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 ותחולה המשמעתי הדין בית חברי מינוי, הדיון עקרונות, הגדרות .1

 הגדרות .א

: להלן) בישראל הכדורסל איגוד של תלוי בלתי שיפוטי סדמו -"המשמעתי ד"ביה" .1

 ולהחלטות האיגוד תקנוני להוראות כפוף, ובהחלטותיו בדיוניו ריבוני"(, האיגוד"

 . העליון הדין בית

 הינן סמכויותיו אשר האיגוד של העליונה השיפוטית הערכאה  -"העליון הדין בית" .2

 .העליון יןהד בית ובתקנון האיגוד בתקנון לקבוע בהתאם

 בוררות כל, העליון הדין בית, המשמעתי הדין בית -"האיגוד של שיפוטי מוסד" .3

 לדון שהוסמך אחר גורם כל וכן האיגוד של לבוררות המוסד תקנון מכוח המתקיימת

 . האיגוד תקנוני מכוח ולפסוק

 . ידו על שמונה מי או, כוחו-בא או האיגוד של התובע להיות שהתמנה מי -"התובע" .4

 . באיגוד כקבוצה שרשומה מי כל -"קבוצה" .5

 תפקיד בעל, כרוז, מאמן עוזר, כושר מאמן, מקצועי מנהל, מאמן, שחקן -"פרט" .6

 10)כהגדרתו בס"ק  אוהד, באיגוד או/ו, מטעמה או בקבוצה תפקיד ממלא, בקבוצה

 סוכן, הכדורסל שופט באיגוד החבר שופט, הכדורסל איגוד מטעם משקיף, להלן(

 ליגת מנהלת ושל האיגוד של השחקנים סוכני בתקנון כמשמעותם נציג או/ו שחקנים

 . העל

 . קבוצה או פרט -"נאשם" .7

 תחליט עליו אחר משחק וכל סל גמר, המדינה גביע, ליגה משחק -"רשמי משחק" .8

 . מטעמה רשמית כתחרות האיגוד הנהלת

 םשופטי אליו שובצו ואשר, רשמי משחק שאיננו משחק כל -"ידידות משחק" .9

 . הכדורסל שופטי מאיגוד

כל צופה ונוכח בקהל בסמוך, לפני, לעניין הכללתו בהגדרת "פרט" בלבד,  -"אוהד" .10

לגברים  המדינה יאחרי או במהלך משחק של שלוש הליגות המקצועניות או גביע

 , לרבות נוכחות חלקית ולרבות בכניסה ובשטח הסמוך לאולם.ולנשים בלבד

 הדיון עקרונות .ב

 כמועילה לחבריו שתיראה בדרך יתנהלו "(ד"ביה: "להלן) המשמעתי דיןה בית דיוני .1

 . וצודקת מהירה להכרעה ביותר

 תקנוני י"עפ, השיפוטי ומצפונם הכרתם, שיקוליהם מיטב לפי יפסקו ד"ביה חברי .2

 . העליון ד"ביה ותקדימי האיגוד

 הנהוגים ןהדי בסדרי או ראיות בדיני, המהותי בדין קשורים יהיו לא וחבריו ד"ביה .3

 . משפט-בבתי

 המשמעתי דין בית חברי מינוי .ג

 . האיגוד של היסוד בתקנון כמוגדר -ד"ביה חברי מינוי

 תחולה .ד

 . קבוצה או פרט בכל לדון מוסמך יהיה הדין בית .1
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, השופטים איגוד של המשמעתי הדין בית בפני ידונו שופט נגד ותלונות האישום כתבי .2

 . הדין בית בפני דיון מחייבות המקרה יבותשנס האיגוד של התובע יחליט אם אלא

 תלונות .2

 לתובע תלונות .א

 .לתובע יוגשו תלונות

 המתלוננים .ב

 : להלן מהמנויים יותר או אחד ידי על לתובע יוגשו תלונות

 . ח"לדו בנספח או השופט ח"בדו המשחק שופטי .1

 . השופטים איגוד מטעם מבקר או האיגוד מטעם משקיף .2

 . ישראל לנבחרות ורהקש בעניין הנבחרות מנהלי .3

 . בקבוצה תפקידים ונושאי שחקניה נגד קבוצה .4

 שקרו אירועים בגין אחרת בקבוצה תפקידים נושאי או אחרת קבוצה נגד קבוצה .5

 . שביניהן במשחק

 (. 2 ק"ס תחולה בסעיף לאמור בכפוף) המשחק שופט נגד קבוצה .6

 על נידונה ולא דיוניו במהלך התגלתה אשר עבירה בגין האיגוד של שיפוטי מוסד .7

 . ידיו

 . מכוחה או בשמה שפועל מי או האיגוד הנהלת .8

 . ישראל משטרת .9

 בעניינים ושחקנים בקבוצה תפקידים ממלא, קבוצות נגד האיגוד גזברות .10

 . כספיים

 . תקציבים לביקורת הרשות .11

 . בורר פסק קיום אי בגין קבוצה או מאמן, שחקן .12

 קבוצות של תלונות .ג

 אירועים בגין ורק אך למשחק יריבה קבוצה נגד תלונה להגיד רשאית קבוצה .1

 .לאחריו ובין המשחק לפני בין אליו בקשר או שביניהן במשחק שקרו

 שבו המשחק בגין ורק אך המשחק שופט נגד תלונה להגיש רשאית קבוצה .2

 . התחולה בסעיף כאמור, המתלוננת הקבוצה השתתפה

 שעות 48-מ יאוחר אל האיגוד למשרדי ותומצא תוגש לעיל כאמור תלונה כל .3

 . המשחק משעת

 התומך כדין ומאומת חתום תצהיר יצורף לתלונה כי לדרוש רשאי התובע .4

 . בתלונה הנטענות בעובדות

 שיפוטי למוסד או ד"לביה התברר. תלונתה את לבטל רשאית אינה קבוצה .5

 שהוגשה או כוזבת, בסיס חסרת ההיית התלונה כי התלונה מתבררת שבפניו

 או ד"ביה רשאי, פעולה משתפת אינה או בה חזרה שהמתלוננת או לב בתום שלא

 הוצאות בתשלום המתלוננת הקבוצה את לחייב, בתלונה הדן השיפוטי המוסד
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 הקבוצה תהיה כן כמו. התלונה הוגשה שנגדם לשופט או/ו לקבוצה או/ו לאיגוד

 . זה תקנון י"עפ לדין להעמדה צפויה המתלוננת

 מאוחרות תלונות .ד

 . למתלונן העבירה משנודעה מיד, האפשרי בהקדם גשתו תלונה

 שיפרט ובלבד תלונתו להגיש המתלונן רשאי יהיה, באיחור למתלונן העבירה נודעה

 .באיחור התלונה הוגשה בגינן הסיבות

 מיוחדות נסיבות קיימות אם התובע יחליט, לעיל כאמור באיחור תלונה הוגשה

 . בתלונה טיפול המצדיקות

 יםאחר מתלוננים .ה

 פי על שלא או לעיל שפורטו הגורמים אחד ידי על שלא תלונה לאיגוד לתובע הוגשה

 יחליט, אחרת בדרך משמעתיים אירועים לידיעתו שהובאו או, דלעיל ההוראות

 . בתלונה טיפול המצדיקות מיוחדות נסיבות קיימות אםהתובע 

 התלונה תוכן .ו

 בציון, הנטענת העבירה של תיועובד מלא תיאור האפשר ככל תכלול שתוגש תלונה כל

 . נגרם אם, שנגרם הנזק על ואסמכתאות בה המעורבים שמות, ביצועה מועד

 :הבאים הפרטים את תכלול המשקיף או השופט ח"בדו המופיעה תלונה

 '(.וכו שחקן התנהגות) התלונה גורם .1

 . הסדרנים, הקהל התנהגות, אחר מתקן ובכל במגרש הסדר .2

 . הקבוצות וראשי יםהעסקנ, הקבוצות התנהגות .3

 .העבריינים נגד נקט בהם אמצעים .4

 . העבירה של ומפורט מדוייק, עובדתי תאור .5

 בנוכחות המשחק לאחר מיד'( א שופט) הראשי השופט י"ע ייכתב השופט ח"דו

 ל"הנ ח"הדו חייב, להיעשות ניתן לא זה ודבר והיה'(. ב שופט) השני השופט

 לא ל"כנ במקרה. המשחק ממועד תשעו 48 מאשר יאוחר לא לאיגוד להישלח

 . ח"הדו כתיבת בעת' ב שופט של נוכחותו תידרש

 התביעה .3

  המשחק שופט תלונת .א

 יחליט אם, המשחק שופט של ח"בדו הכלולה תלונה יסוד על אישום כתב יכין התובע

 הרחקת של במקרה. אישום כתב הגשת מצדיקה התלונה כי התלונה בדיקת לאחר

 גבריםבליגת על  .משמעתי לדין, אוטומטית, השחקן יועמד המשחק משדה שחקן

לא תהיה העמדה אוטומטית לדין אלא אך ורק לפי שיקול דעת  נשיםובליגת על 

 .התובע

  אחרות תלונות .ב

 שיפוטי מוסד של ממצאים או/ו החלטות או שתוגש אחרת תלונה כל יבדוק התובע

 .אישום כתב להגיש מקום יש אם ויחליט הכדורסל איגוד של
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 אישום כתב .4

 אישום כתב הגשת .א

 כתב נשוא בעבירות לדון שיוסמך אחר שיפוטי למוסד או ד"לביה יוגש, האישום כתב

 . ידו על וייחתם התובע ידי על, האישום

  האישום פרטי .ב

 . העבירה וסעיף הנאשם פרטי את יכלול האישום כתב

 התביעה סמכות   .ג

, התובע הופיע. דעתו יקולש לפי ענין בכל הדין בית בפני להופיע רשאי התובע .1

 . הדין בית בפני גם מיוצג להיות הנאשם רשאי יהיה

 את לחקור הזכות לו תהא, הדין בית בפני כ"ב או התובע יופיע בו מקרה בכל .2

 . הדין בית בפני המופיעים העדים

 בפני יופיעו אשר העדים ייחקרו, כתובע כ"ב או התובע יופיע לא שבו מקרה בכל .3

 . הדין בית ידי על הדין בית

 לדין הזמנה .5

 למשלוח המען .א

 קבוצה הזמנת לצורך המחייבת לכתובת ייחשב האיגוד במשרדי כרשום, הקבוצה מען

 . ד"ביה לדיוני )לרבות אוהד הקבוצה( ופרט

 המשלוח אופן .ב

 : הבאות הדרכים מן באחת תיעשה ד"בביה לדיון ההזמנה

 . הדיון מועד לפני לפחות שעות 72 – רשום בדואר .1

 . הדיון מועד לפנמי לפחות שעות 24 – מברק .2

 . הדיון מועד לפני לפחות שעות 24 – אישית מסירה, שליח .3

 . הדיון מועד לפני לפחות שעות 24 –( האיגוד במשרדי כרשום) פקס .4

 והמועד המשלוח אישור   .ג

( ב) ק"בס המנויות החלופות מן באחת נשלחה אם כנמסרת תחשב לדין ההזמנה .1

 . דלעיל

 : הינו לדין ההזמנה משלוח על אישור לצורך הקובע המועד .2

 . היוצא הדואר בחותמת הנקוב המועד -הדואר באמצעות

 . היוצא הדואר בחותמת הנקוב המועד -מברק באמצעות

 . שמו בצרוף ההודעה מוסר ידי על שצויין המועד -שליח באמצעות

 . הפקס משלוח אישור גבי על המצויין המועד -פקס באמצעות

 הזמנה ללא הופעה .ד

 להופיע שחייב מי לגבי הזמנה משלוח כמחייב ישתמע לא לעיל האמור מן דבר שום

 . בכתב תגובה להגיש או, הזמנה ללא, ד"ביה לדיוני
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 בכתב לתגובה הזכות .ה

