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 קנון ביקורת תקציביםת

  גדרותה .1

 קנון זה יקרא "תקנון ביקורת תקציבים". ת .א

תבקש מאמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע אלא אם ה .ב

 אחרת מהקשר בדברים. 

 איגוד הכדורסל בישראל.  - "האיגוד" .ג

יגה לגברים,  על-מי שחברה באיגוד ומשתתפת במשחקי ליגת - "קבוצה" .ד

 על נשים. -ליגתלאומית גברים ו

המקבל תמורה  ,שחקן בוגר או נוער הרשאי לשחק בבוגרים - "שחקן" .ה

כספית, שהוצא לו כרטיס שחקן תקף באיגוד והוא רשום בקבוצה, לרבות 

 שחקן המשתתף במסגרת אירופאית בלבד.

מי שמשמש כמאמן או מנהל מקצועי או עוזר מאמן בקבוצה,  - "מאמן" .ו

 יגוד. והוצא לו כרטיס מאמן תקף בא

 בוצה. קהסכם שנחתם בין שחקן לבין קבוצה, או בין מאמן לבין  - "הסכם" .ז

מליאת ו אהרשות לביקורת תקציבים אשר כוננה על פי תקנון זה  - "הרשות" .ח

 הרשות. 

שותף מנהל בפירמת רואי חשבון אשר נבחרה  – "מנהל מטעם הרשות" .ט

 האחראי על עבודת הרשות.לשמש כגורם המקצועי 

המציא לרשות לבטוחה מכל מין וסוג שהוא אשר קבוצה נדרשת  - "בטוחה" .י

 לשם גיבוי תקציבה. 

 קנון זה. ת ל פיעבטוחה אשר הרשות יכולה לממש  - "בטוחה בת מימוש" .יא

  וקף תחולה ושינוייםת .2

 וקף ת .א

 תקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלת האיגוד. ל

 חולה ת .ב

ליגת העל גברים, בליגה לאומית קנון זה יחול על כל הקבוצות בת (1

שחקנים הרשומים באיגוד המשחקים העל נשים, על כל -ברים, ליגתג

 בקבוצות בליגות הנ"ל, ועל מאמני הקבוצות הנ"ל. 
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שימת רנהלת האיגוד רשאית לעדכן עד תום עונת משחקים את ה (2

 כן. מהליגות עליהן יחול תקנון זה החל מהעונה שלאחר 

 כל ממלאי התפקידים בקבוצות. קנון זה יחול גם על ת (3

 ינויים ש .ג

 נהלת האיגוד רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה. ה (1

 שינויים בתקנון זה יינתן תוקף על ידי פרסום רשמי מטעם האיגוד. ל (2

 ובת ההסכמים ח .3

תקנון בל שחקן חייב להיות קשור בהסכם בכתב עם קבוצתו, על פי האמור כ .א

 זה. 

מהלך במקומו של מאמן שנפסקה התקשרותו ל מאמן לרבות מאמן שבא בכ .ב

אמור בתקנון החייב להיות קשור בהסכם בכתב עם קבוצתו, על פי  העונה,

 זה. 

הצדדים וכל  ערך הסכם על פי האמור בתקנון זה, ייחתם ההסכם על ידי שנינ .ג

ושר ההסכם על ידי הרשות. הקבוצה אצד יקבל עותק חתום ממנו עוד בטרם 

ימים ממועד חתימתו לכל היותר  3רשות תוך ה רתעביר את ההסכם לאישו

 תקנון זה לאישורו, על פי המועד המוקדם. בקבוע האו עד למועד האחרון 

ת ההסכם אסעיף פיצויים למקרה שהרשות לא תאשר  כללייכל הסכם ב .ד

 מטעמים הקשורים בתקציב הקבוצה. 

 אמור לעיל, תשלםכ א אישרה הרשות הסכם בין קבוצה לשחקן או מאמןל

לשחקן או למאמן  פיצויים -בהסכם  אם לא נקבע אחרת במפורש -הקבוצה 

 כאמור להלן: 

מהסכום שנקבע  25%נחתם הסכם רב שנתי  יתואלשחקן או מאמן  (1

 לעונה רלוונטית. 

מסכום  10%נחתם הסכם לעונה אחת בלבד  יתואלשחקן או מאמן  (2

 ההסכם. 

 עונה. של ה שניההמחצית השלום הפיצוי הנ"ל, עד לתחילת ת (3

 מענקים. והשכר הבסיסי שאינו כולל תוספות  -" שכר" סעיף זה:ל (4
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למרות האמור לעיל, קבוצה תהא זכאית להגיש עתירה למוסד לבוררות לא  .ה

הרשות כי לא אושר הסכם עם  הודע לה על ידי יום מהיום בו 90 -יאוחר מ

 שחקן/מאמן.

של השחקן ו/או תהא רשאית לטעון כי לא נפגעו זכויותיו הכספיות  הקבוצה

 המאמן לאור הסכם או הסכמים מאוחרים שחתם הוא עם קבוצה אחרת.

השחקן יהא רשאי להוכיח כי הוא זכאי לפיצוי חרף העובדה כי לא נפגע 

 שכרו.

המוסד לבוררות יהא רשאי לקבל כל החלטה בענין זה כראות עיניו ולפי 

 שיקול דעתו.

