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 מבוא

 תקנון ליגה וגביע 

לים מטעם  ע המתנהה והגביהליג כללי ניהול משחקי את  הגדיר נועד ל  תקנון ליגה וגביע 

להוצאתם   ההתנהלות והכלליםקובע את תקנון ליגה וגביע . איגוד הטניס בישראל

ות מפורשת לחובות שחלות על  לרבות התייחס  לפועל של משחקי הליגה והגביע 

 טניס. ה  הקבוצות המשתתפות במשחקי הליגה והגביע במסגרת איגוד

 תקנון הליגה והגביע מטרת 

הליכים שיש לקיים החל מרישום הקבוצות לליגה  ר את התם שיבהיבוכימורה נליצור 

וכלה בקיומם של המשחקים הלכה למעשה לרבות האיסורים והקנסות שיחלו על מפרי  

 . התקנון

קבל  ל שעל האחראים על הקבוצות  הלותמערכת של כללי התנ מהווה ליגה וגביע תקנון 

את  ולשפוט יש לבחון  ום ולאורילותבפע ה את בעלי התפקידיםמנח תקנון זה על עצמם. 

   ם ואופן התנהלותם.התנהגות

 ליגה וגביע תקנון נהלי משמעת בשל   ןחשיבות  קיומ

הן ברמת   במהלך משחקי הליגה והגביע ומשמעת נועד להבטיח סדר  תקנון ליגה וגביע

של איגוד   הקוד האתי  . יובהר שתקנון זה אינו בא במקום הפרט והן ברמת הקבוצה

, אל משלים  ויהא את ההתנהגות המקצועית והערכית הר דירהמגאל, בישרהטניס 

 .   אותו

התנהלות לא  להתמודד עם  ומסייע יגודאת מטרות הא בה לשרת הליגה והגביעתקנון 

   תקנון.וחריגה מכללי הנכונה  

 ומחויבות לשיתוף פעולה הטמעה

וממלאי  נים , השחקוהקבוצות המתחרות מטעמם תקנון זה מחייב את כל המועדונים 

שינויים או תוספות יוכנסו לתקנון זה על פי המלצת   ם הרשומים באיגוד.התפקידי

כל מונח או הגדרה נכללים גם   שיאושרו ע"י הנהלת איגוד הטניס. ולאחר הועדה 

 בתקנון האיגוד ופירושו לפי הגדרתם בתקנון האיגוד. 
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 הגדרות 

 הגדרות

 איגוד הטניס בישראל )א.ט.י.(.  איגוד:

 
 הטניס בישראל.איגוד הנהלת   לה:הנה

 
 ועדת הליגה והגביע של איגוד הטניס בישראל.  ועדה: 

 

   לקבלתבמניין החוקי לפתיחת ישיבות הועדה  - קוורום לקבלת החלטות קוורום הוועדה:

 יו"ר ועדה או ממלא מקומו. כוללשלושה חברי ועדה לפחות החלטות יהיה                            

 
 ו בתקנון איגוד הטניס.דרתכהג  ן: עדוומ   
 

              בקבוצה. ו(שחקנים או יותר הרשומים במועדון  4ארבעה ) - לגברים   קבוצה:

             ובקבוצה. (  שחקניות או יותר הרשומות במועדון4ארבע ) - לנשים                           

 (  שחקניות או יותר  4ארבעה ) -דות דים וילרות, יל, נע, נעריםלנוער                           

 ובקבוצה. הרשומות במועדון                           

 
 כלל ההתמודדויות )ראה להלן( והתחרויות )ראה להלן(  משחקי הליגה:

 במסגרת מערך הליגות לפי תקנון זה, בעונת משחקים.                           

 
 גוד, יהנהלת האועדת ליגה וגביע ואושרה על ידי י ה על ידה שנקבעתקופ עונת משחקים:

 .מיום תחילתהשנה על  ובלבד שלא תעלה                           

 
      עונה של המשחקים התקופה שמתום המשחק האחרון ע"פ תוכנית   פגרה:  

  .אחר מכןעונה שלות בתום התקופה לרישום שחקנים וקבוצ עד                           

 התמודדות ליגה:           

 .שתיים או שלוש תחרויות יחידים ותחרות זוגות בין שתי קבוצות -לבוגרים                          

 שתי תחרויות יחידות ותחרות זוגות בין שתי קבוצות. -לבוגרות                          

 .יחידים ותחרות זוגות יותוש תחרושל -לצעירים                          

 דות ותחרות זוגות.ישתי תחרויות יח -לצעירות                          

כדלקמן:  יקבע לפי מס' המשחקים שהיו אמורים להתקיים באותה התמודדות –"הפסד טכני" 
 .4:0, יתר הליגות  3:0גברים ונשים  –ליגות על וארצית 
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 ליגהקי החלק א: מבנה וניהול משח

   הליגות נהמב .1

משחקי הליגה יתפלגו לליגות המפורטות להלן, ויתנהלו במסגרות נפרדות לגברים בוגרים ונשים 

 ראה נספח א'. –מרשם מבנה הליגות  .ילדים וילדות, נערות, נערים בוגרות, נוער

 גברים  1.1

 קבוצות.  12  - תכלול לא יותר מ :העל תליג 1.1.1

 ת הקבוצות לכל מחוז יקבעו      ת וחלוקהמחוזו מספר ,תפוצל למחוזות  :הליגה הארצית 1.1.2

על ידי רכז/ת הליגה ותאושר ע"י ועדת הליגה, ובלבד שמספר הקבוצות  

 קבוצות. 24יעלה על  בליגה זו לא

     תפוצל למחוזות. מספר המחוזות וחלוקת הקבוצות לכל מחוז יקבעו   ליגה א': 1.1.3

וצות ספר הקבבלבד שמה, וועדת הליגרכז/ת הליגה ותאושר ע"י ידי על  

 .קבוצות 48לא יעלה על  בליגה זו לא 

 למחוזות. מספר המחוזות וחלוקת הקבוצות לכל מחוז יקבעו  תפוצל ליגה ב': 1.1.4

לא עדת הליגה, ובלבד שמספר הקבוצות ורכז/ת הליגה ותאושר ע"י ידי  על 

 קבוצות 96יעלה על 

 עו חוז יקבת לכל מבוצולמחוזות. מספר המחוזות וחלוקת הק תפוצל ליגה ג': 1.1.5

. מס' הקבוצות בליגה זו יהיה ועדת הליגהרכז/ת הליגה ותאושר ע"י ידי  על

, במקרה זה קבוצות 192אלא אם כן מס' הקבוצות יעלה על  ללא הגבלה

 .יוחלט על פתיחתה של ליגה ד'

 

 נשים  1.2

 קבוצות.  12  - תכלול לא יותר מ :העל תליג  1.2.1

 הקבוצות לכל מחוז יקבעו      וחלוקת מחוזות פר התפוצל למחוזות, מס ליגה ארצית: 1.2.2

 על ידי רכז/ת הליגה ותאושר ע"י ועדת הליגה, ובלבד שמספר הקבוצות לא יעלה 

 קבוצות. 24על 
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תפוצל למחוזות. מספר המחוזות וחלוקת הקבוצות לכל מחוז יקבעו על ידי ליגה א' :  1.2.3

 היה גה זו יבלי . מספר  הקבוצותרכז/ת הליגה ותאושר ע"י ועדת הליגה

 , במקרה זה קבוצות 48ללא הגבלה אלא אם כן מס' הקבוצות יעלה על 

 יוחלט על פתיחתה של ליגה ב'.

 

   קבוצות חדשות:צירוף  1.3

          ביותר  נמוכההלמשחקי הליגה לגברים/ נשים, תשובץ בליגה  םתירשקבוצה חדשה אשר  1.3.1

 הקיימת באותה עונה.             

 

   ם וילדות  ת, ילדים, נערונעריליגות לנוער,  1.4

  הליגות לנוער, נערים, נערות, ילדים וילדות תפוצלנה למחוזות. מספר המחוזות וחלוקת  1.4.1

 הליגה רכז/ת הועדה ותאושר על ידי ועדת הקבוצות בכל מחוז יקבעו על ידי              

 .12הקבוצות בכל מחוז לא יעלה על  ובלבד שמספר              

 קבוצות. 12 -: תכלול לא יותר מ  ותים ונערער, נערנול עלהליגת  1.4.2

 : יתקיימו בסיומה של הליגה הסדירה וייערכו בשיטת משחקי אלוף האלופים לנוער 1.4.3

 מדי שנה על ידי ועדת אוט )מפסיד יוצא(. כמות הקבוצות המשתתפות ייקבעו אה-הנוק             

 הליגה.             

  יעת מספר המחוזות ושיבוץ קים, קבטת המשחת שיסדרי המשחקים, לרבות קביע 1.4.4

 יהיו על פי נהלי משחקי ליגה וגביע כפי שיעודכנו ויפורסמו מעת לעת  הקבוצות למחוזות             

 ועדת הליגה. ל ידי ע            

 

 ניהול משחקי הליגה  .2

ד ת באיגוליגוע"י רכז/ת ה יוצאו לפועלניהול משחקי הליגה והגביע יהיו באחריות הועדה ו 2.1

 והחלטות הועדה.ת הוראו ע"פ

 מועדיהם בכפוף לתקנון זה.ו הועדה תקבע את לוח המשחקים   2.2

  כל החלטה של רכז/ת הליגה בעניינים הנוגעים למשחקי הליגה תתקבל בכפיפות להוראות   2.3

 תקנון זה.  
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 ם ימי 7 -וגש בכתב ולא יאוחר מ ת הועדהערעור של קבוצה ו/או מועדון על החלטת   2.4

  לדיון בפני   (רכז/ת הועדה)באמצעות  יובאו לאיגוד הטניס ועדת הליגהלטת קבלת החמ

בית הדין המשמעתי של איגוד הטניס, כאשר יו"ר ועדת הליגה, או היועמ"ש של האיגוד 

 ייצגו את האיגוד בדיון זה. 

ר עורעבאמצעות הגשת  העליון ןניתן לערער על החלטת בית הדין המשמעתי בפני בית הדי 2.5

בית הדין ימים מקבלת החלטת   7 -ולא יאוחר מ  ית הדין העליון של האיגודבלבכתב 

 המשמעתי.

 לוח המשחקים וסדרם  .3

משחקי הליגה והגביע יתקיימו מידי שנה ע"פ תוכנית שתקבע על ידי ועדת הליגה. הועדה  3.1

וז תקבע את לוח ההתמודדויות ומועדיהם לרבות הביתיות של הקבוצות, לכל ליגה ומח

ימים לפני המועד שנקבע לתחילת  10 - יעת המועדונים לא יאוחר מביאו לידבנפרד ות

המשחקים. פרסום תכנית המשחקים יחשב לרשמי אם יפורסם גם באמצעות אתר האיגוד 

באינטרנט, ובלבד ונשלחה לכל הקבוצות הודעה על פרסום התכנית באתר האיגוד 

  www.ita.co.il באינטרנט

הליגה. קבוצות שברשותן שחקנים שומרי  ע"י ועדתם יקבעו חקיימי ושעות המש 3.2

או חג  ,תהיינה רשאיות  לשחק שלא במועדי שבת או שחקנים בשירות סדיר/קבע /ו/מסורת

במידה ותיווצר  .. המועד החדשליגהעם רכז/ת הפתיחת הליגה(,  טרם)על פי תיאום מוקדם  

ש עד יגה שיקבע מועד חדת הל/ח לרכז, ידוויום ושעת המשחקים מחלוקת בין הקבוצות על

 שבוע וחצי לאחר המועד המקורי.

ו/או שומרי מסורת, תדווח על כך  ו/או שרות קבע קבוצה הרושמת שחקנים בשירות סדיר 3.3

מבעוד מועד בעת רישום הקבוצה לליגה. כל מחלוקת בעניין זה תובא בפני רכז/ת הליגה 

 ק בעניין זה.אשר לה הסמכות לפסו

במגרשה של  שתי הקבוצותו נוכחים כל השחקנים של א יהיבאם ל -קים הופעה למשח 3.4

 הקבוצה הביתית בשעה שנקבעה להתחלת ההתמודדות, תדחה התחלת ההתמודדות 

הנ"ל יקבע הפסד טכני לקבוצה לאחר פרק זמן  דקות )להלן: "תקופת ההמתנה"(. 20 -ב

, שחקני הזוגות הקבוצותשתי בין במידה ויש הסכמה  – בליגות א',ב וג' שלא הופיע בזמן.

  .מועד התחלת התמודדות הזוגות יוכלו להגיע במהלך המפגש כל עוד הגיעו לפני
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ירשמו ראשי הקבוצות המתמודדות את שמות השחקנים  טרם תחילת ההתמודדות, 3.5

אין . )מצורפת דוגמא בנספחים( שישתתפו בהתמודדות היחידים, על גבי טופס התוצאות

 בוצות שנרשמו להתמודדות .מת שחקני הקלבצע כל שינוי ברשי

 חובות הקבוצה המארחת .3.6

 הקבוצה הביתית חייבת להעמיד לרשות ההתמודדות כמפורט להלן:  .3.6.1

לכל מגרש אותו תעמיד לקיום ( , ITF)מאושרים כדורי טניס חדשים תקניים  3 .3.6.1.1

קבוצה הביתית לדאוג ההתמודדות. במשחקי ליגת העל לבוגרים/ות, חובת ה

 בכל תחרות.משחק יוחלפו עם תום המערכה השנייה כי כדורי ה לכך

מגרשי טניס  שאושרו על ידי ועדת הליגה וגביע ועליהם  2 -להקצות לא פחות מ .3.6.1.2

 הודיעה הקבוצה לאיגוד במועד חידוש הרשמתה. 