 לבית להמציא הזכות בהזמנה תירשם, לדין הזמנה קבוצה או פרט לנאשם נשלחה

 בזיהוי הקשורות ירותלעב פרט. )הופעה במקום, לאשמה בכתב תגובה הדין

 (. מעורבים

 חוזר דיון   .ו

 ולא בנמען תלויות שאינן מסיבות ליעדה הגיעה לא לדין שהזמנה הדין בית שוכנע

 ובלבד באשמה חוזר דיון לקיים הדין בית מוסמך יהיה, לקבלה הימנעותו עקב

 פרסום מיום ימים 10 תוך האיגוד למשרדי תגיע חוזר דיון לקיים בכתב שבקשה

 . טהההחל

 ד"ביה כינוס .6

 ומועדיו הכינוס מקום .א

 בהתאם, לפעם מפעם ידו על שיקבע כפי ובמקום בתכיפות, במועד יתכנס ד"ביה

 . לפניו המובאים ולעניינים לצורך

 הדיון פומביות .ב

 הנערך הדיון כי שירשמו מטעמים להורות מוסמך ד"ביה. פומביים יהיו ד"ביה דיוני

 של בנוכחותם שלא או בנוכחותם, סגורות יםבדלתי ישמע, חלקו או כולו, בפניו

 . הצדדים

 הדיון משך   .ג

 .הראשונה בישיבתו בפניו המובא בעניין הדיון הליכי את יסיים ד"ביה

 בתנאי זאת לעשות רשאי יהיה, הדיון את לדחות כהכרחי יראה ד"שביה מקרה בכל

 . הנדחה מועד אותו לאחר ימים 7 מאשר יאוחר לא יתקיים שהדיון

 . שירשמו מיוחדים מטעמים, זו מהוראה לסטות רשאי ד"ביה

 והרכבו המשמעתי ד"ביה .7

 . היסוד בתקנון כמוגדר נבחר המשמעתי ד"ביה .1

 אחד חבר של ובהרכב קבוצה של בעבירות, לפחות חברים 2 של בהרכב ידון ד"ביה .2

 . פרט של בעבירות, לפחות

 דן של לשיפוטו אשמתהנ הקבוצה והסכימה דיינים שני של בהרכב דיון לקיים נבצר

 . יחיד דן של בהרכב תקף יהיה והדיון בפרוטוקול הדבר יירשם, יחיד

  ד"ביה סמכויות .8

 אישום בכתבי דיון .א

 . התובע ידי על שהוגש אישום בכתב לדון

 נאשמים וצירוף אישום כתב תיקון .ב

 דיוני במהלך נתגלה אם, נאשמים לצרף או מתוקן אישום כתב להגיש לתובע להורות

 . בכך צורך יש כי הדין בית
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 מעורב צד זימון   .ג

 גם, עאירו או משחק באותו מעורבים היו או שהשתתפו קבוצה או פרט כל לדיון לזמן

 ובין, כנאשמים בין, כעדים בין, זה בתקנון כמוגדר, המשמעתי להליך צד היו לא אם

 . מעוניין כצד

 אישוםה סעיפי שינוי .ד

 . לקולא מהותם או האישי סעיפי את הדין בהכרעת או הדיון במהלך לשנות

 עדים זימון .ה

 הוצאות תשלום ולפסוק, עדים על ועונשים סנקציות להטיל, ועדויות עדים להזמין

 . לעדים

 הופיע ולא שהוזמן נאשם בהעדר דיון   .ו

 . בפניו המובא החומר פי על ולפסוק הנאשם בהעדר לדון

 דיון דחיית   .ז

 לקבוע הצורך ובמידת מיוחדים וקיםמנימ המשכו או הדיון תחילת את לדחות

 . סופית החלטה למתן עד הנאשם דין את ביניים בהחלטת

 חקירות ביצוע .ח

 הכרוכות הוצאות תשלום כל ולפסוק ומבדקים תחקירים, חקירות ביצוע על להורות

 . מהצדדים מי על ולהטילן בביצועם

 פסיקה .ט

 להורות,  פרט או/ו קבוצה כל להרשיע או לזכות, ד"ביה בפני שיובא עניין בכל לפסוק

 . מפסיקתו הנובעים תנאים על

 אחריות הטלת   .י

 . פרט של הרשעתו בגין הקבוצה על אחריות להטיל

 ענישה .יא

 העונשים רשימת י"עפ, הרשעה של במקרה מותנה ובין בפועל בין ראוי עונש לגזור

 . האיגוד מתקנוני אחר תקנון בכל או זה בתקנון הקבועה

  חיובים לתוהט פיצויים הוצאות .יב

 חיוביים או/ו כספים פיצויים או/ו הוצאות תשלום, עונש כל במקום או בנוסף לפסוק

 . זה בתקנון כמפורט

 למתלונן הוצאות .יג

 . כ"לב או למתלונן ט"ושכ הוצאות לפסוק

 השעייה .יד

 . ד"ביה החלטות לביצוע עד פעילות מכל נאשם להשעות

 הענישה תחולת .טו

 . ביצועו ותנאי, ועדומ, העונש תחולת את ולהגדיר לקבוע
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  ד"ביה בפני נאשמים הופעת .9

 המשחק שופט ידי על שהורחק שחקן .א

 אם בין סל גמר או המדינה גביע, ליגה ממשחק המשחק שופט ידי על שחקן הורחק

 הקבועה לישיבה השחקן יופיע, לאו אם ובין המשחק שופט ידי על נלקח כרטיסו

 . הזמנה כל ללא וזאת טומאטיהאו העונש ריצוי שלאחר ד"ביה של הראשונה

 .האוטומטית ההרחקה עונש ריצוי לאחר רק תחול בעניינו החלטה כל

 המשחק שופט ידי על הורחק שלא שחקן .ב

 אם ובין במשחק השתתף אם בין המשחק שופט ח"בדו תלונה נגדו הוגשה אשר שחקן

 . לדין שיוזמן לאחר, ד"ביה של לישיבה להופיע חייב – לאו

  המשחק משקיף או/ו המשחק שופט ח"דו בגין הופעה   .ג

 ח"בדו תלונה מוגשת נגדם ואשר עליו חלות זה תקנון שהוראות מי וכל ופרט קבוצה

 . לדין שיוזמנו לאחר, ד"ביה של לישיבה יופיעו, המשחק משקיף או/ו המשחק שופט

 תלונה בגין הופעה .ד

 י"עפ תלונה מוגשת נגדם אשר עליו חלות זה תקנון שהוראות מי וכל ופרט קבוצה

 . לדין שיוזמנו לאחר, ד"ביה של לישיבה יופיעו, זה תקנון הוראות

 (פרט) נאשם הופעת .ה

 אחר אדם י"ע מיוצג להיות רשאי יהיה ולא ד"ביה בפני אישית יופיע( פרט) נאשם

 . זה תקנון להוראות בכפוף

 קבוצה הופעת   .ו

 . האיגוד שרדיבמ הרושמים כוחה מבאי אחד באמצעות ד"ביה בפני תופיע קבוצה

 הופעה במקום בכתב תגובה   .ז

 לאשמה בכתב תגובה ד"לביה להמציא הופעה במקום רשאי, קבוצה או פרט, נאשם

. הדיון מתחילת יאוחר לא ד"ביה למזכירות תימסר, ל"כנ בכתב שתגובה ובלבד

 . הנאשם בפני שלא ד"ביה ידון בכתב תגובה הומצאה

  מעורבים בזיהוי הקשורה אשמה .ח

 .באשמה המעורבים בזיהוי צורך יש אם, ד"בביה לדיון להופיע יבחי נאשם

  הופעה אי .ט

' ז ק"בס כאמור) בכתב תגובה שלח ולא, ד"ביה בפני לדיון הופיע שלא קבוצה או פרט

 . בפניו שלא ד"ביה אותו ידון( לעיל

 דיון מועד לדחיית בקשה   .י

 תלווה הבקשה. ד"הבי בפני תובא הדיון מועד לדחיית, קבוצה או פרט, נאשם בקשת

 . בה התומכים ובמסמכים בנימוקים

 מיוחדות ובשל שירשמו מיוחדים מנימוקים לבקשה להיעתר יש כי ד"ביה סבר

 לדחייה הבקשה ההיית. היותר לכל ימים בשבוע הדיון מועד את ידחה, המקרה

 לדחות ד"ביה רשאי יהיה, המשחק משקיף או שופט של ח"מדו נובעות שאינן בעבירה

 מלנמק פטור יהיה לבקשה להיעתר שאין ד"ביה החליט. דעתו שיקול לפי הדיון את

 . בהיעדרו גם הנאשם של ובעניינ לדון רשאי יהיה והוא החלטתו את



 18 

  ד"ביה בפני ייצוג .10

 ( פרט) נאשם ייצוג .א

 את ליפות או למנות רשאי יהיה ולא ד"ביה בפני אישית עצמו את ייצג( פרט) נאשם

 חייל או קטין( פרט) נאשם. עבורו לטעון או בשמו להופיע אחר אדם כל של כוחו

 מיוצג להיות רשאי יהיה, שרותו בשל לדיון להתייצב ממנו נבצר אשר פעיל בשרות

 במשרדי הרשומים קבוצתו של כוחה מבאי אחד באמצעות ורק אך ד"ביה בפני

 . האיגוד

  נאשמת קבוצה ייצוג .ב

 והוא באיגוד הרשומים כוחה מבאי חדא באמצעות ורק אך ד"ביה בפני תיוצג קבוצה

 . עבורה לטעון רשאי יהיה בלבד

  דין עורך ידי על ייצוג .ג

 רשאי התובע. התובע ידי על בפניו מיוצג להיות האיגוד את לחייב רשאי ד"ביה (1)

 הנאשמת לקבוצה ד"ביה יתיר ל"הנ במקרים. הדין בבית דיון בכל כתובע להופיע

 . מטעמם ד"עו ידי על מיוצגים להיות הנאשם לפרט או

 בלתי מעשה" של עבירה בגין, פרט או קבוצה כנגד ד"ביה בפני שיתקיים בדיון (2)

 יהיו, האשמים בפרט או והקבוצה התובע ידי על מיוצג האיגוד יהיה", ספורטיבי

 . מטעמם דין-עורך ידי על מיוצגים להיות רשאים

 עניין בעלת שאלה בהם עולה הדין בית לדעת אשר וחריגים מיוחדים במקרים (3)

 להיות בקשתם פי על לפרט או לקבוצה, לאיגוד הדין בית יתיר, חדשני או עקרוני

 ידי על מיוצג להיות למבקש הדין בית התיר. מטעמם ד"עו ידי על בפניו מיוצגים

 לבית תוגש כאמור בקשה. הוא אף מיוצג להיות האחר לצד יותר, מטעמו ד"עו

 במועד ההזמנה לו שהומצאה מיד או, הדיון מועד לפני שעות 48 לפחות הדין

 . יותר המאוחר

 קיום החלטת מוסד שיפוטי של האיגוד -ייצוג בדיון בעבירת אי .ד

קיום החלטת מוסד שיפוטי של האיגוד יהיו -בדיון שיתקיים בפני ביה"ד בעבירת אי

רשאים פרט וקבוצה להיות מיוצגים על ידי עורך דין מטעמם והאיגוד יהיה רשאי 

 .  התובעצג על ידי להיות מיו

 הופעת שופט המשחק בביה"ד  .11

 עדות שופט המשחק  .א

 . התובעעל שופט המשחק להופיע לדיוני ביה"ד בכל מקרה שיוזמן ע"י  (1)

נאשם פרט, או קבוצה, המבקש את זימונו של שופט המשחק לדיון, יעלה את  (2)

בקשתו בפני ביה"ד. ביה"ד יהיה רשאי מטעמים מיוחדים שירשמו, להיענות 

 שתו ולזמן את שופט המשחק לדיון, הכל על פי שיקול דעתו המוחלט. לבק

שופט המשחק אשר התייצב לדיון, עפ"י ההזמנה כאמור לעיל יעיד, וחקירתו  (3)

בידי הצדדים תיעשה ברשות ביה"ד. ביה"ד רשאי להיעתר מנימוקים שירשמו, 

דים לבקשת שופט המשחק, כי עדותו תיגבה בדלתיים סגורות ובלא נוכחות הצד

 המעורבים. 
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 אי הופעת שופט המשחק  .ב

זומן שופט המשחק לדיון ולא התייצב, אם משום שנבצר ממנו ואם מטעם אחר, 

 רשאי ביה"ד על פי שיקול דעתו המוחלט, לפסוק בעניין ללא שמיעת שופט המשחק. 

 הוצאות עדות לשופט המשחק .ג

ל מי יוטל ביה"ד מוסמך לפסוק לשופט המחשק הוצאות בגין עדותו ולהחליט ע

 תשלום ההוצאות. 

 עדים .12

 עדות ברשות ביה"ד  .א

 עדים יעידו בפני ביה"ד רק עפ"י החלטת ביה"ד. 

 אחריות להוצאות העדים .ב

 הוצאות העדים יחולו על המזמין אלא אם ביה"ד החליט אחרת. 