 קופת ההסכם ת .4

עונה או עונות המשחקים אליהם יתייחס כל הסכם תקבע בהסכמה הדדית ב

ותר, אולם אישור יההסכם. תחולת ההסכם עשויה להיות לעונת משחקים אחת או 

 לבד. בהרשות במסגרת התקציב הוא לעונת משחקים אחת  על ידיההסכם 

 הסכמים ה .5

הסכם שבין קבוצה לשחקן ייערך בכתב על גבי טופס שנרכש במשרדי ה .א

" לתקנון זה, אשר יקרא לשם הקיצור: א" נספחאיגוד בנוסח הקבוע בה

צדדים יהיו רשאים להוסיף בכתב על טופס ה ".טופס הסכם שחקנים"

שמשו תוספת לנוסח הקבוע, ובלבד שכל יההסכם תנאים משלימים אשר 

חרוג או לא תעמוד בסתירה לסעיף מהוראה תתוספת כזו תצורף להסכם ולא 

 איגוד. הוראות תקנוני הממהוראות ההסכם ולהוראה 

 הסכם יפורטו כל התשלומים שישולמו לשחקן, מכל מין וסוג שהוא, ביןב .ב

כסף ובין בשווה כסף, בין בעקיפין ובין במישרין. כל הסכומים יהיו נקובים ב

בהתאם לאמור ולמוצהר בהסכם )להלן:  כלהשקלים ובסכומי ברוטו, ב

בכל ניכוי , דרשיי"(. הקבוצה תנכה מס הכנסה, ביטוח לאומי, אם התמורה"

ותעביר את סכומי הניכויים כדין  ,חר שהיא מחוייבת בו על פי כל דיןא

לקבוצה יהיה בתמורה כספית שלא  הסכם בין שחקןהרשויות השונות. ל

משק. הוראה זו לא תחול על שחקני נוער וחיילים במינימום התפחת משכר 

 באי חובה בצה"ל. צבשרות 

ורג מהוראה זו מנימוקים רשות בלבד תהיה רשאית לאשר הסכם החה

 ירשמו, ובהתחשב בחלקיות העבודה של השחקן אם תוכח כזו. ש

שיפוצלו באופן הבא: נוספים  עותקיםשלושה  פלוס במקור חתםיהסכם יה .ג

לישי שתק עההשחקן או המאמן, בידי תק שני עהתק אחד בידי הקבוצה, עה

כל מקרה של סתירה בבידי הרשות. המקור בידי רואה החשבון של הקבוצה ו
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 ידי הרשות.בשהופקד מקור , יחייב הלבין המקור תקיםעהבין תוכן ה

המצאת עותק ההסכם לידי הרשות יכולה להתבצע בדרך של המצאה פיזית 

 עצמו המקורש למייל הרשות ובלבדשל ההסכם או שליחת עותק סרוק 

 החתימה. רשות תוך שבוע ימים מיוםימסר לי

משרדי בהסכם שבין קבוצה למאמן ייערך בכתב על גבי טופס שנרכש ה .ד

הלן לשם הקיצור: ללתקנון זה, וייקרא  "ב" נספחהאיגוד בנוסח הקבוע ב

צדדים יהיו רשאים להוסיף בכתב על טופס ה ".טופס הסכם מאמנים"

שלימים אשר ישמשו תוספת לנוסח הקבוע, ובלבד שכל מ ההסכם תנאים

הוראה לזו תצורף להסכם, ולא תחרוג או לא תעמוד בסתירה וספת כת

ל הוראה חורגת או כמהוראות ההסכם ולהוראה מהוראות תקנוני האיגוד. 

מבוטלת אפילו נחתם ההסכם על ידי וסותרת כאמור לעיל, תחשב כבטלה 

 רשות. ההצדדים ואושר על ידי 

הוא, בין ש הסכם יפורטו כל התשלומים שישולמו למאמן, מכל מין וסוגב .ה

 בכסף ובין בשווה כסף, בין בעקיפין ובין במישרין.

אמור לבהתאם  כלהל הסכומים יהיו נקובים בשקלים ובסכומי ברוטו, כ

 "(. התמורהולמוצהר בהסכם )להלן: "

חר שהיא אוכל ניכוי  דרשייקבוצה תנכה מס הכנסה, ביטוח לאומי אם ה

 ניכויים לרשויות השונות. ה בו על פי כל דין ותעביר את סכום חוייבתמתהא 

שכר מהסכם בין מאמן וקבוצה יהיה בתמורה כספית שלא תפחת ה

 המינימום במשק, בהתחשב בחלקיות העבודה של המאמן אם תוכח כזו. 

נימוקים מרשות בלבד תהיה רשאית לאשר ההסכם החורג מהוראה זו ה

 שירשמו. 

משחקים הנת בוצה המבקשת לשתף בשורותיה שחקן או מאמן במהלך עוק .ו

לאישור הרשות,  הסכםהבכפוף להוראות תקנוני האיגוד, חייבת להביא את 

בבוקר של  11:00בצירוף כל המסמכים הנדרשים על ידי הרשות עד השעה 

עד יום  –יום המשחק ובמקרה של משחקים המתקיימים בימי שישי ושבת 

שות, הר מטעם מנהלל עוד לא אושר ההסכם על ידי כ .11:00חמישי בשעה 

לא יאושר רישומו של השחקן בשורות הקבוצה, ולא יונפק לו כרטיס שחקן, 

 אושר למאמן לאמן בקבוצה, ולא יונפק לו כרטיס מאמן. יולא 

צדדים. כל הסכם שאושר על ידי הרשות יהיה ההסכם היחידי המחייב בין ה .ז

 כלהלא ינהגו על פיו, ונפקות והסכם אחר, יהיה בטל ומבוטל, חסר תוקף 

 . דלעיל 3פוף לאמור בסעיף בכ
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נכלל שבוצה ושחקן או קבוצה ומאמן רשאים לתקן הסכם חתום ביניהם ק .ח

אמור לעיל כבמסגרת התקציב המאושר לפני תום תקופת ההסכם. תיקון 

 יכנס לתוקף אך ורק לאחר שאושר בידי הרשות. 

