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ד .איסור מילוי תפקיד באיגוד ו/או בכל אחד ממוסדותיו מחודש ימים ועד לצמיתות.
ה .הרחקה מפעילות עד לחמש שנים.
ו .הרחקה לצמיתות.
ז .ועדת המשמעת רשאית לגזור על עסקנים ,מאמנים וממלאי תפקידים באגודות עונש איסור
הימצאות בתחום תחרות ו/או איסור למלא תפקיד באגודה לתקופות המקבילות לתקופות ההרחקה של
ספורטאים.
ח .ועדת המשמעת מוסמכת להטיל בנוסף ו/או במקום עונש ,חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים
בהוצאה כספית או בעלי משמעות חינוכית או הסברתית.

 .7רשימת העבירות (אגודה)
א .אי-מתן הגנה
אי-מתן הגנה לספורטאי או שופט או פעיל בתחרויות המאורגנות ע"י האגודה.
ב .שיתוף ספורטאי שלא כחוק
שיתוף ספורטאי הנמצא בעונש לרבות הרחקה ו/או ספורטאי הרשום באגודה אחרת ו/או שיתוף
ספורטאי בניגוד לתקנון האיגוד ונהליו ו/או שיתוף ספורטאי בניגוד להוראה מהוראות האיגוד.
ג .ארגון תחרויות בשיתוף אגודה שאינה מסונפת לאיגוד ו/או אגודה מחו"ל
ארגון תחרויות תוך שיתוף אגודה שאינה מסונפת לאיגוד ו/או אגודה מחו"ל ללא קבלת רשות
מוקדמת מאת האיגוד.

ד .הזמנת אגודה מחו"ל או עריכת מסע לחו"ל ללא אישור האיגוד
הזמנת אגודה מחו"ל או יציאה לחו"ל לתחרות ללא קבלת רשות האיגוד או בניגוד לתנאי האישור
או תחת שם לא לה.
ה .הפרת חובה ואי-קיום הוראה מחייבת
הפרת חובה המוטלת ע"י האיגוד ומוסדותיו ו/או אי-מילוי אחר הוראה מהוראות תקנוני האיגוד
ונהליו ו/או מילוי הוראה מפורשת שניתנה ע"י מוסד ממוסדות האיגוד או בעלי התפקידים
המוסמכים.
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ו .עבירות בענייני כספים
עבירה על הוראת האיגוד בכל הנוגע לענייני כספים לרבות :אי-תשלום מיסים וחיובים אחרים
במועד.
ז .התנהגות בלתי-ספורטיבית
התנהגות בלתי-ספורטיבית בעת תחרות לפני תחילתה ,לאחר סיומה או בכל מועד אחר.
ח .פגיעה בשופט או פעיל או בספורטאים ע"י אוהד או אוהדים
פגיעה בשופט או פעיל ו/או פגיעה בספורטאים ו/או בממלאי תפקידים ע"י אוהד או אוהדים בין
בתחרות או בסביבתה ,או בכל מקום אחר בין אם הפגיעה אירעה לפני תחילת התחרות ,תוך כדי
מהלכה ,לאחר סיומה או בכל מועד אחר.
ט .עבירה על תקנון נבחרת ישראל
הפרת הוראות מהוראות תקנון נבחרת ישראל.
י .סיוע לעבירה על תקנון נבחרת ישראל
סיוע להפרת הוראה מהוראות תקנון נבחרת ישראל ו/או הפעלת לחץ או מתן הוראה לספורטאי
מספורטאי האגודה שהוזמן לסגל הנבחרת לא להתייצב לאימון הסגל ו/או לתחרות של נבחרת
ישראל.
יא .מעשה בלתי-ספורטיבי
מעשה בלתי-ספורטיבי לרבות אחריות שילוחית למעשה בלתי-ספורטיבי.
יב .בזיון בית-הדין
בזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיות של האיגוד לרבות:
 .1הפרת הסדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.
 .2פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד מחבריו ו/או אחד ממלאי
התפקידים בו וזאת בין בע"פ ,בין בכתב ,בין באמצעי התקשורת למניהם ובין באמצעי כלשהו אחר.
 .3אי-קיום ו/או אי-ציות להחלטה או הוראה ,או פסק-דין של מוסד שיפוטי לרבות אי-ביצוע
תשלומים שהאגודה חויבה בהם.
 .4הגשת תצהיר שהאמור בו אינו דברי אמת וזאת ביודעין או שלא בתום לב.
יג .סיוע לשימוש בסמים אסורים
סיוע לשימוש בסמים אסורים ע"י ספורטאי או ספורטאים בין בדרך של המרצת הספורטאי לנטילת
הסמים הממריצים ובין בדרך של התעלמות מנטילת סמים הממריצים ו/או אי-דיווח לאיגוד על
שימוש בסמים ממריצים ע"י ספורטאי מספורטאי האגודה.
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יד .הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים
הפגנת ספורטאים ו/או אוהדים של אגודה ליד משרדי האיגוד ו/או ליד בתיהם ו/או משרדיהם של
ממלאי תפקידים באיגוד.
טו .הטחת דברי עלבון כנגד שופט באמצעי התקשורת
אגודה תהיה אחראית להטחת דברי עלבון כנגד שופט בכל עת ,באמצעי התקשורת בין אם דברי
העלבון פורסמו בשמה או מטעמה ובין אם פורסמו ע"י ממלא תפקיד באגודה ,אלא אם הוכיחה
האגודה לועדת המשמעת כי הדברים נעשו שלא על דעתה וללא הסכמתה של האגודה וכי הסתייגה
מהפרסום האמור בפומבי.
טז .הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של האיגוד באמצעי התקשורת
הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של האיגוד או חבריהם בכל עת ,באמצעי התקשורת .אגודה תהיה
אחראית להטחת דברי עלבון כאמור לעיל בין אם דברי עלבון אלה פורסמו בשמה או מטעמה ובין
אם פורסמו ע"י ממלא תפקיד באגודה ,אלא אם הוכיחה האגודה לועדת המשמעת כי הדברים נעשו
שלא על דעתה וללא הסכמתה של האגודה וכי הסתייגה מהפרסום האמור בפומבי.
יז .ניסיון לביצוע עבירה
כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל דינו כדין ביצוע עבירה.