 הבאת עדים לדיון הראשון .ג

שמיעתם  על הנאשם להביא את כל עדיו לדיון הראשון שהתקיים בעניינו, אולם דבר

 של העדים או אי שמיעתם, מסור לשיקול דעתו של ביה"ד. 

 זימון עדים ביוזמת ביה"ד .ד

 ביה"ד מוסמך לזמן עדים לדיוניו מיוזמתו הוא. 

 אי הופעת עדים  .ה

ביה"ד מוסמך לדון ולפסוק גם ללא שמיעת עדים וזאת אף אם הוזמנו לדיון ולא 

 הופיעו. 

 הזמנת קבוצה יריבה  .13

נאשמת, יהא רשאי להזמין לדיון את הקבוצה היריבה מנימוקים ביה"ד הדן קבוצה 

מיוחדים שירשמו, וזאת אף אם לא הועמדה לדין, בין ביוזמתו ובין לבקשת הקבוצה 

 היריבה זאת אם יגיע למסקנה כי היא עלולה להיפגע מתוצאות הדיון.

  הדיון בביה"ד .14

 נוהל הדיון .א

 טיס השחקן, על ידי נאשם. הקראת כתב האישום ו/או דו"ח השופט  והגשת כר .1

 קבלת תגובתו של הנאשם.  .2

 גביית עדותו של הנאשם.  .3

 שמיעת עדויות וקבלת ראיות.  .4

 דו"ח שופט המשחק, משקיף המשחק ועדותו .ב

דו"ח שופט ומשקיף המשחק יהווה ראייה מכרעת לגבי האירועים שהתרחשו בשדה 

 ו לאחר סיומו. המשחק, סביבתו ומתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק א

ככל שהדו"ח מציין עובדות שהתרחשו בדרך לשדה המשחק או ממנו יהווה הדו"ח 

חק היה נוכח בעת התרחשות חק או משקיף המששמרק אם שופט הראייה מכרעת 

הדברים. נחקר שופט המשחק או משקיף המשחק, ע"י ביה"ד בדבר הדו"ח שהגיש, 

 ח ולעדות.יפסוק ביה"ד לפי שיקול דעתו, בהתייחס לדו"

 קבלת עדויות וראיות  .ג
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זומנו עדים ו/או הובאו לדיון בביה"ד, יחליט ביה"ד לפי שיקול דעתו, אם לשמוע את 

 העדויות או לקבל את הראיות ואם לאו. 

 אי הופעת עד  .ד

, לא תידחה את קיום הדיון או את מתן ההחלטה, אי הופעת עד אף אם הוזמן להעיד

 הכל כפי שיחליט ביה"ד. 

 נוכחות הצדדים עדות ב .ה

החליט ביה"ד על שמיעת עדויות או קבלת ראיות, יתקיים הדיון בפומבי, אלא אם 

 החליט ביה"ד כי העדות תינתן כולה או בחלקה בדלתיים סגורות. 

 שמיעת עדויות  .ו

ביה"ד ישמע עדויות ויקבל ראיות בדיון הראשון בעניינו של הנאשם אלא אם החליט, 

 בדיון נדחה. במקרים מיוחדים לעשות כן 

 החלטת ביה"ד  .ז

הסתיים הדיון יתן ביה"ד את פסק דינו הן לעניין הכרעת הדין ובמקרה של הרשעה 

 גם לעניין העונש. 

 התנהגות בעת הדיון  .ח

 נאשמים, עדים, נלווים אליהם, המתייצבים לדיון בפני ביה"ד, יתנהגו בצורה הולמת. 

יה"ד וממשרדי ביה"ד כל מי ביה"ד רשאי, על פי שיקול דעתו, להרחיק מאולם ב

 שמפריע למהלך הדיון או שאינו מתנהג בצורה הולמת. 

  אחריות שילוחית .15

 אחריות קבוצה לעבירות שחקן או ממלא תפקיד .א

קבוצה אחראית לכל עבירה אשר נעשתה על ידי אחד או יותר משחקניה, חבר 

נבחר  נהלתה, מאמן, בעל תפקיד, לרבות, סדרן, אפסנאי, מנהל קבוצה, עסקןה

בקבוצה, כרוז, וכל ממלא תפקיד אחר בקבוצה ו/או מטמעה בין בדרך של קבע ובין 

באורח ארעי, בין שהעבירה נעשתה מטעם הקבוצה ועל דעתה ובין שנעשתה שלא 

מטעמה ולא על דעתה, בין שנעשתה ע"י עושה המעשה במסגרת תפקידו ובין שנעשתה 

מיוזמתו, בין שהעבירה בוצעה  ע"י עושה המעשה במסגרת תפקידו ובין שנעשתה

 בידיעת הקבוצה ובין שבוצעה שלא בידיעתה. 

 אחריות קבוצה להתנהגות אוהדים  .ב

קבוצה אחראית באחריות שילוחית לכל עבירה אשר נעשתה על ידי אוהד או אוהדים 

של הקבוצה, בין אוהד קבוע לשעה, בין שנעשתה מטעמה או מיוזמתה ובין שנעשתה 

א מטעמה, בין שנעשתה בידיעת הקבוצה ובין שנעשתה שלא מיוזמת האוהד ושל

בידיעתה, בין שפעל מתוך כוונה לשרת את מה שנראה לו עניינה של קבוצה מסויימת 

 . ובין אם הוגש כתב אישום כנגד האוהד והוא הועמד לדין משמעתי ובין אם לאו

ד בקבוצה נעברה עבירה מהעבירות, שעל פי תקנון זה לא ע"י שחקן או ממלא תפקי

ה ע"י אוהד אותה קבוצה, אלא אם הוכיחה הקבוצה כי עושה המעשה תחזקה כי נעש

הוגש כתב אישום כנגד אוהד והוא הועמד לדין משמעתי,  לא היה אוהד של הקבוצה.

לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות השילוחית של הקבוצה להתנהגות אוהדיה לפי 

  סעיף זה. 
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 פסקי דין של ביה"ד .16

 ענישההרשעה ו .א

 הרשיע ביה"ד את הנאשם, יגזור את עונשו מתוך רשימת העונשים שבתקנון זה.  (1)

מקום העונש, חיובים ו/או פיצויים. החליט ביה"ד ביה"ד מוסמך להטיל בנוסף או ב

 לנמק את פסק הדין, רשאי לעשות כן במועד הדיון או במועד מאוחר יותר. 

שו, בין אם הופיע הנאשם בפני ביה"ד ביה"ד יפסוק בעניינו של נאשם ויגזור את עונ  (2)

 או המציא את תגובתו לאשמה בכתב ובין אם לאו. 

 פרסום פסקי הדין של ביה"ד  .ב

 פסק הדין של ביה"ד יודע לנאשם באחת מן הדרכים הבאות: 

 הקראת ההחלטה או מסירת תכנה לנאשם בביה"ד.    (1)

 פרסום רשמי של האיגוד.   (2)

 רשומה במרדי האיגוד. משלוח ההודעה אל כתובת הקבוצה ה   (3)

 מסירת הודעה טלפונית או בפקסימיליה ע"י מזכירות האיגוד.    (4)

 האחריות לקבלת פסקי הדין שניתנו ע"י ביה"ד .ג

כל נאשם אחראי לקבל את פסק הדין, לאחר הדיון ובכל מקרה, לפני המשחק   (1)

 הראשון בו יטול חלק. 

שחקן חלק בכל משחק  ניתן פסק דין של עונש הרחקה בפועל ממשחקים, לא יטול  (2)

 בטרם יתברר פסק הדין בעניינו. 

נאשם שהוא ממלא תפקיד בקבוצה או באיגוד לא יפעל במסגרת תפקידו בטרם   (3)

 יתברר לו פסק הדין בעניינו. 

קבוצה לא תשתתף וכן לא תשתף שחקן בכל משחק בטרם יתברר לה פסק הדין   (4)

 ט הנמנה עליה. בעניינה או בעניינו של השחקן הרשום בקבוצה, או הפר

האמור בס"ק ב' דלעיל לא ישתמע כמחייב פרסום או משלוח פסק הדין של ביה"ד   (5)

 לנאשם. 

 הרחקה אוטומטית .17

שחקן אשר הוצא ממשחק רשמי )ליגה, גביע המדינה, גמר סל( על ידי שופט רשמי  (1)

שנשלח מאיגוד הכדורסל  יורחק אוטומטית ממשחק רשמי אחד )ליגה, גביע המדינה, 

 (.גמר סל

הרחקה אוטומטית כאמור לעיל, תהיה בתוקף לגבי המשחק הרשמי הראשון, בו 

 תשתתף קבוצתו לאחר המשחק בו הורחק. 

בית הדין יהיה רשאי לקבוע כל עונש נוסף מרשימת העונשים הקבועה בתקנון זה 

 לשחקן שהוצא ממשחק כאמור לעיל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

בטל או לשנות את תקופת ההרחקה האוטומטית אפילו אם בית הדין לא יהיה רשאי ל

 יחליט לזכות את הנאשם. 

שחקן אשר הוצא על ידי שופט במשחק רשמי, בין אם נלקח כרטיסו ובין אם לאו, 

 יורחק אוטומטית מהמשחק הרשמי הקרוב של קבוצתו.
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שחקן אשר הוצא על ידי שופט במשחק רשמי, בין אם נלקח כרטיסו ובין אם  א.  (2)

 או, יורחק אוטומטית מהמשחק הרשמי הקרוב של קבוצתו.ל

היה ולא התקיים הדיון המשמעתי בעניינו של השחקן לפני המועד בו אמור  ב.

להיערך משחק רשמי נוסף של קבוצתו, וזאת מסיבות שאינן תלויות בשחקן, כי 

אז יהיה השחקן רשאי להשתתף במשחקים באמצעות אישור זמני שיונפק על ידי 

 ליגה וגביע, וזאת עד לדיון המשמעתי.  ועדת

על אף האמור בס"ק )ב( לעיל, שחקן אשר הוצא מהמשחק עקב פגיעה גופנית  ג. 

בשופט, יחשב כנמצא בהרחקה וחל עליו איסור בהשתתפות במשחקים או 

 בתחרויות כלשהם עד לגמר הדיון בפני ביה"ד. 

יה"ד את הדיון בעניינו תוך לגבי שחקן כאמור בסעיף )ג( לעיל, אם לא סיים ב ד. 

שבועיים מיום התחלת הדיון, מסיבות שאינן תלויות בביה"ד, כי אז חייב ביה"ד 

 לקבוע בהחלטת ביניים אם רשאי השחקן לשחק עד לסיום הדיון בעיניינו. 

על אף האמור לעיל, במשחקי ליגת העל גברים וליגת העל נשים )בלבד( יחולו ההוראות  (3)

 הבאות: 

ן אשר הוצא ממשחק רשמי בפעם הראשונה במהלך העונה, ייקנס אוטומטית שחק א.

יחליט כי נסיבות  התובעככל ש בסכום אשר ייקבע ע"י הנהלת האיגוד מעת לעת.

להורות על העמדתו של  התובעהעניין מצדיקות העמדה לדין משמעתי, יהא רשאי 

אם רה כאמור, השחקן לדין משמעתי )בנוסף לקנס אוטומטי המפורט לעיל(. במק

לא התקיים הדיון המשמעתי בעניינו של השחקן לפני המועד בו אמור להיערך 

משחק רשמי נוסף של קבוצתו, וזאת מסיבות שאינן תלויות בשחקן, כי אז יהיה 

השחקן רשאי להשתתף במשחקים באמצעות אישור זמני שיונפק על ידי ועדת 

 ליגה וגביע, וזאת עד לדיון המשמעתי. 

בה משחק השחקן אחראית לכך שסכום הקנס האוטומטי יועבר לקופת הקבוצה 

 איגוד הכדורסל.

ישלמו קנס  –חיילים ו/או שחקנים צעירים המשתכרים מתחת לשכר המינימום 

 האיגוד.הנהלת מופחת, כפי שייקבע על ידי 

לעיל, שחקן אשר הוצא ממשחק עקב פגיעה גופנית  1על אף האמור בס"ק   ב.

כנמצא בהרחקה וחל עליו איסור בהשתתפות במשחקים או בשופט, ייחשב 

 בתחרויות כלשהם עד לגמר הדיון בפני ביה"ד המשמעתי.

לגבי שחקן כאמור בסעיף זה לעיל, אם לא סיים ביה"ד את הדיון בעניינו תוך 

שבועיים מיום התחלת הדיון, מסיבות שאינן תלויות בביה"ד, כי אז חייב ביה"ד 

 אם רשאי השחקן לשחק עד לסיום הדיון בעניינו.  לקבוע בהחלטת ביניים

שחקן אשר הוצא ממשחק רשמי בפעם השניה במהלך העונה )ליגה, גביע המדינה,  ג.