בוצה ושחקן או קבוצה ומאמן שמפסיקים התקשרות במהלך עונת ק .ט

כלול ילחתום על מסמך סיום תנאי ההתקשרות אשר  יביםחוימ ,שחקיםמ

תרת חוב, אם יפרוט של התשלומים אשר שולמו עד ליום סיום ההתקשרות, 

יה והצדדים לא יגיעו הקיימת, ומועדי התשלום של יתרת החוב הנ"ל. 

הגיש לרשות, מסמך כאמור ל חובה על כל אחד מהם -למסמך משותף מוסכם 

 מטעמו. 

תרה ילחתום על מסמך אישור  חוייביםמו קבוצה ומאמן, בוצה ושחקן אק .י

כלול פרוט של ייום מתום העונה. המסמך  45 -מ אוחרילתום העונה וזאת לא 

והצדדים  חוב הנ"ל. היההיתרת חוב אם קיימת, ומועדי התשלום של יתרת 

ל אחד מהם להגיש לרשות מסמך כאמור כלא יגיעו למסמך משותף, חובה על 

 מטעמו.

קבוצה בחייבת לחתום על הסכם בכתב עם כל בעל תפקיד אחר  בוצהק .יא

הסכום הנקוב בו והמקבל ממנה שכר תמורת עבודתו. ההסכם ידווח לרשות 

 חייב להיכלל בתקציב הקבוצה. 

 ישור הסכמים ראשונים א .6

 ס"ק ג'לם תום כל עונת משחקים תהא קבוצה רשאית להתקשר )כפוף ע .א

סך העלות המצטברת ש קנים, ובלבדלהלן( בהסכמים עם מאמן ושלושה שח

תקציבה המאושר של הקבוצה מ 30%של ההסכמים הנ"ל, לא תעלה על 

 בעונה הקודמת. 

 והרשות תאשר ,סכמים כאמור יופקדו מיד עם חתימתם בידי הרשותה .ב

סכמים ראשונים של קבוצה ה צדדים את קבלתם כהסכמים ראשונים.ל

כפוף לכך אינם ניתנים בו כפופים לאישור התקציב הכולל של הקבוצה

 לשינוי. 

חקנים ומאמן, שיתה קבוצה חתומה על הסכמים רב שנתיים עם שלושה ה .ג

שחקים אחת בלבד, כהסכמים מתאשר הרשות הסכמים אלה, כל פעם לעונת 

 30%עלותם המצטברת אינה עולה על שהראשונים של הקבוצה, ובלבד 

 .ל הקבוצה בעונה הקודמתשמתקציבה המאושר 

חקנים שצה חתומה על הסכמים רב שנתיים עם יותר משלושה יתה קבוה .ד

סך עלותם המצטברת שומאמן, תאשר אותם הרשות, כאמור לעיל, ובלבד 

 ל הקבוצה בעונה הקודמת. שמהתקציב המאושר  30%אינה עולה על 
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תקציבה מ 30%לתה העלות המצטברת של ההסכמים הרב שנתיים על ע .ה

קבוצה להודיע לרשות איזה החראית המאושר של הקבוצה בעונה הקודמת, א

בלבד שהעלות המצטברת של ההסכמים והסכמים יקבלו אישור ראשוני, 

 מהתקציב המאושר של הקבוצה בעונה הקודמת.  30%הנ"ל אינה עולה על 

ו שינוי אנסיבות מיוחדות )כגון ירידה או עליה של קבוצה לליגה אחרת, ב .ו

שנות את שיעור לרשאית  מהותי וקיצוני בהיקף תקציבה( תהיה הרשות

צורך אישור ראשוני, על פי להתקציב המאושר של הקבוצה הקבוע לעיל 

 רשות. ה מטעםמנהל השל  הבלעדי ושיקול דעת

 גשת דו"חות ומסמכים ה .7

 גשת דו"חות כספייםה .א

ל ידי על קבוצה תגיש לרשות דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים כ (1

 ,31/5 אזן ליוםמשיכללו:  במאי 31 רואה החשבון של הקבוצה ליום

מזומנים לשנים עשר הדו"ח הכנסות והוצאות ודו"ח על תזרימי 

 החודשים שנסתיימו באותו תאריך. 

המפורטים כל קבוצה תגיש בנוסף לרשות את המסמכים והאישורים  (2

 )למחצית העונה( בדצמבר 31ליום  לעיל

אישור יתרה עבור כל השחקנים/מאמנים בקבוצה חתום על ידי  (א

 בדצמבר. 31והשחקן/מאמן ליום בוצה הק

על תזרימי המזומנים הצפויים לקבוצה עד תום העונה תחזית  (ב

תוך מתן פירוט מלא למקורות  31/5 עד 1/1של לתקופה 

במתכונת כפי שתיקבע ולשימושים שעל בסיסם הוכנה התחזית 

 .מעת לעת על ידי הרשות

פירוט העברות הכספים לפנסיית חובה בגין שכר  (ג

 ם/מאמנים, הפירוט הנ"ל יתקבל מחברות הביטוח. השחקני

כל מסמך נוסף ו/או אישור נוסף כפי שיתבקש מעת לעת על ידי  (ד

 הרשות.

הגשת  .ליוני 30 לא יאוחר מיוםהדו"ח המבוקר יוגש לרשות  (3

מטעם יוגשו למנהל ,  לעיל ד'-א'.2המסמכים והדו"חות כמפורט בס"ק 

 נה הקלנדרית העוקבת. לש 31.1מיום הרשות לא יאוחר 

 דו"חות הכספייםהרשות הסמכות לתת אורכה לקבוצה לצורך הגשת ל (4

 30, שלא תעלה על לעיל ד'-'א.2"ק סהמבוקרים והמסמכים כמפורט ב

 יום. 
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מתכונת לגשת הדו"חות הכספיים כאמור לעיל, תוגש בהתאם ה (5

 שתקבע, מעת לעת, על ידי הרשות. 

