
   
 
 
 
    

 משמעת  תקנון                                                                                             

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ת בישראלאיגוד הטניס  י טר ח' ש ל 2 ר , -ת ב י 6אב 9 4 8 2 

Website: www.ita.co.il  :כתובתנו באינטרנט 
 

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482  Tel. 03-6499440 

Fax 03-6499144 
 
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בישראל איגוד הטניס
 

 תקנון משמעת

 

 

 להגינות והתנהגות ספורטיבית 
 

 

 

 

 

 2012  ראוקטוב

 
 

 

http://www.ita.co.il/


   
 
 
 
    

 משמעת  תקנון                                                                                             

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ת בישראלאיגוד הטניס  י טר ח' ש ל 2 ר , -ת ב י 6אב 9 4 8 2 

Website: www.ita.co.il  :כתובתנו באינטרנט 
 

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482  Tel. 03-6499440 

Fax 03-6499144 
 
 

 
 

2 

 

 בישראל לאיגוד הטניס המשמעת תקנון 
 

 םעניינייתוכן 

 4 מבוא

 6 הגדרות

 תוקף תחולה ושינויים: אחלק 

 תוקף .1

 תחולה .2

 שינויים .3

8 

  תלונות: בחלק 

 תלונות לקובל האיגוד .1

 המתלוננים .2

 ן התלונהתוכ .3

 סמכויות קובל האיגוד .4

9 

 חלק ג: ועדת משמעת

 כינוס ועדת המשמעת .1

 הרכב ועדת המשמעת .2

 סמכויות ועדת המשמעת .3

 הזמנה לדין .4

 הופעת נאשמים בפני ועדת המשמעת .5

11 

 חלק ד: נוהל עבודת ועדת משמעת

 הזמנת עדים .3

 הדיון בוועדת המשמעת .4

 פסקי הדין של ועדת המשמעת .5

14 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ita.co.il/


   
 
 
 
    

 משמעת  תקנון                                                                                             

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ת בישראלאיגוד הטניס  י טר ח' ש ל 2 ר , -ת ב י 6אב 9 4 8 2 

Website: www.ita.co.il  :כתובתנו באינטרנט 
 

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482  Tel. 03-6499440 

Fax 03-6499144 
 
 

 
 

3 

 

 
 בסמוך ובמהלך התחרויות ירות משמעתעב: החלק 

 הגדרות -כללי  .1

 עבירות הפרט )השחקן( .2

 "נקודת הרחקה"-"נקודת עונשין"  ו  .3

 עבירות מועדון/קבוצה .4

16 

 עונשים: וחלק 

 פרט -עונשים  .1

 קבוצה -עונשים  .2

 קנסות כספיים .3

 עונש על תנאי .4

 ענישה אוטומטית .5

 הרחקה ממשחקים בין לאומיים .6

 

22 

 29 : פיצוייםזחלק 

 : ערעוריםחחלק 

 חברי  ביה"ד העליון .1

 סמכות בית הדין העליון .2

 המערערים .3

 אופן הגשת הערעור .4

 הערעור ושמיעתוהמועד להגשת  .5

 הדיון וסדרי הדין בביה"ד העליון .6

 ערעור על ענישה אוטומטית .7

30 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ita.co.il/


   
 
 
 
    

 משמעת  תקנון                                                                                             

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ת בישראלאיגוד הטניס  י טר ח' ש ל 2 ר , -ת ב י 6אב 9 4 8 2 

Website: www.ita.co.il  :כתובתנו באינטרנט 
 

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482  Tel. 03-6499440 

Fax 03-6499144 
 
 

 
 

4 

 

  

 מבוא

 

 תקנון המשמעת .א

ילות במסגרת פעהמעורבים בכלל של  כללי המשמעתאת  הגדירנועד ל תקנון המשמעת

קובע את ערכי הליבה הראויים בתחום זה, לרבות תקנון הבישראל. הטניס  איגוד

ם, טניסאיעובדי איגוד הטניס, : טניסה איגודות מפורשת לבעלי עניין מרכזיים בהתייחס

 . הנהלת האיגודחברי והאיגוד  חברימאמנים, שופטים, מנהלים, 

 

  תקנון המשמעתמטרת  .ב

בסיסיים מעבר  כללי משמעת והתנהגותית אחידה, המאגדת ליצור תשתית נורמטיב

 איגוד, על מנת לחזק את מעמד ענף הטניסללים הפורמאליים המחייבים בתחום לכ

  ולהביאו להישגים. הטניסת אמון הציבור בו ובכדי לקדם את בישראל וא הטניס

ין שבעלי העניויה, אמערכת של כללי התנהגות מקובלת ור מהווה תקנון המשמעת

אלה הם אשר מנחים את בעלי העניין בפעילותם ולאורם יש כללים מקבלים על עצמם. 

 בישראל. הטניס איגודבאת התנהגות המעורבים ולשפוט לבחון 

 

 תקנון המשמעתחשיבות  קיומו של  .ג

הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה  תחברתיומשמעת נועדו להבטיח סדר  כללי המשמעת

 ויה.  אאת ההתנהגות המקצועית והערכית הר המגדיר לעומת הקוד האתי 

עבירות משמעת להתמודד עם  סייעלאת מטרות הארגון ו לשרת בא תקנון המשמעת

לשיפור וכן לתרום  הפעילות השוטפתבמהלך  יםהמתעורר ,וחריגה מכללי התנהגות

  תפקודו של הארגון.
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 ומחויבות לשיתוף פעולה הטמעה .ד

יבור פעילים, מתעניינים וחובבים נרחב מאוד בקרב אזרחי מגבש סביבו צ הטניס איגוד

מדינת ישראל, הוא מעלה תרומה נכבדה ביותר למבנה החברתי ומחזק חיובית את חיי 

 טניסאיהחל מההישראלי,  הטניס איגודפעילות מטעם מעורבים ב גורמים רביםהקהילה. 

כל בו ל רג ארגונייוצרים מאהדרך המאמן, נושא המשרה, וכלה באוהדים ובתקשורת, 

טניס התדמיתו של עיצוב על  השפעהעל האחר ו כהשלהפעולה או מחדל של אחד 

מכאן חשיבותו של תקנון המשמעת ליצור אחידות בנורמות ההתנהגות תוך בישראל.  

קיומו של חובה להבהיר ש ,הגדרה ברורה של גבולות המותר והאסור. יחד עם זאת

אמצעי להנחיל נורמות התנהגות מקובלות אשר  התקנון אינו מטרה בפני עצמה אלא

כלי אשר ללא הטמעתו והנחלתו הינו ייצרו תרבות ארגונית מכובדת וראויה. התקנון 

לאור האמור נדרשת מחויבות של לא ימלא את ייעודו. בקרב הפעילים באיגוד ומטעמו 

על פי ל לפעווכללי המשמעת מילוי על  להטמיע ולהקפיד איגוד הטניסהמעורבים בכלל 

 .התקנון

 
 זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לזכר ולנקבה גם יחד.  תקנון .ה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ita.co.il/


   
 
 
 
    

 משמעת  תקנון                                                                                             

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ת בישראלאיגוד הטניס  י טר ח' ש ל 2 ר , -ת ב י 6אב 9 4 8 2 

Website: www.ita.co.il  :כתובתנו באינטרנט 
 

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482  Tel. 03-6499440 

Fax 03-6499144 
 
 

 
 

6 

 

 הגדרות
 

 ונושא תפקיד כהגדרתם בפרק זה;טניסאי  בעל עניין
 

 שמספרה י.( עמותה רשומה איגוד הטניס בישראל )א.ט.  איגוד הטניס
   ;העמותה הגדרה בתעודת רישוםכ 58-003-054-2 
 

 .איגוד הטניסבהנהלה של  רחב חבר הנהלה
 

 ;1988 -, התשמ"ח הספורטחוק  הספורטחוק 
 

 ;ספורטהבחוק  ומשמעכ מאמן 
 

 ונבחרות צעירות ; גביע הפדרציהמאמן נבחרת גביע דיוויס,  מאמן נבחרת
 

למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  .מ.מ מנהל כללי, מנהל
, אף אם תוארו איגוד הטניסממלא תפקיד כאמור ב

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי; הלמנ ןכשונה, ו
 

שבינו לבין איגוד הטניס מתקיימים יחסי עובד  כל אדם עובד באיגוד הטניס
 מעביד כהגדרתם בחוק.