 .8רשימת העונשים (אגודה)
אגודה שתורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות המפורטות ברשימת העבירות עפ"י תקנון זה תהא
צפויה להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:
א .קנס כספי עד.₪ 80,000 -
ב .איסור קיום תחרויות לתקופה של עד  3שנים.
ג .הפסקת פעילות לצמיתות.
ד .הורדה לליגה נמוכה יותר במסגרת תחרויות הליגה או בדירוג האגודות שמכין האיגוד.
ה .ועדת המשמעת מוסמכת להטיל בנוסף ו/או במקום עונש ,חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים
בהוצאה כספית או בעלי משמעות חינוכית או הסברתית.
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נספח ג'

"תקנון בית-הדין העליון"

תקנון בית-הדין העליון
אושר בישיבת הנהלה ביום 14.10.2011
תקנון בית-הדין העליון
איגוד ההאבקות בישראל (ע"ר)
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 .1הגדרות
בתקנות אלה:
"איגוד"  -איגוד ההאבקות בישראל.
"בית-הדין"  -בית-הדין העליון של איגוד ההאבקות בישראל.
"ועדת המשמעת"  -ועדת המשמעת של איגוד ההאבקות בישראל.
"החלטה"  -לרבות צו סופי ,זמני או ביניים ,פס"ד סופי ,זמני או ביניים.
"כתב ערעור"  -לרבות בקשה וכתב תביעה.
 .2סמכויות בית הדין ותפקידיו
א .בית-הדין הוא הערכאה השיפוטית העליונה של האיגוד ,וכפוף לאמור להלן ,הוא מוסמך לדון
בכל בקשה או ערעור.
ב .בית-הדין יתן כל החלטה הנראית בעיניו צודקת והכל בכפוף לתקנוני האיגוד ונהליו.
ג .מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות של ועדת המשמעת.
ד .מתן פרושים לתקנון האיגוד לפי בקשת הנהלת האיגוד.
ה .מתן חנינה לספורטאים ולאגודות.
ו .מתן החלטה בכל סכסוך בין אגודות חברות באיגוד בינן לבין עצמן או בינן לבין האיגוד.
ז .החלטה לעניין סמכות המוסד לבוררות.
ח .כל החלטה של בית-הדין אם לא נאמר בה אחרת ,תהיה סופית.