  סמכים נלוויםגשת תקציב ומה .ב

פני ליום  30 -מ אוחריהרשות עד ולא מטעם למנהל ל קבוצה חייבת להגיש כ

מוקדם התחילת משחקי הליגה ו/או הגביע אליה היא משתייכת )עפ"י 

ת המסמכים אשל האיגוד, האליפות ביניהם( על פי הקבוע בתקנון משחקי 

 .א' דלעיל אמור בס"קכוהדו"חות הבאים, בנוסף להגשת הדו"חות הכספיים 

 קציב בהתאם למתכונת שתקבע, מעת לעת, על ידי הרשות. ת (1

 31/5 עד –לכל שנה קלנדרית  - 1/6 -מ חזית על תזרים המזומניםת (2

 בשנה שלאחריה. 

הסכמים שבין ה ישור רו"ח של הקבוצה שנתוני התקציב תואמים אתא (3

בין המאמנים, לרבות פירוט להקבוצה לבין השחקנים ובין הקבוצה 

קבוצה והפרשות בגינן. כמו כן יאשר ה ות תלויות ועומדות נגדתביע

 הסכמים הינם בהתאם להוראות תקנון זה. ה רו"ח של הקבוצה כי

אליהם שסכמים עם שחקנים ומאמנים ובעלי תפקידים אחרים ה (4

בעלי התפקידים ויצורפו אישורים בכתב של השחקנים, המאמנים 

 במתכונת שתקבע על ידי הרשות. 

י כתב חתומה על ידי יו"ר וגזבר הקבוצה, המאשרת צהרה בכה (5

מסמכים נוספים והתקציב שהוגש לרשות מבוסס על הסכמים חתומים 

הערכתם בדבר הפעילות ווכן על מיטב ידיעתם  ,המצויים בידם

 הכספית של הקבוצה. 

תקציב, בסמכתאות ופירוטים של סעיפי ההכנסות וההוצאות א (6

 ענה מעת לעת. כפי שתקב בהתאם להנחיות הרשות,

מסמכים, ה טיוטות של הרשות מוסמכת לדרוש מקבוצה להעביר לעיונה .ג

מועד הנקוב בסעיף ב' ההתקציב והדו"חות הכספיים בס"ק ב' לעיל, גם לפני 

 הנ"ל. 

לצורך  בהתאם לשיקול דעתה, לתת אורכה לקבוצה,רשאית תהיה הרשות  .ד

ד שהמועד האחרון להגשת מפורטים בס"ק )ב( לעיל, ובלבההגשת המסמכים 

ימים לפני תחילת משחקי הליגה ו/או  10 -מ אוחריהיה לא יהמסמכים, 

תעניק הרשות  ליה משתייכת הקבוצה )על פי המוקדם ביניהם(.א הגביע

, מאיב 31כאמור רק לקבוצה שהגישה דוחות כספיים מבוקרים ליום  רכהוא

  ה שהסתיימה.וכן המציאה אישורי יתרה לשחקנים/מאמנים בגין העונ
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 ובות הקבוצה ח .8

רבות לבוצה אשר בתחום האחריות הכספית שלה נמצאות קבוצות נוספות ק .א

תקציבה בסל, נוער, נערים וילדים, חייבת לכלול -נשים, נערות וילדות, קט

מיועד לאחזקת הלאחזקת קבוצות אלה, וזאת בנוסף לתקציב  קצבותיההאת 

 קבוצת הבוגרים. 

ההסכמים  ל פיהקבוצה כלפי שחקניה ומאמניה ענוסף לכל התחייבויות ב .ב

 חולו על קבוצה ההוראות הבאות: י

שלם לסור לקבוצה או למי ממלאי התפקידים שבה או למי מטעמה, א (1

קבוצה באו להתחייב לשלם לשחקן או למאמן או לממלא תפקיד 

סף, בין במישרין כתשלום מכל סוג ומין שהוא, בין בכסף ובין בשווה 

אושרה בהסכם, שנערך ונחתם ו, מעבר לתמורה שנקבעה ובין בעקיפין

 מסגרת התקציב המאושר. בעם השחקן או המאמן ונכלל 

שלם או לסור לקבוצה או לממלאי התפקידים שבה או למי מטעמה א (2

אינו מאמן בה, שלהתחייב לשלם לשחקן שאינו רשום בה, או למאמן 

, בין במישרין שווה כסףבתשלום מכל סוג ומין שהוא, בין בכסף ובין 

 ובין בעקיפין. 

בוצה קל אף האמור לעיל, רשאית קבוצה להיות קשורה בהסכם עם ע (3

שחקן או המאמן ה אחרת שבה רשום השחקן ו/או מאמן לתשלום שכר

ובא לידיעת הרשות ונכלל ה כולו או מקצתו, ובלבד שההסכם הנ"ל

 תי הקבוצות.שבמסגרת תקציבן המאושר של 

 טו. נו/או לשלם לשחקן או מאמן, תשלומי סור לקבוצה להתחייב א (4

ירוף צללא  ,א תבצע הקבוצה תשלום כלשהוא לשחקן או מאמןל (5

 אסמכתא בכתב כנדרש על ידי רשויות המס כדין. 