חבר מנהל או  חבר מוסד שיפוט פנימי, ,ענף הטניסשופט במאמן,  נושא תפקיד
 כהגדרתם בפרק זה;  עובדי האיגוד, חבר ועדה ויו"ר ועדה הנהלה

 

בענף  הספורטיבית, ועוסק בפעילות הטניסאיגוד בהרשום אדם  טניסאי
 ;טניסה

 

 קטין טניסאי
 

 ;שנה  16 -שגילו פחות מ טניסאי

ות ב, לראיגוד הטניסן אישי של אדם בפעולה או בעסקה של ייענ עניין אישי 
ובו הם בעלי ענין רו קן אישי של קרובו ושל גוף אחר שהוא איניע

ן אישי הנובע מעצם תפקידו או השתייכותו יבו, ולמעט עני
 ;איגוד הטניסל

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן  בן קרוב
 הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

 

לעסוק בשיפוט מטעם איגוד הטניס, והסמכה אדם בעל הכשרה  טניסתחרויות שופט ב
 ;ענף הטניסב ותתחרוי

 

שופט בתחרויות טניס הממוקם מחוץ לתחומי המגרש בו  משקיף
 ;מתקיימת תחרות טניס ללא שופט כסא
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 ונושא תפקיד כהגדרתם בפרק זה;טניסאי  בעל עניין
 

איגוד הטניס כפי שאושר על ידי הנהלת קוד כללי ההתנהגות של  קוד אתי 
 ט בישראלהאיגוד וכפי שהוצג בפני רשויות הספור

תקנון משחקי ליגה וגביע של איגוד הטניס יהיה חלק בלתי נפרד  תקנון ליגה וגביע
  ;או קבוצה החברה באיגודמועדון ו/ על המשמעת ויחול  ןמתקנו

במסגרת הליגה, הקבוצתיות כלל ההתמודדויות והתחרויות  משחקי ליגה וגביע 
שחקי ליגה מ ןתקנועפ"י  ותהמתנהלאו כל טורניר אחר, הגביע, 

   ;וגביע של האיגוד
 

צות והפעילים וכהגדרתו בתקנוני האיגוד, לרבות כל הקב מועדון
 הרשומים כחברים פעילים באיגוד הטניס הישראלי.

קבוצת טניס הרשומה באיגוד הטניס והמייצגת מועדון במשחקי  קבוצה
 ;ליגה וגביע במסגרת פעילות איגוד הטניס 

חרויות בין שתי קבוצות במסגרת משחקי סדרת ת התמודדות קבוצתית
הליגה או הגביע מטעם האיגוד, על פי המפורט בתקנון 

  ;הליגה והגביע
 

 ;שחקן או זוג שחקנים בין תחרות  התמודדות אישית
 

משחק טניס של יחידים או של זוגות יריבים במסגרת התמודדות  משחק/תחרות
 ;קבוצתית או אישית

 

 של המשמעת קוד

 CODE)יס הטנ חוקי

OF CONDUCT)) 

 פי איגוד הטניס הבינלאומי;-קוד המשמעת של חוקי הטניס על

ו/או מגרשי טניס וכן כל הגובל בו ו/או בהם וכל הקשור  שמגר מתקן טניס
 ; שאושרו על ידי איגוד הטניס בהם, כולל: מבנה, משרד ומועדון

 

תביעה ולהגיש תלונות  לקבלשמונה על ידי הנהלת האיגוד  מי קובל
כנגד שחקן, מועדון, קבוצה או כל בעל לבית הדין המשמעתי 

הקבועה בתקנון האיגוד או הפרה של תפקיד בגין הפרת הוראה 
אחד מכללי הקוד האתי שנקבעו ואושרו על ידי הנהלת האיגוד. 

 הקובל ייצג בבית הדין לערעורים ;
ן אחד או יותר אשר בית דין משמעתי של איגוד הטניס מורכב מדיי בית דין משמעתי

 תפקידו לדון בתלונות על עבירות משמעת המובאות בפניו. 
מורכב משלושה דיינים ומסמכותו  הטניסאיגוד עליון של בית דין  עליון בית דין 

לדון בערעורים על פסקי דין שנקבעו על ידי בית הדין המשמעתי 
 של האיגוד.
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  תוקף תחולה ושינויים: אחלק 

 

 תוקף .1

 זה ניתן תוקף חוקי ע"י אישורו ע"י הנהלת איגוד הטניס בישראל  לתקנון .1.1

   2012ספטמבר  7 כ' אלול תשע"ב,  בישיבתה מיום          

 בעבר. פורסם ואושרזה מבטל כל תקנון משמעת אחר אשר  ןתקנו .1.2

 .בתוקף עד אשר יבוטל או ישונה ע"י הנהלת האיגוד ריישאתקנון זה  .1.3

 תחולה .2

 .ועדונים והקבוצות החברות באיגוד הטניסזה יחול על המ ןתקנו 2.1

מועדונים, מאמנים  חבריזה יחול על כל השחקנים הרשומים באיגוד,  ןתקנו 2.2

 וממלאי תפקידים באיגוד ו/או במוסד ממוסדותיו.

 

 שינויים .3

  יים לגבי כל סעיף וסעיף של תקנון זה.ונהנהלת האיגוד רשאית להחליט על שי 3.1

 רסום בחוזרי האיגוד.לשינויים אלה יינתן תוקף ע"י פ 3.2
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 תלונות -  בחלק 

 

 תלונות לקובל האיגוד .1

 הנהלת איגוד הטניס תמנה קובל לאיגוד )להלן "הקובל"(. .1.1

תלונות ו/או דיווחים הכוללים תלונות לכאורה נגד שחקן ו/או קבוצה ו/או מועדון  .1.2

בירה הכלולה ו/או נושא תפקיד, בגין הפרת הוראה בתקנוני האיגוד ו/או ביצוע ע

 . וה )להלן: "תלונות"( יטופלו על ידבתקנון ז

 מתלוננים .2

 תלונות תופנינה לקובל האיגוד מאת אחד או יותר מהגורמים הבאים:      

 ועדה מוועדותיה.חבר גוד ו/או חבר הנהלת האיגוד ו/או הנהלת האי .2.1

 מנכ"ל האיגוד או נושא תפקיד רשמי אחר באיגוד. .2.2

 שופט במשחק. .2.3

 של האיגוד או של איגוד השופטים. משקיף רשמי .2.4

 מועדון ו/או קבוצה אחרת, שחקניה או נושאי תפקידים בהם. .2.5

 מנהל או ממלא תפקיד בקבוצה או במועדון. .2.6

 איגוד טניס של מדינה אחרת או איגוד הטניס הבינלאומי. .2.7

 תוכן התלונה .3

כל תלונה שתוגש תכלול ככל האפשר תיאור מלא ועובדתי של העבירה או העבירות  3.1

הנטענות, בציון מועד ביצוע העבירה, שמות המעורבים בה והאסמכתאות על הנזק 

 שנגרם, אם נגרם.
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 התלונה תכלול, בין היתר, ובמידת האפשר את הפרטים הבאים: 3.2

 מהות גורם התלונה. 3.2.1

 תיאור מדויק של האירוע. 3.2.2

 תאריך ושעת האירוע. 3.2.3

 פרטי העבירה המיוחסת. 3.2.4

 רט את העובדות הידועות לעד.שמות העדים, בצירוף מסמך בכתב המפ 3.2.5

 סמכויות קובל האיגוד .4

כל תלונה שתגיע לקובל, רשאי  הקובל על פי שיקול דעתו לפעול על פי אחת או  4.1

 יותר מהדרכים הבאות:

 לברר את פרטי התלונה עם הנוגעים בדבר. 4.1.1

 לגנוז את התלונה. 4.1.2

לשלוח מכתב התראה לפרט ו/או למועדון ו/או לקבוצה כנגדם הוגשה  4.1.3

 . התלונה

 ממכתב התראה כאמור יישמר למעקב באיגוד. העתק

להעמיד לדין בפני וועדת המשמעת את הפרט ו/או הקבוצה ו/או  4.1.4

 המועדון כנגדם הוגשה התלונה, כפי שימצא לנכון.

