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תקנון ועדת המשמעת של איגוד המאמנים בישראל

הגדרות :.1

המוסמכיםמדריכיםהכדורגל/מאמניכלאתבתוכומאגדאשראיגוד–"המאמנים"איגוד
הפועלים בשירות קבוצות/אגודות החברות בהתאחדות לכדורגל.

מדריךו/ואוכמאמןלשמשכחוקהוסמךאשרפעילמדריךאומאמן-איגוד""חבר
בענף  הכדורגל.

המאמנים.איגודלתקנון11בסעיףכקבוע-משמעת""ועדת
היסוד.לתקנון1בסעיףכקבוע-לכדורגל""התאחדות

:תוקף תחולה ושינויים

תוקף.1

כל שינוי בסעיפי תקנון זה הינו בסמכות הנהלת איגוד המאמנים ..1
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות תקנון המשמעת של ההתאחדות לתקנון ..2
תקנון זה יישאר בתוקפו עד שיבוטל או ישונה ע"י האיגוד..3
תחולה.2
באיגוד.החבריםהמאמנים/המדריכיםכלעליחולזהתקנון.1

שינויים.3

התקבלשהשינויובלבד,זהבתקנוןסעיףכלשלשינויעללהחליטרשאיתהאיגודהנהלת.1
לכלבכתבנשלחהכאמור,השינויאודותשהודעהובתנאי,ההנהלהמחברי2/3שלברוב
מראש.יום14ההנהלהחברי

השינוי לא יהיה רטרואקטיבי..2
,האיגודשלבחוזרפרסומוידיועלההתאחדותהנהלתאישורעםחוקיתוקףיינתןלשינוי.3

אשר יופץ בין המאמנים , ו/או באמצעות פרסומו באתר האינטרנט של האיגוד.

הרכב ועדת המשמעת.1

–להלןיקרא,אשרהמאמניםאיגודלתקנון11בסעיףכאמורתיבחרהמשמעתועדת.1
"תקנון איגוד המאמנים".

אחדחברנעדר,חבריםשלושהשלבהרכבוענייןענייןבכלכללבדרךתפעלהמשמעתועדת.2
מההרכב , רשאית ועדת המשמעת לפעול בהרכב של שני חברים .

לגביוהןההרשעהעצםלגביהןבדעותיהםנחלקווהםחבריםשנישלבהרכבהוועדהישבה.3
חומרת העונש תקבע דעתו של המקל .

הליכים משמעתיים.2

.זהתקנוןע"יייקבעוהמשמעתועדתשבסמכותוהעונשיםהדיןסדרי.1.1
עללהחליטהסמכותתהאהאיגודשלהמשמעתלועדתלו,ובנוסףלעילבאמורלפגועמבלי.2

השהיית חברות ו/או הקפאת חברות  ו/או ביטול חברות של כל חבר איגוד.
כמו"כ תהא ועדת המשמעת רשאית להחליט על איסור חידוש או סירוב מתן חברות באיגוד..3
מדוברשלאובלבדבאיגוד,חברשאינומאמן/מדריךעליחולולאהמשמעתתקנוןהוראות.4

במאמן/מדריך שהנו פעיל.
5.
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הוועדהעבודתהליכי.4

אדםוכלבאיגודחברכלעדותלמסירת,דעתהשיקוללפילהזמיןרשאיתהמשמעתועדת.1
ועדתבהזמנתכמפורטשייקבעובמקוםבמועדלהופיעהמוזמןועללהתאחדותהקשור

המשמעת .
ענישהותגרורהמשמעתועדתכביזיוןתחשב,המשמעתועדתהזמנתפיעלהופעהאי.2

בהתאם להוראות תקנון זה /או תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל .
בהעדרוהתלונהאתלבררהמשמעתועדתרשאית,כדיןשהוזמןלמרותהנאשםהופיעלא.3

על פי חומר הראיות שהוגש בפניה .
בהחלטתולקבועלידהשתועברבקשהפיעלהדיוןמועדאתלדחותרשאיתהמשמעתועדת.4

ביניים את דין הנאשם עד למתן החלטה סופית .
החלטות ועדת המשמעת נכנסות לתוקפן עם חתימתן על ידי חברי הוועדה ..5
כל החלטות ועדת המשמעת יועברו לידי היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל ..6
ועדת המשמעת היא ריבונית ועצמאית בדיוניה ובהחלטותיה ..7
לקבלתבכפוף,ההתאחדותשלהעליוןביה"דבפנילערעורניתנותהמשמעתועדתהחלטות.8

רשות ערעור מנשיאות ביה"ד העליון .
,ההחלטהאתלאשרהעליוןביה"דרשאי,המשמעתועדתשלהחלטהעלערעורהוגש.9

שלהגשתועצם,בעיניושתראהכפיאחרתהחלטהכללתתאולשנותה,אולבטלה
יושההאויבוטלכןאםאלאבתוקףיישאראשרהעונשריצויחובתאתתשנהלאהערעור