 .3הרכב בית-הדין
א .דייני בית-הדין ונשיא בית-הדין יבחרו ע"י האסיפה הכללית של האיגוד אחת ל 4-שנים.
ב .כל עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת ימשיכו דייני בית-הדין ונשיא בית-הדין בתפקידם.
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ג .הודיע נשיא בית-הדין או מ"מ הנשיא שנבצר מדיין למלא את תפקידו באופן קבוע תמנה האסיפה
הכללית דיין אחר במקומו.
ד .בית-הדין ימנה לפחות  3דיינים ולא יותר מ 5-דיינים ובכלל זה נשיא בית-הדין.
ה .הנשיא ימנה מ"מ קבוע וכן יקבע את אב בית-הדין לכל הרכב וכן את ההרכב של  3דיינים לכל
עתירה.
ו .הנשיא ימנה את חברי המוסד לבוררות וכן יקבע בורר/בוררים בכל תביעה שתוגש והכול כאמור
בתקנון המוסד לבוררות של האיגוד.
ז .בית-הדין של שלושה יהיה מוסמך לדון ולהחליט כשמשתתפים בו לפחות שניים מחבריו.
ח .ישב בית-הדין בהרכב זוגי ולא בא לידי הסכמה על החלטה כל שהיא יצרף אליהם הנשיא שופט
או שופטים אשר לא ישבו קודם לכן בדין באותו עניין וכל החלטה תתקבל פה אחד או ברוב דעות.
הרכב זה לא יהיה חייב להזדקק לראיות חדשות או נוספות.
 .4סדרי הדיון
א .סדרי הדיון יקבעו על-ידי בית-הדין בכל עניין ועניין הבא לפניו אם לא נקבע אחרת בתקנות אלה.
ב .מבלי לפגוע בעיקרי הצדק הטבעי ,אין בית-הדין כפוף לדיני הראיות.
ג .הגשת כתב ערעור:
 )1כתב ערעור יוגש לבית-הדין בכתב וחייב להכיל נימוקים מפורטים.
 )2כתב ערעור יכלול את שם המערער ,ההחלטה עליה מערערים או כל מסמך עליו מסתמכים וכן
יפוי כח של טוען בשם אגודה.
 )3כתב ערעור יוגש במסירת  3העתקים ממנו למזכירות האיגוד בצירוף העתקים נוספים כמספר
המשיבים בערעור ובצירוף אגרה בסכום שיקבע מדי פעם ע"י הנהלת האיגוד.
ד .מזכירות האיגוד תעביר את כתב הערעור לנשיא בית-הדין אשר יקבע את ההרכב של בית-דין.
בית-הדין יתכנס תוך  30יום ממועד הגשת כתב הערעור .לא התכנס בית-הדין תוך  30יום יציין
נשיא בית-הדין את הנימוקים לכך.

38

ה .קבע נשיא בית-הדין את המועד לדיון תודיע המזכירות לבעלי הדין את המועד לפחות  3ימים
קודם למועד הקבוע.
ו .בית-הדין לא ישמע עדויות בעניינים הנדונים לפניו ,אלא רק במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעתו
הבלעדית ,כאשר יש סיבות המצדיקות שמיעת עדויות בפני בית-הדין.
ז .המערער לא יטען ולא יקבלו מפיו נימוק ערעור שלא פורט בכתב הערעור ,אלא ברשות בית-הדין.
אולם ,בית-הדין ,בבואו להחליט בערעור ,לא יהיה מוגבל לנימוקי ערעור שפורטו בכתב הערעור או
שנטענו בבית-הדין.
ח .בית-הדין רשאי ,אם יראה לנכון ,לדחות את הערעור לאור אי-הופעת המערער ,אולם רשאי הוא
אף לדון בערעור על-סמך נימוקי הערעור בכתב ולפסוק לגופו של עניין.
ט .הדיון בערעור אינו מעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים ,אלא אם הורה הגוף שנתן את
ההחלטה אחרת או אם בית-הדין הורה אחרת.
י .כל צד להליך המשפטי בפני בית-הדין יהא רשאי להיות מיוצג על-ידי בא כוח מוסמך ועליו להציג
יפוי-כוח ערוך וחתום כדין.
יא .החלטות בית-הדין יינתנו בכתב לצדדים.
 .5הוצאה לפועל
החלטות בית-הדין יוצאו לפועל על-ידי הנהלת האיגוד או על-ידי מזכירות האיגוד או על-ידי
האגודות או בכל דרך אחרת כפי שיחליט בית-הדין.
 .6תוקף תחולה ושינויים
א .תוקף תקנון זה מיום .14.10.2011
ב .התקנון חל על כל חברות העמותה ,ספורטאים הרשומים בעמותה ,מדריכים ומאמנים של
ספורטאים הרשומים בעמותה ,כל בעלי התפקידים בעמותה ואצל חברות העמותה וכן על מוסדות
העמותה.
ג .שינויים ותיקונים בתקנון זה יעשו באישור האסיפה הכללית של איגוד השחייה.
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"תקנון המוסד לבוררות"