החליט הקובל כי יש מקום להעמדה לדין בפני וועדת משמעת, יקבע הקובל את  4.2

 לדין. זהות הנאשמים, ואת סעיפי האישום בגינם יועמדו

בהפעלת סמכותו, יפעל הקובל על פי מיטב שיקול דעתו ומצפונו וללא קבלת  4.3

 הוראות מכל גורם חיצוני או פנימי באיגוד או מחוצה לו.

ל תלונות גם מגורמים שאינם מנויים בבמקרים חריגים, יהיה רשאי הקובל לק 4.4

לעיל, ובלבד שבדק את פרטי המקרה ומצא כי יש מקום לכאורה  10בסעיף 

 העמיד את עובר העבירה לדין.ל
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 משמעתהועדת  -חלק ג 

 

 כינוס ועדת המשמעת .1

ועדת המשמעת תתכנס במועד, בתכיפות ובמקום כפי  עדיו:ומקום הכינוס ומ 1.1

שייקבע, מפעם לפעם, ע"י יו"ר הועדה, ובהתאם לצורך ולעניינים המובאים 

 בפניו.

בישיבתה  ןועדת המשמעת תעשה כל מאמץ לסיים את הדיו משך הדיון: 1.2

 בפניה  יובאאשר כתב אישום בכל  הראשונה

הדיון המשך ה תראה להכרחי לדחות את עדבכל מקרה שהו דחיית הדיון: 1.3

 יסתיים, במידת האפשר, באותו שבוע. ןשהדיו ובלבדתוכל לעשות כך 

 הרכב ועדת משמעת .2

 הנהלת איגוד הטניס ממנה את חברי ועדת המשמעת. 2.1

 .5ולא יעלה על  3 -ים אשר לא יפחת מממספר חבר תורכבועדת המשמעת  2.2

 ועדת המשמעת תדון בכל עבירה של פרט או קבוצה בהרכב של דן יחיד. 2.3

 בפני הרכב מורחב ןדה, יתקיים הדיובמקרים חריגים, ועל פי החלטת יו"ר הוע 2.4

 הכולל שני חברים לפחות.

 סמכויות ועדת משמעת .3

מעת ע"י קובל לדון בכתב אישום שיוגש לועדת המש דיון בכתבי אישום: 3.1

 האיגוד.

ועדת המשמעת לברר את  תלא הופיע הנאשם, רשאי במעמד צד אחד: ןדיו 3.2

 התלונה נגדו בהעדרו, ולפסוק לפי החומר שהוצג בפניה.

לצרף לדין נאשם או נאשמים נוספים אף ללא כתב אישום  צירוף נאשמים: 3.3

ה תוך נוסף או להורות להעמיד לדין נאשם או נאשמים נוספים, במידה ונתגל

כי בוצעה לכאורה עבירה בגדר תקנון זה, ולשנות סעיפי  ןכדי מהלך הדיו

 אישום בין לקולא ובין לחומרא.
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ועדת המשמעת רשאית להזמין למסירת עדות וחקירה כל שחקן, ממלא  זימון עדים: .4

תפקיד, שופט, נציג מועדון, משקיף, וכל גורם אחר לפי ראות עיניה, ועל המוזמן 

עד הנקבע כמפורט בהזמנת ועדת המשמעת. אי הופעה למתן עדות תיחשב להופיע במו

 כעבירה של בזיון ועדת המשמעת.

לפסוק ולהכריע, לרבות מתן החלטות ביניים, בכל ענין שיובא בפני ועדת  פסיקה: .5

המשמעת, לזכות או להרשיע כל פרט, קבוצה או מועדון. פסקי הדין של ועדת 

חתימתם ע"י חברי הועדה, או בכל מועד אחר, אשר מועד מהמשמעת נכנסים לתוקפם 

 יקבע ע"י הועדה בפסק הדין.

בנוסף לכל הסעדים המנויים בתקנון זה, רשאית ועדת  החלטות וסעדים נוספים: .6

ין, וכל כל סעד עצו עשה או צו מניעה, צו ביצוע ב המשמעת לפסוק פסק דין הצהרתי,

רוע מכלליות גיבים. מבלי ל, בשינויים המחולתתואחר אשר בית משפט מוסמך 

האמור לעיל. תהיה וועדת המשמעת רשאית לקבוע, לאשר, לשנות ולבטל או לפסול 

ו/או תחרויות אשר נדונו לפניה לפי העניין, והכל בין  תהתמודדויותוצאות משחקים, 

אם הורשעו המעורבים בעניין ובין אם זוכו, ולרבות קביעת משחק, התמודדות או 

 פי שתמצא לנכון.תחרות חוזרים כ

להטיל עונש או עונשים במקרה של הרשעה עפ"י רשימת העונשים הקבועה  ענישה: .7

בתקנון זה ו/או להטיל, בנוסף או במקום כל עונש, חיוב בתשלום הוצאות ו/או 

 כדלקמן: פיצויים כמוגדר בתקנון זה

צוגית, פרט או קבוצה עד ילהשעות מכל פעילות ספורטיבית ו/או י השעיה:  7.1

 יצוע החלטות ועדת המשמעת ו/או לתקופה קצובה שתקבע ע"י ועדת המשמעת.לב

הוגש ערעור נגד פסק דין של ועדת המשמעת, לא תשנה עצם הגשתו את  ערר:  7.2

בתוקפו עד אשר יבוטל ע"י בית הדין העליון, אלא אם  ריישאריצוי העונש אשר 

 החליטה ועדת המשמעת אחרת.

היחידי הרשאי לשנות או לבטל פסק דינה של  המוסד שינוי או ביטול פסק דין:  7.3

ועדת המשמעת הינו בית הדין העליון, הרשאי לדון בעניין לאחר שיוגש לו ערעור 

 על פי הוראות התקנון.
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ועדת המשמעת היא ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה, ואין  ריבונות ועדת המשמעת: .8

ב בהם, ופסקי הדין שלה בסמכותו של מוסד כלשהו, למעט בית הדין העליון, להתער

 אינם טעונים אישור.

 

 הזמנה לדין .9

מען המועדון הרשום במשרדי האיגוד יחשב לכתובת המחייבת  המען למשלוח:  9.1

 לצורך הזמנת מועדון, קבוצה, שחקן וממלא תפקיד לדיוני ועדת המשמעת.

 :מעת תיעשה באחת מן הדרכים הבאותהזמנה לדיוני ועדת המש אופן המשלוח:  9.2

שעות לפחות לפני מועדן הדיון )כאשר המועד  72 – בדואר רשוםהודעה  9.2.1

 הקובע הוא המועד הנקוב בחותמת הדואר היוצא(.

 שעות לפחות לפני מועד הדיון. 24 - דוא"לאמצעות ב  9.2.2

שעות לפחות  24 - באמצעות שליח, מסירה אישית או הודעה טלפונית  9.2.3

 לפני מועד הדיון.

 ות לפני מועד הדיון.שעות לפח 24 - באמצעות פקסימיליה  9.2.4

 

 ני ועדת משמעתנאשמים בפהופעת   .10

כל נאשם שהוזמן בפני הועדה חייב להופיע בפניה במועד שהוזמן. במקרה של  10.1

אי הופעתו רשאית ועדת המשמעת לדון בהיעדר הנאשם, ורשאית היא לקבוע 

את פסק דינה שלא בפניו. בקשות לשינוי מועד הדיון תוגשנה במקרים חריגים 

 עדת המשמעת, אשר רשאית לאשרן או לדחותן, לפי שיקול דעתה.בלבד ו

על נאשם פרט להופיע אישית בפני ועדת המשמעת, אלא אם התירה ועדת  10.2

ו מיעאי להביא שהמשמעת אחרת. נאשם אשר אינו שולט בשפה העברית ר

 מתורגמן.

