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ת אמצעי המשמעת במקרה של הפרת הקוד האתי תקנון האכיפה של המנהלת נועד להסדיר את אופן הטל

 .רגלשל מנהלת הליגות לכדו

  

 ושב ראש המנהלתיהגדרות וסמכות פרק א': 

 

  –זה בתקנון   .1

בנוסחו האחרון כפי שיאושר מעת לעת על  הקוד האתי של מנהלת הליגות בכדורגל -"הקוד האתי" 

  ;המנהלתקטוריון דירידי 

 ;הפרה של הוראה מהוראות הקוד האתי -"הפרה"      

מי  לרבותשל מנהלת הליגות בכדורגל  כהגדרתם בקוד האתי -"בעלי תפקיד"  ,"בעלי קבוצה"

   שמשמש בפועל בתפקידים מסוג זה גם ללא מינוי רשמי;

  קבוצה תישא  ;האתי הקודהוראות פעל בניגוד לאשר  או תאגיד,אדם , בין אם גורם -"מפר" 

 או שחקנים או כל גורם אחר הפועל מטעמה, באחריות להפרות בעלי תפקיד או בעלי הקבוצה

 ;ותיחשב לעניין זה כמפרה

 .ל מנהלת הליגות לכדורגל או נציגוהיועץ המשפטי ש –"היועץ המשפטי" 

  - "נציג הציבור" 

שהוא בעל ניסיון  (  אדם בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, אוא)
 מצטבר של חמש שנים או יותר באלה:

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר  (1)
 בשירות הציבורי;

או מסחריים, \בתפקיד בכיר בנושאים כלכליים ו (2)
 או משפטיים.\או ניהוליים ו\ו

 .אינו בעל זיקה למי מן הקבוצות בליגות המקצועניותש( אדם ב) 

שני נציגי ציבור העונים על  חמישה( 5)עד ימנה  יושב ראש המנהלת 
הקריטריונים הנ"ל, ומתאימים לפי לשיקול דעתו לשמש בתפקיד נציג הציבור;  

על ידי  ולהלן ייקבע (א)4אכיפה כאמור בסעיף הועדת ול י הציבור שיוזמנונציג
  יושב ראש המנהלת.

 

 ,הבהתאם להחלטתולנקוט ידי מפר, של הקוד האתי על  לדון בהפרות כתמוסמ אהוועדת האכיפה ת .2

  .אמצעי אכיפה כמפורט בתקנון זהב ,מנהלתהקבוצות החברות בכלפי  ,הועל פי שיקול דעת

 בירור הפרה': בפרק 

 הקוד האתי מוסמך לקיים על פי שיקול דעתו בירור ראשוני בדבר חשד להפרת יושב ראש המנהלת .3

 .מנהלת מחוייבים לשתף פעולה ככל שיידרשה וחברי

ובין בכל דרך  ראשוני כאמוריסוד סביר להניח, בין בעקבות בירור המנהלת יושב ראש היה ל .4

 .משמעתי לפי תקנון זההפרה, רשאי הוא להחליט על פתיחה בהליך  האחרת, כי בוצע

 ועדת  על ידו תמונהתיחה בהליך משמעתי על פי תקנון זה, החליט יושב ראש המנהלת על פ (א)
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  .תפקידה לדון ולהחליט בהפרהים, ש( חבר3שלושה ) אכיפה בת

אחד מנציגי הציבור, על פי קביעת  .שני נציגי ציבור והיועץ המשפטיוועדת האכיפה תורכב מ (ב)

יושב ראש המנהלת, ישמש כיו"ר וועדת האכיפה. בהתאם לשיקול דעתו יהיה רשאי יושב ראש 

 הוועדה.המנהלת לכהן בוועדת האכיפה חלף נציג ציבור. במקרה זה ישמש כיו"ר 

לא תהיה קשורה בדיני הראיות, וחומר  ועדת האכיפהבהפעלת סמכותה לפי תקנון זה,  (ג)