בוצה חייבת להעביר במועד החוקי ניכויים במקור למס הכנסה, ק (6

ו על פי בחוייבת מיטוח לאומי אם יידרש, וכל ניכוי אחר שהיא תהא ב

ביטוח לאומי, וין, וכן לעמוד בהסדר תשלומים עם מס הכנסה כל ד

 קבוצה ושלטונות המס. החובות עבר, אם קיים הסדר כנ"ל בין  פרעוןל

 ווצרייבוצה חייבת לפעול בהתאם לתקציבה המאושר ובאופן שלא ק (7

  לה.שבתקציבה ובתזרים המזומנים  רעוןגבסוף עונת המשחקים 

 30ולהפקידו במשרדי האיגוד עד  התקין תקנון משמעת של הקבוצהל (8

הייה תהקבוצה לא  ום לפני פתיחת משחקי הליגה באותה עונה.י

משמעת הרשאית לערוך שינויים בתקנון המשמעת מיום הפקדת תקנון 

 ועד לסיום עונת המשחקים. 
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 ובות מאמנים ושחקנים ח .9

נוסף לכל התחייבויות השחקן או המאמן כלפי הקבוצה יחולו על השחקנים ב

 המאמנים ההוראות הבאות: ו

חת אסור לשחקן או למאמן בקבוצה לדרוש או לקבל בעונת משחקים א .א

מישרין ובין בתשלום מכל מין וסוג שהוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין 

נחתם עם הקבוצה ונכלל ו בעקיפין, מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם שנערך

 במסגרת התקציב המאושר. 

שום רבל או לדרוש ולקבל, מקבוצה שאין הוא סור לשחקן או למאמן לקא .ב

מין שהוא, בין ו תשלום מכל סוג, עניןהבה, או שאין הוא מאמן אותה לפי 

 בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 סור לשחקן או למאמן בקבוצה לדרוש או לקבל תשלומי נטו. א .ג

מסגרת בל סור לשחקן או מאמן לחתום על הסכם נוסף להסכם שנכלא .ד

 התקציב המאושר. 

 שות ביקורת תקציבים ר .11

  ינוי מליאת הרשותמ .א

ו"ר הנהלת ישיאות בין הדין העליון של האיגוד, לאחר התייעצות עם נ (1

ליאת הרשות שתמנה חמישה מהאיגוד, ממלא מקומו וסגניו תמנה את 

רשות ה"ר פקיד רשמי באיגוד. יותחברים שאינם ממלאים כל 

י נשיאות בית הדין העליון מבין חברי לץ על ידלביקורת תקציבים יומ

 מליאת הרשות, ומינויו יובא לאישור ההנהלה.

בצר מחבר נברי מליאת הרשות יתמנו לתקופה של שלוש שנים. ח (2

מנה נשיאות בית ת -ברשות למלא את תפקידו או שהתפטר מתפקידו 

 1ינוי חבר אחר יעשה כאמור בס"ק מהדין העליון חבר אחר במקומו. 

 היה עד תום תקופה הכהונה של החבר שפרש. תלעיל, ותקופת כהונתו ד

יו"ר הרשות יהיה רשאי להאציל סמכויות ביצועיות, כולן או חלקן,  (3

לרבות זכויות חתימה למנהל מטעם הרשות לתקופה קצובה אותה 

יהיה רשאי להאריך מעת לעת, ובלבד שהתקופה לא תחרוג מתקופת 

הסמכות תפקע יידוע מליאת הרשות. כהונתו של יו"ר הרשות, תוך 

באופן מיידי עם תום מתן השירותים על ידי משרד רואי החשבון נותן 

 השירותים. 

מליאת הרשות תשמש כערכאת ערעור על החלטות המנהל מטעם 

   הרשות. המנהל מטעם הרשות לא יהיה חבר במליאת הרשות.
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 סמכויות הרשות  .ב

אפשרים מים הנגזר ממנו, בדוק אם תקציב הקבוצה ותזרים המזומנל (1

תחייבויותיה, לרבות הסדר הלקבוצה לקיים את פעילותה, ולעמוד בכל 

 חובות עבר.  רעוןפ

כספיים, הדרוש ולקבל מקבוצות את תקציבי הקבוצות, הדו"חות ל (2

 נלווהה/או אישור וחוזי הקבוצה עם שחקנים ומאמנים, וכל מסמך 

 כמפורט בתקנון זה.  כלהאליהם, 

טוחות בנות ב וף הקבוצה במשחקי הליגה והגביע, בקבלתהתנות שיתל (3

ל ש מתקציבה המאושר 20%אך לא פחות מ  30% מימוש בגובה של עד

 . הקבוצה

מתקציב  10%" בגובה מתוך הבטוחות, תידרש "שכבת בטחון ראשונה

מתקציב  15% -המינימום בליגה לאומית גברים וליגת על נשים, ו

וצה אשר תתוקצב על ידי רשות המינימום בליגת על גברים. קב

ית תידרש להמציא ערבות אוטונומית מהרשות המקומית בגובה ממקו

 מסכום ההקצבה. 75%

 " תהא אחת או יותר מהחלופות הבאות:שכבת בטחון ראשונה"

 א( פיקדון כספי.

 ב( ערבות אוטונומית ממוסד פיננסי או חברת ביטוח.

 בת את הקבוצה.ג( ערבות אוטונומית מהרשות המקומית המתקצ

 ד( הוראה בלתי חוזרת להעברת כספים ממנהלת הליגה.

שיתוף קבוצה במשחקי הליגה  הורות על הפסקתלהרשות רשאית 

במידה והבטוחות שהמציאה הקבוצה חולטו והקבוצה לא  והגביע,

 על פי דרישת הרשות. , לופיותחמציאה בטוחות נוספות או ה

רבות לשלום חובות עבר התנות אישור התקציב בהמצאת הסדרי תל (4

 חובות לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי. 

 דרוש ביצוע שינויים בהצעת התקציב או בתקציב המאושר. ל (5

לערוך ביקורת חשבונות בקבוצות, לקבל כל מידע ומסמך שהיא  (6

תדרוש ולתשאל כל שחקן, מאמן ובעל תפקיד, בין בעצמה ובין על ידי 

 אחרים. 