יורחק אוטומטית ממשחק רשמי אחד )ליגה, גביע  –פור וכו'( -גמר סל, פיינל

 פור וכו'(. -סל, פיינל-המדינה, גמר

המשחק הרשמי הראשון בו הרחקה אוטומטית כאמור, תהיה בתוקף לגבי 

תשתתף קבוצתו לאחר המשחק בו הורחק. בנוסף, יועמד השחקן לדין משמעתי 

 בפני ביה"ד המשמעתי של איגוד הכדורסל. 



 23 

ה רשאי לקבוע כל עונש נוסף מרשימת העונשים הקבועה יבית הדין המשמעתי יה

עדי. בתקנון זה לשחקן שהוצא ממשחק כאמור לעיל, וזאת לפי שיקול דעתו הבל

ביה"ד המשמעתי לא יהיה רשאי לבטל או לשנות את תקופת ההרחקה 

 האוטומוטית, אפילו אם יחליט לזכות את הנאשם. 

 הרחקה לתקופה קצובה .18

השחקן עונש של הרחקה, לתקופה קצובה לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות  הוטל על .1

הרחקה, כלשהי )כולל ידידותית( במשך תקופת הרחקתו. הוטל על שחקן עונש של 

למספר משחקים, לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות רשמית במסגרת הליגה, גמר סל 

 או גביע המדינה במשך תקופת הרחקתו. 

הוטל על שחקן עונש הרחקה לכל ימי חייו, ייחשב הוא כמוצא מן האיגוד ולא תהא  .2

 רשות בידיו לחזור ולהירשם כשחקן באגודה כלשהי המסונפת לאיגוד. 

משחקים, יכול לקבל היתר  12חודשים או  3תקופה שאינה עולה על שחקן שהורחק ל .3

 הדין העליון להשתתף במשחקים עם קבוצות חוץ ובמפעלים בינלאומיים. -מבית

 שחקן מורחק, אינו רשאי למלא כל תפקיד רשמי באגודתו.  .4

 פרט -מטי(וריצוי עונש הרחקה )למעט עונש אוט

והן בקבוצה בוגרת ן בקבוצה צעירה שחקן שהורחק והוא רשאי לשחק ע"פ גילו ה .1

יותר של אגודתו, יחול עליו עונש ההרחקה )למעט עונש הרחקה אוטמטית( במלואו, 

 בכל אחת משתי הקבוצות. 

למרות האמור לעיל, רשאי ביה"ד המשמעתי להורות כי ההרחקה תחול רק ממשחקי  

 הקבוצה שממנה הורחק השחקן. 

נות או שהוא משחק ומאמן בקבוצות שונות מאמן שהורחק והוא מאמן בקבוצות שו .2

למרות האמור לעיל, רשאי ביה"ד יחול עליו עונש ההרחקה בכל את מהקבוצות. 

 המשמעתי להורות כי ההרחקה תחול רק ממשחקי הקבוצה שממנה הורחק הפרט. 

לצורך ריצוי עונש ההרחקה, לא ייחשב משחק רשמי אשר לא נתקיים במועדו מכל  .3

אם החל המשחק הרשמי והופסק לאחר תחילתו, מכל סיבה סיבה שהיא. אולם 

 שהיא, ייחשב המשחק הרשמי הנ"ל לצורך מניין משחקי ההרחקה. 

 עבירות במשחקים בינלאומיים  .19

 הרחקה ממשחק המדווח לפיב"א .א

הורחק שחקן ממשחק בינלאומי של נבחרת ישראל, עפ"י דו"ח שיפוט הנשלח 

ב"א בעונש אשר יחול אך ורק על משחקיו לפיב"א, יענש בהתאם להוראות תקנון פי

 במסגרת נבחרת ישראל. 

 משחקים בינלאומיים בעלי תקנון משמעת פנימי .ב

שחקן וקבוצה המשתתפים במשחק בינלאומי, בין ישראל ובין בחו"ל, במסגרת של 

וענישה פנימיים למשחקיו, יחולו עליהם ארגון בינלאומי, אשר מקיים תקנון משמעת 

שמעת והענישה של הארגון הבינלאומי ולא יעמדו לדין עפ"י תקנון הוראות תקנון המ

 המשמעת של האיגוד. 

 םיבמשחקים בינלאומי התובעת סמכו .ג
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מוסמך להעמיד לדין פרט או קבוצה,  התובעב' דלעיל, יהיה -למרות האמור בס"ק א'

בפני ביה"ד, עפ"י תקנון זה וזאת במקרים חריגים של התנהגות בלתי הולמת 

בינלאומיים, בין אם הועמדו לדין במסגרת פיב"א ובין אם לאו וכן  במשחקים

 משמעת פנימי במשחק נשוא העניין. תקנון במקרה בו לא חל 

 משחקים בינלאומיים שאינם בעלי תקנון פנימי  .ד

שחקן וקבוצה המשתתפים בישראל במשחק בינלאומי שלא במסגרת משחקים של 

ימית למשחקיו, עליהם הוראות תקנון ארגון בינלאומי המקיים תקנון משמעת פנ

 משמעת זה. 

שחקן שהורחק ממשחק כנ"ל לא יחול עליו עונש ההרחקה אוטמטי והוא חייב 

 להופיע לישיבה הקבוע הראשונה של ביה"ד שלאחר יום המשחק. 

 פרט – עבירות .20

פרט המבצע עבירה מן העבירות המפורטות להלן, או מנסה או משדל או מסית או מדיח או 

שר קשר, לבצע עבירה מן העבירות דלהלן, יהא צפוי בהתאם לחומרת הנסיבות, לאחד קו

 או יותר מן העונשים והחיובים המפורטים בתקנון זה. 

 משחק מסוכן  .א

 משחק מסוכן אשר כתוצאה ממנה הוצא השחקן מהמשחק. -משחק מסוכן

 פגיעה בשחקן יריב  .ב

 וצא השחק הפוגע מהמשחק. פגיעה במתכוון בשחקן יריב, אשר כתוצאה ממנה ה

 התנהגות בלתי ספורטיבית  .ג

התנהגות בלתי ספורטיבית בשדה המשחק או בסביבתו, או במתקניו, לפני תחילת 

הורדת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו. 

משחק של שלוש הליגות המקצועניות או גביעי המדינה חולצה על ידי אוהד במהלך 

 תהווה עבירה לפי סעיף זה. רים ולנשים בלבדלגב

 העלבת שופטי המשחק  .ד

העלבת שופט המשחק ו/או משקיף המשחק ו/או שופטי המזכירות ע"י ביטוי גס, 

איום פיזי או מילולי, תנועות מעליבות, יריקות, דחיפות, ביקורת שנועדה להעליב 

לת המשחק, במהלך וכיוצ"ב, בשדה משחק כלשהו או בסביבתו, במתקניו, לפני תחי

המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו, ו/או הטחת דברי עלבון ו/או 

 כזב כנגד שופט המשחק, בכל עת, באמצעי התקשורת. 

 פגיעה גופנית בשופטי המשחק  .ה

פגיעה גופנית בשופט המשחק ו/או משקיף המשחק ו/או שופטי המזכירות בשדה 

מתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק או המשחק כלשהו או בסביבתו, או ב

לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק או ממנו או בכל מקום או בכל עת, בקשר 

 לתפקידם כשופטי המשחק. 

 

 תקשורת  שפגיעה גופנית בעיתונאי או באי .ו
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פרט הפוגע פגיעה גופנית כלשהיא בעיתונאי, צלם או ממלא תפקיד אחר בתחום 

ו משחק לפני תחילתם או אחרי סיומם, בדרך למגרש או התקשורת, בזמן אימון א

 ביציאה ממנו. 

 פגיעה פיזית במערכת השיפוטית ונושאי תפקידים מטעם האיגוד  .ז

פגיעה פיזית בחבר מחברי המערכת השיפוטית ו/או בנושא תפקיד באיגוד ו/או 

 מטעמו.

 אי ציות להוראות שופטי המשחק  .ח

 שחק. אי ציות לכל הוראה מהוראות שופטי המ

 אי ציות ראש הקבוצה להוראות שופטי המשחק .ט

סרוב או המנעות ראש הקבוצה לגשת אל שופט המשחק עפ"י הוראת שופט המשחק, 

סרוב לציית לכל הוראה שניתנה לו לצרכי הניהול התקין של המשחק לרבות אי מתן 

לשופט המשחק להוצאת שחקן של קבוצתו שהורחק ע"י שופט המשחק, או סיוע 

 ת של ראש הקבוצה ממתן הגנה לשופט המשחק, בשדה המשחק או בשוליו. הימנעו

 השתתפות בקטטה  .י

השתתפות בקטטה שפרצה בשדה המשחק או בסביבתו, או במתקניו, לפני תחילת 

 המשחק או ממנו, במשרדי האיגוד או במוסד הקשור לאיגוד. 

 הפרת סדר .יא

או בסביבתו או הפרת סדר או התפרעות בכל צורה שהיא בשדה משחק כלשהו, 

במתקניו לפי תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו, בדרך לשדה המשחק 

 או ממנו, במשרד האיגוד או במוסד הקשור לאיגוד. 

 התנהגות בלתי הולמת  .יב

 התנהגות בלתי הולמת ספורטאי, בכל מקום ובכל מועד. 

 מעשה בלתי ספורטיבי .יג

ו לשנות ו/או לעוות מהלך משחק כל מעשה או נסיון או קשירת קשר להשפיע ו/א

ו/או תוצאותיו ו/או להשיג יתרון בדרך בלתי ספורטיבית ו/או להכשיל קבוצה בדרך 

 בלתי ספורטיבית, לרבות באמצעים הבאים, כולם או חלק מהם: 

מתן שוחד לשחקן ו/או למאמן ו/או לממלא תפקיד אחר בקבוצה ו/או לשופט  .1

וה כסף או בכל טובת הנאה אחרת המשחק ו/או קבלת שוחד, בכסף או בשו

 שהיא. 

שופט שידול או פיתוי שחקן ו/או מאמן ו/או לממלא תפקיד אחר בקבוצה ו/או  .2

 המשחק להשפיע על תוצאת משחק במעשה או בהמנעות ממעשה.

שימוש בכח או באיומים נגד שחקן ו/או מאמן ו/או ממלא תפקיד אחר  .3

תוצאת משחק במעשה או ו/או שופט המשחק, על מנת להשפיע על בקבוצה 

 בהמנעות ממעשה. 

כל מעשה ו/או מחדל מכל סוג שהוא אשר גרם בפועל השפיע ו/או עיוות מהלך  .4

משחק ו/או את תוצאותיו ו/או השיג יתרון בדרך בלתי ספורטיבית ו/או 

הכשיל קבוצה ו/או שחקן ו/או נושא תפקיד אחר ו/או את שופט המשחק, 

 בדרך בלתי ספורטיבית. 
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בין מפורשת ובין מכללא, בין בפועל ובין בשתיקה, בין שבוצעה ובין הסכמה  .5

שלא בוצעה, לעשות מעשה או להמנע מעשיית כל מעשה או מחדל, כמפורט 

 לעיל. 

 השתתפות באימונים ו/או במשחקי אימון ללא היתר  .יד

השתתפות באימון או במשחק אימון של קבוצה אחרת מזו בה רשום השחקן כחוק, 

 כך אישור מראש ובכתב של הקבוצה בה השחקן רשום כחוק.  מבלי לקבל על

 השתתפות פרט הנמצא בעונת הרחקה  .טו

השתתפות פרט הנמצא בעונש הרחקה וזאת בין אם השתתף במשחק בפועל ובין אם 

 נכלל שמו ברשימת השחקנים בטופס המשחק. 

 השתתפות במשחקים שאינם מאורגנים על ידי האיגוד  .טז

ינם מאורגנים על ידי האיגוד ללא אישור האיגוד ו/או השתתפות במשחקים אשר א

 השתתפות במשחקים בניגוד להוראה מפורשת מטעם האיגוד. 

 עידוד בלתי ספורטיבי מצד ג'  .יז

תשלום מענק או תמריץ אחר בכסף או בשווה כסף או בטובת הנאה אחרת או 

או  שר מיועד לקבוצה צד ג' ו/או לשחקן משחקניה ו/או לאחרהבטחה לתיתם וא

 יותר ממלאי התפקידים בה, על מנת לעודדם לנצח קבוצה יריבה.