 בליגת העל לבוגרים/ות, יוקצו מקלות יחידים לכל מגרש. .3.6.1.3

 ם.ייוקבמידה  טרוני או ידניאלק –לוח תוצאות  .3.6.1.4

לה חובת הופעה מסודרת בהתאם לחוקי איגוד הטניס קנים חעל השח .3.6.1.5

 .I.T.Fהבינלאומי  

קבוצה ביתית תהיה רשאית לארח התמודדות על מגרשים אחרים מאלה עליהם  .3.6.1.6

 7ד , ובלבד וניתן  אישור לבקשה ע"י רכז/ת הליגות וזאת עבעת הרישום דווחה

 ת.קבוצה האורחימים מראש לפני יום ההתמודדות ותשלח הודעה ל

 

  לקיומה של התמודדות: הכרחייםתנאי  3.7
 

 שאמורים להשתתף בהתמודדות, קבוצה ה , יחידים וזוגות שלשחקני/ותכל  3.7.1

 כשעת תחילת ההתמודדות. שנקבעה במגרש בשעה בחייבים/ות להתייצ                           

 ת יהיה כדלקמן: הרכב הקבוצו 3.7.2

 קניםשח 2ימום ינמ –גברים ליגת העל וליגה ארצית  3.7.2.1

 .שחקנים  2 - חסר הרכב, שחקנים 3הרכב מלא  -ג' -גברים ליגה א', ב' ו 3.7.2.2

 שחקניות 2מינימום  -נשים כל הליגות  3.7.2.3

 )ילדים/ות, נערים/ות ונוער(:  ליגות צעירות 3.7.2.4

  .שחקנים 2 -הרכב חסר שחקנים  3 -הרכב מלא  –בנים  3.7.2.4.1

 .שחקניות 2מינימום  -ות בנ 3.7.2.4.2

בו מתקיימת ההתמודדות  המתקן חומילעזוב את ת השחקנים/יות אינם רשאים 3.7.3

 שנרשמו )בטופס דיווח תוצאות(. הקבוצותאחראי אלא בהסכמת 
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 בתקנוןהקבוע  ,ישחקנים המינימאלקבוצה שהתייצבה למשחק שלא במספר ה 3.7.4

י לחובת הקבוצה שלא , תבוטל ההתמודדות וייקבע הפסד טכנלעיל( 3.7.2)סעיף 

 רש.התייצבה עם מספר השחקנים כנד

 יקבעהרכב חסר, תוצאת המשחק אשר לא שוחק בעקבות כך, תופיע בקבוצה ש 3.7.5

ניצחון טכני לטובת הקבוצה שהופיעה בהרכב מלא. קבוצה אשר תופיע בהרכב 

, יבוטלו כל הנקודות תופסק פעילותה באופן מידי -חסר יותר מפעמיים בעונה 

הקנסות  יוטל קנס כספי בהתאם לטבלת זכותה ולחובתה ובנוסףשצברה ל

 ורפת להלן בנספח ב'(.)מצ

 בתםהדקות  30משחק הזוגות יחל לאחר סיום משחקי היחידים וזאת לא אחרי  3.7.6

 ,משחק זוגות אחד השחקנים להתמודדות יצב ילא הת .כל תחרויות היחידים

 רש.לקבוצה שלא הופיע בזמן ובהרכב הנדטכני  יקבע הפסד

)ראה דוגמא נספח  תוצאותווח ידטופס על גבי  תצוין  כל חריגה מהאמור לעיל  3.7.7

שיתעוררו במהלך המשחקים. אחריות הדיווח הנ"ל חילוקי דעות  לרבות , ג'(

 המדווחת על התוצאות., הקבוצה המארחת היא על ידי 

 סדר ההתמודדות יהיה כדלקמן: 3.8
 

היחידים. ראשונים יתמודדו ביניהם השחקנים  ככלל התחרויות יחלו במשחקי  3.8.1

. במקביל יתמודדו ביניהם אחד יבצים כמספרשל שתי הקבוצות המשו

לקיום  ,בהיעדר מס' מגרשים מספיק .שתיים יהשחקנים המשובצים כמספר

הנ"ל, ניתן להתחיל את התחרויות במשחק הזוגות ובתנאי ששתי הקבוצות 

 הסכימו לכך.

,  אך יםדקות מגמר כל משחקי היחיד 30 - יאוחר מ משחק הזוגות יתקיים לא 3.8.2

משחקי לקיים את המשחק הזוגות במקביל לבוצות ניתן בהסכמת שתי הק

 .יםהיחיד

. מעודכניםפי הדירוגים העל שתי הקבוצות אחראיות על קיום המשחקים  3.8.3

היה דירוג הקובע הינו דירוג שמפורסם באתר איגוד הטניס ביום ההתמודדות. ה

אימות דרוג השחקנים יהיה בהתאם , הנכון יחקו שלא על פי הדירוגוהקבוצות ש

 תר.אמצעות הטופס הידני ולמול הדירוג המופיע באלמה שדווח ב
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בגין "שיתוף קבוצות אשר תשחקנה שלא בסדר הנכון, כאמור לעיל, ייענשו  3.8.4

הסכמה בעת מחלוקת ו/או אי . נספח ב'(על פי )ראה שחקן שלא על פי דירוגו" 

ה הליג ת/יש לפנות מידית לרכז ,וגים המפורסמים באתר איגוד הטניסעל הדיר

ערעור על אי הופעה בסדר הנכון, כאמור לעיל, ניתן להגיש  ה למגרש.י עליילפנ

 שעות מקיום המפגש. 72לרכז/ת הליגה תוך 

 תוצאות לדיווח הנחיות  3.9
 

 לעדכן את התוצאות באתר האיגוד חלה חובה במפגש הקבוצה המארחת  על  3.9.1

(www.ita.co.il),  ה על שתי במקביל חלה חובההתמודדות.  גמרשעות מ 48תוך

. )ראה דוגמא נספח ג'( דיווח תוצאות ידני בוצות למלא ולחתום על טופסהק

לכל צה וישמר עד לסיומה של העונה יהיה ברשות כל קבו טופס זה עותק מ

  מקרה של בירורים וערעורים.

 הקבוצה ועל מהווה עבירת משמעת  דיווח תוצאה באמצעות אתר האינטרנט, אי  3.9.2

 כני" בפרק הגדרות.רה "הפסד טכאמור בהגד יוטל הפסד טכניהמארחת 

 ,רימחמת מזג האוו או הופסקה ,או בחלקה ,לא התקיימה התמודדות בשלמותה 3.9.3

שתי הקבוצות על ידי  , באמצעות דוא"ל, על כך ידווח - עליון חכומקורח או 

 שעות  לאחר המועד שנקבע להתמודדות.  12 -גוד לא יאוחר מ ילא

ו בחלקן או הופסקו מחמת מזג ו בשלמותן אתמודדויות אשר לא התקיימה 3.9.4

ל ייקבע מועד חדש לקיומם על ידי ראשי הקבוצות. מועד חדש יכו -האוויר

להיות בכל יום אשר מוסכם על ידי שני הצדדים כאשר המועד חייב להיות לפני 

 ת/המחזור הבא של משחקים של אותן הקבוצות, המועד החדש יימסר לרכז

משעת ההתמודדות על ידי הקבוצה  שעות 24ר מ הליגה בדוא''ל, לא יאוח

ונש יעמדו שתי הקבוצות לע -חת. במידה והמשחקים לא יושלמו בזמן המאר

 בגין אי קיום משחק בתאריך שנקבע לפי תקנון זה.

מועד על ידי יקבע  –באין הסכמה בין ראשי הקבוצות על קביעת מועד חדש  3.9.5

 .הרכז/ת הליג
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ההוראות בנוגע למשחקים.  חלות כל לעיל, 3.9.3על התמודדות  נדחית לפי סעיף  3.9.6

זו  אולם בעת קיומה של התמודדות נדחית, שהחלה והופסקה, ההתמודדות

 תמשך מהנקודה שהופסקה, ובהשתתפות אותם שחקנים שהחלו בה.

 יקבע על פי: קבוצה במחוז ה שלדירוגקביעת  3.10

 מס' הנקודות 3.10.1

המשחק ביניהן תוצאת  –ת שתי קבוצון ביבמס' הנקודות שוויון  במקרה של  3.10.2

דירוגם. במצב של שוויון במפגש הנ"ל יכריע מס' המערכות הגדול ת תקבע א

 פי מס' המשחקונים.-אם בזה יהיה שוויון יקבע עלאת זכתה הקבוצה וגם ש

 :, יקבע דירוגם על פיכמות נקודות ןיותר משתי קבוצות עם אות יהיובמידה ו 3.10.3

 ניצחונות שצברומספר ה 3.10.3.1

 תםשנזקפו לחוב פר ההפסדיםסמ 3.10.3.2

 חובהלבין מערכות זכות הפרש   3.10.3.3

 בין משחקונים זכות וחובההפרש   3.10.3.4

 ייחשב  ייחשב כמערכה אחת ולא  נק'  10שובר שוויון מכריע עד  - רך חישוב הניקודלצו הערה:

 לטובת מספר משחקונים.            
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 שינוי מועדי  התמודדות 3.11

 ללא העברת בקשה דדויות שנקבעומועדי ההתמורשאיות לשנות את  קבוצות אינן 3.11.1

קנס תגרור  הודעה בכתב באמצעות דוא"ל, שינוי ללא . מבעוד מועד וקבלת אישור

 לקבוצה המארחת.

 הליגהרכז/ת לשתי הקבוצות קבוצות המבקשות לשנות מועד התמודדות יגישו  3.11.2

 48 -בחתימת שתי הקבוצות המבקשות, לא יאוחר מ בדוא"ל בלבד,בקשה בכתב 

רכז/ת הליגה בתיאום . תוך נימוק הבקשה עד שנקבע להתמודדותהמו לפנישעות 

שר או לדחות את הבקשה לפי שיקול דעתה. רשאית לאעם יו"ר ועדת הליגה, 

לא במועד שנקבע על ידי איגוד הטניס )בין במועד המקורי שתתקיים התמודדות 

. 0:0תקבע תהיה תיפסל והתוצאה ש – (או מועד ששונה על ידי רכז/ת הליגות

  ין משמעתי.בנוסף יוזמנו הקבוצות לד

או ואחד  יע במקרה ליגה וגב במסגרת קבוצה תהא רשאית לבקש דחיית משחק  3.11.3

במועד  שתתפוי ,(ליגת על וארצית בלבד או נשים/יותר משחקניה )בקבוצת גברים

המתקיימת  איגוד הטניסמטעם בתחרות בינ"ל רשמית שנקבע להתמודדות, 

 ל משחק במסגרת נבחרת לאומית.רה שבמק – בחו"לאו  בארץ

 ות בין לאומיות לצורך הנ"ל יחשבו: תחרוי  3.11.3.1

 בתחרויות המתקיימות במסגרת )גברים ונשים( ת ישראל ונבחרמשחקי  3.11.3.1.1

)גביע  .T.Eרופאי יואיגוד הטניס הא,  .I.T.F -ה  איגוד הטניס העולמי

  ר(.דייויס, גביע הפדרציה, גביעי אירופה לבוגרים ולנוע

 , T.Eפיוצ'רים  לאומיות ליחידים המתקיימות בארץ )ת בין תחרויו 3.11.3.1.2

ATP  ,ITF ו–(WTA  תחשבנה לתחרות בינלאומית רשמית, גם אם אינן

 נמנות על רשימת התחרויות המפורטת לעיל.   

יקבע ע"י רכז/ת , המועד החדש לקיום ההתמודדות או ההתמודדויות שנדחו 3.11.4

 רוע.ימועד האאפשר לככל הסמוך בהליגות או יו"ר הועדה 
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 '(אתרשים נספח  מצורף) *ליגהבתם משחקי הויורדות קביעת סדר קבוצות עולות  .4

קבוצות  2 –קבוצות  3קבוצות שהגיעו למקום הראשון בכל מחוז. ירדו  3יעלו  - ליגת העלל  4.1

רדת הקבוצה היו -הקבוצות שהגיעו למקום חמישי  2י ועוד קבוצה מבין שיששסיימו במקום ה

 ניהם.  ים התמודדות בותקבע בת

קבוצות שסיימו  6בכל מחוז. ירדו ליגה  למקום הראשון  קבוצות שהגיעו  6ו יעל - ליגה ארצית 4.2

 במקומות האחרונים בכל מחוז.

קבוצות  12המקומות הראשונים בכל מחוז. ירדו ליגה  2 קבוצות שהגיעו ל 12יעלו  - ליגה א' 4.3

 מחוז.שסיימו במקומות האחרונים בכל 

קבוצות  24המקומות הראשונים בכל מחוז. ירדו ליגה  2 ת שהגיעו לקבוצו 24יעלו  - ב'ליגה  4.4

 שסיימו במקומות האחרונים בכל מחוז.

. היה ובעונת המשחקים לא נפתחו , הקבוצות שסיימו במקום הראשוןקבוצות 24יעלו  - ליגה ג' 4.5

 עולות(, הקבוצות 24 -השלים ל מחוזות יתווספו למקומות הראשונים בכל מחוז )כדי ל 24

 שסיימו במקום השני בכל מחוז לפי יחס הנקודות הגבוה ביותר.