תקנות המוסד לבוררות
אושר בישיבת הנהלה ביום14.10.2011
תקנון המוסד לבוררות
איגוד ההאבקות בישראל (ע"ר)

 .1המוסד לבוררות
א .הגדרה:
המוסד לבוררות הינו מוסד ממוסדות השיפוט של איגוד ההאבקות בישראל (להלן" :האיגוד").
ב .הרכב המוסד לבוררות:
 )1חברי המוסד לבוררות ,מספרם ,משך כהונתם ושכרם המרבי יקבעו ,מידי פעם ,ע"י נשיא ביה"ד
העליון של האיגוד.
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 )2חברי המוסד לבוררות חייבים להיות משפטנים.
ג .תחולה:
תקנון המוסד לבוררות חל על כל האגודות הרשומות באיגוד והפעילים באגודות ,על כל הספורטאים
הרשומים באיגוד ,ועל כל המאמנים השופטים והפעילים.
ד .הסכם בוררות:
דין תקנון זה כדין הסכם בוררות לכל דבר ועניין ,והוא מהווה שטר בוררין.
 .2נושאי הבוררות
א .כל סכסוך שבין אגודה לספורטאי ,ובין ספורטאי לאגודה המתייחס לרישום ,העברות ושחרורים.
ב .כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין אגודה לספורטאי או מאמן.
ג .כל סכסוך בין אגודה לאגודה הנובע מהסכם ביניהן ועניינו במישרין או בעקיפין רישום והעברה
של ספורטאי.
ד .כל סכסוך בין מאמן למאמן ,בין ספורטאי לספורטאי ובין ספורטאי למאמן.
 .3בוררות חובה
כל סכסוך כמפורט בסעיף  2דלעיל יובא לדיון אך ורק במסגרת המוסד לבוררות.
 .4הרכב
א .בכל סכסוך המובא בפני המוסד לבוררות ידון בורר יחיד מקרב חברי המוסד לבוררות.
ב .בורר יחיד כאמור ימונה ע"י נשיא ביה"ד העליון של האיגוד.
ג .נשיא ביה"ד העליון רשאי לקבוע עפ"י המלצה של היועץ המשפטי של האיגוד כי במקרים
מיוחדים ידון הסכסוך בפני שלושה בוררים שימונו על-ידו מקרב חברי המוסד לבוררות.
 .5האיגוד כצד לבוררות
א .הובא סכסוך להכרעת מוסד הבוררות רשאי היועץ המשפטי של האיגוד להצטרף כצד לבוררות,
אם לפי שיקול דעתו יש צורך בכך לשם דיון בבעיות עקרוניות הנוגעות לאיגוד.
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ב .במידה והיועץ המשפטי של האיגוד סבור שתובענה לבוררות שהוגשה במזכירות האיגוד אינה
בסמכות המוסד לבוררות יביא את שאלת הסמכות להכרעת בית-הדין העליון ועד להכרעה לא תועבר
התובענה לבורר.
 .6נוהל הגשת כתבי טענות
א .כל דיון בפני המוסד לבוררות יפתח בהגשת כתב תובענה למזכירות האיגוד כשהוא מודפס במספר
עותקים השווה למספר הנתבעים בתוספת  3עותקים.
ב .במעמד הגשת התובענה תשולם אגרת בוררות ושכ"ט בורר כאמור בתקנון זה.
ג .מזכירות האיגוד תעביר לנשיא ביה"ד העליון כל תובענה כאמור לעיל ,מיד לאחר קבלת התובענה
למעט במקרה כאמור בסעיף  5ב'.
ד .נשיא ביה"ד העליון של האיגוד ימנה בורר מבין חברי המוסד לבוררות לדיון בתובענה ויעביר
אליו את התובענה בצרוף כתב מינוי לכהן כבורר.