 השתתפות שחקן שלא כדין  .יח

השתתפות שחקן בניגוד לתקנוני האיגוד ו/או בניגוד להוראה מפורשת של האיגוד בין 

 אם השתתף במשחק ובין אם נכלל שמו ברשימת השחקנים בטופס המשחק. 

 רישום שחקן שלא כדין .יט

 שלא כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון מתקנוני האיגוד. שחקן שנרשם לקבוצה

 עבירה בעניין נבחרות ישראל  .כ

הפרת הוראה מהוראות "תקנון נבחרת ישראל" ו/או הפרת הוראה מפורשת של 

 האיגוד ו/או מטעמה בעניין נבחרות ישראל. 

 התנהגות שאינה הולמת משתתף בנבחרות ישראל  .כא

ות ישראל בכל מקום ובכל מועד ממועדי התנהגות שאינה הולמת משתתף בנבחר

כינוסן של הנבחרות למטרת אימונים ובין אימונים ובין למטרת משחקים, בין 

 בישראל ובין בחו"ל. 

 עבירה בעניין משלחות בחו"ל  .כב

הפרת הוראה מהוראות משלחות בחו"ל ו/או הפרת הוראה מפורשת של האיגוד ו/או 

 מטעמה בעניין משלחת מחו"ל. 

 אינה הולמת משתתף קבוצה או במשלחת התנהגות ש .כג

התנהגות שאינה הולמת משתתף בקבוצה או במשלחת שקיבלה אישור האיגוד 

להשתתף במסע אימונים ו/או משחקים ו/או תחרויות בחו"ל, בכל מקום ובכל מועד 

 ממועדי כינוסה של המשלחת ו/או משחקיה. 

 השתתפות בהימורים בלתי חוקיים בנושא משחקי כדורסל  .כד
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שתתפות בהימורים בלתי חוקיים, כהגדרתם בפרק י"ב לחוק העונשין )נוסח ה

  ., שעניינם קשור, במישרין או בעקיפין, לנושא משחקי כדורסל1977התשל"ז -משולב(

 שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים  .כה

 שימוש בסמים ותכשירים ממריצים.  .1

הסכמה ו/או  סיוע לשימוש בסמים ובתכשירים ממריצים ע"י מתן הוראה ו/או .2

עדוד לשימוש בהם ע"י שחקן ו/או התעלמות ביודעין משימוש בהם ע"י שחקן 

 דיווח לאיגוד על שימוש בהם. -ו/או אי

אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים ובתכשירים ממריצים ו/או סירוב  .3

 להיבדק עפ"י הוראה מטעם נציג מוסמך של האיגוד. 

 אי התייצבות לחקירה  .כו

רה או למתן עדות בפני מוסד מוסמך או ממונה מטעם האיגוד אי התייצבות לחקי

לרבות חברת חקירות הפועלת בשירות האיגוד או מטעמו במקום ובמועד כפי שיקבע 

 על ידי המוסד ו/או הגוף החוקר. 

 אי התייצבות למתן עדות  .כז

אי התייצבות למתן עדות בפני מוסד מוסמך ממוסדות האיגוד לרבות בתי הדין ו/או 

 לבוררות.  המוסד

 תלונה כוזבת .כח

הגשת תלונה כוזבת שלא בתום לב נגד קבוצה ו/או פרט ו/או שופט המשחק ו/או 

 ממלא תפקיד באיגוד. 

 התנהגות בלתי הולמת בעד דיוני מוסד שיפוטי  .כט

התנהגות בלתי הולמת ו/או הפרעה לדיונים של מוסד שיפוטי של האיגוד, לפני הדיון, 

 במהלכו ולאחר סיומו. 

 או ביזוי של המערכת השיפוטית  העלבה .ל

הטחת דברי עלבון ו/או כזב נגד המערכת השיפוטית של האיגוד ו/או כל אחד  .1

 מחבריה בכל עת. 

הטחת דברי ביקורת במטרה להשפיע על מהלך הדיון ו/או תוצאותיו נגד  .2

המערכת המשפטית של האיגוד ו/או נגד כל אחד מחבריה ו/או נגד החלטה 

 מתקיימים הליכי הדיונים, נשוא הביקורת. מהחלטותיה, כל עוד 

כל מעשה אחר, שיש בו שכדי לבזות או להעליב את המערכת השיפוטית של  .3

 האיגוד בכל עת. 

תהא זו הגנה אם יוכיח הנאשם כי הדברים שיוחסו לו, לא נאמרו על ידו או  .4

 מטעמו וכי הסתייג מיידית ובפומבי ובתום לב מהדברים שיוחסו לו. 

 לטת מוסד שיפוטי אי קיום הח .לא

אי קיום החלט ה ו/או פסק דין, כולו או חלקו של מוסד שיפוטי של האיגוד לרבות אי 

 קיום פסק בורר מטעם מוסד הבוררות של האיגוד כולו או חלקו. 

 ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים  .לב
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 הטחת דברי עלבון ו/או כזב נגד מוסד ממוסדות האיגוד ו/או חבר מבין חבריה, בכל

 עת, באמצעי התקשורת ו/או בפומבי. 

הגנה אם יוכיח הנאשם כי הדברים שיוחסו לו, לא נאמרו על ידו או מטעמו תהא זו 

 וכי הסתייג מיד ובפומבי ובתום לב מן הפרסום, אשר יוחס לו. 

 עבירה על תקנון האיגוד או הוראה מפורשת  .לג

שת אשר ניתנה על ידי עבירה על תקנון האיגוד או הוראה נוהל, או על הוראה מפור

 מוסד ממוסדות האיגוד. 

 ניהול משא ומתן שלא כדין על ידי שחקן  .לד

שחקן המנהל משא ומתן עם קבוצה שאינו רשום בה לפני סיום משחקי הקבוצה בה 

 הוא רשום בעונת המשחקים. 

 ניהול משא ומתן שלא כדין על ידי מאמן  .לה

בה לפני סיום משחקי  הוא מאמןמאמן המנהל משא ומתן עם קבוצה אחרת מזו 

 הקבוצה באותה עונת המשחקים ללא היתר בכתב של קבוצתו.

 אי התייצבות לחקירה  .לו

אי התיצבות לחקירה בפני מוסד מוסמך מטעם האיגוד לרבות חברת חקירות 

 הפועלת בשירות האיגוד במקום ובמועד שייקבע ע"י הגוף החוקר.

 עבירה על תקנון סוכני השחקנים .לז

מהוראות תקנון סוכני השחקנים של האיגוד ו/או של מנהלת ליגת עבירה על הוראה 

 .העל ו/או נוהל שנעשה מכוחו

  עבירות בעניינים כספיים .לח

עבירה בעניינים כספיים בניגוד לתקנון מתקנוני האיגוד או בניגוד להוראה . 1

 .מפורשת מטעמו

 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחשבו עבירות בענייני כספים:2

 .אי כיבוד המחאות שנמסרו לאיגוד, עליהן חתום פרט)א(  

 )ב( אי כיבוד פסקי בוררות ע"י קבוצה, בה משמש הפרט כחבר הנהלה בקבוצה    

 .ו/או מנהל בה

מילוי הוראות הבקרה התקציבית ע"י קבוצה, בה משמש הפרט כחבר )ג( אי 

לידי הרשות  מנהל; ובכלל זאת אי כיבוד בטוחות שנמסרוהנהלה בקבוצה ו/או 

 .התפקידים הנ"לה משמש הפרט באחד ע"י הקבוצה ב

)ד( אי מילוי חובות אחרים בעניינים כספיים, המוטלים על קבוצה בה משמש 

 הפרט כחבר הנהלה בקבוצה ו/או מנהל בה.

למען הסר ספק, מובהר כי העבירות המפורטות לעיל יחולו גם על פרט שהינו חבר . 3

משמש בתפקיד אחר בקבוצה )דהיינו, אף שימש ו/או שר הנהלת איגוד הכדורסל וא

נושא בתפקיד אחר נשא ו/או אם אינו חבר הנהלה בקבוצה ו/או מנהל בה; אלא 

 .כלשהו בקבוצה(

 

 

 פרט  –עונשים  .21
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הרשיע ביה"ד פרט יטיל עליו אחד או יותר מהעונשים המפורטים להלן. ההרשעה והעונש 

ונש יבוצע כמוגדר בתקנון זה, אלא אם החליט ירשמו בגיליון ההרשעות של הפרט והע

 ביה"ד אחרת. 

 נזיפה  .א

 קנס כספי  .ב

 . ₪ 50,000קנס כספי עד לסך מירבי של 

הסכום המירבי צמוד למדד המחירים לצרכן )כמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

 –( וישתנה אחת לשנה. בחודש ינואר, על פי היחס שבין המדד הבסיסי לסטטיסטיקה

( לבין מדד חודש דצמבר של 1999לינואר  15-תפרסם במ)ה 1998ר מדד חודש דצמב

 כל שנה. תשלום הקנס המוטל על פרט הינו באחריות הקבוצה עליה נמנה הפרט. 

יום מהיום שבו  30הוטל על פרט קנס כספי, יבוצע התשלום, בקופת האיגוד תוך 

תו את הקנס הודע פסק הדין לפרט, כאמור בתקנון זה. לא שילמו הפרט ו/או קבוצ

במלואו במועד האמור, ישולם סכום הקנס שבפיגור בתוספת ריבית והצמדה כקבוע 

בחוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת בנוסף לכל עונש אשר יהיו צפויים לו, לרבות אי 

 חידוש רישום לקראת עונת המשחקים הבא. 

 איסור מילוי תפקיד רשמי בקבוצה  .ג

 ת קיומם של מספר מסויים של משחקים. לכל תקופה ועד לצמיתות, ו/או בתקופ

 איסור מילוי תפקיד רשמי או ייצוגי באיגוד  .ד

 לכל תקופה ועד לצמיתות.

 איסור להימצא בתחום שדה המשחק  .ה

 לכל תקופה ועד לצמיתות ו/או למספר מסויים של משחקים.

 הרחקה לכל תקופה ועד לצמיתות או למספר מסוים של משחקים  .ו

ממשחקים לתקופה מסוימת או לצמיתות או למספר  הוטל על פרט עונש הרחקה .1

מסוים של משחקים, יחולו עליו בתקופת ההרחקה, בהתאמה, ההוראות 

 הבאות: 

 איסור השתתפות בכל המשחקים הרשמיים של קבוצתו.  .א

 איסור ייצוג ו/או מילוי תפקיד בקבוצה ו/או באיגוד.  .ב

 איסור להימצא בתחום שדה המשחק בעת קיום המשחקים. .ג

ל על פרט עונש של הרחקה לצמיתות יחולו עליו ההוראות המפורטות בס"ק הוט .2

דלעיל ובנוסף לכך, לא יוכל להירשם באיגוד, בקבוצה כלשהי, כשחקן ו/או  1

 כמאמן ו/או כממלא תפקיד. 

היה הפרט המורק שחקן הרשאי לשחק על פי גילו הן בקבוצה צעירה והן  .3

קן את מלוא עונש ההרחקה באחת בקבוצה בוגרת יותר של אגודתו, ירצה השח

 לפי קביעת בית הדין.  –מהקבוצות בה הוא רשאי לשחק או בשתיהן 
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 הוטל על פרט עונש ההרחקה יבוצע העונש מיד וברציפות.  .4

הוטל עונש הרחקה ממספר מסוים של משחקים, לא ייחשב משחק רשמי אשר  .5

והופסק לא נתקיים במועדו מכל סיבה שהיא, אולם אם החל המשחק הרשמי 

 לאחר תחילתו, ייחשב המשחק לצורך ריצוי העונש. 

היה הפרט המורחק מאמן המועסק על ידי יותר מקבוצה אחת בין כמאמן ובין  .6

כשחקן ירצה את מלוא עונש ההרחקה באחת מהקבוצות בו הוא רשאי לאמן או 

 לשחק או בכולן, לפי קביעת בית הדין. 