 קביעה זו יכולה להשתנות בהתאם למס' הקבוצות שירשמו באותה עונה ומבנה הליגה.  -הערה *       

 המשחקים. קובץ הנחיות לעונתשינויים מהאמור לעיל יפורסמו טרם פתיחת העונה ב                    

 קה ותקנות המשחקיםוח .5

המנחה את איגוד הטניס , ITF -ה  הטניס הבינלאומי של ההתאחדות הבינלאומית  לטניס חוקת   5.1

 , תחול על כל המשחקים בכל הליגות ויחייבו את כל הקבוצות המשתתפות. בישראל

 בכל מקרה של מחלוקת או סתירה, תגבר חוקת הטניס הבינלאומי על כל תקנון אחר. 5.2
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 משחקי הליגה וגביע השתתפות הקבוצות ו חלק ב':

 במשחקי הליגה והגביע  השתתפותזכאות ל .1

ות החבר ,רשומות לעמותות  המשתייכותקבוצות להשתתף  ותרשאיבמשחקי הליגה והגביע  1.1

 באיגוד הטניס.

זכות ההשתתפות במשחקי ליגה וגביע תהיה לקבוצות שתרשמנה לעונת משחקים ועמדו בכל  1.2

 שומים ותשלומי חובות.טניס בכל הקשור לריה נון איגודדרישות תק

נערים, ילדים,  לנוער, נערות, לבוגרותו זכות ההשתתפות במשחקי הליגה והגביע לבוגרים 1.3

  אשר נמנים על עמיתי איגוד הטניס ושילמו את דמי החבר השנתיים.וילדות  

לים ידה וחיו )במותחובכל את , להסדיר החלים עליו מיסיםהעל כל מועדון להסדיר תשלומי  1.4

לפני לא יאוחר משבועיים זאת  וכן את תשלומי חברות שחקניו כעמיתי איגוד הטניס. עליו(, 

 פתיחת המשחקים באותה הליגה. 

זכות השתתפות בליגות לנוער ובוגרים וזכות השתתפות בליגות לנערות ובוגרות, תהיה למי  1.5

 שיעמדו במגבלות הגיל המפורט להלן: 

שנה על פי ) בעונת המשחקים שנים  14לו  או ימלאו אולמי שמל - םליגה לבוגרי 1.5.1

 .קלנדרית(

)על פי שנה  בעונת המשחקים שנים  13לה  או ימלאו למי שמלאו - ליגה לבוגרות 1.5.2

 .קלנדרית(.

 ע"פ השנתון מתאים באותה - (נערות ונוער נערים, ילדות, )ילדים,ת ליגות צעירו 1.5.3

ל ים. שחקן אשר גילו יעלה עלעונת המשחקבקובץ הנחיות שנת ליגה שיפורסמו 

 הצעירות.  לא יוכל להירשם לליגות 18
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בקטגוריות הנ"ל יבחנו לגופו של עניין רישום חריגי גיל  של שחקנים ל בקשות 1.5.4

יועברו עד למועד האחרון שנקבע  אלובקשות יגה וגביע. ועדת ל ויאושרו על ידי

 לרישום שחקנים לליגה.

ית אחד/ת שאינו/ה /יגה וגביע שחקןרשום למשחקי לון רשאי לעדמו -רישום שחקנים זרים  1.6

 , בהתאם למגבלות הגיל החלות על הקבוצות.אזרח/ית ישראל  ולשבצו/ה באחת מקבוצותיו

 חברות באיגוד הטניס דוש  רישום קבוצות, שיבוץ שחקנים, חי .2

במייל  מועד פתיחת רישום הקבוצות לליגה יוכרז על ידי ועדת הליגה וגביע ויפורסם  2.1

צעי התקשורת האלקטרונים של האיגוד. במסגרת הכרזה זו יקבע מועד אחרון ובאמ

 ת.לרישום הקבוצו

רישום הקבוצות לליגה ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של האיגוד. על הקבוצות  2.2

רשום את הקבוצה ולכלול בה את רשימת השחקנים אשר יישחקו במסגרת אותה ל

( את האישורים הרפואיים של בצים סרוקיםקבוצה. לרישום זה יש לצרף )בק

 השחקנים.

על כל קבוצה להסדיר את תשלום הרישום וזאת לא יאוחר משבועיים ממועד פתיחת  2.3

קנס כספי )בהתאם לטבלת אי עמידה בתשלום בזמן תגרור תשלום  משחקי הליגה. 

והקבוצה לא תוכל להתחיל במשחקי הליגה עד להסדרת  קנסות המצורפת בנספח ד'(

 רות האיגוד.תשלום במזכיה

בלבד ולעשות כן  תשום רשאייראת הלבטל ומעוניינת  קבוצה אשר נרשמה לליגה 2.4

המועד האחרון שנקבע לרישום. קבוצה שתבקש לבטל אחרי שהביטול ייעשה לא 

לאחר המועד הנ"ל תחשב כקבוצה שפורקה ולחובתה יחול קנס בהתאם  רישומה

 לטבלת הקנסות )ראה נספח ד' המצורף(.

 להלן. 2.6 וצה יעשה בהתאם לדירוגם ע ל פי האמור בסעיף  נים בכל קבשיבוץ השחק 2.5
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 מועדונים שקבוצותיהן תשחקנה בעונת משחקים בליגה הלאומית וארצית לגברים 2.6

 WTA -לגברים ו  ATP -הם בקבוצות המתחרות לפי דירוג הישבצו את שחקני ונשים

בישראל  והדירוג הלאומי ,הארציים וערוהנ הבוגריםלנוער ודירוגי  ITFלנשים, דירוג 

העברת שחקנים לשורות  במקרה של  המתאים לשנת הפעילות הרלוונטית של הליגה.

תנה סדר הקבוצה ו/או קליטת שחקנים חדשים לאחר אישור רשימת הדירוג, יש

מקומם של השחקנים שאינם בעלי  הדירוג בהתאמה, על פי דירוגו של השחקן המועבר.

 ויועבר לאישור הוועדה."י המועדון דירוג יקבע ע

בקטגוריית  50א יורשו לשחק/להירשם שחקנים מתחת לדירוג ל -בליגות ב' וג' גברים  2.7

 הגיל שלהם )שחקני נוער ולאומיות בעלי דירוג ארצי ולאומי(

 ויהיפעיל/ה, השחקן/ית שחקן/ית מועדון/אגודה שלא רשמה שחקן/ית לליגה כ 2.8

ו )בכפוף לאמור בכל קבוצה שיבחר יםחדש ניםקכשח םלהירש םורשאי יםמשוחרר

, וזאת עד למועד שייקבע על ידי בחוק הספורט העדכני לשנה בה מתקיימת הליגה(

  .ועדת ליגה וגביע

עד למועד האחרון כאמור, יבוטל לליגה וצה קבמועדון/אגודה אשר לא חידש רישום  2.9

 שוםודה לחדש ריהמועדון/האג ביקש .במסגרת האיגודלאותה ליגה  ך הקבוצהשיו

בליגה הנמוכה ביותר  הקבוצה לחדש את פעילות ווכלי -הקבוצה בעונה שלאחר מכן 

 הקיימת.

 העברת שחקנים  .3

תעשה  ליגה, , במהלך עונת משחקי ההעברת שחקן ממועדון אחד למועדון אחר 3.1

, עותק לרכז/ת ליגה וגביע תלוועדיישלח בדוא''ל  דיווח בכתב אשרבאמצעות 

לא יאוחר מתום המועד האחרון  -המועדונים והשחקן שני  על ידיהחתום  הליגה,

 לביצוע העברות. 

שחקן רשאי לעבור ממועדון אחד למועדון אחר רק פעם אחת במהלך כל עונת  3.2

 .ועדת ליגה וגביעועד שיקבע על ידי וזאת לא יאוחר מהמ. משחקים
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   אולם  .עונהשחקן רשאי לעבור ממועדון למועדון גם אם נטל חלק במשחקי אותה   3.3

, קרי שוחקו כל המשחקים לפי לוח ן שנטל חלק במשחקי ליגה שהסתיימהשחק

לא יוכל לעבור לקבוצה אחרת כלשהיא במהלך אותה עונת  המשחקים שפורסם,

 המשחקים.

פעם אחת בעונת מקבוצה לקבוצה של אותו מועדון תתאפשר  העברת שחקן 3.4

  הליגה. ו טרם פתיחתלמועד שיקבע בהנחיות שיפורסמעד משחקים וזאת 

עד למועד שיקבע שחקן שלא נרשם באיגוד לעונת משחקים רשאי להירשם  3.5

 בהנחיות שיפורסמו טרם פתיחת הליגה.

המועדון באותה עונת שחקן שעבר ממועדון למועדון או מקבוצה לקבוצה בתוך  3.6

המשחקים, יצורף כמדורג אחרון ברשימת הקבוצה החדשה, וזאת בכפוף לסעיף 

 .לעיל 2.6

 הסגרים  .4

 ליכל

לעבור  שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו 15 - שגילו פחות משחקן     4.1

  ע"פ הוראות  לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט

 . חוק הספורט מצורף בזאת בנספח ה' – א' לחוק הספורט( 11)סעיף  חוק הספורט

להודיע על שנה, יוכל, באין הסכמה להעברתו,  17א מעל אך ל שנה, 15שחקן שגילו מעל  4.2

א' פיסקה  11רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל עבור לאותה אגודה כמפורט בסעיף 

 א' לחוק הספורט. 1

שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה  17שמלאו לו  שחקן 4.3

ש, בפגרה, טופס , להגי10סעיף  ורט,המופעים בחוק הספלהעברתו ובכפוף לתנאים 

הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע 

  בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.
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איסור על השתתפות בתחרויות כלשהן )לרבות משחקי ליגה  -הסגר" לעניין סעיף זה, " 4.4

נלאומיות וכיו"ב( בארץ ומחוצה תחרויות בי וגביע, משחקי ידידות, משחקי אימונים,

להתיר  לה. על אף האמור לעיל, רשאית הנהלת האיגוד, ברוב של שני שלישים מחבריה,

ובאימונים הנערכים  בין ארצייםהשתתפותו של שחקן הנמצא בהסגר במשחקים 

 במסגרת נבחרות ישראל.  בין ארצייםלקראת משחקים 

 הוראות כניסה ויציאה מהסגר 4.5

 הבאים: קית, אך ורק לאחר מילוי התנאים להסגר תחשב חו של שחקן סתוכני

השחקן שלח לקבוצתו, בדואר רשום, טופס הסגר, אשר נמצא במזכירות האיגוד,  4.5.1

 וף קבלת הדואר המעידה על משלוח מקור והמציא לאיגוד העתק הטופס, בצר

 הטופס לקבוצה.

 ידי הנהלת פי שתקבע עלמשלוח הודעה כאמור, יעשה אך ורק בפגרה הרשמית, כ 4.5.2

 האיגוד.

 שחקן לא יהיה רשאי להיכנס להסגר, בזמן ריצוי עונש הרחקה מפעילות  4.5.3

 ספורטיבית שנגזר עליו על ידי מוסד שיפוטי מוסמך של האיגוד.

יה רשאי לבטל את הסגרו, אך ורק בתקופת הפגרה הרשמית, כפי שתיקבע שחקן יה 4.5.4

ת בי טפסים שיירכשו במזכירו, יעשה על ג. ביטול ההסגרועדת הליגה והגביעעל ידי 

 האיגוד.

ייחשב גילו של השחקן לפי המועד שבו נמסר הטופס למזכירות  -לעניין סעיף זה  4.5.5

 האיגוד.

 

 :שנה 18 - שגילם פחות מהוראות מיוחדות לגבי הסגר שחקנים  4.6

שנה, יהיו  18 - טופסי הסגר ו/או יציאה מהסגר של שחקנים שגילם פחות מ 4.6.1

 החוקי של השחקן. וסאפוטרופיו ו/או על ידי הור חתומים גם 

עם תום תקופת ההסגר, יעבור השחקן אוטומטית לקבוצה אשר שמה ננקב בהודעת  4.6.2

ה הקולטת לא תהיה רשאית )להלן" "הקבוצה הקולטת"(. הקבוצ ההסגר המקורית

 להעביר את השחקן לקבוצה אחרת כלשהי, במהלך עונת משחקים אחת.

קבוצתו  להשתתף בתחרויות, וזאת במסגרת השחקן רשאי בתקופת ההסגר, יהיה 4.6.3

 המקורית.
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בתקופת ההסגר, לא יהיה רשאי השחקן לעבור לכל קבוצה אחרת, לרבות לקבוצה  4.6.4

 הקולטת.

 יה רשאי השחקן לשנות את שם הקבוצה הקולטת.במהלך תקופת ההסגר, לא יה 4.6.5
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 למועדונים ': גביע המדינה גחלק 

 

 חרות ניהול הת  .1

הקבוצות  (.טהאאו-)נוק בשיטה המפסיד יוצא וישוחקלמועדונים גביע המדינה  משחקי 1.1

 .על פי שיוכם לליגות באותה עונת משחקים, ב' -לשני דרגים א' ו המתחרות יחולקו 

נשים  2 -גברים ו  2ום למשחקי גביע המדינה למועדונים יכלול: הרכב קבוצה בעת הריש 1.2

 כות לאותו מועדון.גרים המשויהרשומים בקבוצות הליגה לבו

ותפורסם באמצעי התקשורת של האיגוד,  על ידי רכז/ת הועדה ת המשחקים תתבצעהגרל 1.3

  .במקביל תשלח הודעה לקבוצות המתחרות

, נשים, ירשמו לדרג א' -גברים ובליגת העל  -צית ארוה בליגות העלקבוצות  שלהםמועדונים  1.4

 קבוצה אחת בכל דרג.ם וכל לרשומועדון י. יתר המועדונים ירשמו לדרג ב'

מועדונים שלהם קבוצה אחת לפחות בליגת העל יוכלו לצרף לקבוצה שחקנים מליגה נמוכה  1.5

 הקבוצה לדרג א'.במקרה הנ"ל תשתייך , יותר אולם לא להיפך

)גברים הטוב משלושה משחקים, שני משחקי יחידים  תיתקיימו לפי שיטא' בדרג המשחקים  1.6

לא חובה לשחק את  – 2:0 תהיה. במקרה והתוצאה םמעורבי גותומשחק אחד זוונשים( 

משחק הזוגות. משחקי היחידים יהיו הטוב משלוש מערכות עם שוברי שוויון בכל מערכה, 

כאשר ההגשות בנקודה  ,)ללא יתרון NO ADD, בשיטת משחק הזוגות יהיה שתי מערכות

 10מכריע עד  ןשוויור שובעם המכרעת בכל משחקון יהיו שגבר מגיש לגבר ואשה לאשה( 

 נקודות במקום מערכה השלישית.