או ישונה על ידי ביה"ד העליון של ההתאחדות .
אולם,ישראלבמדינתהנהוגיםהראיותדיניואוהדיןלסדריקשורהאינההמשמעתועדת.10

תדון בכל עניין לפי תקנוני ההתאחדות המחייבים .
עלאוהאיגודשלהמשפטיהיועץידיעלאולהתוגשאשרתלונהבכלתדוןהמשמעתועדת.11

ידי התובע של ההתאחדות לכדורגל או על ידי היועץ המשפטי של ההתאחדות .
שלבהחלטהההתאחדותלהנהלת,חבריהשלבהחלטההאיגודלהנהלתנתונההתלונהזכות.12

חבריה וליו"ר האיגוד .
ביצועהמועדבציוןהנטענתהעבירהשלועובדתימלאתיאור,האפשרככלתכלולהתלונה.13

,שמות המעורבים בה ואסמכתאות ככל שניתן .
אוהאיגודיו"רידיעלואולאיגודהמשפטיהיועץידיעלהמשמעתבוועדתתיוצגהתביעה.14

עלתלונהוהוגשהבמידהההתאחדותתובעידיעלואוהאיגודבהנהלתהחברמטעמונציג
ידי גוף מקרב מוסדות ההתאחדות לכדורגל , הנאשם יהיה מיוצג על ידי עצמו בלבד .

מהות,הנאשםפרטיאתבתוכהותכלולרשוםבדוארהאיגודידיעלתשלחלדיוןהזמנה.15
העבירה וסעיף העבירה ,בזימון יתבצע בהתאם לקבוע בתקנון המשמעת של ההתאחדות .

תחליטכןאםאלא,הראשוןבדיוןורקאךראיותותקבלעדויותתשמעהמשמעתועדת.16
לעשות כן בדיון נדחה , לוועדה תהא הסמכות ליתן החלטת ביניים .

על הנאשם להופיע אישית בפני ועדת המשמעת , והמאמן ייצג את עצמו ..17
במידה,במקומוולאלכדורגלההתאחדותשלהמשמעתתקנוןאתלהשליםבאזהתקנון.18

,זהבתקנוןהמנויותהעבירותבגיןההתאחדותשלהמשמעתועדתבפנילדיןיעמודוהמאמן
לא ניתן יהיה להעמידו לדין .

שישובמידהזהתקנוןהוראותעלגוברותלכדורגלההתאחדותשלהמשמעתתקנוןהוראות.19
ההתאחדותשלהמשמעתתקנוןהוראותיגברוהוראהאובהשלמהצורךואוסתירה

לכדורגל .
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ערעורים.5

רשותולבקשהעליוןביה"דלנשיאותלפנותרשאיותההתאחדותוהנהלתהאיגודהנהלת.1
לערער על החלטת ועדת המשמעת .

עללערעררשותולבקשהעליוןביה"דלנשיאותלפנותרשאייהיהבדיןהורשעאשרנאשם.2
החלטת ועדת המשמעת .

בבקשת הערעור ובדיוניו יהיה רשאי הנאשם להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו ..3
מתןמיוםימים10מאשריאוחרלאההתאחדותלמשרדיתוגשערעוררשותבקשת.4

,להנענתהביה"דונשיאותזהבסעיףכאמורבקשההוגשה,המשמעתועדתשלהחלטתה
תחשב הבקשה כערעור עצמו וביה"ד ידון בה בהתאם להחלטת הנשיאות .

לערעורהנימוקיםכלאתותכלולמודפסיםהעתקיםבחמישהתוגשערעוררשותבקשתכל.5
וכן העתק מההחלטה נשוא הערעור .

בהתאםההתאחדותשלהעליוןביה"דידיעלידונוהמשמעתועדתהחלטותעלערעורים.6
לתקנון ביה"ד בשינויים המחויבים על פי העניין ובהתחשב בהוראות תקנון זה .

הנהלתעליושהחליטהבסכוםערעוראגרתתשלוםבדבראישוריצורףערעורלכל.7
ההתאחדות .

ועונשיםעבירות.6

מהעבירותיותראובאחתיורשעאשרבאיגודאחרתפקידממלאאוהאיגודהנהלתחבר,איגודחבר
המפורטות להלן יהא צפוי להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים בפרק זה .

:העבירותרשימת.1

הרשעה על שימוש בסמים ואו הופעה בתפקיד תחת השפעה של סמים אסורים או במצב שכרות.1
הרשעה בעבירה פלילית בפסק דין חלוט ..2
קבלת שוחד או ניסיון לקבלת שוחד או טובת הנאה כלשהי ..3
התנהגות בלתי ספורטיבית ולא מוסרית במגרש ומחוצה לו ..4
התנהגות בלתי הולמת של מאמן כדורגל במגרש ומחוצה לו ..5
פעילותמכלאוטומטיתהחבריושההזהבמקרה,אחרגורםשללשימושוהחברתעודתמסירת.6

באיגוד עד לסיום ההליכים המשמעתיים נגדו .
חבר איגוד הפועל כנגד מטרות האיגוד ..7
הפרה של אחד מסעיפי הנוהג והנוהל של התנהגות חברי האיגוד הקבועים בתקנון זה ..8
שלהטובבשם,באיגודהנהלהחברשלהאיגודשלהטובבשםפגיעהו/אועלבונותהטחת.9

ההתאחדות או באחד ממוסדות או ממלאי התפקידים בה בכל הקשור למילוי תפקידם .
מאמן/שלהתפטרותואופיטוריהליךהשלמתלפניבמועדוןואוהאגודהההעסקהחוזהחתימת.10

ביןבמחלוקתהנמצאבמקרההאיגודיו"ראישורללאעבודהוהתחלתבאיגודהחברמדריך
המאמן הקודם לאגודה .