ה .מזכירות האיגוד תעביר העתק מכתב התובענה וכתב המינוי אל הצדדים שבתובענה וכן אל היועץ
המשפטי של האיגוד.
ו .המשיבים לתובענה רשאים להגיש את תגובתם בכתב לבורר וימציאו העתק תגובתם לצדדים
האחרים ,לרבות היועץ המשפטי של האיגוד ,כל זאת עד למועד הדיון הראשון בתובענה.
 .7מועדי הדיון
א .מועדי הדיון בפני הבורר יקבעו ע"י הבורר.
ב .ההזמנה לצדדים תימסר באמצעות מכתב רשום ,מברק ,בהודעה בע"פ במעמד הצדדים או שיחה
טלפונית אישית.
 .8סמכויות הבורר ופסק בורר
א .הבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי ו/או לדיני הראיות וסדרי-הדין המקובלים ,והוא ידון עפ"י
חוק הבוררות ,תשכ"ח 1968-וכלליו שבתוספת לחוק תוך יישום כל האמור בתקנוני האיגוד ונספחיו
וכל מסמך הנערך על-פיהם.
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ב .הבורר מוסמך ליתן פסק ביניים בכל עניין שידון בפניו.
ג .החליט הבורר על העברתו של ספורטאי ,תכלול החלטתו את תנאי העברה של הספורטאי לרבות
הסכום בגין ההעברה ומועדי ביצוע החלטתו .החלטה של בורר כאמור תעשה אך ורק במסגרת
הסמכויות המוגדרות לו לפי תקנון ההעברות של האיגוד.
ד .הבורר רשאי לפסוק בהחלטתו כי אגרת הבוררות ו/או שכ"ט הבורר אשר שולמה ע"י התובע
כולה או חלקה תוחזר לו ע"י הנתבע באם ניתן פסק בוררות לטובת התובע.
ה .החלטת הבורר תינתן בכתב ותהא סופית ומחייבת.
 .9אי-קיום פסק בורר
א .אי-קיום פסק בורר על-ידי קבוצה ו/או ספורטאי ו/או מאמן תוך המועד שנקבע בפסק הבורר
יהווה עבירה משמעתית אשר תובא לדיון בפני ועדת המשמעת של האיגוד.
ב .ועדת המשמעת תהיה רשאית לפסוק לקבוצה ו/או לספורטאי ו/או למאמן אשר לא קיימו את פסק
הבורר עונש של אחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון המשמעת של האיגוד.
 .10אגרה ושכ"ט הבורר
א .כל המגיש תובענה חייב לשלם בעת הגשת התובענה ,אגרת בוררות בסכום שיקבע מעת לעת ע"י
הנהלת איגוד השחייה (להלן" :אגרת בוררות") וכן את שכר טרחת הבורר ,בסכום שיקבע מעת לעת
ע"י ביה"ד העליון (להלן" :שכ"ט הבורר").
ב .הבורר יקבע את שכר טרחתו אשר לא יעלה על שכ"ט הבורר כאמור בס"ק א' דלעיל ,ומי
מהצדדים חייב בתשלומו.
ג .במקרים יוצאים מהכלל יהא הבורר רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי לוותר על שכ"ט אם
הנסיבות מצדיקות לעשות כן ,ובמקרה כנ"ל יוחזר שכ"ט הבורר למגיש התובענה.
 .11תוקף ,תחולה ושינויים
א .לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו בהנהלת האיגוד ביום .14.10.2011
ב .הנהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות בתקנון זה.
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