 10שובר שוויון מכריע עד בדרג ב' של משחקי גביע המדינה ישוחקו משחקי היחידים בשיטת  1.7

 נקודות במקום מערכה השלישית.

 ת תקנון זה יחולו על הקבוצות העונשים והקנסות החלים במשחקי  הליגה.במקרה של הפרו 1.8
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 חלק ד': שיפוט 

 
 ים ומשקיפ טיםשופ

על ידי ועדת השיפוט של במסגרת משחקי הליגה והגביע יקבעו משקיפים להתמודדות השופטים וה .1

 ת.יוהתמודדו םישפטו באותאשר האיגוד או כל גוף אחר שהוסמך לכך על ידי הנהלת האיגוד, 

על  , חובה לעיל 1לא הופיעו שופטים ומשקיפים או לא הופיעו השופטים שנקבעו כאמור בפסקה   .2

 על ידם. ייחתםללא שופטים, והדבר יצוין בטופס תוצאות המשחק ש ת לקיים את התחרותוצוהקב

ועדת השיפוט רשאית להסמיך כל אדם אשר ישמש כמשקיף מטעמה ואשר יעביר דיווח על פי  .3

 דה תתייחס לדו"ח המשקיף ותסיק מסקנות על פיו. בקשתה. הוע

 CODE OF CONDUCT -ם בהתאם להלו המשחקילהם נקבעו שופטים, יתנ ליגת העל במשחקי  .4

 הבינלאומי ושיטת ניקוד חובה מצטברת כדלקמן:

 נקודת משמעת 1                ע"י שופט או משקיף –אזהרה  .4.1

 נקודות משמעת 2     ע"י שופט או משקיף –תוספת נקודה ליריב  .4.2

 נקודות משמעת 3  ע"י שופט או משקיף –תוספת משחקון ליריב  .4.3

 נקודות משמעת 5                משקיףופט או י שע" –פסילה  .4.4

 
על פסילת שחקן במשחק יושעה השחקן אוטומטית למשחק הליגה או הגביע הקרוב ויוזמן     הערה:

ידים אינו יכול להשתתף במשחק שחקן שפורש או נפסל במשחק היח משמעת. תלוועד

י מזג חר עקב תנאהזוגות של אותה התמודדות, גם אם המשך המשחקים נקבע ליום א

 האוויר. 
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 חלק ה': מחלוקות וערעורים 

 

 . ערעורים 1

 מועדון אליו שייכת קבוצת ליגה רשאי להגיש ערעור על התמודדות או תחרות בהם נטל חלק. .1.1

 
 7 -לא יאוחר מ הח בדואר רשום, פקסימיליה או דוא''ל לוועדהערעור יוגש במכתב אשר יישל .1.2

 עליה הוא מבקש לערער. או התחרות ימים לאחר גמר ההתמודדויות ו/

 

הועדה,  החלטתויביאו לדיון בוועדת הליגה וגביע. את האירוע יו"ר ועדת הליגה יתחקר  .1.3

 בלת ההחלטה.לאחר קשעות  24לא יאוחר מ בכתב למועדונים המעורבים בערעור תועבר 

 

הגשת  יום מיום 14לטפל בכל ערעור על תוצאות משחקי הליגה תוך  ועדת הליגה נדרשת  .1.4

 ור.הערע

 

 מועדון רשאי לערער בפני בית הדין העליון של איגוד הטניס על החלטת הועדה.  .1.5

 

ימים מיום  7הערעור יישלח לבית הדין העליון דרך מזכירות איגוד הטניס במכתב רשום תוך  .1.6

 החלטת הועדה.קבלת 

 

לבית רת הערעור יום מיום מסי 15 -החלטת בית הדין תהיה סופית ומחייבת, ותינתן לא יאוחר מ .1.7

 הדין.

 

 . בוררות2

על המועדונים, השחקנים, המאמנים, שופטים, מנהלים החברים בהנהלת האיגוד בהנהלת 

נים ובקבוצות יחול המועדונים והקבוצות הרשומים באיגוד, ובעלי תפקיד רשמי באיגוד, במועדו

זה  ורף לתקנון, ואשר מצ1988 –תקנון המוסד לבוררות שנערך מכוח חוק הספורט, התשמ"ח 

 .ד' כנספח
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 חלק ו': נספחים 

 ' אנספח 
 תרשים מבנה הליגות 
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 נספח ב' 
 

                                                                                                           טבלת קנסות:

 .הליגה ת/אחריות רכזהליך אוטומטי וייושמו בב יבוצעוהקנסות 

לקבוצות זכות ערעור במשרדי האיגוד   קנס תישלח למועדון עם העתק להנה"ח באיגוד הטלת הודעה על

 .פקס או דואר רגיל ,בדוא"ל  המועדון מנהלשעות מיום שליחת הודעת הרכז/ת  24עד 

 צעירים                   בוגרים                                                                                                             

)פירוק נחשב פירוק קבוצה במהלך העונה
ליגה(. תה מרגע סיום תאריך הרישום לאו

אי הופעה לשלושה מפגשים תגרום 
 ₪ 1,000 לפירוק.

 

500 ₪ 

 6:0 6:0ותוצאה של  ₪ 500 שחקן ששיחק שלא עפ"י דירוגו בקבוצה 
 במשחק

 6:0של  ותוצאה ₪ 250
 במשחק 6:0

)ע"י הקבוצה  תוצאות לאיגוד דיווחאי 
שעות לאחר סיום  48עד  –המארחת( 

 המפגש

- 500 ₪ 

 

 

500 ₪ 

שלוש לאחר  - רכב חסר למפגש הגעה בה
 ₪ 200 קבוצהפירוק  –פעמים 

100 ₪ 

קיום משחק ליגה שלא במועד שנקבע ע"י 
 ועדת ליגה וגביע

2,000 ₪ 

 

1000 ₪ 

ללא מתן הודעה בוצה הופעה של ק יא
 ש"ח 500 שעות לפחות( 6מראש )של 

500 ₪ 

)למרות מתן הודעה אי הופעה של קבוצה 
 "חש 250 מראש(

250 ₪  

 ₪ 1,500 ₪ 1,500 ערעור לבית דין עליון

ם שלא אושרו עפ"י ק במגרשיקיום משח
 ₪ 1,000 ₪ 1,000 התקנון

לא בדיקה רפואית ל השתתפות שחקן
 תקפה

 תו משחקד אווהפס ₪ 3,000
 6:0 6:0   6:2  6:2 

והפסד אותו  ₪ 3,000
 משחק

 6:0 6:0   6:2  6:2 
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התנהגות בלתי ספורטיבית של 
ראש קבוצה על פי כללי \מאמן\שחקן

 טניס הבינלאומיהתנהגות של איגוד ה

1,000  ₪ 
לפי חומרת העבירה לפי דיווח 

 .ט שנכחשופ\משקיף

1,000  ₪ 
ה לפי לפי חומרת העביר

ט שופ\משקיףדיווח 
 .שנכח

)שליחת תוצאות  כוזבת מסירה תוצאה
 : ים(וחק שלא קמפוברקות על מש

 קנס כספי לפי רמת הליגה. 1
 . הורדה אוטומטית לליגה נמוכה יותר.2

 ₪  25,000 - העל   ליגה 

 ₪  15,000 - ליגה ארצית

 ₪  12,500   -   ליגה א'

 ₪  7,000  -   ליגה ב'

 ₪  6,000  -    ליגה ג'

 ₪  5,000  -ערליגות נו

 –ליגות צעירות 

5,000 ₪  
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 'גנספח 

 טופס דיווח תוצאות 

 2018ליגות בוגרים/ת עונת –צאות ידני טופס דיווח תו

 הנחיות כלליות:

 פס לפני עליית שחקנים/יות למגרש. חת למלא את הטועל הקבוצה המאר .1

 רש. חקנים/יות למגיי עליית השנפדק' ל 20ד  יש למלא ע -משחק הזוגות   .2

 ה.  הקבוצות לחתום על טופס התוצאבסיום המפגש כולו, על אחראי  .3

 פרטי ההתמודדות: .4

 הקבוצה האורחת  הקבוצה המארחת  מס' מחזור  מודדות ליגת ההת

    

שם אחראי הקבוצה   תאריך  מקום ההתמודדות 
 המארחת 

שם אחראי הקבוצה  
 האורחת 

    

 ת:דו"ח תוצאו .5

משחק  
 רמספ

וצה  שם שחקן קב
 מארחת 

שם שחקן קבוצה   נגד
 אורחת 

סט  
 ראשון 

סט   שני  טס
 שלישי 

1  1     

2  2     

3  3     

משחק  
 ת זוגו

שחקני הקבוצה  
 המארחת 

שחקני הקבוצה   נגד
 האורחת 

סט  
 ראשון 

סט   סט שני 
 שי שלי

1  1     

2  2  

 

 תוצאה סופית במפגש:__________                        __קבוצה מנצחת :___________________          
                   
 _________________________הערות:_____________________________________          

 חתימת נציג קבוצה אורחת                                                חתימת נציג קבוצה מארחת                 
           ___________                                   __________                                  _______________ _____ 
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 ד'נספח 

 תקנון המוסד לבוררות 

 
 המוסד לבוררות  .1

 הגדרה:   .1.1

 ד ממוסדות השיפוט של איגוד הטניס בישראל ררות הינו מוסהמוסד לבו     .1.1.1

 וד"(.)להלן: "האיג    

 ת:לבוררו המוסדהרכב  .1.2

 יקבעו מדי פעם  המרביושכרם חברי המוסד לבוררות, מספרם, משך כהונתם     .1.2.1

 ל איגוד הטניס )להלן: נשיאות ביה"ד העליון"(.ע"י נשיאות ביה"ד העליון ש   

 .חייבים להיות משפטנים חברי המוסד לבוררות    .1.2.2

 תחולה: .1.3

על כל  דשומות באיגווהקבוצות הרתקנון המוסד לבוררות חל על כל המועדונים  .1.3.1

ים, על כל השופטים ועל כל בעלי הרשומים באיגוד, על כל המאמנ הספורטאים

 מועדונים ובקבוצות.התפקידים הרשמיים באיגוד, 

ודינו גם כדין הסכם  1988 -תקנון בוררות זה הינו מכוח חקו הספורט, התשמ"ח  .1.3.2

 .1968 -בוררות לפי חוק הבוררות, התשכ"ח 

 

 וררות י הבנושא .2

ס לרישום, העברות רטאי, ובין ספורטאי לקבוצה המתייחן קבוצה לספוכל סכסוך שבי .2.1

 והסגרים.

והכספיים שבין קבוצה לספורטאי או בין ספורטאי  כל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים .2.2

 לקבוצה.

ה הנובע מהסכם ביניהם ועניינו במישרין או בעקיפין רישום קבוצה לקבוצ כל סכסוך בין .2.3

 ת הנוגעות לסכסוך.שורותיה של אחת מהקבוצו לטאי הנמנה עברה של ספורוהע

ע ליחסים החוזיים שבין וך בין ספורטאי לאיגוד ו/או בין קבוצה לאיגוד בכל הנוגסכסכל  .2.4

 ת ו/או שחרורים של ספורטאים.קבוצה לספורטאי ובכל הנוגע לרישום ו/או העברו

ן או בין מן קבוצה למאקבוצה או ביכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין מאמן ל .2.5

 וד או בין האיגוד למאמן.מאמן לאיג

לבעלי תפקידים באיגוד, כסוך כאמור הקשור, בין במישרין ובין בעקיפין, לשופטים וס כל .2.6

 במועדונים ובקבוצות.
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 בוררות חובה  .3

 דלעיל יובא לדיון אך ורק במסגרת המוסד לבוררות. 2ף מפורט בסעיכל סכסוך כ .3.1

 הרכב  .4

 ות.חיד מקרב חבר המוסד לבוררלבוררות ידון בורר י מוסדא בפני הסוך המובסכ בכל .4.1

 בורר יחיד כאמור ימונה ע"י נשיאות ביה"ד העליון. .4.2

דים ות ביה"ד העליון רשאית לקבוע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי כי במקרים מיוחנשיא .4.3

 ות.בוררידון הסכסוך בפני שלושה בוררים שימונו על ידה מקרה חברי המוסד ל

 

 . בוררותכצד ל האיגוד .5

המשפטי של האיגוד להצטרף כצד  הובא סכסוך להכרעת מוסד הבוררות רשאי היועץ .5.1

 תקנון זה. לבוררות עפ"י

י היועץ ייצוג האיגוד בפני הבורר ע" –דיון שבו יהי האיגוד צד ישיר לבוררות  בכל .5.2

 או מי מטעמו.המשפטי של האיגוד ו/

גוד ו/או מי מטעמו של האי יועץ המשפטיד צד, יהא הבדיונים אשר בהם לא יהיה האיגו .5.3

ון בפני הבורר, באם לפי שיקול דעתו יש צורך בכך לשם דיון רשאי לבקש להצטרף לדי

 בבעיות עקרונית הנוגעות לאיגוד.