 מועדון או קבוצה יוכלו לטעון באמצעות בא כוח אשר ימנו לצורך הדיון. 10.3
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 נוהל עבודת ועדת משמעת -לק ד ח

 

 הזמנת עדים .1

ג ולהזמינם באמצעות האיגוד ה להזמין עד או עדים לדיון, חייב לדאורצצד שי 1.1

 נו.יינהדיון שנקבע בע למועד

ועדת המשמעת מיוזמתה תהיה רשאית להזמין עד או עדים לדיון מטעמה  1.2

 היא.

את גם אם ועדת המשמעת מוסמכת לדון ולפסוק גם ללא שמיעת העדים, וז 1.3

 הוזמנו לדיון ולא הופיעו.

 

 הדיון בוועדת המשמעת .2

חברי ועדת המשמעת יהיו חופשיים לקבוע את מהלך הדיונים  ן:וסדרי הדי 2.1

בפניהם, וינהלו אותם לפי מיטב שפיטתם ושיקול דעתם לשם השגת הכרעה 

מהירה וצודקת. ועדת המשמעת לא תהיה קשורה לסדרי הדין ודיני הראיות 

 תי המשפט.הנהוגים בב

נאשמים ו/או עדים ו/או מלוויהם יופיעו לדיוני ועדת  התנהגות בעת הדיונים: 2.2

 המשמעת בצורה ההולמת התנהגות הופעה במוסד שיפוטי.

עת עדויות, והיא רשאית יועדת המשמעת רשאית לדרוש שמ קבלת עדויות: 2.3

 לחוק את העדים, ולקבל לידיה מסמכים וראיות כפי שתמצא לנכון.

מקוצר על מהלך הדיונים בפניה  לפרוטוקועדת המשמעת תנהל ו תיעוד: 2.4

 החלטותיה

 פסקי הדין של ועדת המשמעת: .3

 נימוקי פסק הדין: 3.1

ועדת המשמעת תציין בפסק דינה את סעיף ההאשמה לפיו הינה  3.1.1

 דנה את הנאשם.

ועדת המשמעת חייבת לנמק את החלטתה, הן לגבי הכרעת הדין  3.1.2

 אחרת שקיבלה. והן לגבי גזר הדין ו/או כל החלטה
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פסק הדין יוודא לנאשמים בהקדם האפשרי על פי  פרסום פסק הדין: 3.2

עדת המשמעת ויפורסם ואחת הדרכים המפורטות לצורך זימונם לו

 בחוזרי האיגוד.

הרשיעה ועדת המשמעת פרט, קבוצה או מועדון,  רישום הרשעה: 3.3

תירשם ההרשעה בכרטיס האישי ו/או בכרטיס הקבוצה ו/או המועדון, 

 ן.ילפי העני
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 בסמוך ובמהלך התחרויות עבירות משמעת -חלק ה 

 

 הנחות עבודה  -כללי  .1

כל אדם אחראי לתוצאות הטבעיות של מעשיו. כל אדם הינו בדעה  הנחה כללית:  1.1

 צלולה, עד שלא יוכח ההפך.

לא ישמשו  אי ידיעת תקנון זה או כל תקנון אחר של האיגוד אי ידיעת התקנות:  1.2

 צידוק או הגנה.

 פרט -עבירות . 2

, מאמן, בעל עניין שחקן, ממלא תפקיד במועדון, בקבוצה או מטעם - כל פרט 2.1

ממלא תפקיד באיגוד ושופט המבצע עבירה מן העבירות המפורטות להלן, או 

מנסה או משדל או מסית או מדיח או קושר קשר לבצע עבירה מן העבירות 

 או יותר מן העונשים והחיובים המפורטים בתקנון זה. דלהלן, יהא צפוי לאחד

התנהגות שאינה הולמת  התנהגות שאינה הולמת משתתף בנבחרות ישראל:  2.2

משתתף בנבחרות ישראל בכל מקום ובכל מועד ממועדי כינוסה של הנבחרת בין 

בתחרויות בין בישראל  למטרת אימונים ובין למטרת השתתפות במשחקים או

 תחרות או מחנה האימונים. -לסיום הפעילות  ועד ובין בחו"ל

התנהגות שאינה הולמת  התנהגות שאינה הולמת משתתף במשלחת לחו"ל:  2.3

משתתף במשלחת שקיבלה אישור מאת האיגוד להשתתף במסע אימונים ו/או 

משחקים ו/או תחרויות בחו"ל בכל מקום ובכל מועד ממועד כינוסה של המשלחת 

 ועד לאחר סיום משחקיה.

שימוש בסמים ממריצים מכל מין בכל עת ו/או השתתפות  ימוש בסמים:ש  2.4

במשחק תחת השפעה ו/או שימוש בסמים אסורים עפ"י דין )כמוגדר בפקודת 

 הסמים המסוכנים(.

הגשת תלונה כוזבת שלא בתום לב ו/או במתכוון נגד שחקן ו/או  תלונה כוזבת:  2.5

 ממלא תפקיד באיגוד.קבוצה ו/או ממל א תפקיד ו/או שופטי המשחק ו/או 

פגיעה באמירה ו/או התנהגות בוועדת  בזיון ביה"ד ו/או ועדת המשמעת:  2.6

דין של ועדת -המשמעת או בביה"ד העליון או חבריהם, ו/או אי מילוי פסק

 המשמעת או ביה"ד העליון.
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במידה והשחקן פורש בפעם הראשונה מתחרות כלשהי פרישה מתחרויות :   2.7

ם ההגרלות לאותה תחרות, חובה עליו להגיש אישור במהלך העונה לאחר פרסו

שעות מסיום התחרות. במידה ולא יישלח אישור רפואי תקין  48רפואי תוך 

המשחרר את השחקן מפעילות גופנית במועד קיום התחרות תיחשב פרישתו 

שחקן  כפסילה מהתחרות ותטופל בהתאם לטיפול הנהוג לפסילות בתחרויות.

ויעמוד בחובותיו לגבי אישור רפואי כמצוין  –נייה הפורש מתחרות בפעם הש

נקודות  10נקודות מהדירוג הרלוונטי ) 10ייענש בהורדת  –בסעיף הקודם 

שחקן לא יוכל לפרוש מתחרויות יותר  מהתחרות הטובה ביותר שהשיג(.

 מפעמיים בשנה. כל פרישה נוספת תחשב כפסילה ותטופל בהתאם.

 

  חרותבסמוך ובמהלך הת שחקן עבירות .3

 :( TIME VIOLATION)תחילה  בכוונה שלא משחק עיכוב  3.1

 בכוונה שתיתפס כלא נעשיתפי חוקת הטניס(, -)על הרציף המשחק חוק על עבירה

 תחייב במשחק ראשונה עבירה .בכוונה תחילה שלא משחק כעיכוב תחשב תחילה

ליריב  נקודה להוספת תביא נוספת עבירה כל (WARNING)באזהרה  השחקן את

(POINT PENALTY) 

 :( CODE VIOLATION)הטניס  חוקי של המשמעת קוד על עבירות 3.2

 :הבא לסולם ייענש בהתאם הטניס חוקי של המשמעתי הקוד על העובר שחקן

 (WARNING) תגרור אזהרה המשמעתי הקוד על במשחק ראשונה עבירה 3.2.1

 .העבירה את עוברים/העובר הזוג בני/השחקן של

 נקודה  הוספת תגרור תיהמשמע הקוד על שנייה עבירה 3.2.2

(POINT PENALTY )היריבים הזוג בני/לשחקן.  

 הוספת משחקון  תגרור המשמעתי הקוד על שלישית עבירה 3.2.3

(GAME PENALTY ליריב )) המשחקון מעגלת הסר ספק: הוספת מעןל 

  .(מעלה כלפי הקיים המשחקון את

 השופט על ,משחקון הוספת הגוררת עבירה מבצע השחקן מקרה בוב

 רשאי לפסול אשר הראשי, לשופט מייד להודיע, באותו מגרש,  אחראיה

 .נוספת עבירה כל לע השחקן את
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 .המשחק מן שחקן בתחרות לפסול הבלעדית הסמכות בעל הינו הראשי השופט

)בתחרויות בהן אין שופט ראשי, יהיה בסמכותו של מנהל התחרות להחליט על 

 פסילות השחקנים(.