אי התייצבות ללא כל סיבה מספקת לפני הנהלת האיגוד לבירור סוגיה הקשורה למילוי תפקידו ..11
מוסדכלבפניאוכעדואוכנאשםהמשמעתועדתבפנימספקתסיבהכלללאהתייצבותאי.12

מהמוסדות השיפוטיים של ההתאחדות .
שבפניומיכלבפנילבבתוםשלאסותרתעדותמתןאוכוזבתעדותמתן,עדותלמתןסירוב.13

נקרא למסור עדות .
ביזיון ועדת המשמעת או כל מוסד שיפוטי אחר של ההתאחדות ..14
השתתפות בהימורים בלתי חוקיים ..15
האיגודתקנוןפיועלהאיגודהנהלתהחלטתפיעלשנקבעבגובהחברמיסיתשלוםאי.16

וההתאחדות לכדורגל .
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בשניםפעילמאמןהיותואףעלשעברולשניםהאיגודבתקנוןהקבועיםחברמיסיתשלוםאי.17
אלו.

הפרה הוראה מתקנון האיגוד ואו מהוראות הנהלת האיגוד ואו מי שהוסמך על ידה ..18
ולתקינותהבחירותלהליךהפרעהואוהמאמניםאיגודלמוסדותהבחירותטוהרעלעבירה.19

הבחירות למוסדות האיגוד .

:העונשיםרשימת.2

התראה ..1
נזיפה ..2
קנס כספי ..3
הרחקה ואו השעיה ואו קנס כספי על תנאי ..4
להטיל חיוביים חינוכיים ללא הרשעה ..5
החלוזאתהמשמעתועדתידיעלשתיקבעלתקופההאיגודשלמסגרתבכלמפעילותהשעיה.6

משבועיים ימים ועד לחמש שנים .
הרחקה משורות איגוד המאמנים לצמיתות  ..7

האיגודלחבריונוהלנוהג–שונותהוראות.7

חבר האיגוד יהיה כפוף לתקנוני האיגוד ולתקנוני ההתאחדות לכדורגל..1
חבר האיגוד ישמש דוגמא ומופת , וינהג בנימוס  ובסבלנות, כלפי זולתו..2
חבר האיגוד ינהג בשחקניו בדרך ארץ וכבוד ראויים..3
תפקידיםבעלילרבותחיצוני,גורםכלכלפיבוטהבשפהמשימושימנעהאיגודחבר.4

בקבוצות, הורי שחקנים, אוהדי הקבוצות, שופטים, וכלי התקשורת השונים.
חבר האיגוד יימנע מכל אקט של אלימות (מילולית ו/או פיזית) כלפי זולתו..5
יחסהגינות,שלשמירהתוךומקצועיות,מסירותבנאמנות,תפקידואתיבצעהאיגודחבר.6

של חברות וכבוד כלפי הזולת וכלפי עמיתיו למקצוע.
עמיתיושלהאחרתו/אוהמקצועיתיכולתםבגנותפומביותבהתבטאויותיימנעהאיגודחבר.7

לאיגוד.
רקעעלהוא,באשרגורםכללרעהיפלהולאגזענית,התנהגותכליוקיעהאיגודחבר.8

מוצאו.
חבר האיגוד לא יסית לגזענות, ויטיף לאחווה וסבלנות..9

שלהיסודערכיואתהדיןאתנוגדתבושהפעילותבמקוםמלעסוקיימנעהאיגודחבר.10
הדמוקרטיה וחוקי מדינת ישראל.

זאתובכללומכובדת,ראויהבהופעה,קבוצתומשחקיו/ואולאימונייופיעהאיגודחבר.11
יימנע, מהגעה בכפכפים, לבוש מרושל, וחולצות עם כיתוב לא ראוי.

באמצעותזאת,ובכללגבוהה,מקצועיתרמהעללשמורידםשעלכליעשוהאיגודחבר.12
השתלמויות, קריאת עלונים, וכיוצא בזאת.

העמיתאםאלאלכדורגל,בהתאחדותקבוצהבכללמקצועעמיתויחליףלאהאיגודחבר.13
יו"רהוראתפיעליפעלהאיגודחבראזיכאמור,הסכמתונתןלאהעמיתואם,לכךהסכים

זכויותיוהובטחוו/אויוסדרוו/אוהוסדרוכיסבראםרקכאמור,אישורייתןוהלההאיגוד,
של חבר האיגוד היוצא ממעבידו.


