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מבוא

אנו ,הוועד האולימפי בישראל ,ארגון השייך לתנועה האולימפית ,מתחייבים בזאת לכבד
את התנאים של האמנה האולימפית ושל הקוד העולמי של  Anti-Dopingולציית
להחלטות של הוועד האולימפי הבינלאומי.

אנו מתחייבים ,בהתאמה עם המשימה ותפקידנו ברמה הלאומית ,להשתתף בפעולות
לקידום השלום ולקידום נשים בספורט .אנחנו מתחייבים גם לתמוך ולעודד את קידום
האתיקה בספורט ,להיאבק בסמים ולהפגין דאגה אחראית בנושאים סביבתיים.
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הוועד האולימפי בישראל
ע.ר 58-004-070-7

תקנון העמותה
.1

.2

שם העמותה ומעמדה החוקי
א.

שמה הרשמי של העמותה הוא :הוועד האולימפי בישראל (להלן" :הוועד האולימפי" או
"העמותה").

ב.

מקום מושבו של הוועד האולימפי בתל-אביב ,ובמקום זה תמוקם המזכירות הטכנית של
העמותה (אשר תקרא להלן "המזכירות").

ג.

ניתן להעתיק את מקום המושב של הוועד האולימפי בהתאם להחלטת ההנהלה ברוב של שני
שליש ממספר חברי העמותה.

ד.

הוועד האולימפי הינו עמותה רשומה כחוק ,לפי חוק העמותות ,תש"ם.1980-

ה.

הוועד האולימפי הינו חבר בוועד האולימפי הבינלאומי ופועל בכפיפות ל"אמנה האולימפית" של
הוועד האולימפי הבינלאומי .במקרה של ספק לגבי המשמעות או הפירוש של תקנון זה ,או
במקרה של סתירה בין תקנון זה ,לבין האמנה האולימפית ,יגברו או יקבעו הוראות האמנה
האולימפית ,המצורפת בזאת כחלק מהתקנון ,כפי שיעודכן מעת לעת.

ו.

הוועד האולימפי אוטונומי בהחלטותיו ואינו כפוף למרות או ללחצים של גוף חיצוני כלשהו,
לרבות לחצים פוליטיים ,כלכליים ודתיים .הוועד האולימפי יפעל לשימור הרמוניה ויחסי שיתוף
עם גופים ממשלתיים ראויים.

ז.

הוועד האולימפי יפעל ,בכל התחומים הנתונים לסמכותו ,בהתאם למטרותיו ,ללא אפליה על
בסיס פוליטי ,גזעי או דתי ,מין או אחר.

ח.

הוועד האולימפי הוא המיופה הבלעדי לייצוג מדינת ישראל במשחקים האולימפיים ובמשחקים
אזוריים ,יבשתיים או בינלאומיים הנערכים בחסות הוועד האולימפי הבינלאומי.

מטרות העמותה
א.

לטפח בישראל את הרעיונות אשר לשמם נוסדו ונערכים המשחקים האולימפיים הבינלאומיים
ולתרום בדרכים אחרות ,בין היתר ,להפצת הרעיון האולימפי בעזרת תוכניות להדרכת החינוך
הגופני והספורט בבתי ספר ובמוסדות אוניברסיטאיים .הוועד ידאג לכינון מוסדות המקדישים
את עצמם לחינוך האולימפי .הוועד האולימפי יעסוק במיוחד ,בייסוד ובפעילות של אקדמיות
אולימפיות לאומיות ,מוזיאונים אולימפיים ותוכניות תרבות הקשורות לתנועה האולימפית.

ב.

לעודד את העניין הציבורי במשחקים האולימפיים ולחזק את המטרות והאידיאלים של התנועה
האולימפית הבינלאומית ,בהתאם לאמנה האולימפית.
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ג.

להיות מוסד הגג של מוסדות והתאחדויות הספורט האולימפיים בישראל.

ד.

לייצג את כל מוסדות הספורט האולימפיים בישראל בפני הוועד האולימפי הבינלאומי.

ה.

לתאם את עקרונות הוועד האולימפי בישראל עם עקרונות הוועד האולימפי הבינלאומי ולהבטיח
את יישומה של האמנה האולימפית בישראל .אין הוועד רשאי לערב עצמו בכל פעילות שהיא,
שתהא נוגדת את האמנה האולימפית.

ו.

להתחייב להשתתפות ספורטאי ישראל במשחקים האולימפיים ובמשחקים אזוריים,
יבשתיים או בינלאומיים ,הנערכים בחסות הוועד האולימפי הבינלאומי ,ולפקח על התנהגותם
הנאותה של סגל המשלחות של ספורטאי ישראל במשחקים אלה .השתתפות הוועד האולימפי
במשחקים האולימפיים תיעשה תוך התייחסות להוראות האמנה האולימפית הכוללת ,במיוחד,
את תקנה  38וחוק העזר שלה וכמו כן תקנה  45וחוק העזר שלה.