  DELAY OF GAME :חילה ת בכוונה משחק עיכוב 3.3

 חוקי של המשמעתי על הקוד כעבירה ייחשב שחקן י”ע המשחק של מכוון עיכוב

. כמכוון ייחשב משחק עיכוב מסוימים במקרים . בהתאם ענישה ויגרור הטניס

 בזמן חזר לא רפואי או זמן פסק לאחר בזמנים עומד לא השחקן אם לדוגמא: 

 בכוונה שלא משחק "עיכוב על  אזהרה קיבל ששחקן . במקרה שירותים מהפסקת

  אזהרה יקבל - שניות נוספות 20 בתוך לשחק מוכן במידה ואינו ,תחילה"

 ".מכוון עיכוב משחק"  על

לשחק  להמשיך יכול אינו השחקן כאשר מתבצעת מכוון משחק עיכוב עבירת  :חשוב

 את להתחיל יכול ולא מחבטיו בתחרות מקצוענית כל את שחקן קרע לדוגמא(

 .)הבאה הנקודה

  AUDIBLE OBSCENITY : בוטה שפהשימוש ב 3.4

 הקוד על כעבירה ייחשב ,כפוגעות להיתפס היכולות מילים או גסות במילים שימוש

 כל נופלות זו קטגוריה לכך. תחת בהתאם ויגרור ענישה הטניס חוקי של המשמעתי

 .פוגע אופי מכילות אך ספציפית לישות מכוונות לא הגסויות אשר

    VISIBLE OBSCENITY :גסה תנועהיצוע ב 3.5

 ייחשב ,משחק במהלך כגסות להתפרש העלולות תנועות או,  גסות תנועות ביצוע

 התנועה לכך. בהתאם ענישה ויגרור הטניס של חוקי המשמעתי הקוד על כעבירה

 דבר כל או , המחבטבאמצעות   ,בידיו שימוש כדי תוך השחקן י”ע יכולה להיעשות

 .המשחק במהלך ידו בהישג הנמצא אחר

 :VERBAL ABUSE    מילוליתאלימות ואו פגיעה   3.6

 כל אדם כנגד מכוונת בצורה כפוגע להיתפס העלול בביטוי או גסות במילים שימוש

 , אחר איש כל או ספונסר ,מאמן  ,צופה ,שחקן ,שופטובכלל זה  המשחק במהלך

  .בהתאם ענישה חוקי הטניס ויגרור של המשמעתי הקוד על כעבירה ייחשב

 

 PHYSICAL ABUSE :   פיזית פגיעה 3.7
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 תחשב המשחק במהלך ,אחר אדם כל או שופט  ,צופה ,מאמן ,בשחקן פיזית פגיעה

 לצורך  .לכך בהתאם ענישה ותגרור הטניס של חוקי המשמעתי הקוד על כעבירה

 בישות לא מאושרת"  "נגיעה כל  נכללת הגדרתו תחת כי ולומר לדייק החוק ניתן

 .המשחק במהלך לשהיכ

 :ABUSE OF BALLS      בכדור פגיעה 3.8

 כעבירה תחשב המשחק במהלך מסוכנת או פזיזה  ,אלימה בצורה לכדור התייחסות

כולל  לא זה חוק  .לכך בהתאם ענישה ותגרור חוקי הטניס של המשמעתי הקוד על

 שחקן של לגיטימי כתוצאה מניסיון אגרסיבית בצורה נחבט הכדור בהם מקרים

 .בנקודה לזכות

  :ABUSE OF RACQUET OR EQUIPMENT  ציוד או במחבט פגיעה     3.9

 על כעבירה המשחק תחשב במהלך שחקן י”ע אחר  ציוד או מחבטב אלימה פגיעה

 שכזאת לעבירה כדוגמא  .בהתאם ענישה הטניס ותגרור חוקי של המשמעתי הקוד

 פגיעה מכוונת, או  בכעס אחר ציודזריקת  או המחבט של שבירהב ראותלניתן 

 .במגרש הנמצא אחר  קבוע באביזר או ברשת ואלימה

 COACHING AND COACHES :    ומאמנים אימון 3.10

 על כעבירה תחשב ,המשחק במהלך השחקן י”ע מאמןואו ייעוץ מ  תדרוך קבלת

 ,תקשורת כלבכלל זה   .בהתאם ענישה הטניס ותגרור חוקי של המשמעתי הקוד

 .כתדרוך ייחשבו במהלך המשחק לשחקן מלווה/המאמן בין  ,ויזואלית או מילולית

 השחקן של המלווה או המאמן של האיסור זה נכלל חוק הגדרת תחת  ,כן כמו

 עבירה  .הטניס של חוקי המשמעתי הקוד על האחרות העבירות מן אחת עללעבור  

 .בהתאם ענישה ותגרור המשמעתי הקוד על של השחקן לעבירה כן גם תחשב שכזו

  : UNSPORTSMANLIKE CONDUCTספורטיבית  בלתי התנהגות 3.11

 הקוד על לעבירה המשחק תחשב במהלך שחקן של בלתי ספורטיבית התנהגות

 התנהגות תוגדר החוק לצורך  .בהתאם ענישה ותגרור הטניס חוקי של המשמעתי

 הגדרתה את לא מוצאת אשר גס או פוגע אופי בעלת כהתנהגות בלתי ספורטיבית

 .המשמעתי על הקוד האחרות העבירות מן אחת באף
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 :BEST EFFORTS    היות מנוצחל ניסיון 3.12

 את לנצח מנסה אינו ברור כי לספק מעבר תעיד המגרש על שחקן שהתנהגותו

 יש .בהתאם יוענש הטניס חוקי של הקוד המשמעתי על כעובר ייחשב המשחק

 התנהגות אשרכ ורק אך לכלל שימוש ולהביאו זה בחוק מושכל שימוש לעשות

  .למשחק להתייחסותו באשר לספק מקום אינה משאירה המגרש על השחקן

 .זה בחוק השימוש לפני הראשי לשופט לדווח יש , כמו כן

 המגרש  עזיבת 3.13

 זו פעולה אך עצמה בפני הקוד המשמעתי על עבירה אינה אישור ללא המגרש עזיבת

 הדעת של ושיקול דההמשמעתי, במי לקוד בהתאם יכולה להביא לענישה עשויה

 המשחק על האחראי השופט קיצוניים על שכזאת. במקרים ענישה מצדיק השופט

 .העבירה את העובר את השחקן לפסול להחליט הראשי שעשוי לשופט לקרוא

 התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל מחוץ למגרש.  3.14

או  ,השחקן הפוגע באינטרסים ובניהול תקין של תחרות, בצוות מארגניה, שחקנים

או  ,ועובדיו וכן כל המעורבים בתחרותם של שחקנים אחרים, איגוד הטניס מלווי

ענש ייכול לה –מחוצה לה בצורה בוטה, לרבות השתוללות לאחר סיום המשחק 

סירובו של  ובכלל זהבפסילה מיידית ולשאת בעונשים הקבועים לפסילה במגרש. 

וקת במשחק במסגרת השחקן להיענות לבקשת השופט הראשי לשמש כשופט מחל

השחקן יוענש גם על התנהגות הוריו ומלוויו העוברים  –התחרות. )לצורך הסר ספק 

 .על סעיף זה(

  : PARTISAN CROWD  קהל עויין 3.15

בקבוצה  ,התנהגות בלתי הולמת של הקהל שפוגעת לניהול תקין של המשחק או

המארחת לפי   תביא לענישת הקבוצה בתחרויות קבוצתיות )לדוגמא ליגה(,האורחת 

 אזהרה, נקודה, משחקון ופסילה.  :ענישה הרגילהסדר 

ניתן לפסול את הקבוצה המארחת באופן מיידי על עבירה מסוג  –במקרים מיוחדים 

 תלישת מושבים מהיציע וזריקתם למגרש(.בעקבות זה. )דוגמא: 

 

 

 

 

  :התנהגות בלתי ספורטיבית של המאמן בתחרויות קבוצתיות 3.16
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בצורה ספורטיבית.  עתהמגרש בתחרות קבוצתית צריך לנהוג בכל ה מאמן הנמצא על

יה והרחקה ממקום יענש באזהרה ראשונה, אזהרה שניי –במידה ועובר על חוק זה 

 המפגש.