בהרחקה ממשחק/ים, על ידי בית בעל תפקיד, לרבות מאמן וכן שחקן שנענש  .7

לרבות במחצית, אך במהלך המשחק ו בענישה אוטומטית, רשאי להימצא הדין א

ורק בתחומי היציע המיוחד לקהל הרחב, ולא במקום אחר בתחומי המגרש. לא 

ישתתף כל בעל תפקיד, מאמן או שחקן שהורחק במהלך משחק ו/או ע"י בית 

 ם או מדליות.הדין כאמור לעיל, בטקס חלוקת פרסי

 שלילת או התליית רשיון סוכן שחקנים / סוכן זר / נציג .ז

שנים ומבלי לגרוע  3לכל תקופה ועד לצמיתות ו/או על תנאי לתקופה שלא תעלה על 

 )ב( לתקנון סוכני השחקנים.  7מסמכויות נשיאות האיגוד בהתאם להוראות סעיף 

 בירות קבוצה ע .22

 או מסיתה או משדלת או מנסה או, להלן רטותהמפו העבירות מן עבירה המבצעת קבוצה

 לחומרת בהתאם צפויה תהא, דלהלן העבירות מן עבירה לבצע קשר קושרת או מדיחה

 להפסד בנוסף זאת, זה בתקנון המפורטים והחיובים העונשים מן יותר או לאחד העבירות

 לסיומו הגיע לא המשחק אם, האליפות משחקי בתקנון כמשמעותו המשחק של טכני

 בגין הקבוצה הורשעה אם או'( לב', טז', טו', יד', י', ד', ג) פרק לפי עבירות בגין החוקי

 '(. לד', לג', לב', ל', ו', א) פרק לפי עבירת

 של קיומו על להורות שירשמו מיוחדות בנסיבות הדין בית רשאי,  לעיל האמור אף על

 : חוזר משחק

 למשחק הופעה אי .א

 מטעם מפורשת להוראה בניגוד או/ו האיגוד לתקנוני דבניגו רשמי למשחק הופעה אי

 . האיגוד

  להוראות בניגוד למשחק הופעה .ב

 . האיגוד מטעם מפורשת להוראה בניגוד או/ו האיגוד לתקנוני בניגוד למשחק הופעה

  במשחק להמשיך או משחק לקיים סירוב .ג

 . קהמשח שופט להוראות בניגוד במשחק להמשיך סירוב או משחק לקיים סירוב

 

  המשחק שדה עזיבת .ד

, הרשמי סיומו ולפני המשחק במהלך, המשחק שופט אישור ללא, המשחק שדה עזיבת

 . המשחק להספקת גרמה אשר

  הביתית הקבוצה חובות קיום אי .ה
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 בניגוד, במשחק ביתית קבוצה על המוטלות החובות מן חובה קיום אי או מילוי אי

 . האיגוד מטעם מפורשת להוראה דבניגו או/ו האיגוד מתקנוני תקנון להוראות

 כדין שלא שחקן שיתוף .ו

 בין וזאת האיגוד של מפורשת להוראה בניגוד או/ו האיגוד לתקנוני בניגוד שחקן שיתוף

 . המשחק בטופס שמו נכלל עם ובאין בפועל במשחק שותף אם

 המשחק לשופט הגנה מתן אי .ז

 או/ו הביתית הקבוצה י"ע והמשקיף המזכירות לאנשי או/ו המשחק לשופט הגנה מתן אי

 או המשחק במהלך, המשחק תחילת לפני, בסביבתו או המשחק בשדה האורחת הקבוצה

 . סיומו לאחר

  אורחת לקבוצה הגנה מתן אי .ח

 בה תפקידים ולממלאי אורחת הקבוצה לשחקני הביתית הקבוצה ידי על הגנה מתן אי

 . סיומו לאחר או המשחק במהלך, המשחק תחילת לפני, בסביבתו או המשחק בשדה

  הביתית הקבוצה י"ע לעיתונאי הגנה מתן אי .ט

 תחילת לפני, בסביבתו או המשחק בשדה לעיתונאי הביתית הקבוצה ידי על הגנה מתן אי

 האוחז תקשורת נציג – זה לפרק עיתונאי. סיומו לאחר או המשחק במהלך, המשחק

 .הכדורסל איגוד מטעם אישור או בתעודה

  טיביתספור בלתי התנהגות .י

 או, המשחק בשדה בה תפקידים ממלאי או/ו קבוצה של ספורטיבית בלתי התנהגות

 בדרך, סיומו לאחר או המשחק במהלך, המשחק תחילת לפני, במתקניו או, בסביבתו

 המשחק בשדה המתמודדות הקבוצות מן אחת זו היתה אם בין, ממנו או המשחק לשדה

 '(. ג צד קבוצה: להלן) דותהמתמוד הקבוצות על נמנית שאינה קבוצה או

 הולמת בלתי התנהגות .יא

 . מועד ובכל מקום בכל ספורט קבוצת הולמת בלתי התנהגות

  ותקיפה תיגרה, התפרעות .יב

 או אליו בדרך או ובסביבתו המשחק בשדה תקיפה או/ו קטטה או/ו תיגרה או/ו התפרעות

 שופט כנגד מכוונת אשר סיומו לאחר או המשחק במהלך, המשחק תחילת לפני, ממנו

 וממלאי היריבה הקבוצה שחקני או/ו המשחק משקיף, המזכירות אנשי, המשחק

 תפקידים ממלאי, שוטרים, בה תפקידים וממלאי אחרת קבוצה שחקני, בה תפקידים

 . עיתונאי או, הצופים קהל או האיגוד מטעם

 המשחק לשדה התפרצות .יג

 מעבר או/ו, המשחק הלשד בקבוצה תפקידים ממלאי או אוהדים או אוהד התפרצות

 בשדה המתמודדות הקבוצות מן אחת אוהדי אלה היו אם בין, המפרידה הגדר לתחום

 אשר, בה התפקידים וממלאי' ג צד קבוצה אוהדי או בה תפקידים ממלאי או המשחק

 . להפסקתו גרמה או ומהלכו המשחק לפתיחת משמעותית להפרעה גרמה

 אוהדים של ספורטיבית בלתי התנהגות .יד

 או, בסביבתו או המשחק בשדה אוהדים או אוהד של ספורטיבית בלתי הגותהתנ

 המשחק שדה אל בדרך, סיומו לאחר או המשחק במהלך, המשחק תחילת לפני, במתקניו
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 אחת אוהדי אלה היו אם בין, כלשהו למשחק בקשר עת בכל או מקום בכל או, ממנו או

 '. ג צד קבוצה אוהדי או המשחק בשדה המתמודדות הקבוצות מן

 אוהדים ידי על פגיעה .טו

 של רכבם בכלי או בציודם, ברכושם, בגופם פגיעה לרבות אוהדים או אוהד ידי על פגיעה

, בקבוצה תפקידים ממלאי, שחקנים, המשחק ומשקיף המזכירות אנשי, המשחק שופט

, המשחק תחילת לפני, במתקניו או בסביבתו או המשחק בשדה, ועיתונאים משטרה אנשי

 או מקום בכל או, ממנו בדרך או המשחק שדה אל בדרך, סיומו לאח או המשחק במהלך

 המתמודדות הקבוצות מן אחת אוהדי אלה היו אם בין, כלשהו למשחק בקשר עת בכל

 '. ג צד קבוצה אוהדי או המשחק בשדה

 אוהדים התפרעות .טז

 אוהדי אלה היו אם בין, בקבוצה תפקידים ממלאי או אוהדים או אוהד התפרעות .1

 בשדה', ג צד קבוצה אוהדי או, בה תפקידים ממלאי או המתמודדות הקבוצות אחת

 לאחר או המשחק במהלך, המשחק תחילת לפני, במתקניו או בסביבתו או המשחק

 למשחק בקשר עת בכל או מקום בכל או, ממנו או המשחק שדה אל בדרך, סיומו

 . כלשהו

 : תכהתפרעו תחשב, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .2

 . למתקניו או המשחק לשדה התפרצות .א

 ממלאי או בשחקנים או המשקיף, המזכירות אנשי, המשחק בשופט פגיעה .ב

 . בעיתונאים או/ו המשטרה באנשי או בקבוצה תפקידים

 .אוהדים בין קטטה .ג

 פירוטכני ציוד או עשן רימוני, חזיזים, בקבוקים, אבנים, חול, חפצים זריקת .ד

, המזכירות אנשי, המשחק שופטי לעבר או שחקהמ לשדה כלשהו חפץ או אחר

 היציעים לעבר או משטרה אנשי, בקבוצה תפקידים ממלאי, שחקנים, המשקיף

 . במשחק לצופים המיועדים היציעים בתוך או

 האיגוד אישור ללא באיגוד חברה שאינה קבוצה עם משחק קיום .יז

 חברה שאינה קבוצה עם אימון משחק או אימון או משחק קיום או ל"מחו קבוצה הזמנת

 בניגוד או/ו האיגוד לתקנוני בניגוד או/ו האיגוד מאת בכתב אישור קבלת ללא באיגוד

 . האיגוד של מפורשת להוראה

 כדין שלא ל"בחו משחק קיום .יח

 הביטחון גורמי עם תיאום וללא, מהאיגוד בכתב אישור קבלת ללא ל"בחו משחק קיום

 . ישראל במדינת

 

  אלישר נבחרת בעניין עבירה .יט

 האיגוד של מפורשת הוראה הפרת או/ו ישראל נבחרות תקנון מהוראות הוראה הפרת .1

  ישראל נבחרת בעניין מטעמו או/ו

 . לעיל 1 ק"בס כמפורט הוראה להפרת סיוע .2
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 לא, הנבחרות מסגלי לסגל שהוזמן, הקבוצה משחקני לשחק גיבוי או/ו הוראה מתן .3

 . בחרתהנ ממשחקי למשחק או/ו נבחרת לאימון להתייצב

 ל"לחו משלחת הולמת שאינה התנהגות .כ

 או/ו אימונים מחנה ל"בחו לקיים האיגוד אישור שקיבלה קבוצה הולמת שאינה התנהגות

 . משחקים או/ו משחק

 כספים בענייני עבירות .כא

 מפורשת להוראה בניגוד או האיגוד מתקנוני לתקנון בניגוד כספיים בעניינים עבירה .1

 . ומטעמ

 : כספיים בעניינים עבירות יחשבו ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .2

 . במועדם לאיגוד המגיעים וקנסות אגרות ,מיסים תשלום אי .א

 אי כיבוד המחאות שנמסרו לאיגוד. .ב

אי מילוי הוראות הרשות לבקרת תקציבים ובכלל זאת אי כיבוד בטוחות  .ג

 שנמסרו לידי הרשות.

 אי כיבוד פסקי בוררות. .ד

 .כספיים בעניינים הקבוצה על ליםהמוט אחרים חובות מילוי אי .ה

  ממריצים ותכשירים בסמים לשימוש סיוע .כב

 בסמים לשימוש עידוד או/ו סיוע או/ו הסכמה או/ו היתר מתן או/ו הוראה מתן .1

 . שחקנים או שחקן ידי על" הרפואי תקנון"ב כהגדרתם ממריצים ובתכשירים

 שחקנים או שחקן ידי על ממריצים ובתכשירים בסמים משימוש ביודעין התעלמות .2

 . בהם שימוש על לאיגוד דיווח אי או/ו

 חקירה או/ו עדות למתן התייצבות אי .כג

 האיגוד ממוסדות מוסמך מוסד בפני עדות למתן בקבוצה תפקיד ממלא של התייצבות אי

 חקירות חברת לרבות, האיגוד מטעם מוסמך מוסד בפני לחקירה התייצבות אי או/ו

 הגוף או/ו המוסד ידי על שנקבע ובמועד במקום מומטע או האיגוד בשירות הפועלת

 . החוקר

  כוזבת תלונה .כד

 בקבוצה תפקיד ממלא או/ו שחקן או/ו קבוצה נגד לב בתום שלא כוזבת תלונה הגשת

 . באיגוד תפקיד ממלא או/ו המשחק שופט או/ו

  התקשורת באמצעי המשחק שופט העלבת .כה

 בפומבי או/ו התקשורת באמצעי, עת בכל, המשחק שופט נגד כזב או/ו עלבון דברי הטחת

 . מטעמה ובין הקבוצה ידי על בין

 מטעמה או ידה על נאמרו לא, לה שיוחסו הדברים כי, הקבוצה תוכיח אם הגנה זו תהא

 . לה המיוחס הפרסום מן, לב ובתום בפומבי, מיידית הסתייגה וכי

 שיפוטי מוסד דיוני בעת הולמת בלתי התנהגות .כו

, הדיון לפני, האיגוד של שיפוטי מוסד של לדיונים הפרעה או/ו הולמת בלתי התנהגות

 . סיומו ולאחר במהלכו

  השיפוטית המערכת וביזוי העלבה .כז
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 אחד כל נגד או/ו האיגוד של השיפוטית המערכת נגד כזב או/ו עלבון דברי הטחת .1