 הקבוצה לשחקניה ומאמניה. אשר את ההסכמים בין ל (7
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ה, או זממש בטוחות שנמסרו לרשות על ידי קבוצה כאמור בתקנון ל (8

 לדרוש מקבוצה להמציא בטוחות נוספות. 

תקינה הדרוש מהקבוצה לממש נכסים כדי להבטיח את השתתפותה ל (9

 של קבוצה במשחקים עד גמר העונה. 

ה קבוצלדרוש מהקבוצה להעביר שחקנים הרשומים בשורותיה ל (10

קבוצה במשחקי האחרת, כדי להבטיח את השתתפותה התקינה של 

 איגוד. הבכפיפות להוראות תקנוני  כלההליגה, 

דו"חות הרשות תקבע, מעת לעת, הנחיות מחייבות למתכונת ה (11

 עברת הנתונים לרשות. ההכספיים והתקציב לרבות דרך הכנתם ודרך 

מסגרת בם. קבוע את התקציב המאושר של קבוצה לכל עונת המשחקיל (12

סות או מממן, על חאישור התקציב תאשר הרשות התחייבות של נותני 

 פי שיקול דעתה.

 אשר שינויים מסעיף לסעיף בתקציב המאושר במהלך העונה. ל (13

לקבוצה אישורים זמניים, לתקופה מצטברת של עד שלושים יום תת ל (14

הייתה סבורה הרשות שיש אם  –להשתתף במשחקי הליגה והגביע 

של הקבוצה לעמוד במלוא דרישות התקנון לקבלת האישור  ביכולתה

וזאת עד תום מועד האישור הזמני. לאחר שלושים יום, תהא הקבוצה 

 שור הזמני. ירשאית לפנות למליאת הרשות להארכת תוקף הא

וראה היתן ללקבוצה אישור לשתף רק חלק משחקניה ו/או תת ל (15

 לקבוצה שלא לשתף חלק משחקניה. 

 .ב הקבוצהאשר את תקציל (16

 תורה ועדת הליגה והגביע על הפסקת -א אושר התקציב באופן סופי ל

שחקי הקבוצה באותה עונה והיא תרד אוטומטית בתום אותה עונה מ

 ליגה נמוכה יותר. ל

 להלן. 15סעיף  לדון בערעורים לפי (17

 עדר אחריות לאיגוד או לרשות ה .ג

 יגוד ו/או הרשותהא -הקשורים לתקציבי הקבוצות לא ישאו  ענייניםהכל ב

כל חובה ו/או אחריות כספית כלשהיא כלפי הקבוצות, שחקנים, המאמנים ב

 . כל צד ג' כלשהוו
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 אמנות וחיסיון נ .ד

היועץ  לרשות יימסרול חומר המופקד בידי הרשות יהיה חסוי בפני כל גורם כ

משפטיים  המשפטי של האיגוד, לצורך מילוי תפקידו לרבות לצורך דיונים

במוסדות השיפוטים  והןסוג שהוא הן בבית המשפט, הן בבוררויות מכל מין ו

 של האיגוד.

 הרשות ואישור תקציבי הקבוצות  דייל עדיקת תקציבי הקבוצות ב .11

הרשות את תקציב הקבוצה יסמנו בחתימתו בצירוף  מטעםמנהל הישר א .א

הקבוצה תהא רשאית להתחיל בפעילות במסגרת משחקי הליגה ו ,חותמת

תהא הקבוצה  -הרשות אישור זמני לקבוצה מטעם  מנהלהתן נוהגביע. 

תקופת האישור הזמני, ותוקפן של ההתקשרויות יהא רק ברשאית לשחק רק 

 אישור הזמני.ה לתקופת

הרשות את תקציב הקבוצה, לא באופן זמני ולא  מטעם מנהלהלא אישר 

באופן קבוע, לא תהא הקבוצה רשאית להשתתף במשחקי הליגה והגביע; וכן 

לא תהא רשאית הקבוצה ליטול חלק המפעל כלשהו בזירה הבינ"ל )בין אם 

 פיב"א, יול"ב או כל ארגון אחר(. ל ידימאורגן ע

אישור זמני תצורף רשימת הדרישות שעל הקבוצה לעמוד בהן במלואן עד ל .ב

 תום תקופת האישור הזמני.

ין הרשות למסקנה כי אינו יכול לאשר תקציב קבוצה בג מטעם מנהלהגיע ה .ג

תוקן מתאמתו למציאות, יהיה רשאי לדרוש מהקבוצה להגיש לו תקציב האי 

יצוע התקציב, בבהתחשב, בין היתר, בנתונים שבידו ו/או בבטוחות להבטחת 

 ימים מיום הדרישה.  7 כאמור בסעיף "הבטוחות" בתקנון זה, וזאת תוך

לתיקון התקציב או  הרשות מטעם מנהלהא קיימה קבוצה את דרישות ל .ד

תראה ההרשות  תןת -טוחות לשביעות רצון הרשות, כאמור לעיל בהמצאת ל

ימים  7קבוצה לפעול לקיום דרישותיה ולהמצאת הבטוחות תוך לבכתב 

 התראה ולא תאשר את תקציב הקבוצה. המיום 

י אהתראה תציין הרשות במפורש שאי היענות לדרישות הרשות משמעותה ב

צה האפשרות לפתוח ולהשתתף אישור תקציב הקבוצה אשר ימנע מהקבו

 משחקי הליגה והגביע. ב

א אישרה הרשות את תקציב הקבוצה כאמור לעיל באופן סופי, או פקע ל .ה

 13עיף סוקפו של אישור זמני שניתן לקבוצה, יחולו על הקבוצה הוראות ת

 )א( לעיל. 11להלן וכן הוראות הפסקה השניה לסעיף 
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 טוחותב .12

פי כבטוחות לרבות בטוחות בנות מימוש,  ל קבוצה חייבת להמציא לרשותכ .א

 הרשות ובמועד ובשיעור שיקבע על ידה.  ל ידיעשידרשו 

הבטוחות תיועדנה ראשית לתשלום עבור ההוצאות שהוציא האיגוד במימוש  .ב

הבטוחה )אגרות, הוצאות, שכ"ט עו"ד ושכ"ט הרשות( וכן להחזר מלוא 

ים ו/או מאמנים בלבד היתרה תיועד לתשלום לשחקנחובות הקבוצה לאיגוד. 