 קבוצה / עבירות מועדון .4

ביצוע עבירות המפורטות מטה יחויבו בקנסות כספיים לפי הנהלים של ועדת   4.1

 פעילות. ליגה וגביע הרלוונטיים לאותה שנת 

קבוצה אשר מודיעה על הפסקת פעילות לאחר פרסום הגרלות  הפסקת פעילות:  4.2

 ועד תום העונה.

קבוצה אשר לא מגיעה למקום המפגש ביום  אי הופעה למשחק )בית וחוץ(:  4.3

 ושעה המתוכננים לפי לוח המשחקים ובכפוף לנהלים של משחקי ליגה.

ל שני שחקנים במקום קבוצה אשר מופיעה בהרכב ש הופעה בהרכב חסר:  4.4

 שלושה שחקנים למפגש ליגה בכפוף לנהלים של משחקי ליגה.

או בדיקה רפואית שלא אושרה ע''י  שיתוף שחקן ללא בדיקה רפואית בתוקף  4.5

 איגוד הטניס בישראל.

המפורסמים באתר איגוד  שיתוף שחקנים בסדר דירוגים שלא על פי הדירוגים  4.6

 הטניס בישראל.

אי דיווח על תוצאת מפגש ליגה דרך המערכת המקוונת עד  ת:עיכוב בהזנת תוצאו  4.7

 המועד האחרון הנקבע על פי הנהלים של ועדת ליגה וגביע.

 גביע./למפגש ליגה הופעת השחקנים שלא בתלבושת אחידה  4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עונשים - וחלק 
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 פרט -עונשים  .1

פקיד ועדת המשמעת מוסמכת להטיל על כל פרט, היינו שחקן, מאמן, ממלא ת  .1.1

 בקבוצה או מטעמה ושופט, אשר יורשע בדין, אחד או יותר מהעונשים דלהלן.

 : נזיפה ו/או אזהרה אשר תירשם בגיליון ההרשעות של הפרט.נזיפה ו/או אזהרה  .1.2

 הרחקה ממשחקי לתקופה או לתקופות כפי שתקבע הוועדה.  הרחקה:  .1.3

רשמית הוטל על שחקן עונש של הרחקה, לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות  .1.3.1

 כלשהי )כולל ידידותית( במשך כל תקופת הרחקתו.

הוטל על פרט עונש של הרחקה לצמיתות, ייחשב הוא כמוצא מהאיגוד ולא  .1.3.2

תהיה הרשות בידו לחזור ולהירשם כשחקן או כפעיל במועדון כלשהו במסגרת 

 האיגוד.

חודשים, יכול לקבל רשות מבית  3שחקן הנתון בעונש, אשר אינו עולה על  .1.3.3

 העליון להשתתף במשחקי נבחרת ישראל. הדין

פרט מורחק אינו רשאי למלא כל תפקיד רשמי במועדונו ו/או באיגוד  .1.3.4

 בתקופת ההרחקה.

הוטל על פעיל, ממלא תפקיד, מאמן, עונש הרחקה, לא יהיה רשאי לייצג את  .1.3.5

מועדונו כלפי האיגוד בכל תקופת ריצוי העונש, ולא יוכל להופיע בשם המועדון 

כלשהו של האיגוד, ולא יוכל לחתום בשמו על מסמך רשמי כלשהו  בפני מוסד

 )כולל טפסי הרשמה, שחרור והעברה(.

 

 קנס כספי 1.4

אשר יהיה צמוד למדד המחירים ₪,  10,000קנס כספי עד לסך המרבי של    1.4.1

 .לצרכן, כפי מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

יחול  מועדוןלא שילם ה יו נמנה הפרט.תשלום הקנס הינו באחריות המועדון על 1.4.2

 .פרטהקנס על ה

 

יום מהיום שבו הודע פסק הדין  30תשלום הקנס יבוצע בקופת האיגוד תוך  1.4.3

לפרט כאמור. לא שילם הפרט ו'או מועדונו את הקנס במלואו במועד האמור 
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יום נוספים. לא שילם הפרט ו/או קבוצתו את הקנס  30ישולם כפל קנס תוך 

ו כפל הקנס במלואו, לא יחודש ירשמו בעונת המשחקים הבאה, במלואו ו/א

 וזאת בנוסף לכל עונש אשר יהא צפוי לו.

 

 איסור מילוי תפקיד רשמי או ייצוגי באיגוד  1.5

פרט אשר הוטל עליו עונש כנ"ל לא יהא רשאי למלא תפקיד באיגוד ו/או לייצג את 

תקופה ועד לצמיתות ו/או  האיגוד ו/או אחד ממוסדותיה, לרבות בתחרויות, וזאת לכל

 לתקופת קיומם של מספר משחקים מסוים.

 

 מועדון/קבוצה -עונשים  2

ת להטיל על כל מועדון או קבוצה אשר יורשעו בדין ועדת המשמעת מוסמכ 2.1

אחד או יותר מהעונשים המפורטים דלהלן, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל 

עונש על קבוצה,  הוראה מנהלית הקבועה בתקנון מתקנוני האיגוד. הוטל

 יבוצע העונש כמוגדר בתקנון זה, אלא אם החליט ביה"ד אחרת.

נזיפה ו/או אזהרה אשר תירשם בגיליון ההרשעות של  נזיפה ו/או אזהרה: 2.2

 הקבוצה.

 יםכספי ותקנס 2.3

קבוצה אשר תדווח תוצאה כוזבת על  דיווח כוזב על תוצאות מפגש: 2.3.1

שדווח לאיגוד  משחק שלא התקיים או הסתיים בתוצאה אחרת, ממה

פעילותה תופסק לאלתר, היא תועמד לדין ותיקנס בסכום של  -הטניס 

 ₪ . 25,000עד 

צמוד למדד  האשר יהי₪ ,  10,000קנס כספי עד לסך מירבי של  2.3.2

ידי הלשכה המרכזית -המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם מעת לעת על

 לסטטיסטיקה.

 

 

 

 

לום לקופת האיגוד הוטל על המועדון/קבוצה קנס כספי, יבוצע התש 2.3.3

לקבוצה כאמור בתקנון זה. לא  יום מהיום בו נפסק פסק הדין 30תוך 
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שילמה הקבוצה את הקנס במלואו במועד האמור, תשלם כפל קנס 

יום נוספים. לא שילמה הקבוצה את הקנס במלואו ואו/ כפל  30תוך 

הקנס במלואו, לא יחודש רישומה בעונת המשחקים הבאה וכן לא 

ח על פעילות המועדון לגופים המתקצבים  )כדוגמת יועבר דיוו

 הטוטו(.

 

 קנסות כספיים .3

 תחרויות אישיות: .3.1

או שווי ערך לפרסים כספיים \בתחרויות המחלקות פרסים כספיים ו .3.1.1

ניתן יהיה לקנוס שחקן על ביצוע עבירת משמעת במסגרת התחרות. גובה הקנס 

עונש אוטומטי בנוסף יקבע לפי שיקול דעת של השופט הראשי בתחרות ויהווה 

 לסעיף הקודם.

 העבירות: גלהלן גובה הקנסות למול סו .3.1.2

 .₪  100עד  - עבירה רגילה על קוד משמעתי במשחקי מוקדמות .3.1.2.1

 .₪  100עד  -  הופעה במשחקי מוקדמות-פסילה מיידית או אי .3.1.2.2

  .₪ 250עד  - י הבית גמרעבירה רגילה על קוד משמעתי במשחק .3.1.2.3

 ₪  500קנס  - משחקי בית הגמרהופעה ב-פסילה מיידית או אי .3.1.2.4

 )בנוסף: ביטול כל כספי הזכייה(.