 דעתה.  אומדהראיות שהובא לפניה יישקל לפי 

 הוועדה רשאית להוסיף על סדרי הדין המפורטים בתקנון זה. (ד)

הוועדה  באם נבצר מחבר וועדה ליטול חלק בישיבות הוועדה מכל סיבה שהיא, תהא רשאית (ה)

    ן ולקבל החלטה במותב בהרכב של שני חברי וועדה.לדו

; החלטות מותב המורכב משני חברי וועדה  ברוב דעות תתקבלנה ועדת האכיפההחלטות  (ו)

 פה אחד.  נהתקבלת

 

פתיחה הודעה על  ,ו לשם כךיאמצעות מי שמונה על ידלמפר, בימסור המנהלת יושב ראש  )א( .5

הודעה גם  , תימסראינו הקבוצה אלא מי מטעמה ככל שהמפרזה; תקנון לפי משמעתי בהליך 

 לקבוצה.

  השאר, את אלה: , ביןהמנהלתיושב ראש יציין  המשמעתיבהודעה על פתיחה בהליך  )ב(

החשד  שעליהן מבוססלכאורה פירוט המעשה המהווה את ההפרה, ותמצית הנסיבות  (1)

 ;לקיומה של ההפרה

 ; לכאורה הפרהפירוט אמצעי האכיפה שניתן להטיל בשל ה (2)

 .ועדת האכיפהזכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני  (3)

בתוך  ,בכתב , רשאי לטעון את טענותיו לעניין זהמשמעתימפר שנמסרה לו הודעה על פתיחה בהליך  .6

; ככל (על ידי יושב ראש המנהלתאחרת נקבע )אלא אם  ממועד מסירת ההודעה ( ימים3שלושה )

 מי מטעמה תינתן אף לקבוצה הרשות לטעון טענותיה כאמור.שהמפר אינו הקבוצה אלא 

לפני בעל פה להשמיע את טענותיו  רשאי, 6 מפר שטען את טענותיו בכתב, בהתאם להוראות סעיף .7

; ככל שהמפר אינו הקבוצה אלא מי מטעמה תינתן אף לקבוצה הרשות להשמיע ועדת האכיפה

  טענותיה כאמור.

ולמסור  הלפני, לזמן אנשים נוספים להופיע או הקבוצה , לרבות לבקשת המפרתרשאי ועדת האכיפה .8

; המפר יהיה זכאי להיות נוכח בדיון שאליו זומן אדם ההחלטתלצורך קבלת  הלמידע הדרוש  הל

  .ועדת האכיפהלפני בעל פה כאמור, לקבל את המידע כאמור ולהשמיע את טענותיו 

להזמינו להופיע  תרשאי ועדת האכיפהואולם  ,צד בהליך לא יהיה , ככל שהיה כזה,נפגע ההפרה .9

 .8בהתאם להוראות סעיף  הלפני

החלטה באם בוצעה הפרה  ועדת האכיפהתקבל  ,הבפניאת הטענות, ככל שאלה נטענו  הששמעלאחר  .10

  .ההחלטתאת לנמק  תחייב האינ ועדת האכיפה על ידי המפר.

 אמצעי האכיפה: ג'פרק 

או יותר מאמצעי אחד בהקבוצה לנקוט כנגד א יה תבוצעה הפרה, רשאיכי  החליטה ועדת האכיפה .11

את אמצעי האכיפה ומידתו מבין אמצעי האכיפה בחר ת ועדת האכיפהזה;  האכיפה הקבועים בפרק
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 זה בהתאם לשיקולים אלה: פרקכאמור ב

 העובדות המהוות את ההפרה; (1)

, יין ההפרהבענ ,ת האכיפהדעתה של ועדלהנחת  ,נסיבות עובדתיות אחרות שהוכחו (2)