על פי החלק היחסי שנקבע לכל שחקן או מאמן בקבוצה על ידי הרשות בגין 

)ח( להלן ורק בגין סכומים שנכללו בתקציב 12 ףשכר עבודה כהגדרתו בסעי

ואושרו על ידי הרשות ולא שולמו. בטוחות לתקציבי הקבוצות יכולות להיות 

 ( לעיל: 3)ב()10יף כדלקמן, ובלבד שיעמדו בתנאים האמורים בסע

 ערבויות בנקאיות.  (1

 התחייבות בכתב של מרכז הספורט אליו משתייכת הקבוצה.  (2

 ערבויות צד ג'.  (3

ם, האיגוד או צד ג' אחר, הוראה בלתי חוזרת למועצת ההימורי (4

 הרשות כל סכום המגיע לקבוצה.  מטעם למנהללהעביר 

 הרשות.  מטעםמנהל הכל בטוחה אחרת להנחת דעתו של  (5

וזרת חות תהא רשאית לדרוש מהקבוצה כבטוחה, קבלת הוראה בלתי רשה .ג

אמור, האותה, לרבות ובלי לפגוע בכלליות מהקבוצה לגורמים המתקצבים 

מרכזי הספורט, מועצת ההימורים, עירייה או רשות מקומית או מועצה 

מהתקבול  סוייםמקבוצה, לפיה ינכו הגורמים הנ"ל אחוז האזורית ומאמץ 

בוצה, ויעבירו אותו במישרין לשלטונות המס. שיעור הניכוי קהלו זכאית 

 הרשות, בהתאם לתקציב שיאושר.  מטעם מנהלהל ידי עיקבע 

ין באמור לעיל בכדי להטיל על האיגוד או על הרשות חובה או אחריות א .ד

 קבוצות, שחקנים, מאמנים או צד ג' כלשהוא.  ילפכלשהיא כ

במשחקי הליגה והגביע, בכך  רשות תהא רשאית להתנות שיתוף קבוצהה .ה

ליגה היום לפני תחילת משחקי  30 -מ אוחריהקבוצה תמציא לרשות, לא ש

מחוב הקבוצה לאיגוד וכן בטוחות  100%והגביע, בטוחות בנות מימוש עד 

 קבוצה. ה מתקציבה המאושר של 25%בנות מימוש עד 

 מועדהרשות תוך ה על ידיא תמציא הקבוצה בטוחות בנות מימוש כנדרש ל .ו

שתקבע הרשות, לפני המחזור הראשון של משחקי הליגה או הגביע תרד 

 קבוצה אוטומטית לליגה נמוכה יותר. ה
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דרשה הקבוצה להמצאת בטוחות כאמור לעיל בליגה הנמוכה יותר ולא נ

 עמדה בכך תרד הקבוצה אוטומטית לליגה נמוכה יותר.

אמור ל כפוףרשות תהא רשאית לעשות שימוש בבטוחות שיומצאו לה, בה .ז

המקרים מבס"ק א' דלעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בקרות אחד או יותר 

 הבאים : 

תקופה העולה על ללא שילמה הקבוצה שכר למאמנים ו/או לשחקנים  (1

 חודשיים. 

 1לא העבירה הקבוצה תשלומים לרשויות המס בגין האמור בסעיף  (2

 דלעיל, אותם היא מחויבת להעביר עפ"י כל דין. 

ה קבוצה בהסדר תשלום חובות עבר )שאינם תשלום חוב שכר לא עמד (3

 שוטף( למאמנים ו/או לשחקנים. 

ובכלל זה שכר  א שילמה הקבוצה סכומים שנפסקו בפסק הבוררל (4

  טרחת עו"ד.

 לא שילמה הקבוצה את חובותיה לאיגוד בגין עונה/ות שהסתיימה/ו. (5

מוטבים לק הרשות הכספים שמומשו ומשו בטוחות כאמור לעיל, תחלמ .ח

חלק היחסי המגיע לו, ה)שחקנים או מאמנים( ותשלם לכל אחד מן המוטבים 

זאת לאחר ובגין שכר עבודה בלבד, מתוך הבטוחות שמומשו כאמור לעיל 

ניכוי הוצאות האיגוד ולאחר החזר מלוא חובות הקבוצה לאיגוד, כאמור 

 )א( לעיל, ולאחר ניכוי תשלומי מס כחוק. 12בסעיף 

, הכוונה לתשלומים בגין שכר עבודה -לצורך סעיף זה " עבודה שכר"

 על פיו/או מענקים בלבד )וכן החזר הוצאות לחיילים(  ,הפרשות סוציאליות

הרשות, לא כולל ריבית חריגה, פיצויי הלנה, הוצאות,  על ידיהסכם שאושר 

שכ"ט עו"ד ופיצויים עונשיים ורכיבים חריגים מכל מין וסוג שהוא, לפי 

שתה הרשות שימוש בבטוחות, כולן או מקצתן, תהא ע הרשות שיקול דעת

וזאת תוך המועד שתקבע  לופיותחחויבת להמציא בטוחות מהקבוצה 

א תמציא הקבוצה בטוחות חילופיות, תוך המועד שתקבע הרשות, להרשות. 