ז.

לייצג את ישראל ואת ספורטאי ישראל בפני הוועד האולימפי הבינלאומי והמוסדות הקשורים
בו ובפני הוועדים האולימפיים של המדינות האחרות.

ח.

לייעד עיר במדינת ישראל שתוכל להגיש מועמדות לאירוח המשחקים האולימפיים ולפעול
לעריכת משחקים אולימפיים בינלאומיים בישראל ,בכפוף לתנאי האמנה האולימפית ,ובמיוחד
לתקנה  34וחוק העזר שלה העוסקת בבחירת העיר המארחת משחקים אולימפיים .באם תבחר
עיר כאמור ,יפעל הוועד בהתאם להוראות האמנה האולימפית ,ובמיוחד לתקנה  35וחוק העזר
שלה ,לתקנה  36וחוק העזר שלה וכמו כן לתקנה .37

ט.

לפתח ולטפח קשרי ספורט בינלאומיים בין ספורטאי ישראל לבין ספורטאי מדינות אחרות,
ברוח התנועה האולימפית הבינלאומית.

י.

לפתח ולטפח את הספורט בישראל ,בשיתוף פעולה עם איגודים דומים של מדינות אחרות.

יא.

לפתח ולטפח קשרי תרבות וחברה בין ספורטאי ישראל לבין ספורטאי מדינות אחרות.

יב.

לסייע ולעזור להתאחדויות הספורט בישראל ולארגוני הספורט בישראל בהעלאת רמת הספורט
והחינוך הגופני בישראל ולסייע בהכשרת מנהלי ספורט.

יג.

לחנך את הציבור בישראל לאתיקה ספורטיבית ולרוח ספורטיבית.

יד.

לטפל בהשגת האמצעים הדרושים לצורך ביצוע מטרות העמותה ,מאת גופים ומוסדות
ממשלתיים עירוניים ציבוריים ופרטיים.

טו.

לרכוש נכסים ומתקנים מכל מין וסוג שהוא ,בין דניידי ובין דלא ניידי ,לשם ביצוע וקידום
מטרות העמותה ,כולל תוך שימוש בדגל ,בסימן או בסמל והמנון של הוועד האולימפי בישראל
והוועד האולימפי הבינלאומי ,תוך ציות קפדני אחר תנאי האמנה האולימפית.

טז.

לקבל תרומות ,מענקים ,מלווים ,מתנות ועיזבונות לשם קידום מטרות העמותה.

יז.

לאמץ וליישם את הקוד העולמי בדבר  ,Anti Dopingבכך להבטיח שהמדיניות והכללים של
הוועד האולימפי ,דרישות חברות ו/או מימון ותוצאות פרוצדורות ניהול מתאימות לקוד העולמי
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של  Anti Dopingולקבל את כל התפקידים והאחריות של הוועד האולימפי אשר מפורטים בקוד
העולמי בדבר .Anti Doping

.3

החברות בעמותה
א.

הוועד האולימפי יורכב מ 94-חברים ,בכפוף לסעיפים (3א) ( )1לתקנון וסעיף  4לתקנון ,לפי הפירוט
הבא:
)1

כל חברי הוועד האולימפי הבינלאומי שהם אזרחי מדינת ישראל ,כולל אלה שנבחרו
בהתאם לאמנה האולימפית ,ולמעט; חבר ,חבר כבוד או חבר של כבוד שהורחק מהוועד
האולימפי הבינלאומי.

)2

במידה ויהיו בעתיד חברי וועד אולימפי בינלאומי ישראליים נוספים ,הם יתווספו
כחברים באסיפה הכללית ובהנהלה ,מעבר למספרם של אלה בתקנון הנוכחי ( 35בהנהלה
ו 94-באסיפה הכללית).
 6חברים אשר ישוגרו ע"י ההתאחדות לכדורגל בישראל.

)3

 4חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד הכדורסל בישראל.

)4

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד הכדורעף בישראל.

)5

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד הכדוריד בישראל.

)6

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד הטניס בישראל.

)7

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד האתלטיקה הקלה בישראל.

)8

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד השחייה בישראל.

)9

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד ההתעמלות בישראל.

)10

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד הג'ודו בישראל.

)11

 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד השייט בישראל.

)12

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד האגרוף בישראל.

)13

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד האופניים בישראל.

)14

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הבדמינטון בישראל.

)15

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הבייסבול בישראל.

)16

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד ההאבקות בישראל.