 . מטעמה ובין הקבוצה ידי על בין עת בכל מחבריה

 המערכת נגד תוצאותיו או/ו הדיון מהלך לע להשפיע במטרה ביקורת דברי הטחת .2

 עוד כל, מהחלטותיה החלטה נגד א/ו מחבריה אחד כל נגד או/ו האיגוד של השיפוטית

 . מטעמה ובין הקבוצה ידי על בין, הביקורת נשוא הדיונים הליכי מתקיימים

 או/ו האיגוד של השיפוטית המערכת את להעליב או לבזות כדי בו שיש אחר מעשה כל .3

 . אחריהם או לפניהם, הדיונים בעת, מחבריה אחד כל

 או ידה על נאמרו לא, לה שיוחסו הדברים כי, הקבוצה תוכיח אם הגנה זו תהא .4

 . לה שיוחסו הדברים מן לב ובתום בפומבי, מיידית הסתייגה וכי מטעמה

 שיפוטי מוסד החלטת קיום אי .כח

 אי לרבות, האיגוד של ישיפוט מוסד של, חלקו או כולו, דין-פסק או החלטה קיום אי

 . חלקו או כולו, הבוררות מוסד מטעם בורר פסק קיום

 גודיהא מטעם תפקידים ונושאי השיפוטית במערכת פיזית פגיעה .כט

 התפקידים מנושאי אחד בכל או/ו השיפוטית המערכת מחברי אחד בכל פיזית פגיעה

 . מטעמה או/ו באיגוד

  ספורטיבי בלתי מעשה .ל

 או/ו משחק במהלך לעוות או/ו לשנות או/ו להשפיע קשר קשירת או ניסיון או מעשה כל

 בלתי בדרך קבוצה להכשיל או ספורטיבית בלתי בדרך יתרון להשיג או/ו תוצאותיו

 : מהם חלק או כולם, הבאים באמצעים לרבות, ספורטיבית

 לשופט או/ו בקבוצה אחר תפקיד לממלא או/ו למאמן או/ו לשחקן שוחד מתן .1

 . שהיא אחרת הנאה טובת בכל או כסף בשווה או בכסף שוחד לתקב או/ו המשחק

 שופט או/ו בקבוצה אחר תפקיד ממלא או/ו מאמן או/ו שחקן פיתוי או שידול .2

 . ממעשה הימנעו או מעשה י"ע משחק תוצאות על להשפיע המשחק

 או/ו בקבוצה אחר תפקיד ממלא או/ו מאמן או/ו שחקן נגד באיומים או בכוח שימוש .3

 . ממעשה הימנעות י"ע או במעשה משחק תוצאת על להשפיע מנת על משחקה שופט

 מהלך עיוות או/ו השפיע או/ו בפועל גרם אשר שהוא סוג מכל, מחדל או/ו מעשה כל .4

 תפקיד נושא או/ו ספורטיבית בלתי בדרך יתרון השיג או/ו תוצאותיו את או/ו משחק

 . הספורטיבית בלתי בדרך, המשחק שופט את או/ו בקבוצה

 שלא יבין שבוצעה בין, בשתיקה ובין בפועל בין, מכללא ובין במפורש בין הסכמה .5

 . לעיל כמפורט, מחדל או מעשה כל מעשיית להימנע או מעשה לעשות, בוצעה

 

 ' ג צד של ספורטיבי בלתי עידוד .לא

 הבטחה או אחרת הנאה בטובת או כסף בשווה או בכסף, אחר תמריץ או מענק תשלום

 ממלאי יותר או לאחר או/ו משחקניה לחשקן או/ו' ג צד לקבוצה ועדמי ואשר לתיתם

 . יריבה קבוצה לנצח לעודד מנת על, בה התפקידים

  מפורשת הוראה על או/ו האיגוד תקנוני על עבירה .לב
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 של מפורשת הוראה מילוי אי או/ו נוהל הוראות או/ו האיגוד מתקנוני תקנון על עבירה

 .האיגוד

  ראוי בלתי שחקנים סגל העמדת .לג

 בסיס לקבוצה  להיות מקצועית מבחינה ראוי שאינו שחקנים סגל של ורישום העמדה

 (.ונשים גברים' )ב לאומית וליגה( יםונש גברים' )א לאומית ליגה במשחקי המשתתפת

  אימון במשחקי או/ו באימונים אחרת באגודה הרשום שחקן שיתוף .לד

 אישור לכך לקבל מבלי אימון קבמשח או/ו באימון אחרת באגודה הרשום שחקן שיתוף

 במשחקי או באימון, בהסגר שחקן שיתוף. כחוק רשום הוא בה הקבוצה של ומראש בכתב

 . אימון

  קבוצה ידי על כדין שלא ומתן משא ניהול .לה

 הקבוצה משחקי סיום לפני אחרת בקבוצה הרשום שחקן עם ומתן משא המנהלת קבוצה

 . המשחקים בעונת משתתפת היא בה בליגה

 להסגר להיכנס שחקן ידולש .לו

 שבגינה, שהיאאחרת  דרך בכל או, כספית תמורה מתן ידי על, להסגר להכנס שחקן שידול

 . האיגוד תקנון י"עפ להסגר שחקן נכנס

  גזעניות קריאות .לז

 או גזעני רקע על אוהדים קהל של נהמות לרבות, גנאי קריאות(, ובכתב פה בעל) ביטויים

 . המשקיף או השופט ח"בדו ביטוי קיבלו ואשר מיני

 הגנאי קריאות למניעת ידה לאל אשר ככל עשתה כי תוכיח אם טובה הגנה לקבוצה תהא

 . ל"הנ

  לחקירה או/ו עדות ליתן התייצבות אי .לח

 לרבות האיגוד מטעם מוסמך מוסד בפני לחקירה בקבוצה תפקיד ממלא של התיצבות אי

  .החוקר הגוף י"ע שייקבע ובמועד במקום האיגוד בשירות הפועלת חקירות חברת

 עבירה על תקנון סוכני השחקנים  .לט

עבירה על הוראה מהוראות תקנון סוכני השחקנים של האיגוד ו/או של מנהלת ליגת העל 

 ו/או נוהל שנעשה מכוחו. 

תקנון  עבר על הוראותש באיתור אוהד תובע האיגודעם ו/או  אי שיתוף פעולה עם האיגוד .מ

 המשמעת

 מלאים במסירת פרטיםאיגוד עם האיגוד ו/או עם תובע הף פעולה מחוייבת לשתקבוצה 

שיתוף פעולה תקנון המשמעת. אי  עבר על הוראותשבידיעתה בכל הנוגע לאוהד אשר 

 יהווה עבירה משמעתית לפי סעיף זה. כאמור

 

 קבוצה  –עונשים  .23

 : להלן המפורטים מהעונשים יותר או אחד עליה יטיל קבוצה ד"ביה הרשיע

, זה בתקנון כמוגדר יבוצע והעונש הקבוצה של ההרשעות בגיליון ירשמו והעונש ההרשעה

 .אחרת ד"ביה החליט אם אלא

  נזיפה .א

 כספי קנס .ב
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 . ₪ 400,000 של המירבי לסכום עד כספי קנס

 המרכזית הלשכה ידי על כמתפרסם) לצרכן המחירים למדד צמוד המירבי הסכום

 – הבסיסי המדד שבין היחס פי על, וארינ בחודש, לשנה אחת וישתנה( לסטטיסטיקה

 כל של דצמבר חודש מדד לבין( 1999 לינואר 15-ב המתפרסם) 1998 דצמבר חודש מדד

 שבו מהיום יום 30 תוך האיגוד בקופת התשלום יבוצע כספי קנס קבוצה על הוטל. שנה

  .זה בתקנון כאמור ,לקבוצה הדין פסק הודע

 שבפיגור הקנס סכום ישולם, האמור מועדב, במלואו הקנס את הקבוצה שילמה לא

 לכל בנוסף וזאת והצמדה ריבית פסיקת בחוק כקבוע והצמדה ריבית בתוספת הקנס

 . הבאה המשחקים עונת לקראת רישומה חידוש אי לרבות, לו צפויה תהא אשר עונש

  ט"ושכ הוצאות הטלת   .ג

 בגין(. משיבה ובין מתלוננת בין) קבוצה או מאמן, לשחקן ט"ושכ הוצאות תשלום

 האפשרות, המשיבה לקבוצה שניתנה ולאחר, משמעתי דיון במסגרת שהוגשה תלונה

 . טענותיה את להשמיע

  קבוצה של ביתי מגרש סגירת .ד

 העונש בתקופת לערוך תורשה לא, הביתי מגרשה סגירת של עונש קבוצה על הוטל

 . מגרשה על כלשהם רשמיים משחקים

 "(רדיוס)" תיבי במגרש המשחקים עריכת איסור .ה

 במרחק או הביתי במגרשה משחקים או משחק קיום האוסר עונש קבוצה על הוטל .1

 את התואם אחר במגרש המשחקים או המשחק את הקבוצה תקיים – מסויים

 בהתאם"( חלופי מגרש: "להלן) הנאשמת הקבוצה משתתפת בה גהיהל דרישות

 : להלן לאמור ובכפוף

 מ"ק 100 על יעלה ולא מ"ק 30-מ תיפח שלא במרחק נמצא החלופי המגרש .א

 הקבוצה של הביתי מגרשה לכיוון הביתית הקבוצה של הביתי ממגרשה

 . האורחת

 . והגביע הליגה ועדת י"ע, העונש ריצוי לצורך, אושר החלופי המגרש .ב

 והגביע הליגה ועדת תהיה, לעיל כאמור, חלופי מגרש ביתית קבוצה מצאה לא .א  .2

 ההגבלות ללא חלופי מגרש, הבלעדי דעתה שיקול פי על לקבוע מוסמכת

 . דעיל( א)1 בסעיף הקבועות

 תשלום בעלות הביתית הקבוצה את לחייב מוסמכת והגביע הליגה ועדת .ב

 לשלם הביתית הקבוצה את לחייב וכן ידה על שנקבע החלופי במגרש השימוש

 . שיהיה ככל, החלופי למגרש נסיעה עבור הסכום הפרש את האורחת לקבוצה

 קהל ללא ברדיוס או הביתי במגרשה קהל בפני משחקים עריכת יסורא   .ו

 – קהל בפני משחקים או משחק קיום האוסר" רדיוס" עונש קבוצה על הוטל .1

"( חלופי מגרש: "להלן) אחר במגרש המשחקים או המשחק את הקבוצה תקיים

 : להלן לאמור ובכפוף בהתאם

 . קהל בפני לאהמ לסגירה ניתן ויציעיו תחומיו על החלופי המגרש .א
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, מ"ק 100 על יעלה ולא מ"ק 30-מ יפחת שלא במרחק נמצא החלופי המגרש .ב

 הקבוצה של הביתי מגרשה ולכוון הביתית הקבוצה של הביתי ממגרשה

 . האורחת

 והגביע הליגה ועדת תהיה, לעיל כאמור מגרש הביתית הקבוצה מצאה לא .א .2

 הקבועות ההגבלות עם יחלופ מגרש, הבלעדי דעתה שיקול לפי לקבוע מוסמכת

 . דלעיל( ב()א)1 ק"בס

 עלות בתשלום הביתית הקבוצה את לחייב מוסמכת והגביע הליגהב.  ועדת 

 לשלם הביתית הקבוצה את לחייב וכן, ידה על שנקבע, החלופי במגרש השימוש

 . שיהיה ככל, חלופי למגרש הנסיעה עבור הסכום הפרש את האורחת לקבוצה

 הנלווים של המירבי המספר את יקבע ידו על שהוסמך מי או האיגוד ל"מזכ   .ג

 . לקבוצות שינפיק באישורים שיצויין כפי, למגרש להיכנס הרשאים לקבוצות

 במגרשה אך קהל בפני משחקים או משחק קיום האוסר עונש קבוצה על הוטל .3

 . להלן לאמור לכפוף בהתאם קהל ללא המשחקים את הקבוצה תקיים, הביתי

 . קהל בפני מלאה לסגירה ניתן ויציעיו תחומיו על יהבית המגרש   .א

 . והגביע הליגה ועדת ידי על העונש ריצוי לצורך אושר הביתי המגרש   .ב

 מגרש בדבר( ג) 1' ו סעיף הוראות עליו יחולו לעיל כאמור המשחק אושר לא   .ג

 .חלופי

 ההמדינ גביע במשחקי ד"ביה י"ע יוטל לא קהל בפני משחקים עריכת איסור עונש .4

 לחלק, תקנון י"עפ, זכאית האורחת והקבוצה הביתי המשחק מוגרל שבהם בליגות

 . המשחק מהכנסות

 העתקת על להורות ד"מביה לבקש התובע רשאי חמורות עבירות של במקרים

 . האורחת הקבוצה של הביתי למגרשה ל"כנ משחק

 או חקמש קיום האוסר עונש ריצוי כי, לקבוע ד"ביה מוסמך, לעיל האמור למרות .5

' ובלבד המורשעת הקבוצה של הביתי במגרשה יבוצע, קהל בפני ביתיים משחקים

 .קהל בפני מלאה לסגירה ניתן ויציעיו תחומיו על שהמגרש

  ליגה נקודות הפחתת .ז

 על שיקבע במספר הנקודות יופחתו, ליגה נקודות הפחתת של עונש הקבוצה על הוטל

 באותה, הושגו שטרם ובין שהושגו בין, הליגה בטבלת הקבוצה של ממאזנה, ד"ביה ידי

 . המשחקים עונת

 יחול, חלקו או כולו, העונש כי לקבוע, שירשמו מיוחדים מטעמים, מוסמך ד"ביה

 . הבאה המשחקים בעונת

 