   חרות )מסיבה מותרת כלשהי(, יקבל פרסבנוסף שחקן אשר פורש במהלך הת .3.1.3

 כספי על הגעה לסיבוב הקודם מהסיבוב ממנו פרש.   

 

 :עונשים מועדון/קבוצה .3.2

ונה הפחתת נקודות ליגה בפועל, בכל שלביה, הן בהתייחס לע הפחתת נקודות: .3.2.1

שבה בוצעה העבירה והן בעונה הבאה אחריה. וועדת המשמעת תהיה רשאית 

ה של עליית קבוצה לליגה גבוהה יותר, או ללהורות על הקפאה, ביטול או פסי

 לשלב גבוה יותר, וכן זכייה בכל תואר אחר על ידי אותה קבוצה.

 

השתייכה  הת קבוצה לליגה נמוכה יותר מהליגה אלידהור הורדת ליגה: .3.2.2

 קבוצה טרם הרשעתה.ה
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הרחקת קבוצה ממשחקי גביע המדינה ו/או אלוף  הרחקה ממשחקי הגביע: .3.2.3

האלופים וזאת בין באותה עונה לגביה התייחסה ההרשעה ובין בעונות 

 שלאחריה.

 לותהפסקת פעי .3.2.4

 הפסקת פעולות לתקופה מוגדרת או לצמיתות. .3.2.4.1

ם הוטל על מועדון/קבוצה עונש של הפסקת פעולות, לא יהיו רשאי .3.2.4.2

 לערוך במשך תקופת העונש תחרות כלשהי )כולל תחרות ידידותית(.

הוטל על מועדון/קבוצה עונש של הפסקת פעולות לצמיתות, ייחשבו הם  .3.2.4.3

 כמוצאים מהאיגוד וכל שחקניהם יהיו חופשיים ומשוחררים.

לא יורשו שחקניהם לשחק  ,ם של מועדון/קבוצההופסקה פעילות .3.2.4.4

 ת שם אחר.כקבוצה בכל מסגרת אחרת שהיא תח

 
 עונש על תנאי .4

 
ועדת המשמעת מוסמכת להטיל כל  פרט, מועדון  עונש על תנאי: תהטל .4.1

וקבוצה בנוסף ו/או במקום כל עונש שיוטל עליהם, עונש אשר יופעל בתנאים שיקבעו 

 בהחלטתה )להלן : "עונש על תנאי"(.

ועדת המשמעת פרט, מועדון או קבוצה  ההרשיע הפעלת עונש על תנאי: .4.2

, תהא מוסמכת בפסק דין קודםעבירה שביצועה מהווה הפרת התנאי שנקבע  בגין

ועדת המשמעת, על פי שיקול דעתה, להפעיל את "העונש על תנאי" ולקבוע את אופן 

 הפעלתו.

עונש על תנאי, לא תחשב הפעלתו  הפעלת עונש נוסף להפעלת התנאי: .4.3

רשאית, בגדר  כהטלת עונש בשל העבירה שגרמה להפעלתו, וועדת המשמעת תהא

 סמכותה, להטיל כל עונש נוסף שתמצא לנכון.
 

 

 

 

 

 

 

 

 חיובים .5
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ועדת המשמעת מוסמכת להטיל על כל פרט, מועדון וקבוצה, בנוסף או במקום כל 

 עונש שיוטל עליהם, אחד או יותר מן החיובים המפורטים דלהלן:

ברתי חיוב לבצע פעולות בעלות אופן חינוכי ו/או הס חיוב חינוכי/הסברתי: .5.1

 לרבות הטלת חיוב לשאת בהוצאות הכרוכות בהן.

חיוב לבצע תשלום כספי או כל פעולה הכרוכה בתשלום או  חיוב כספי: .5.2

 בהוצאה כספית כלשהי.

חיוב לבצע פעולות לצורך קיומם התקין והסדיר  קיום סדיר של משחקים: .5.3

 של משחקים.

ל הוראות חיוב לבצע פעולות לצורך קיום תקין ש קיום הוראות התקנון: .5.4

 תקנון מתקנוני האיגוד.

השהיית עונש ו/או דחייתו ו/או ביטולו ו/או מחיקת  חיוב במקום עונש: .5.5

ההרשעות ו/או ביטול הרשעה בכפיפות לביצוע חיוב מן החיובים שהוטלו כאמור 

 העונש ע"י ועדת המשמעת. תלעיל, וזאת במעמד הטל

 

 ענישה אוטומטית .6

 פי העמדה לדין,-עונש אחר על ל, בנוסף לכשחקן הנפסל בתחרות מסיבות כלשהן  .6.1

נקודות בתחרות בה נפסל ובאופן אוטומטי יפסל מתחרות הבאה באותה  0יקבל 

 :המדרג הבאקטגוריית גיל לפי 

פסילה  –)ארציות, אזוריות, נייק, בינלאומיות(  פסילה בתחרות סבב נוער .6.1.1

ורית שבועות )לדוגמא: פסילה בארצית או אז מתחרות ארצית ואזורית הקרובה.

 .(ילה אוטומטית מארצית ואזורית קיץתלווה בפס

 הקרוב.וגביע פסילה ממחזור ליגה  – פסילה בתחרות ליגה .6.1.2

 לאומית הקרובה.בין פסילה בתחרות  – לאומיתבין פסילה בתחרות  .6.1.3

המתקיימת באותו  ,פסילה בתחרות מאסטרס הקרובה – פסילה בתחרות מאסטרס  .6.2

 אוגרפי.יאיזור ג

 

 

 

במסגרת כלשהי יפסל אוטומטית בנוסף  נפסל יותר מפעם אחת בתחרותשחקן ה  .6.3
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לעונשים האחרים מאליפות ישראל לנוער ולבוגרים הקרובים למועד הפסילה. בנוסף 

 לכך יוזמן השחקן לשימוע בבית דין משמעתי.

-שחקן שנפסל מתחרות המקנה ניקוד ליותר מסבב אחד )דוגמא: ארצית שבועות  .6.4

 דות בכל הסבבים.נקו 0יקבל  –נייק( 

ענש השחקן על צבירת עבירות משמעת יבנוסף לענישה אוטומטית בגין פסילות, י .6.5

חוזרות במהלך אותה שנה קלנדרית. הענישה תהיה אוטומטית ותתבצע לפי הטבלה 

 הבאה:

על כל חמש עבירות משמעת מצטברות לשחקנים בקטגוריות   .6.5.1

 הטובה ביותר במאזנו. נקודות מהתחרות 10יורדו   -  מאסטרס\בוגרים\נוער

ולא  וגביע על כל חמש עבירות משמעת מצטברות לשחקנים המשחקים בליגה  .6.5.2

יורחקו ממחזור ליגה העוקב לביצוע העבירה  -משתתפים באף סבב אחר  

 .לא במקום הענישה על פסילהענישה זאת תהיה בנוסף ו החמישית.

 

 לאומיים-הרחקה ממשחקים בין .7

ים \ו הדיין\יוכל -דין משמעתי או בבית דין עליון כחלק מענישה המתקבלת בבית  .7.1

 להחליט על המלצה להרחקת השחקן מייצוג לאומי.

נוער, מאסטרס  -הרלוונטי )מרכז תחום מקצועי באיגודבמקרה זה באחריות הרכז  .7.2

יהיה לוודא שתשלח הודעה לגופים בינ''ל על הגדרתו של שחקן כ"לא ביחסים וכדו'( 

( עם איגוד הטניס בישראל ביחד עם כל Not in Good Standing) טובים"

 המסמכים הרלוונטיים מתורגמים לאנגלית. 

הגופים הבינ''ל יחקרו ויפעלו לפי הנוהל הקבוע אצלם ויחליטו באם להשעות את  .7.3

 השחקן מפעילות אישית במסגרת הסבב הבינלאומי או לא. 

וע חקירתם של על רכז הועדה לסייע במידת הצורך להמצאת מסמכים דרושים לביצ .7.4

 הגופים הבינלאומיים.