)17

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הרמת משקולות בישראל.

(האיגוד אינו קיים)

)19

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד ההחלקה אומנותית בישראל.

)20

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד ההוקי קרח בישראל.

)21

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד החתירה בישראל.

)22

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד טניס השולחן בישראל.

)23

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הטאקוונדו בישראל.

)24

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הטריאתלון בישראל.
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)25

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הכדורמים בישראל.

)26

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הסייף בישראל.

)27

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הסופטבול בישראל.

(בפירוק ועוד לא הוקם גוף חדש)

)29

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הקשתות בישראל.

)30

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הקייאקים בישראל.

)31

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד הקליעה בישראל.

)32

חבר אחד אשר ישוגר ע"י איגוד התאחדות הלאומית לרכיבת סוסים בישראל.

)33

חבר אחד אשר ישוגר ע"י האיגוד הישראלי לטרמפולינה.

)34

 13חברים אשר ישוגרו ע"י תנועת מכבי ישראל (להלן" :מרכז מכבי") ,ובכללם לפחות 2
נשים.

)35

 13חברים אשר ישוגרו ע"י התאגדות לפעילות גופנית הפועל (להלן" :מרכז הפועל" ),
ובכללם לפחות  2נשים.

)36

 3חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד ספורטיבי דתי אליצור (להלן" :מרכז אליצור").

)37

 3חברים אשר ישוגרו ע"י מרכז הספורט הארצי בית"ר (להלן" :מרכז בית"ר").

)38

 3חברים אשר ישוגרו ע"י עצמה המרכז לאגודות ספורט עצמאיות (להלן" :מרכז
עצמה").
 2חברים אשר ישוגרו ע"י איגוד ספורט אקדמאי אס"א (להלן" :מרכז אס"א").

)39

)40

)41
)42

כל התאגידים הנ"ל אשר ישגרו נציגים לעמותה ,חייבים לכלול בין הנציגים את יו"ר
התאגיד או נציגים אחרים של התאגיד אשר נבחרו ע"י התאגיד.
 4נציגים של ספורטאי ישראל אשר השתתפו במשחקים אולימפיים ,אשר ישוגרו ע"י
וועדת הספורטאים ,ובכללם לפחות ספורטאית אחת .ואולם ,אלה חייבים לפרוש
מתפקידם לכל המאוחר עד סוף האולימפיאדה השלישית שלאחר המשחקים
האולימפיים האחרונים בה נטלו חלק.
 3אישים בעלי תרומה ייחודית לספורט האולימפי בישראל אשר ישוגרו ע"י וועדה
מיוחדת שתורכב לצורך עניין זה ,ובכללם לפחות אישה אחת.
הוועד האולימפי רשאי לצרף נציג של ממשלת ישראל כחבר בוועד האולימפי.

ב.

חברותם של הנציגים של כל אחד מאיגודי הספורט ,אשר שמותיהם מפורטים בסעיפים  1עד 42
ואשר לא היו להם נציגים בוועד האולימפי לפני כניסת תקנון זה לתוקף ,תאושר לפי נוהל קבלת
חברים חדשים לעמותה שבתקנון זה.

ג.

לא יכהן כחבר הוועד האולימפי מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

ד.

כל ארגון ספורט ,התאחדות ספורט ואיגוד ספורט אשר שיגר חבר/ים לעמותה רשאי להחליף את
החברים ששוגרו על ידו בהודעה בכתב ,שתימסר למזכירות הוועד האולימפי .הודעה על החלפת
חבר בעמותה תיכנס לתוקפה חודש לאחר קבלת ההודעה בכתב במזכירות הוועד האולימפי.
חברותו של חבר אשר נתקבל לעמותה על סמך הודעה כאמור לעיל ,תהה לתקופה שלא תפחת
משישה חודשים.
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ה.

.3א

.4

כל חבר הוועד האולימפי חייב לקבל את הכרעת ביה"ד העליון של הוועד האולימפי כפוסק
אחרון.

חברי כבוד בעמותה
א.

הנהלת הוועד האולימפי רשאית לבחור בחברי כבוד של הוועד האולימפי.

ב.

לחבר כבוד תוקנינה כל הזכויות שיש לחברים מן המניין בוועד האולימפי ,למעט זכות הצבעה.

ג.

חברות כבוד תוקנה לאדם אשר בפועלו תרם תרומה משמעותית לקידום פעולותיו ומטרותיו של
הוועד האולימפי.

ד.

החלטה על בחירת חבר כבוד תתקבל ברוב שלא יפחת משני שליש ממספר חברי הנהלת הוועד
האולימפי.

קבלת חברים חדשים לעמותה
א.