תום בופסק פעילותה של הקבוצה עד לתום העונה והיא תרד אוטומטית ת

  העונה לליגה נמוכה יותר.

ופסק תימשה הרשות בטוחה ולא עלה בידה לקבל תמורה כספית עבורה, מ .ט

תום העונה בפעילותה של הקבוצה עד לתום העונה והיא תרד אוטומטית 

 לליגה נמוכה יותר. 
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לשהוא ולא כ ופסקה הפעילות של הקבוצה במהלך משחקי סיבוב משחקיםה .י

כל תוצאות  בוטלויהושלמו כל משחקיה של הקבוצה באותו סיבוב משחקים 

 המשחקים של הקבוצה באותו סיבוב שלא הושלם. 

ותו אתוצאות המשחקים של  שארוישלימה הקבוצה כל משחקי הסיבוב, ה

אמור כועדת הליגה והגביע לגבי הסיבוב שהושלם  על ידיסיבוב כפי שאושרו 

ד לסיום עואילו יתר המשחקים אשר אותם היתה צריכה הקבוצה לשחק 

 לטובת הקבוצות היריבות.  0:20ו בתוצאה עונת המשחקים יקבע

 עליות, ירידות והעברות .13

קבוצה מליגת על )גברים ונשים( שלא המציאה בטוחות כנדרש על ידי הרשות או  .א

שהרשות החליטה סופית שלא לאשר את תקציבה לפני פתיחת משחקי הליגה, 

 תרד לליגה לאומית.

בצו קבוצות לפי הסדר במקום הקבוצה או הקבוצות שתרדנה כאמור לעיל, ישו

 כדלקמן:

 היורדת הבכירה בדירוג: (1

הקבוצה המדורגת בליגה הלאומית לאחר הקבוצה או הקבוצות שעלו  (2

 העל.-לליגת

 היורדת הנוספת )אם יש כזו(: (3

 הקבוצות הבאות לפי דירוגן בליגה הלאומית. (4

קבוצה מליגה לאומית גברים שלא המציאה בטוחות כנדרש על ידי הרשות או  .ב

החליטה סופית שלא לאשר את תקציבה לפני פתיחת משחקי הליגה  שהרשות

תרד לליגה ארצית. במקום הקבוצה או הקבוצות שתרדנה כאמור לעיל, ישובצו 

 קבוצות לפי הסדר דלהלן:

 היורדת הבכירה בדירוג; (1

הקבוצה שצברה את מספר הנקודות הגדול מבין שתי הקבוצות המדורגות  (2

לשתיהן מספר שווה של נקודות תעלה  במקום השני בליגה ארצית, היה

הקבוצה בעלת ההפרש הסלים העדיף. במקרה של אי שוויון במספר 

הקבוצות במחוזות השונים או במקרה של הפרש סלים שווה בין 

 ה על פי הגרלה.יהקבוצות במקום שני תוכרע העלי

 היורדת הנוספת )אם יש כזו(: (3

אותם עקרונות שנקבעו הקבוצות הבאות לפי דירוג בליגה ארצית על פי  (4

 לעיל.
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לאחר קיום מחזור המשחקים הראשון של הליגה לא יהיו יותר חילופי קבוצות  .ג

 בין הליגות מכל סיבה שהיא.

 7קבוצה שתעלה לליגה גבוהה יותר, מטעמים שפורטו לעיל, ועלייתה נקבעה  .ד

ימים או פחות לפני תום מועד ההעברות או שעלייתה נקבעה לאחר תום מועד 

( 2העברות )במקום  4ות, תהיה רשאית לבצע בתקופת ההעברות הנוספת ההעבר

 וזאת לאחר המחזור השלישי )במקום המחזור החמישי(.

 בירות משמעתיות ע .14

לרבות  -ה זל הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה וכל ניסיון לעקוף הוראות כ

ה או גינה תועמד הקבוצב תהיה עבירה משמעתית אשר -הפרת הוראה של הרשות 

 הפרט לדין משמעתי. 

 רעורים ע .15

 הרשות: מטעם מנהלההרואה עצמו נפגע מהחלטת  .א

רשאי להגיש עליה השגה בכתב ולדרוש הבאת העניין להחלטה בפני  (1

  מליאת הרשות, בהשתתפות יו"ר הרשות.

 מנהלהימים מיום מתן החלטת  5-מ אוחריהשגה כאמור תוגש לא  (2

 ומנומקת. הרשות והיא חייבת להיות מפורטת  מטעם

 ימים מיום שקיבלה את כתב 7החלטת מליאת הרשות תינתן תוך  (3

 ההשגה. 

 הקוורום להחלטת מליאת הרשות יהיה רוב חבריה.  (4

הרשות רשאית להחליט בכל עניין שיובא לפניה כאמור על סמך החומר  (5

הרשות  ,הפב וללא שמיעת עדויות או טענות בעל שיוגש בפניה בכת

 תב. החלטותיה בכ יתןלחייבת 

 החלטות מליאת הרשות יתקבלו ברוב דעות.  (6

  הרואה עצמו נפגע מהחלטת מליאת הרשות: .ב

 5-מ אוחרירשאי להגיש ערעור לביה"ד העליון של האיגוד וזאת לא  (1

 ימים מיום מתן החלטת המליאה. 

ביה"ד העליון לא ידון בערעור, מבלי שקדמה לכך השגה בפני מליאת  (2

 לעיל.  א'הרשות כאמור בס"ק 

 חלטת ביה"ד העליון תהא סופית ומחייבת. ה (3

הוראות תקנון ביה"ד העליון יחולו על הדיונים בערעורים על החלטות  (4

 הרשות.