 

 

 

 

 ענישת מאמן/קרוב )של שחקן( .8

http://www.ita.co.il/


   
 
 
 
    

 משמעת  תקנון                                                                                             

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ת בישראלאיגוד הטניס  י טר ח' ש ל 2 ר , -ת ב י 6אב 9 4 8 2 

Website: www.ita.co.il  :כתובתנו באינטרנט 
 

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482  Tel. 03-6499440 

Fax 03-6499144 
 
 

 
 

28 

 

ועדת המשמעת רשאית להעניש מאמן/קרוב בגין עבירה על הקוד המשמעת ולפסוק  .8.1

הרחקה על תנאי או בפועל לתקופה מסוימת על פי שיקול דעתה, מהאתרים בהם 

 מתקיימות התחרויות.

נהלי התחרויות, אשר יקבלו מבעוד אכיפת הענישה זו תתבצע על ידי השופטים ומ .8.2

 מועד דווח על פרטי ענישה מהסוג הנ"ל.

הפרה של עונש הרחקה של מאמן/קרוב, תגרור פסילה של השחקן המשויך  .8.3

 למאמן/קרוב מלהשתתף בתחרויות המתקיימות באותו אתר עליו חלה הענישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיצויים: זחלק 
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ל על כל פרט ו/או קבוצה, בנוסף או במקום כל עונש ועדת המשמעת מוסמכת להטי

שיוטל עליהם, תשלום פיצויים כספיים בגין נזקי גוף ו/או נזקים חומריים שגרמו. 

קבעה ועדת המשמעת אחריות של פרט ו/או קבוצה לנזקים שנגרמו, ישולמו הפיצויים 

 בסכומים ובאופן שיפורטו בהחלטת ועדת המשמעת.
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הדין העליון של האיגוד )להלן:  - ערעור על החלטותיה של ועדת המשמעת יובא בפני בית

 (."ביה"ד העליון"

 

 חברי ביה"ד העליון .1

 חברי ביה"ד העליון יבחרו אישית ע"י האסיפה הכללית.  .1.1

 חברי ביה"ד העליון חייבים להיות משפטנים בהשכלתם.  .1.2

 יכהנו בכל תפקיד אחר באיגוד.חברי ביה"ד העליון לא   .1.3

 חברים. 10חברים ולא יעלה על  5 -מספר חברי ביה"ד העליון לא יפחת מ  .1.4

 הדין. –אב בית חברי ביה"ד העליון יבחרו מתוכם את   .1.5

 
 העליון דסמכות ביה" .2

ביה"ד העליון של האיגוד מוסמך לדון ולתת החלטות סופיות בערעורים על החלטות   .2.1

 של ועדת המשמעת.

פירושים להוראה בתקנון מתקנוני האיגוד, לפי בקשת הנהלת האיגוד או תוך לתת   .2.2

 כדי דיון בערעורים.

 להוציא כל החלטה שתראה בעיניו.  .2.3

 לתת חנינה לספורטאים, חברי האיגוד, שנענשו.  .2.4

לביה"ד העליון יהיו כל הסמכויות, בשינויים המחויבים, אשר מוקנות לוועדת   .2.5

 פי תקנון זה.-המשמעת על

 
 ערעריםהמ .3

ו נדון בפני ינינעכל שחקן, קבוצה, מועדון, פעיל, מאמן, שופט, ממלא תפקיד, אשר   .3.1

ועדת המשמעת יהא רשאי להגיש ערעור על פסק דינה של ועדת המשמעת לביה"ד 

 .העליון של האיגוד

 

 
 
 אופן הגשת הערעור .4

, ואשר כל ערעור יוגש במסירת כתב ערעור, אשר יכלול נימוקים מפורטים לטיעוניו   .4.1
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 על כן לא ידון ביה"ד בנימוקים שלא פורטו בכתב הערעור.

דואר רשום ימים מיום קבלת ההחלטה של בית דין משמעתי ב 7תוך  הערעור יוגש   .4.2

 אגרת כינוס בית דין עליון.עבור  ₪  1,000ובצירוף המחאה על סך 

 ור.לכתב הערעור יצורף העתק מודפס של החלטת ועדת המשמעת שעליה מוגש הערע  .4.3

יישלחו על ידי הרכז של הועדה הרלוונטית ליו''ר  אירוע הנדוןכל הממצאים של ה  .4.4

 לידיעה. –בית דין עליון, הקובל, ושאר הגורמים הרלוונטיים כולל הנאשם 

 כתב ערעור יכיל, בין היתר, ובמידת האפשר את הפרטים הבאים:  .4.5

 ם המערער.מהות הגור .4.5.1

 רעור )להלן: "המשיבים"(.ים שעלולים להיפגע מתוצאת העדזהות הצד .4.5.2

 פירוט תמציתי של נימוקי ההתנגדות להחלטה שעליה מערערים. .4.5.3

 ח לעו"ד באם מיוצג המערער ע"י עו"ד.וכ–פוי יי .4.5.4

את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים,  אין בה כדי לעכב הגשת הערעור או הדיון בו  .4.6

 זולת אם הורה ביה"ד העליון המשמעת.

 
 המועד להגשת ושמעת הערעור .5

ימים מיום מתן  7רעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרד האיגוד לא יאוחר מאשר ע  5.1

 פסה"ד של ועדת המשמעת.

עם הגשת הערעור תודיע מזכירות האיגוד לאב ביה"ד העליון אשר יקבע את ההרכב   5.2

 שידון בערעור, ואת יו"ר המותב.

 יום ממועד הגשת הערעור. 14יקבע את מועד הדיון תוך  המותביו"ר   5.3

זכירות האיגוד תודיע למערער ולמשיבים, אם ישנם כאלה, על מועד הדיון בערעור מ  5.4

 שעות לפני המועד הנקוב בה. 48בהודעת פקסימיליה ו/או במכתב רשום לפחות 

יום ממועד  21הדיונים בשמיעת הערעור ימשכו ברציפות ובלבד שהחלטה תינתן תוך   5.5

 הישיבה הראשונה.

 
 
 
 
 

 ד העליוןהדיון וסדרי הדין בביה" .6
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חברים, זולת אם ניתן, בהסכמת הצדדים,  3ביה"ד העליון ידון בערעורים בהרכב של   6.1

 .לקיים את הדיון במספר חברים קטן יותר

 הדיון יקבעו ע"י ביה"ד בכל ענין וענין הבא לפניו, אלא אם נקבע אחרת  ירסד  6.2

 בתקנון זה.

אלא רק במקרים מיוחדים  ביה"ד העליון לא ישמע עדויות בעניינים הנדונים לפניו,  6.3

 ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 כוח.-כל צד מעוניין רשאי להיות מיוצג בפני ביה"ד העליון ע"י בא  6.4

במהלך השימוע יתפקד  ביה"ד העליון לא יהיה קשור לסדרי הדין ודיני הראיות.  6.5

הרכז כמזכיר בית דין עליון וינהל פרוטוקול אשר יישלח במסודר לכל הצדדים 

שעות לאחר השימוע. לצורך כך יהיה על  72החלטת הדיינים לא יאוחר מבצירוף 

 שעות.  48הדיינים להוציא החלטה מסודרת בכתב לרכז הועדה תוך 

להחמיר את העונש שהתקבל \לא לשנות\להקל\בסמכות בית דין עליון יהיה לבטל   6.6

 בבית דין משמעתי בתום השימוע.

ים ולהוציא לפועל כל ענישה ולעקוב על באחריות הרכז לפעול על פי החלטת הדיינ  6.7

 ביצועה במלואה.

 כל החלטה שתצא מפני ביה"ד העליון תהיה מנומקת, ותינתן בכתב לצדדים.  6.8

 

 טיתערעור על ענישה אוטומ .7

 7ניתן יהיה להגיש תוך  ,(6 סעיףפרק ו' )ראה להלן  טיתעל ענישה אוטומ ורערע 7.1

ותשלום אגרה לכינוס בית דין  ימים ממתן פסק הדין וזאת באמצעות מכתב ערעור

 ₪ . 500משמעתי, בסך 
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