 

 נוהל הגשת כתבי טענות  .6

 
בוררות יפתח בהגשת כתב תובענה למזכירות האיגוד כשהוא יודפס ני המוסד לכל דיון בפ .6.1

 .עותקים 4הנתבעים בתוספת  השווה למספרספר עותקים במ

 שכ"ט בורר כאמור בתקנון זה.תשולם אגרת בוררות ובמעמד הגשת התובענה  .6.2

איגוד תעביר לנשיאות ביה"ד העליון כל תובענה כאמור לעיל, מיד לאחר מזכירות ה .6.3

 בלת התובענה.ק

ון בתובענה לבוררות לדינשיאות ביה"ד העליון של האיגוד תמנה בורר מבין חברי המוסד  .6.4

 בורר.ינוי לכהן כצרוף כתב מתעביר אליו את התובענה בו

י אל הצדדים שבתובענה וכן מזכירות האיגוד תעביר העתק מכתב התובענה וכתב המינו .6.5

 על היועץ המשפטי של האיגוד.

ש את תגובתם בכתב לבורר וימציאו העתק תגובתם נה רשאים להגיהמשיבים לתובע .6.6

הדיון הראשון האיגוד כל את עד למועד  לעץ המשפטי ש, לרבות היולצדדים האחרים

 ו/או עד המועד עליו החליט הבורר.בתובענה 
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 מועדי הדיון  .7

 ן בפני הבורר יקבעו ע"י הבורר.מועדי הדיו .7.1

ום, מברק, פקס בהודעה בע"פ במעמד ההזמנה לצדדים תימסר באמצעות מכתב רש .7.2

 דים או שיחה טלפונית אישית.הצד

 

 ררק הבור ופסת הבורסמכויו .8

ת וסדרי הדין  המקובלים, והוא ידון לא יהיה כפוף לדין המהותי ו/או לדיני בראיורר הבו .8.1

וכלליו שבתוספת לחוק ועל פי  1968 –חוק הבוררות, תשכ"ח קובעים בעפ"י הכללים ה

גוד נספחיו וכל מסמך הנערך על פיהם ויפעל ככל שיראה לו כצודק י האיתקנונהוראות 

ה חל להזמנת עדים שתקנון ז רשאי להזמין ו/או להיעתר ניין. הבוררבנסיבות הע ונכון

 עליהם והזמנתו מחייבת.

 כל עניין שידון בפניו.הבורר מוסמך ליתן פק ביניים ב .8.2

טתו את תנאי העברה של הספורטאי החליט הבורר על העברתו של ספורטאי, תכלול החל .8.3

 טתו.גין העברה ומועדי ביצוע החללרבות הסכום ב

את מעוד תקופת אם לנסיבות העניין, להאריך "י שיקול דעתו ובהתאי, עפיהא רשהבורר  .8.4

בענה של השחקן תימסר למזכירות העברות של ספורטאים מקבוצה וזאת בתנאי שהתו

 סיום העברות באותה עונה.האיגוד לא יאוחר מהיום האחרון שנקבע ל

הצדיים  ןר, ע"י צד משל פסק הבורקוימו תנאי הפסק המחייבים שחרור, העברה, מכוחו  .8.5

וד את השחרור והעברה, מכוחו של פסק ילא את חלקו, יבצע האיגוהצד האחר לא מ

 צד.הבורר, גם ללא חתימת ה

הוזמן לדיון הבורר מוסמך לדון בהעדר צד ולתת החלטה בהעדרו ובלבד שהצד הנעדר  .8.6

 באופן האמור לעיל.

 הבורר פטור מלנמק את החלטתו. .8.7

שכ"ט הבורר אשר שולמה ע"י בוררות ו/או תו כי אגרת הלפסוק בהחלטהבורר רשאי  .8.8

 ת התובע.כולה או חלקה, תחול על הנתבע, באם ניתן פסק בוררות לטוב \התובע ,

 החלטת הבורר תינתן בכתב ותהא סופית ומחייבת. .8.9

סיומו שצד מן הצדדים לבוררות או כל צד אחר שהופיע לך הדיון או במצא הבורר במה .8.10

 גוד.יודיע על כך ליועץ המשפטי של האי –וני האיגוד נמהוראות תק בר על הוראהבפניו, ע
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 אי קיום פסק בורר  .9

קבע בפסק הבורר יהווה עבירה משמעתית אשר תובא אי קיום פסק בורר תוך המועד שנ .9.1

 ת של האיגוד.לדיון בפני ועדת המשמע

או ונש של אחד ועת המשמעת תהיה רשאית לפסוק למי שלא מקיים את פסק הבורר ע .9.2

 יגוד.שמעת של האנשים המפורטים בתקנון המויותר מהע

 

 "ט הבורר ושכ אגרה .10

ה, אגרת בוררות בסכום שיקבע מעת כל המגיש תובענה חייב לשלם בעת הגשת התובענ .10.1

ת הבוררות"( וכן את שכר טרחת הבורר, בסכום לעת ע"י מזכירות האיגוד )להלן: "אגר

 הבורר"(. להלן: "שכ"ט"ד העליון )ביה שיקבע מעת לעת ע"י נשיאות

ומי  על שכ"ט הבורר כאמור בס"ק א' דלעיל, הבורר יקבע את שכר טרחתו אשר לא יעלה .10.2

 שלומו.מהצדדים חייב בת

בלעדי לוותר על במקרים יוצאים מהכלל יהא הבורר רשאי להחליט לפי שיקול דעתו ה .10.3

גיש "ט הבורר למ"ל יוחזר שכשכ"ט אם הנסיבות מצדיקות לעשות כן, ובמקרה כנ

 .התובענה

 

 ושינויים  התוקף, תחול .11

 ___________ת האיגוד בתאריך חוקי עם אישורי בהנהללתקנון זה ניתן תוקף  .11.1

  

 ה.האיגוד רשאית להחליט על שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות בתקנון ז הנהלת .11.2
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 'הנספח 

 1988-חוק הספורט, תשמ"ח

 

 

 ספורט – רשויות ומשפט מנהלי

 ם עניניתוכן 

 Go 34 הגדרותא': פרק  

 Go 34 הגדרות   1סעיף 

 Go 35 הסדרת תחום הספורט ב': פרק  

 Go 35 חיוב בתעודת הסמכה   2סעיף 

 Go 35 הודעה על העדר תעודת הסמכה  3סעיף 

 Go 35 ם מחוץ לארץריכימנים ומדהסמכת מא  4סעיף 

 Go 35 בדיקות רפואיות   5סעיף 

 Go 35 איסור שימוש בתכשירים ממריצים   6סעיף 

 Go 36 ביטוח   7סעיף 

 Go 36 בטיחות   8סעיף 

 Go 36 ן בהםועיו פנקסיםניהול   9סעיף 

 Go 36 ייצוג הולם  א 9סעיף 

 Go 36 חופש המידע  ב 9סעיף 

 Go 37 תקנונים  10 יףסע

 Go 37 חינת כשירות מינויים בספורט מוסד לב  א 10סעיף 

 Go 37 בהתאחדות או באיגוד פורט שופט ס הונה שלות ככשיר ב 10סעיף 

 Go 38 מוסדות שיפוט פנימיים   11סעיף 

 Go 38 ים העברת ספורטא א 11סעיף 

 Go 39 אגודה טופס הרשמה ל ב 11סעיף 

 Go 39 ערר בענין העברת ספורטאי   12סעיף 

 Go 40 שימוש במיתקני ספורט   13 יףסע

 Go 40 סמלים הגנת   14סעיף 

 Go 40 עונשין  15 סעיף

 Go 40 סייג לתחולה   16סעיף 

 Go 40 שמירת דינים   17סעיף 

 Go 40 ועצה הלאומית לספורט ': המפרק ג 

 Go 40 סימן א': הקמת המועצה ופעילותה 

 Go 40 לספורט והרכבה מית עצה הלאוהקמת המו א 17סעיף 

 Go 41 סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה ב 17סעיף 

 Go 41 י יושב ראש המועצה וסגנונומי ג 17סעיף 

 Go 41 תקופת כהונה ד 17סעיף 

 Go 42 הפסקת כהונה ה 17סעיף 
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 Go 42 סדרי עבודת המועצה ו 17יף עס

 Go 42 חוקי מניין  ז 17סעיף 

 Go 42 ולותתוקף פע ח 17סעיף 

 Go 42 ועדות המועצה ט 17סעיף 

 Go 42 סימן ב': תפקידי המועצה  

 Go 42 תפקידי המועצה י 17סעיף 

 oG 43 אמות מידה לתמיכה ותחולתן   הוראת שעה יג  17סעיף 

 Go 43 תכנית המיתקנים הלאומית יד 17סעיף 

 Go 44 סימן ג': תקציב, גמול והחזר הוצאות 

 Go 44 ציב המועצהקת טו  17סעיף 

 oG 44 והחזר הוצאות  גמול טז  17סעיף 

 Go 44 פרק ד': ביצוע ותקנות 

 oG 45 קנותע ותביצו  18סעיף 
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 *1988-הספורט, תשמ"ח קוח 

 

 (.271עמ'  1840תשמ"ח מס' ה"ח )  122עמ'  21.7.1988מיום  1256ס"ח תשמ"ח מס'  םסרפו  *

לתו חית(; 1)תיקון מס'  –( 251עמ'  2060ה"ח תשנ"א מס' )  217עמ'  1.8.1991ם ו ימ  1367ס' ס"ח תשנ"א מן תוק
 .1.8.1991ביום 

 .2 תיקון מס' –( 337עמ'  2200ה"ח תשנ"ג מס' )  110עמ'  24.3.1994ם מיו  1457תשנ"ד מס'  ס"ח

לענין  2; ר' סעיף 3תיקון מס'  –( 349עמ'  2866ה"ח תש"ס מס' )  178עמ'  19.3.2001מיום  1781' מסתשס"א  ס"ח
 תחילה ותחולה.

 .4תיקון מס'  –( 904עמ'  3176ה"ח תשס"ב מס' )  61עמ'  20.11.2002מיום  1874ס"ח תשס"ג מס' 

 . 5תיקון מס'  –( 2עמ'  28ה"ח הכנסת תשס"ד מס' )  22עמ'  1.200327.1מיום  1912ס"ח תשס"ד מס' 

; 6תיקון מס'  –( 505, 348עמ'  436מס' ה"ח הממשלה תשס"ט )  674עמ'  30.3.2011ם מיו  8622תשע"א מס'  ס"ח
"ח תשע"ג מס'  ס. 497עמ'  13.7.2011מיום  2304ס' תשע"א מ ס"ח לענין תחילה והוראות מעבר )ת"ט  11ר' סעיף 

 (.196מ' ע 20135.8.מיום  4052ס"ח תשע"ג מס' ושוב  110עמ'  25.7.2013מיום  2403

;  7 תיקון מס' –( 416עמ'  562ה"ח הממשלה תשע"א מס' )  1031עמ'  111.8.201מיום  2311ס"ח תשע"א מס' 
 646ה"ח הממשלה תשע"ב מס' )  170עמ'  01216.2.2מיום  2337ס"ח תשע"ב מס' . תוקן .20121.1ום תחילתו בי

 .1.1.2012ביום תחילתו )תיקון(;  7' תיקון מס –( 278עמ' 

 .8' תיקון מס –( 85עמ'  435ה"ח הכנסת תשע"ב מס' )  447עמ'  .6.20124מיום  2362ס"ח תשע"ב מס' 

  2בסעיף  9תיקון מס'  –( 30עמ'  508ה"ח הכנסת תשע"ג מס' )  2עמ'  21.10.2013מיום  2409ס"ח תשע"ד מס' 
 ימים מיום פרסומו.  90; תחילתו 2013-תשע"ד(, 9יקון מס' לחוק חופש המידע )ת

 2בסעיף  הוראת שעה –( 2עמ'  879ה"ח הממשלה תשע"ד מס' )  141עמ'  26.3.2014מיום  2445מס'  ס"ח תשע"ד
ס"ח תשע"ח מס'  תוקנה מהוראת שעה לתיקון  .2014-(, תשע"ד7תיקון מס' לחוק להסדר ההימורים בספורט ) 

;  2017-הוראת שעה )תיקון( תשע"ח –( 80עמ'  1166ה"ח הממשלה תשע"ח מס' ) 88עמ'  31.12.2017מיום  2678
 .1.1.2018תחילתו ביום 

 .10תיקון מס'  –( 174עמ'  655ע"ו מס' ה"ח הכנסת תש)  1212עמ'  16.8.2016מיום  2578ס"ח תשע"ו מס' 

 11 תיקון מס' –( 666עמ'  1094ה"ח הממשלה תשע"ז מס' )  941עמ'  21.2.2017מיום  2605ס"ח תשע"ז מס' 
 .2017-(, תשע"ז 9לחוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס'  3בסעיף 

 12תיקון מס'  –( 576עמ'  1083ה"ח הממשלה תשע"ו מס' )  447עמ'  16.3.2017מיום  2612ס"ח תשע"ז מס' 
 .2017-(, תשע"ז 10ר ההימורים בספורט )תיקון מס' לחוק להסד  15בסעיף 

 31תיקון מס'  –( 1240' עמ 1066ה"ח הממשלה תשע"ו מס' )  854מ' ע 201730.3.מיום  2126ס"ח תשע"ז מס' 
תוקן  ..201871.; תחילתו ביום 2017-לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז  93בסעיף 