ובכלל זה היקף ההפרה והנזק המשוער שנגרם כתוצאה ממנה לנפגע, למנהלת או 

 ;לכל גורם אחר

ה ומעמד הלתדמית ההפרהמכתוצאה מה או עלולה להיגרם שנגר תהמשוערהפגיעה  (3)

 ;של המנהלת או הקבוצות החברות בה

 קיומן או העדרן של הפרות קודמות; (4)

 שהביאו לביצוע ההפרה.נסיבות  (5)

 הבהחלטת .₪ 50,000של קנס כספי בסכום מרבי קבוצה להטיל על  תרשאיועדת האכיפה  (א) .12

הקנס ישולם כתרומה כספית למטרות ציבוריות,  .במועד תשלום הקנס ועדת האכיפהנקוב ת

; ועל פי הנחיותיו בזיקה להפרה ולערכים שנפגעו בעקבותיה לדעתו של יושב ראש המנהלת

יושב ראש המנהלת, יקוזז סכום זה לטובת צעה התרומה, בהתאם להנחיותיו של ה ולא בוהי

ה בהתאם להחלטת יואלה יועברו על יד המנהלת מתוך סכומים המגיעים לקבוצה המפרה

 . ועדת האכיפה

הרחקה של נציג קבוצה שנקבע כי ביצע הפרה מישיבות ועדת האכיפה רשאית להורות על  (ב)

ישיבות לפי הגבוה מבניהם. אין בכך  3חודשים או  3תקופה מירבית של וזאת ל ,המנהלת

 למנוע מן הקבוצה לשלוח נציג אחר במקומו.

תישקל לעניין הטלת אמצעי אכיפה  הנזיפה; נזיפהלהטיל על מפר  תרשאי ועדת האכיפה (ג)

 בהפרה עתידית. 

 הבהחלטתורות להא יה תעל מפר אמצעי אכיפה כאמור, רשאי הטילה ועדת האכיפה (ד)

תנאי, -תנאי; מי שהוטל עליו אמצעי אכיפה על-שאמצעי האכיפה, כולו או מקצתו, יהיה על

התקיים התנאי שנקבע כי ועדת האכיפה  הלא יופעל כלפיו אמצעי האכיפה, אלא אם כן קבע

 תה.בהחלט

 פרק ד': הוראות כלליות

השיפוט, כותם של מוסדות אכיפה לפי תקנון זה כדי להחליף את סמהאין בהליכי המשמעת ו .13

האכיפה והמשמעת של ההתאחדות לכדורגל וסמכותם של אלה תוסיף לעמוד במקביל ובנוסף לכל 

  החלטה או אמצעי אכיפה שהוטלו על קבוצה לפי תקנון זה. 

לכדורגל לבית הדין העליון של ההתאחדות באמצעות פנייה עשה י ועדת האכיפהערעור על החלטת  .14

יום ממועד מסירת ההחלטה למפר. הצדדים לערעור הינם המנהלת  14ש תוך . ערעור יוגבישראל

אין בהגשת ערעור כדי לעכב ביצוע החלטה, אלא אם הסכים לכך  באמצעות מי שהוסמך לכך והמפר.

אין באמור לגרוע מסמכות בית הדין העליון לעכב את הביצוע או לבטל את  יושב ראש המנהלת.

 עיכוב הביצוע.
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, לא 1בשל הפרה כאמור בסעיף נגד מפר בישראל  ח הליך משמעתי בהתאחדות לכדורגלנפתמקום בו  .15

 באם נפתח הליך משמעתי על ידי ההתאחדות ;ליכים לפי תקנון זה בשל אותה הפרההנגדו  טוינק

 המנהלת על עיכוב ההליך.ושב ראש יורה י לפי תקנון זה, לאחר פתיחת ההליך לכדורגל בישראל

להכרעה סופית בהליך שבפני בית הדין. עם מתן החלטה סופית בבית הדין  ההליך לא יחודש עד

 יבוטל ההליך.

  