 משחקים של יםימסו למספר או לצמיתות ועד תקופה לכל פעילות הפסקת .ח

 : כדלקמן יהיה פעילות הפסקת של עונש

 לעונה תהיה הפעילות הפסקת ונשים גברים' ב ולאומית ונשים גברים' א לאומית בליגה

 לכל הפעילות הפסקת תהיה הליגות בשאר, לצמיתות ועד שלמות משחקים לעונות או

 . לצמיתות ועד מסויים משחקים למספר או תקופה

 . כלשהו רשמי במשחק חלק ליטול שנענשה הקבוצה רשאית תהיה לא העונש בתקופת
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 באותה הרשומים שחקנים או שחקן על אישי הרחקה עונש לקבוע מוסמך ד"ביה .1

 או הקבוצה על שהוטל לעונש מקבילה לתקופה הופסקה שפעילותה בקבוצה עת

 . בהחלטתו שיפרט כפי, אחרת תקופה לכל

 את ד"ביה יקבע, שנה על העולה לתקופה פעילות הפסקת עונש קבוצה על הוטל .2

 . וצההקב משחקני אחד כל של הרישומי מעמדם

 הרישומי מעמדם נקבע או לעיל 3 ק"בס כאמור עונשם את לרצות שחקנים סיימו .3

 בכל להרשם יורשו, אחרת באגודה להרשם שרשאים כמי דלעיל 4 סעיף י"עפ

 . קבוצה באותה שחקנים 3-מ יותר ירשמו שלא ובלבד קבוצה

  נמוכה לליגה הורדה .ט

 בהחלטת שיקבע המועד מן חלה, יותר נמוכות לליגות או יותר נמוכה לליגה הורדה

 . ד"ביה

  למשחק הופעה אי בגין עונשים   .י

 משחקי בתקנון לאמור בהתאם עונש עליה יוטל, והורשעה למשחק הופיעה שלא קבוצה

 . האליפות

 עונש על תנאי .24

  תנאי על עונש הטלת .א

 בהחלטתו שיקבעו בתנאים יופעל אשר עונש, וקבוצה פרט על להטיל מוסמך ד"ביה

 "(. תנאי על ונשע: "להלן)

  תנאי על עונש הפעלת .ב

 – ידו על שנקבע תנאי הפרת מהווה שביצועה עבירה בגין קבוצה או פרט ד"ביה הרשיע

 או במלואו תנאי על העונש את להפעיל, דעתו שיקול י"עפ ד"ביה מוסמך יהיה

 .להאריכו

  התנאי להפעלת נוסף עונש   .ג

 שגרמה העבירה של עונש הטלתכ הפעלתו תחשב לא, תנאי על עונש ד"ביה הפעיל

 .לנכון שימצא נוסף עונש כל להטיל, מוסמך יהיה ד"וביה להפעלתו

 מועד ריצוי עונש .25

 עונשים רציפות .א

 החלטת מיום החל ברציפות יחולו ד"ביה ידי על וקבוצה פרט על המוטלים עונשים

 . ד"ביה

 מוסמך היהי, בפועל נקודות הפחתת על עונש קבוצה על המשמעתי הדין בית הטיל

 . העונש יחול משחק עונות או עונה באיזה בהחלטתו לקבוע

 יחל(, רדיוס עונש) הביתי למגרשה מחוץ משחק קיום של עונש קבוצה על ד"ביה הטיל

 . ההחלטה מתן מיום ימים 7 בתום זה עונש

  כרוז על המוטל הרחקה עונש .ב

 . קבוצתו של הבית משחקי לגבי ורק אך העונש יחול, כרוז על הרחקה עונש הוטל

 חודשים 12 על עולה שאינה לתקופה עונשים   .ג
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 הרשמית הפגרה תקופת תחשב לא, חודשים 12 על עולה שאינה לתקופה עונש הוטל

 . עליה ותיווסף העונש ריצוי מתקופת כחלק

  חודשים 12 על העולה לתקופה עונש .ד

 לקכח הרשמית הפגרה תקופת תחשב, חודשים 12 על העולה לתקופה עונש הוטל

 . העונש ריצוי מתקופת

 חיובים .26

 או אחד, עליהם שיוטל עונש כל במקום או בנוסף, וקבוצה פרט על להטיל מוסמך ד"ביה

 : להלן ברשימה המפורטים החיובים מן יותר

  הסברתי/חינוכי חיוב .א

 בהוצאות לשאת החובה לברות, הסברתי או/ו חינוכי אופי בעלות פעולות לבצע חיוב

 .בהן הכרוכות

 כספי חיוב .ב

 .כלשהם כספים בהוצאת או בתשלום הכרוכה פעולה כל או כספי תשלום לבצע חיוב

  עבירה מביצוע להימנע חיוב   .ג

 על שיקבעו ולתקופה בסכום, עבירה ביצוע של כספית התחייבות כתב על חתימה

 . ד"ביה

 משחקים של סדיר קיום .ד

 .המשחקים של והסדיר התקין קיומם לצורך פעולות לבצע חיוב

 התקנון הוראות וםקי .ה

 . האיגוד מתקנוני תקנון הוראות קיום לצורך פעולות לבצע חיוב

  וראייה מסמך המצאת   .ו

 ראייה או/ו מסמך כל האיגוד ממוסדות למוסד או/ו שיפוטי למוסד להמציא חיוב

 . האיגוד מתקנוני תקנון הפעלת או השיפוטי המוסד דיוני לצורך הדרושים

  נשעו או/ו הרשעה במקום חיוב .ז

 הרשעה ביטול או/ו ההרשעה מחיקת או/ו ביטולו או/ו דחייתו או/ו עונש השהיית

 על עונש הטלת במעמד וזאת, לעיל כאמור שהוטלו החיובים מן חיוב לביצוע בכפיפות

 . ד"ביה ידי

 פיצויים .27

 תשלום, עליהם שיוטל עונש כל במקום או בנוסף, וקבוצה פרט על להטיל מוסמך ד"ביה

 . יםכספי פיצויים

 ובאופן בסכומים הפיצויים ישולמו, שנגרמו לנזקים קבוצה או פרט של אחריות ד"ביה קבע

 : להלן כמפורט רכוש נזקי או/ו גוף נזקי בגין ד"ביה בהחלטת שיפורטו

  גוף נזקי .א

 ולבעלי היריבה הקבוצה לשחקני המזכירות לשופטי או, המשחק לשופט גוף נזקי

 . היריבה הקבוצה מטעם המשחק דהש בתחום להימצא המורשים התפקיד

  רכוש נזקי .ב
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 או המשחק שופט הגיע שבו לרכב, המזכירות שופטי או המשחק שופט של לרכושו נזק

 או בשימושה הנמצא לרכוש או/ו היריבה הקבוצה לרכוש, למשחק המזכירות שופטי

 . המשחק התקיים שבו המתקן בעלי לרכוש או/ו היריבה הקבוצה של בשירותה

 ערעורים .28

  העליון ד"ביה סמכות .א

 כל החלטות ועל ד"ביה החלטות על בערעורים לדון מוסמך האיגוד של העליון ד"ביה

 על ערעור למעט, מכוחו או המשמעת תקנון פי על הדן האיגוד של אחר שיפוטי מוסד

 . האיגוד של לבוררות המוסד ידי על מונה אשר בורר החלטות

  האיגוד ידי על ערעור .ב

 .ד"ביה החלטות על ערלער רשאי התובע

  קבוצה ידי על ערעור   .ג

 . בעניינה ד"ביה החלטת על לערער רשאית בדין שהורשעה קבוצה

 עונש על לערער רשאית קבוצה תהיה לא תקציבית לבקרה נתונה שאיננה בליגה אולם

 2 עד ביתיות איסור על או, בפועל בכלל ועד ימים שבועיים עד ביתיות איסור של

 . בפועל משחקים

  פרט ידי על ערעור .ד

 : ערעור לענין הבאים והתנאים ההוראות לגביו יחולו, בדין שהורשע פרט

 או אחד חודש על עולה שאינה לתקופה בפועל להרחקה נגזר ודינו שהורשע פרט .1

 ואין סופית דינו תעהכר משחקים 4 עד בפועל להרחקה נגזר ודינו שהורשע פרט

 . ערעור זכות עליה

 . הסכום גובה על לערער רשאי יהיה, פרט על םפיצויי תשלום הוטל .2

 של סך על העולה בסכום קנס על רק לערער רשאי יהיה קנס תשלום פרט על הוטל .3

" כספי קנס" בסעיף הקבוע באופן יתעדכן, לעיל הנקוב הסכום. ח"ש 25,000

 . זה בתקנון

 םממשחקי בפועל להרחקה בנוסף, קנסות או/ו פיצויים לתשלום נגזר שדינו פרט .4

 . דלעיל 1ד 28 בסעיף הקבועות ההוראות, דינו מגזר חלק כל על יחולו פעילות או/ו

  ערעור הגשת אופן .ה

 יצורף הערעור לכתב. לטיעונים נימוקים ויכלול מודפסים העתקים 5-ב יוגש ערעור

 . הערעור מוגש שעליה ההחלטה העתק

  ערעור אגרת  .ו

 בגובה ערעור אגרת הערעור הגשת במעמד ישלמו, ערעור המגישים קבוצה או פרט

 . לפעם מפעם האיגוד ידי על שיקבע

 

  ערעור להגשת המועד .ז

 יחשב הערעור הגשת יום. ההחלטה מתן מיום ימים 10 תוך האיגוד למשרדי יוגש ערעור

 . הערעור אגרת ושולמה האיגוד במשרדי הערעור נתקבל בו היום

  באיחור המוגש ערעור .ח
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 בטל יהיה, דלעיל' ז ק"בס לאמור בהתאם שלא האיגוד למשרדי הוגש אשר ערעור

 . ומבוטל

  ערעור מועד להארכת בקשה .ט

. הנימוקים כל בצרוף העליון ד"ביה לנשיאות תוגש ערעור להגשת מועד להארכת בקשה

 . סופית תהא – לדחותה או לבקשה להיעתר אם, העליון ד"ביה נשיאות החלטת

  בערעור הדיון   .י

 . העליון ד"ביה בתקנון כמפורט יהיה בערעור הדיון

 תוקף, תחולה ושינויים .29

  תוקף .א

 . הכדורסל איגוד הנהלת ידי על אושר זה תקנון .1

 שבא תיקון וכל" הישן התקנון" להלן הקודם המשמעת תקנון במקום בא זה תקנון .2

 . פרסומו מיום החל מחייב תוקף ונושא בעקבותיו

 7 סעיף. בטלות לתוקפו זה תקנון כניסת ערב ףקובת שהיו המשמעת תקנון הוראות .3

 . בתוקף ישאר( תקציבית ביקורת תקנון על עבירות)

 תקנון לפי תידון, הפרסום יום לפני שבוצעה האיגוד מתקנוני תקנון על עבירה .4

 . הקודם המשמעת

  תחולה .ב

 . ופרט קבוצה כל על חל זה תקנון  .1

 או דוקצי תשמש לא, הכדורסל איגוד של אחר תקנון כל או זה תקנון של ידיעה אי .2

 . הגנה

  שינויים   .ג

 תוספת או ביטול, שינוי כל על רגיל ברוב להחליט מוסמכת הכדורסל איגוד הנהלת .1

 . ממנו חלק כל או זה לתקנון

 מטעם הרשמי בחוזר פרסומו עם לתקפו יכנס, לעיל כאמור, זה בתקנון שינוי כל .2

 . הכדורסל איגוד

 

 

 