 .1.3.2018ולה(; תחילתו ביום )דחיית תח  2018-צו תשע"ח  – 1050עמ'  28.2.2018מיום  7958ק"ת תשע"ח מס' 

 14' תיקון מס –( 598עמ'  1196ה"ח הממשלה תשע"ח מס' )  520עמ'  822.3.201מיום  2713ס"ח תשע"ח מס' 
  ; 2018-(, תשע"ח2019לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב  14בסעיף 

 ות מעבר. לענין תחילה והורא 15ר' סעיף 
יד)ד( לחוק 17( של סעיף 2מחיקתה של פסקה )  לתו של חוק הספורט כנוסחו בחוק זה, למעט)א( תחי. 15

 יום הפרסום(. –רסומו של חוק זה )בסעיף זה האמור, כנוסחו בחוק זה, ביום פ
ורים  ( לחוק להסדר ההימ1)ב9)ב( אמות מידה שנקבעו לפי דין לעניין חלוקת יתרת ההכנסות, לפי סעיף  

  31פרסום, ימשיכו לחול עד יום ג' בטבת התש"ף ) ערב יום הפרסום, ועמדו בתוקפן ערב יום ה כנוסחו בספורט, 
 בתחום הספורט, כל עוד לא שונו או בוטלו לפי כל דין. (, לעניין תמיכה2019בדצמבר 

רסום, חו ערב יום הפ( לחוק הספורט, כנוס5א)ב() 17)ג( מי שמונה כחבר המועצה הלאומית לספורט לפי סעיף  
 חדל לכהן בתפקידו ביום הפרסום.י
פרסום, יחדל לכהן יא לחוק הספורט, כנוסחו ערב יום ה17שמונה כחבר הוועדה הציבורית לפי סעיף )ד( מי  

 בתפקידו ביום הפרסום.
לפני (, יקראו את חוק הספורט כך ש2018בדצמבר  31)ה( בתקופה שמיום הפרסום עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )  

 יג[. 17]סעיף ד יבוא י17סעיף 
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2286.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2286.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2304.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2304.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2403.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2403.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2403.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2403.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2405.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2405.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2405.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2311.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2311.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2311.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-562.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-562.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-562.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2337.PDF
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2337.PDF
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2337.PDF
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-646.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-646.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-646.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2362.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2362.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2362.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-435.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-435.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-435.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2409.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2409.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2409.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-508.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-508.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-508.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2445.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-798.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-798.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-798.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2678.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2678.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1166.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1166.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1166.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2578.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2578.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2578.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-655.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-655.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2605.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2605.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2605.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1094.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1094.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1094.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2612.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2612.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2612.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2621.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2621.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2621.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1066.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1066.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1066.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7958.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7958.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7958.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2713.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2713.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2713.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1196.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1196.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1196.pdf
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 רות פרק א': הגד 
 

 –ק זה וחב .1

תית, עילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרופ –ורט" או "פעילות ספורט" פס" 
 ופני;גרש לה מאמץ אשר נד

יימים והמסונף ף או בענפי ספורט מסואדם העוסק בענ-בני-ברח –ודת ספורט" גא" 
 צמאי;ע דכתאגי ספורט או הפועלן לארגו

ו אגודות ספורט העוסקות אגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכת –גון ספורט" רא" 
 רט שונים;בענפי ספו

התאחדות או שנקבעה בידי ה בענף ספורטת לוית של פעיעונה הרשמה –נת ספורט" וע" 
 ל עשרה חדשים בשנה;, ובלבד שלא תעלה עאיגוד הנוגעים בדברה

 

 רט;עונות ספו יתתקופה שבין שה –רה" גפ" 
 

אגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף ת –לענין ספורט  אחדות" ו"איגוד",תה" 
ענף צגים והמוכרים באותו לאומיים המיי-ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הביןאו ענפי 

 ספורט;

 ריווח;י שנותן שירותים של פעילות ספורט למטרות מ –" ון ספורטכמ" 

יום פעולות ספורט במקום אגיד שלא למטרות ריווח לצורך קת –" טרעדון ספוומ" 
 מוגדר;

רגנת על ידי אגודת ספורט או ארגון ורט המאועילות ספפ –ילות ספורט מאורגנת" עפ" 
 איגוד; וספורט, התאחדות א

ט תאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורה על ידי השופט שמונ – שופט ספורט"" 
 מאורגנת;

 

 ר החינוך והתרבות;ש –ר" שה" 

ה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה ודה המסמיכעת –דת הסמכה" ותע" 
 מאת אחד מאלה:

 בישראל שהכיר בו השר לענין זהק;ספר בית  (1)

 בתעודה; הכירה 4עיף דה כאמור בסבית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שוע (2)

גופני, ובלבד שהשר הכיר במוסד מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך  (3)

וגר המוסד בתנאים שקבע השר, הכל בשים לב, ה ושהתעודה ניתנה לבלענין ז

של המוסד להכשרת עובדי הוראה כאמור  בין השאר, לתכנית הלימודים

 ולהתמחויות המתקיימות בו;
 

, 1958-משמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"חסד מוכר כ מו –וסד מוכר" "מ 
 לפי החוק האמור; ו מוסד שקיבל היתרא

 

 א;17המועצה הלאומית לספורט שהוקמה לפי סעיף  –המועצה" " 
 

 ;)נמחקה( –" המועצה להסדר ההימורים בספורט" 
 

לפי החלטת המועצה שהוקמה  –המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל" " 
 (;2005במרס  21מיום י' באדר ב' התשס"ה ) 3416ה הממשל

 

( לחוק 2)א()231עיף סכום שנקבע בהיתר שניתן למפעל הפיס לפי ס –ת" הקצבה מיוחד" 

 רותדגה

 

 ( 1)תיקון מס' 
 1991-תשנ"א

 ( 1)תיקון מס'  
 1991-"אתשנ

 

( 4תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 4תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 6תיקון מס' )
 2011-תשע"א 

( 14מס'  תיקון)
 2018-תשע"ח 

( 6תיקון מס' )
 2011-"א תשע

( 6תיקון מס' )
 2011-תשע"א 

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 

( 13תיקון מס' )
 2017-תשע"ז

http://www.ita.co.il/
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 חדת לתחום הספורט;שהוא הקצבה מיו ,1977-העונשין, התשל"ז
 

 )נמחקה(; –הוועדה הציבורית" " 
 

 ;1985-יב, התשמ"החוק יסודות התקצ –חוק יסודות התקציב" " 
 

 )נמחקה(; –ספורט" ההימורים בחוק להסדר " 
 

 )נמחקה(; –יתרת ההכנסות" " 
 

 ספורט;מיתקן המשמש או המיועד לשמש לפעילות  – ספורט"מיתקן " 
 

תקני ספורט תכנית לאומית להקמה ולשדרוג של מי –המיתקנים הלאומית" ית תכנ" 
 יד;17שנקבעה לפי סעיף 

 

 השר ושר האוצר. –השרים" " 
 

 פרק ב': הסדרת תחום הספורט 
 

י בענף ספורט מסויים, כולו או חלקו, לא יוכל אדם לעסוק בוע בצו כר רשאי לקשה (א) .2
 דת הסמכה לאותו ענף.עוכן יש בידו תלא אם ורט, אריך ספו כמדאמן אמכ

ספורט בענף  כמדריך ואתחילתו של צו זה לפי סעיף קטן )א( עסק כמאמן רב שע ימ (ב) 
ה, במשך תקופה שלא תעלה על שהצו חל עליו, יהא רשאי להמשיך בעיסוקו, ללא תעודת הסמכ

 שנתיים מיום תחילתו של הצו.

ספורט במסגרת פעילות ספורט  מאמן או כמדריךלא בשכר, כש יןן בשכר ובשעוסק, בי ימ .3
ספורט שלא ניתן לגביו צו  , בענףטרורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספמאו

לקבל  דיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או, ואין בידו תעודת הסמכה, יו2כאמור בסעיף 
 ממנו שירות.

 —ם הספורט )להלן ם אנשי מקצוע בתחוברים שהושה חבת שלועדה  ר ימנהשה (א) .4
ל ולהכיר בהן לישרא ץוחיה לבדוק תעודות שניתנו מאת בתי ספר שמתפקידה יהועדה(, שמה

 כתעודות הסמכה.

ורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה פסעדה רשאית לתת למאמן או למדריך וה (ב) 
ור בסעיף קטן )א(, בתנאים אמכבידו תעודה גם אם אין  סוק כמאמן או מדריך ספורט,לעמוגבלת, 

 או בלעדיהם.

משפט מחוזי י בית נפלואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה, רשאי לערער עליה רה (ג) 
 בשבתו כדן יחיד.

ישתפו ספורטאים  לאספורט והתאחדות או איגוד  ודת ספורט, מכון ספורט, אגרוןגא (א) .5
ילה בדיקות הספורטאים נבדקו תח ןם, אלא אם כידם או מטעמבתחרויות ספורט המאורגנות ב

 כשירים. רפואיות ונמצאו

, לאחר התייעצות בהתאחדות או בתקנות עור, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבשה (ב) 
 רפואיות ותדירותן.באיגוד הנוגע לענין, את סוגי הבדיקות ה

 .קבע לענין זה 1ר הבריאותדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששבה (ג) 

 יץ להגברת הישגיו בספורט.ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממר אל (א) .6

והתכשירים הממריצים  קבע בתקנות את הסמיםות, יאירר, בהסכמת שר הבשה (ב) 

 
ף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים ולראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות סמכותו הואצלה למנהל האג  1

 .438עמ'  29.10.2014מיום  6904י"פ תשע"ה מס' יות במשרד הבריאות: ותשת

 ת הסמכה ב בתעודויח

עה על העדר דוה
 דת הסמכה ועת

כת מאמנים  מסה
 לארץ-ץחוומדריכים מ

 קות רפואיותידב

ור שימוש  סיא
 בתכשירים ממריצים 

( 14תיקון מס' )
 2018-תשע"ח 

( 6ס' תיקון מ)
 2011-תשע"א 

( 14תיקון מס' )
 2018-תשע"ח 

( 14תיקון מס' )
 2018-תשע"ח 

( 6תיקון מס' )
 2011-תשע"א 

( 6תיקון מס' )
 2011-תשע"א 

( 6ון מס' תיק)
 2011-"א תשע

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

http://www.ita.co.il/
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6904.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6904.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6904.pdf
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 א(.ן )קט יףהאסורים בשימוש לפי סע

 קות רפואיותר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדישה (ג) 
הוראה  לביף זה; ספורטאי שקיעל הוראות סעטאי שעבר מן תחרויות, לאיתור ספורזמדגמיות, ב

 .הלהיבדק יציית להורא

 ירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת.בע (ד) 

אחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק גון ספורט, התודת ספורט, ארגא (א) .7
מורים ספורטאי הנוטל עמם; ביטח אחד הגופים האטת בידם או מרט המאורגנובתחרויות ספו

 וח כאמור.יהיו הגופים האחרים פטורים מביט –לק בתחרות ספורט מסוימת ח

 חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן )א( לא תחול על אלה: (1)א 

ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק  (1)
 ם בתחרויות ספורט;לפחות, בתמורה להשתתפות ,1987-התשמ"זר מינימום, שכ

ה כפעילות ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך ב (2)
פרק ה' לחוק נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי 

 עבודה; פגעי, בענף ביטוח נ1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

( 1)ד6עיף ים בביטוח תאונות אישיות לפי סתלמידים המבוטח ספורטים שהם (3)
לה לגביה חבות של המבטח , לעניין פעילות שח1949-לחוק לימוד חובה, התש"ט

 לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו.

משרד האוצר ב חר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטושה (ב) 
, כולו או טי הביטוח, לענף ספורטפר זעריים ואת הביטוח המ , את סכומירטארגוני הספווב

 מקצתו.
 

ם, ילות בענפי הספורט השוניבדבר נהלי בטיחות לפע אותתקנות הורי לקבוע בשאר רשה .8
או צמיפואי וציוד עזרה ראשונה שיוכן לקבוע, בהסכמת שר הבריאות, הוראות לענין כוח אדם ר

ו כלליות ויכול שיהיו ורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיות בהם מתנהלת פעילות ספורט מאמבמקו
 ו או מקצתו.מסויים, כולמיוחדות לענף ספורט 

סי יגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, אגא (א) .9
 צבם הכספי.מו מות ובנאמנות את עסקאותיהםחשבונות שישקפו בשל

יין בפנקסי החשבונות; אין בהוראות סעיף לכך רשאי לע שהוא הסמיכו מיר או שה (ב) 
 ת כל דין.זה כדי לגרוע מהוראו

, התאחדות ואיגוד, הנהלה של אגודת ספורט, ארגון ספורטהעובדים וה בקרב )א( א.9
גופי ספורט(, יינתן  –)בסעיף זה  1985-התשמ"ההמקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב, 

בלבד שאם לצורך ביצוע ין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות השונים, וביטוי הולם בנסיבות הענ
נים הם המועמדים בין שני המי שה תינתן העדפה כאמור אםירשת העדפת אסעיף זה נד הוראות

 בעלי כישורים דומים.

כתב, אחת לשנה, לועדה לקידום מעמד האישה של גופי ספורט ידווחו ב (1) )ב( 
הדוח(; הדוח יימסר לועדה לא  –עיף זה )בסעיף זה הכנסת על ביצוע הוראות ס

 שנת הדוח. בדצמבר של 31יאוחר מיום 

יר את ימים מיום מסירתו, תע 60-יאוחר מ דיון בדוח לאהועדה תקיים  (2)

 הערותיה ותגיש את המלצותיה לשר, כפי שתמצא לנכון.
 

תמיכה לפי חוק יסודות התקציב ומחזור העסקים השנתי אחדות או איגוד המקבלים תה .ב9

 וחטיב

 ( 8)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 חות יטב

ון יעוול פנקסים הינ
 בהם

 ג הולםייצו

( 5)תיקון מס' 
 2003-תשס"ד

 חופש המידע 

 ( 9תיקון מס' )
 2013-תשע"ד

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 10תיקון מס' )
 2016-תשע"ו
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ון וחצי שקלים חדשים, הם רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע, שלהם עולה על מילי
אינם רמים שהביעו את דעתם שניינו גילוי זהותם של תועלגבי מידע ש, למעט 1998-נ"חהתש

 –לעניין סעיף זה, "התאחדות או איגוד" מעוניינים בגילוי זה, שאין חובה לגלותו לפי כל דין; 
 ותו ענף ספורט.לנהל ולארגן תחרויות ספורט בא לרבות כל תאגיד שרשאי להפעיל,

 

ים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי אחדות או איגוד יתקינו תקנונתה (א) .10
, ובכלל זה מוסדות השיפוט ימילרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנהספורט שהם מרכזים, 

 לסעיף כפוף ב –, העברת ספורטאים 11בכפוף לסעיף  –נו ון שלפיהם ידם וסדרי הדיהפנימיי
 עלי תפקידים אחרים.א, וכן בדבר שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולב11

זדמנות שווה לפעילות נשים בספורט קנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין מתן התב (ב) 
ריכי ספורט ולספורטים, דלמאמנים, למפטי ספורט, קבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשווכן יי

, 1999-כן לנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"טהתאמה לענפי הספורט, וב
 דות או באיגוד, לפי העניין.בהתאח

הספורטאים ובעלי התפקידים , הספורט קנונים האמורים יחייבו את אגודותתה (ג) 
 ותם ענפי ספורט.אב שבאותו ענף או

 

ורט בישראל כמפורט בחוק ויים בספמוקם בזה מוסד שמטרתו בחינת כשירות המינ (א) .א10
 בחינת מינויים(.סד להמו –זה )בחוק זה 

שירות המינוי של שופטי ספורט ושל חברי מוסד המוסד לבחינת מינויים יבחן את כ )ב( 
תוך שמירה  )ב( עד )ד(,11-ב ו10שיפוטי פנימי בהתאחדויות או באיגודים לפי הוראות סעיפים 

-ויות והאיגודים בהתאם לתקנונים של האיגודים הביןעל עצמאות פעילותם של ההתאחד
 לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.

 את חברי המוסד לבחינת מינויים, ואלה הם: השר ימנה )ג( 

שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט המחוזי, שיצא לקצבה או  (1)
 ש המוסד לבחינת מינויים;צת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה ראפרש, בהמל

 אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא נציגו: (2)

 ראל;ת לכדורגל בישנציג ההתאחדו )א(

 נציג איגוד הכדורסל בישראל; )ב(

 נציג הוועד האולימפי בישראל; )ג(

 לא אולימפי;התאחדות ישראלית לספורט תחרותי  –נציג איל"ת  )ד(

 לספורט נכים; נציג ההתאחדות הישראלית )ה(

מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו, ויכול שיהיה מי שאינו  (3)
 דינה.עובד המ

ן חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה לעניין חוק שירות הציבור די )ג( 
, ולעניין 1969-לאחר פרישה(, התשכ"ט , חוק שירות הציבור )הגבלות1979-)מתנות(, התש"ם

 .1977-ראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"זההו
 

רות תן אישור לכשילא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי שני (א) .ב10
 מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.

)א( למועמד שהורשע  המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן )ב( 
תה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט בעבירה אשר מפאת מהו

 בהתאחדות או באיגוד.

חדות או באיגוד מי שהורשע בעבירה אשר מפאת פט ספורט בהתאלא יכהן כשו )ג( 

 וניםנקת

 ( 1 )תיקון מס'
 1991-תשנ"א

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

מוסד לבחינת כשירות 
 מינויים בספורט

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

של כשירות כהונה 
ספורט  שופט

בהתאחדות או  
 באיגוד

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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פקיד מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בת
 כאמור.

בהתאחדות או באיגוד, והוגש נגדו כתב אישום בעבירה מונה אדם לשופט ספורט  )ד( 
מכהונתו עד לסיום ההליך ויים להשעותו כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאי המוסד לבחינת מינ

 בעניינו, ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
 

ם הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או כות הבלעדית לדון ולהחליט בענינימסה )א( .11
, ובהתאם להוראות 10גוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי סעיף אי

שמעת מסעיף; החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני נון לפי אותו שנקבעו בתק
 יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית משפט.

ור לכשירות מינויו מטעם לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישלא ימונה  (ב) 
 המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.

ישור כאמור בסעיף קטן )א( למועמד שהורשע יים לא ייתן אהמוסד לבחינת מינו ג() 
 בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט

 פנימי.

פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, לא יכהן כחבר מוסד שיפוט  ד() 
 בתפקיד כאמור. מינויים, לכהןחומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת 

, יחולו, 1992-לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב 15-ו 10, 9הוראות סעיפים  ה() 
 מי.י, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פניבשינויים המחויבים, על מינו

-)א( לחוק1בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף  ו() 
 ה או פרש.טה, ויצא לקצביסוד: השפי

בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט  ז() 
 המחוזי.

בחיקוק אחר או בתקנון דרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בכל עניין של ס ח() 
 דק.יותר לעשיית צ, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו הטובה ב10שנקבע לפי סעיף 

 

שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו  15-פחות מורטאי שגילו פס (א) .א11
 רת במועד כמפורט להלן:לכל אגודה אח לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור

ימים  30תוך ב –ספורט  תנבמחצית הראשונה של עוה ר את ההודעסמ (1)
 הספורט; מתחילתה של המחצית השניה של עונת

ימים מסיומה  30תוך ב –ה של עונת ספורט ר את ההודעה במחצית השניסמ (2)
 של עונת הספורט.

סכמה ה שנה יוכל, באין 17ה אך לא מעל שנה ומעל 15 ורטאי שגילופס (1) (1א) 
אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה  הדלהעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגו

אחת, ואם בסיומה של עונת ספורט  –ת ההודעה בפגרה כמפורט להלן: אם מסר א
 בסיומה של אותה עונה; –מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט 

( יוכל להודיע 1(, ספורטאי כאמור בפסקה )4קטן )אמהוראות סעיף בלי לגרוע  (2)
 על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת

ות זאת, הכל כפי שייקבע בתקנון לפי אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיק
 ., והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה10סעיף 

י ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע נפעב (2א) 
ות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונ

בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים,  ונ(; תקנות לפי סעיף זה יותק1)א-ו)א( 

דות שיפוט  סומ
 מיים ינפ

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 3)תיקון מס' 
 2001-א"סשת

 ( 8)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 3)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

 ם העברת ספורטאי

( 1)תיקון מס' 
 1991-תשנ"א

( 3)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

( 7' )תיקון מס
 2011-תשע"א 

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 7)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 7מס' )תיקון 
 2011-תשע"א 

( 7תיקון מס' )
 2011-תשע"א 

( 8)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 ורט השונים.ובענפי הספ

( רשאים התאחדות או 2)א-(, ו1אף ההוראות לפי סעיפים קטנים )א(, )א לע (1) (3א) 
הוראות אחרות בדבר העברת , 10ול בתקנון, כמשמעותו בסעיף כלאיגוד ל

 כל אלה: ןהבשנה ובלבד שנתקיימו  17לא מעל  ספורטאים שגילם

 שר אותן, לאחרר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישה (א)
שב בגילאי הספורטאים חשמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהת

 ;ברובענף הספורט שבו מדו

 סמו ברשומות.וראות, כפי שאושרו, פורהה )ב(

ורשאי השר,  םי( יהא לתקופה של חמש שנ1בפסקה )קפו של אישור כאמור ות (2)
בות של ת החינוך והתראם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועד

 ות של חמש שנים כל אחת.פהכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוס

שנה, בלתי סביר או  18-חות מה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פיה (4א) 
מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של  בלתי אפשרי,

ר לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת על רצונו לעבוהודיע ל אממש, רשאי הו
ור, וקבע י כאמטאימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספור 30בתוך 

, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי 12שופט שמונה לפי הוראות סעיף 
שך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק ות בו, או שהמן תלוישאינסביר או בלתי אפשרי, מסיבות 

 טתימים מיום החל 30דה לכל אגודה אחרת, בתוך ושל ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאג
 ט ובתנאים שקבע.השופ

שנים לאגודת ספורט, תמסור לו  17ספורטאי שטרם מלאו לו  בעת הצטרפותו של (5א) 
, לרבות מידע בעניין 10נון לפי סעיף ין ובהתאם לתקהאגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל ד

 אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו.

לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין שנים המבקש  17ספורטאי שמלאו לו  (ב) 
, טופס הסגר, להגיש, בפגרה ,10הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 

ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא 
 חת.תעלה על עונת ספורט א

גודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן )ב(, התנאים למעבר של ספורטאים מא (1ב) 
ההסגר ייקבעו בתקנון עבור, ותקופת לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי ל

 , על בסיס שיקולים אלה:10לפי סעיף 

 גיל הספורטאים; (1)

 ה הם מבקשים לעבור;תקופת פעילותם של הספורטאים באגודה שממנ (2)

 באימונם ובקידומם של הספורטאים. המשאבים שהושקעו (3)

 )נמחק(. (2ב) 

מסגרת אותו ענף ספורט ות בתחרויות ביסור על השתתפא –נין סעיף זה, "הסגר" על (ג) 
 בארץ ומחוצה לה.

 

ע בתקנות את המידע שעל אגודת בקית, נסר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכשה .ב11
 ל בטופס ההרשמה לאגודה.ספורט לכלו

 

תו של ספורטאי בהתאם להוראות תקנון רה או הגבילה אגודת ספורט את העברסא (א) .12
ערור על ל שאי הספורטאיא, ר11, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 10כאמור בסעיף 

עצות עם נשיא בית המשפט העליון, לענין ייתהחלטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בה
 עררים כאמור.

( 8)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 8)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 8)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 ודה גאלס הרשמה פוט

 ( 1)תיקון מס' 
 1991-תשנ"א

 

רת בעהבענין  ררע
 ספורטאי

 ( 1)תיקון מס' 
 1991-תשנ"א

 

( 3)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

 ( 8' יקון מס)ת
 2012-תשע"ב

( 3)תיקון מס' 
 2001-שס"את
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הספורט, לבטלה או  בסעיף קטן )א( רשאי לאשר את החלטת אגודתפט כאמור וש (ב) 
 לשנותה.

 

בתקנות תנאים שבהם ניתן לחייב רשות  עור רשאי, בהסכמת שר הפנים, לקבשה (א) .13
מוסדות חינוך, במבני ציבור או ר פעילות ספורט במיתקני ספורט המצויים במקומית לאפש

, שמום אינם בשירשות מקומית, בשעות שבהן המיתקני בשטחים ציבוריים השייכים לאותה
 ובלבד שתינתן עדיפות לכל התושבים של אותה רשות מקומית.

ן שילם דמי דם במיתקני ספורט כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כא שישתמ אל (ב) 
 ית.שימוש כפי שקבעה הרשות המקומ

לפי סעיף קטן )ב( כאילו  שראות פקודת המסים )גביה( יחולו על גביית דמי שימווה (ג) 
 היו מס.

י, בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, ארשר שה (ד) 
להקצות שטחים לפעילות  לרשות מקומית או למספר רשויות מקומיות במשותף, וצבלהורות 

יה ספורט ולהקים מבני ספורט; צו כאמור יינתן בהתחשב בגודל האוכלוספורט ולמיתקני ס
 השטח, סוגי המיתקנים ומידותיהם. בו, ויוגדרו ובסוגי הפעילויות המתאימים לה

ולמכשירי ספורט במוסד חינוך,  טרור רשאי לקבוע תקנים למיתקני ספשה (ה) 
 .1949-מוד חובה, תש"טכמשמעותו בחוק לי

הספורט וארגוני הספורט יהיו מוגנים, ושימוש מסחרי בהם, שלא ברשות י אגודות למס .14
 אגודה או ארגון כאמור, אסור.

( 2))א(61נס כאמור בסעיף ק –ל הוראה מהוראות פרק זה או תקנות שלפיו, דינו בר עועה .15
 .1977-וק העונשין, תשל"זחל

 

 תאחדות אואות פרק זה לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהרוה א() .16
 גוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט.באי

 

גדרתו לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כה 8-ו 3, 2הוראות סעיפים  )ב( 
מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות  עת, ב1949-בחוק לימוד חובה, התש"ט

נערכת בפיקוח משרד עילות ספורט הספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פ
 החינוך ולפי הנחיותיו.

 

 לגרוע ממנו. פרק זה בא להוסיף על כל דין ולא .17
 

 
 פרק ג': המועצה הלאומית לספורט 

 

 סימן א': הקמת המועצה ופעילותה
 

 מוקמת בזה המועצה הלאומית לספורט. )א( .א17

 

 והם: חברים שימנו השרים 20במועצה יהיו  (ב) 

 ורט;שלושה עובדי משרד התרבות והספ (1)

 שני עובדי משרד האוצר; (2)

 עובד משרד המשפטים; (3)

וש במיתקני מיש
 רטופס

 ת סמלים נגה

 
 שיןנוע

( 6תיקון מס' )
 ג לתחולהייס 2011-תשע"א 

( 4)תיקון מס' 
 2002-תשס"ג

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 רת דינים ימש

( 6יקון מס' )ת
 2011-תשע"א 

( 4תיקון מס' )
 2002-תשס"ג

הקמת המועצה  
הלאומית לספורט 

 והרכבה

( 6)תיקון מס' 
 2011-א תשע"

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14ן מס' )תיקו
 2018-תשע"ח 
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 ל;שלושה נציגי הוועד האולימפי בישרא (4)

 ה(;)נמחק (5)

נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות שהוא מנהל מחלקת ספורט ברשות  (6)
ט שימונה בהמלצת מרכז המקומית או נבחר ציבור בעל זיקה משמעותית לספור

 השלטון המקומי;

 נציג המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל; (7)

 ימפי;תחרותי לא אולהתאחדות ישראלית לספורט  –נציג איל"ת  (8)

 נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים; (9)

 נציג איגוד הכדורסל בישראל; (10)

 נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל; (11)

רט, שאחד מהם הוא מתחום הספורט שני נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספו (12)
 למקומות עבודה;

 כלכלי;-נציג ציבור בעל רקע בתחום החברתי (13)

 התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נציגים אחרים במועצה;נציג של  (14)

יגים אחרים במועצה, נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נצ (15)
 –האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי ואיל"ת  שייבחר על ידי הוועד

כמה בין הגופים פי; בהיעדר הסאולימ-התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא
האמורים, ימליץ כל אחד מהם על נציג, והשרים יקבעו את זהות הנציג שימונה לפי 

 פסקה זו.

ב(, תמונה לפחות אישה אחת ( שבסעיף קטן )12)-( ו4(, )2(, )1קאות )במינוי לפי פס )ג( 
 לפי הוראות כל פסקה כאמור.

לא ימונה מי שעוסק בתחום  סעיף קטן )ב(,( שב15( עד )4במינוי לפי פסקאות ) (1ג) 
 ההימורים וההגרלות.

לוסייה בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגם של בני האוכ (2ג) 
, ובכלל זה ימונו למועצה שני נציגים מקרב אוכלוסייה זו, הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית

 יוצגים במועצה.יתר הגופים הממקרב  –אחד מקרב נציגי הממשלה, והאחר 

 לפחות אחד מבין חברי המועצה יהיה נציג מענפי הספורט האישי. )ד( 

 )בוטל(. ה() 
 

לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמכהן כנושא משרה ביותר מגוף אחד  )א( .ב17
 חברות כפולה(. –( )בפרק זה 11( עד )4א)ב()17ם בסעיף הגופים המנויימ

ג איגוד או על אף האמור בסעיף קטן )א(, חברות בוועד האולימפי בישראל כנצי )ב( 
 לה.התאחדות לא תיחשב כחברות כפו

 –בפרק זה  )ג( 

ית, לחוק הנהיגה הספורטיב 4לרבות התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף  –"התאחדות"  
 ;2005-התשס"ו

 , וכל עובד הכפוף לו במישרין.1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט –"נושא משרה"  
 

ר ימנה יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה שהם נציגי ציבור, וכן סגן יושב ראש הש .ג17
 המועצה. למועצה מבין חברי

 

ה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה ה יתמנה לתקופחבר המועצ .ד17

סייגים למינוי 
ולכהונה כחבר 

 ה המועצ

( 6)תיקון מס' 
 2011-א תשע"

וי יושב ראש  מינ
 המועצה וסגנו 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 תקופת כהונה

( 6מס' )תיקון 
 2011-תשע"א 

( 11)תיקון מס' 
 2017-תשע"ז

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 
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 רצופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים.
 

 ום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:חבר המועצה יחדל לכהן לפני ת )א( .ה17

 

 התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; (1)

א ראוי לכהן הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הו (2)
 חבר המועצה;כ

 חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה; (3)

 ה.היה למי שמתקיימת בו חברות כפול (4)

הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאים להעבירו השרים, לאחר שנתנו לחבר המועצה  )ב( 
 מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:

בה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או משש א נעדר בלא סיהו (1)
 ישיבות בתוך שנה;

 נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; (2)

מועצה או כי אינו ו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלהיות חבר ההתקיימה ב (3)
 ממלא כראוי את תפקידו.

לפני תום  ן כחבר המועצההתפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכה )ג( 
 ב.17-א ו17תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו לפי סעיפים 

 

 המועצה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה. .ו17
 

או סגן  בהם היושב ראשמניין חוקי לקיום ישיבות המועצה הוא רוב חברי המועצה ו .ז17
היושב ראש; החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של היושב 

 ראש.
 

 

עולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה ף החלטותיה ופקיום המועצה, סמכויותיה ותוק .ח17
מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה 

 כדין.מכהנים 
 

י פעולתן ככל שלא נקבעו למנות ועדות מבין חבריה ולקבוע את תחומ המועצה רשאית .ט17
 לפי חוק זה.

 

 סימן ב': תפקידי המועצה
 

 

 –תפקידי המועצה  .י17

 

רט לשם וח בתחום הספולייעץ לשר בעניין קביעת מדיניות כוללת וארוכת טו (1)
 קידומם ופיתוחם של הפעילות הגופנית והספורט בישראל;

חום הספורט, לייעץ לשר בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעת משאבים בת (2)
 ורטאים;לרבות באיתור ובטיפוח של ספ

 לייעץ לשר בעניין קביעת אמות המידה לתמיכה בתחום הספורט; (3)

 הפסקת כהונה

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 סדרי עבודת המועצה

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 מניין חוקי

 (6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 עולותתוקף פ 2018-תשע"ח 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 ועדות המועצה 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 תפקידי המועצה

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

 2011-ת"ט תשע"א

( 14ס' )תיקון מ
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 
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 יד;17המיתקנים הלאומית כאמור בסעיף  ן קביעת תכניתלייעץ לשרים בעניי (4)

 )נמחקה(; (5)

ון בהם, לגבש המלצות בנושאים בתחום הספורט שהשר או שר האוצר, ביקשו שתד (6)
 וההמלצות יובאו לעיון השרים.

 

 )בוטל(. .יא17
 

 )בוטל(. .יב17
 

השר רשאי לקבוע אמות מידה לתמיכה; קבע השר אמות מידה לתמיכה, יפרסמן  )א( .יג17
 ברשומות.

סדר ההימורים בספורט, לעניין חלוקת אמות המידה לתמיכה יחייבו את המועצה לה )ב( 
 יתרת ההכנסות.

 –בסעיף זה  )ג( 

( לחוק להסדר ההימורים 1)ב9לפי סעיף מידה לתמיכה  המות –"אמות מידה לתמיכה"  
, בתשתיות יסוד ובמטרות אחרות בספורט, באגודות ספורט, 1967-בספורט, התשכ"ז

בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות  ת, באיגודים ובמועדוני ספורט וכן לתמיכהבהתאחדויו
 וגזענות בספורט;

 ;1967-, התשכ"זימורים בספורטחוק להסדר הה –"חוק להסדר ההימורים בספורט"  

 א לחוק להסדר ההימורים בספורט;1כהגדרתה בסעיף  –"יתרת ההכנסות"  

 מעותה בחוק להסדר ההימורים בספורט.כמש –"המועצה להסדר ההימורים בספורט"  
 

הממשלה המקצים חר התייעצות עם השרים הממונים על משרדי השרים, לא )א( .יד17
משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט ובהתייעצות עם המועצה, יקבעו את תכנית 

 ת, ויפרסמו אותה ברשומות.יתקנים הלאומיהמ

 תכנית המיתקנים הלאומית תכלול, בין השאר: )ב( 

 ט חדשים;תכנית כוללת וארוכת טווח להקמת מיתקני ספור (1)

בים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט; בסעיף סדרי עדיפויות להקצאת משא (2)
 בתקציב והקמה לרבות באמצעות תמיכה, השתתפות –זה, "הקצאת משאבים" 

 ושדרוג של מיתקני ספורט;

כללים לתקינות ולבטיחות של מיתקני ספורט, אשר יהיו הוראות התקנונים  (3)
רט, והוראות לאומיים המוכרים בענף מענפי הספו-ם הביןהרשמיים הנוהגים בגופי

הכללים שעליהם החליטו התאחדות או איגוד לפי התקנונים האמורים, בשינויים 
 כללי תקינות ובטיחות(; –בחוק זה אישרו השרים )ובתנאים ש

סכומי הכספים שייועדו להקצאה בעבור הקמתם או שדרוגם של תשתיות  (4)
עניין זה רשאים תשתיות או מיתקנים(, ול –ורט )בפסקה זו ספורט או מיתקני ספ

 השרים להביא בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:

 המיתקנים;סוגיהם ומספרם של התשתיות או  )א(

מיקומם של התשתיות או המיתקנים, בשים לב לפריסה גאוגרפית,  )ב(
ו הם לצורכי הפיתוח של הספורט בישראל או למצב הכלכלי של היישוב שב

רסמת הלשכה המרכזית כלכלי שמפ-נמצאים בהתאם למדד החברי
 לסטטיסטיקה או מדד אחר שייראה לשרים הולם;

ם הקמתם או שדרוגם של קצאת כספים לשסוגי הגופים שיהיו זכאים לה )ג(

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14תיקון מס' )
 2018-תשע"ח 

אמות מידה לתמיכה  
הוראת   –ותחולתן 

 שעה 

הוראת   14)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

תכנית המיתקנים  
 הלאומית 

( 6ן מס' )תיקו
 2011-א תשע"

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14תיקון מס' )
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 
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 הגופים הזכאים(; –תשתיות או מיתקנים )בפסקה זו 

ות או המיתקנים, לוחות הזמנים לביצוע ההקמה או השדרוג של התשתי )ד(
 ים הזכאים;שבהם יידרשו לעמוד הגופ

סכום המימון המשלים שיידרש מהגופים הנתמכים, והוראות לעניין  )ה(
 תשתית או למיתקן אחרים.ופים הזכאים להמרת הזכאות של הג

השרים יבחנו את תכנית המיתקנים הלאומית מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש  ג() 
 שנים.

 קנים הלאומית תחייב את המפורטים להלן:תכנית המית )ד( 

משרד התרבות והספורט ומשרדי הממשלה כאמור בסעיף קטן )א( לעניין  (1)
 ורט;של מיתקני ספ הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג

 לעניין חלוקת יתרת ההכנסות; –המועצה להסדר ההימורים בספורט  (2)

 לעניין הקצבה מיוחדת. –מפעל הפיס  (3)

מוקים שיפורטו ולאחר התייעצות האמור בסעיף קטן )ד(, השרים רשאים, מני על אף )ה( 
להקים בתקציבם כדי  ( להשתמש3)-( ו1עם המועצה, לאשר לגופים המפורטים בסעיף קטן )ד()

או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית המיתקנים הלאומית, ובלבד שיעמדו בכללי התקינות 
 והבטיחות.

בכל שנה, על תכנית  ווח לשרים ולמועצה, עד לתחילת חודש ניסןמפעל הפיס יד ו() 
שלא העבודה שלו לאותה שנה לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט 

 צבה המיוחדת.מכספי ההק

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין תכנון, בנייה, רישוי,  )ז( 
 ספורט. תקינות ובטיחות של מיתקני

למעט מגרש, בור קפיצה ומסלול ריצה, הנבנה  –ורט" לעניין סעיף זה, "מיתקן ספ )ח( 
 .1949-וד חובה, התש"טדרתו בחוק ליממתקציב משרד החינוך, בשטחו של מוסד חינוך כהג

 

 סימן ג': תקציב, גמול והחזר הוצאות
 

מינהל  –עולה בע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פתקציב המועצה השנתי ייק .טו17
 ספורט, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, "תכנית",

כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות  –ו"סעיף תקציב"  "תחום פעולה"
 התקציב.

 

גוף שאותו הוא  חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של )א( .טז17
גמות בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן )ג(,  מייצג במועצה, זכאי לקבל

 ור ההשתתפות.חר, תמורה בעבובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור א

חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן )א(, זכאי לקבל החזר  )ב( 
ובלבד שאינו  ישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן )ג(,הוצאות שהוציא לצורך השתתפות ב

 זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.

לם גמול או החזר ים שלפיהם ישוהשר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנא )ג( 
 )ב( ואת שיעוריהם.-הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים )א( ו

לחוק  32כהגדרתם בסעיף  –"עובד גוף מתוקצב"  בסעיף זה, "עובד המדינה", )ד( 
 יסודות התקציב.

 

 ק ד': ביצוע ותקנות פר 
 

 תקציב המועצה

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 ר הוצאות גמול והחז

( 6ון מס' )תיק
 2011-תשע"א 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 6)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 

( 14)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח 
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 הנוגע לביצועו. לכבר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות שה (א) .18

ר התייעצות עם ארגוני הספורט, אם לא נקבע בחוק זה כי ור יותקנו לאחנות כאמקת (ב) 
 ר או התייעצות עמו.אחהן טעונות הסכמה של 

באישור ועדת מעט תקנות כאמור בסעיף קטן )א(, יותקנו נות לפי חוק זה, לקת (ג) 
 כנסת.ה להחינוך והתרבות ש

 

 
 

 יצחק נבון                                יצחק שמיר                          חיים הרצוג                      54678313
 ר החינוך והתרבותש                        ראש הממשלה                            נשיא המדינה                      
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