כל התאחדות ספורט או איגוד ספורט בישראל אשר אין לו ייצוג בוועד האולימפי ,אשר מנהל
ענף ספורטיבי אולימפי הכלול בתוכנית המשחקים האולימפית והמסונף להתאחדות ספורט
בינלאומית המוכרת ע"י הוועד האולימפי הבינלאומי ,רשאי להגיש בקשה לקבל זכות ייצוג
בוועד האולימפי.
יש צורך בהוכחה כי התאחדויות או איגודים אלה אכן מפעילים פעילות ספורטיבית אמיתית
ומסוימת בישראל ומחוצה לה ,במיוחד ע"י ארגון והשתתפות בתחרויות וע"י הכנת תוכניות
הכשרה עבור ספורטאים מוכשרים.
הוועד האולימפי לא יכיר ביותר מהתאחדות או איגוד לאומי אחד לכל ענף ספורט המנוהל ע"י
התאחדות או איגוד בינלאומי המנהל ענף ספורט הכלול בתוכנית של המשחקים האולימפיים.
כמו כן ,התאחדויות או איגודים אלה ,או נציגיהם ,חייבים להוות הרוב המצביע בוועד האולימפי
ובהנהלתו.

ב.

ג.

התאחדות או איגוד ספורט ,כאמור בס"ק א' דלעיל ,הרוצה לקבל זכות ייצוג בעמותה ,יגיש
להנהלת העמותה את המסמכים הבאים:
)1

בקשה בכתב חתומה ע"י באי כח ההתאחדות או איגוד הספורט בצירוף חותמת.

)2

פרטיכל של האסיפה הכללית או של המוסד המוסמך של ההתאחדות או איגוד הספורט,
שבו התקבלה החלטה על הגשת בקשה להתקבל לעמותה.

)3

העתק מאושר של תקנון ההתאחדות או איגוד הספורט המבקש.

)4

מספר ותאריך הרישום של ההתאחדות או איגוד הספורט אצל רשם העמותות.

)5

שם ההתאחדות הבינלאומית אליה מסונף המבקש.

)6

תצהיר ,מאומת כחוק ע"י עו"ד ,לפיו המבקש מתחייב לפעול על פי תקנון הוועד
האולימפי.

)7

תיאור מפורט של הפעילות הספורטיבית התחרותית של המבקש בארץ ובחו"ל.

כל בקשה ,כאמור לעיל ,תיבדק ע"י מנכ"ל הוועד האולימפי ותובא לדיון בפני הנהלת העמותה.
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ד.

הנהלת הוועד האולימפי תחליט על אישור קבלת איגוד ספורט או התאחדות ספורט אשר
הגישו בקשה ,כאמור לעיל ,לוועד האולימפי ,אם הוכח לשביעות רצונה כי המבקש עומד
בקריטריונים המפורטים בס"ק (א) דלעיל .אישרה הנהלת הוועד האולימפי קבלת איגוד או
התאחדות כאמור ,יתווסף נציג אחד בלבד מטעם כל איגוד או התאחדות ספורט כאמור,
למליאת הוועד האולימפי.

ה.

על החלטת ההנהלה לאשר או לא לאשר קבלת חבר חדש לוועד האולימפי כאמור בפרק זה ,ניתן
לערער ,תוך  14יום ,לבית הדין העליון של הוועד האולימפי והחלטתו של בית הדין העליון תהה
סופית ומחייבת.

.5

האסיפה הכללית
א.

האסיפה הכללית של העמותה ,אשר תיקרא להלן לשם הקיצור "האסיפה הכללית" ,תתכנס לא
פחות מאשר אחת לשנה.

ב.

המשתתפים באסיפה הכללית :חברי העמותה המפורטים בסעיף  3של תקנון זה.

ג.

הזמנות לאסיפה הכללית של העמותה תשלחנה ,לחברי העמותה ,לא יאוחר משבועיים ימים לפני
מועד האסיפה.

ד.

ה.

סדר היום של האסיפה הכללית הרגילה יכלול את הסעיפים הבאים:
)1

פתיחה ע"י יו"ר הוועד האולימפי.

)2

בחירת יו"ר ,מזכיר האסיפה.

)3

דו"ח ההנהלה היוצאת.

)4

אישור הדו"ח הכספי ודו"ח וועדת הביקורת.

)5

מנוי ההנהלה אחת ל 4 -שנים.

)6

בחירת בית הדין העליון אחת ל 4-שנים.

)7

בחירת וועדת ביקורת אחת ל 4 -שנים.

הצעות נוספות לסדר היום של האסיפה הכללית הרגילה יש להגיש למזכירות ,לא יאוחר מאשר 7
ימים לפני מועד האסיפה ,בתנאי שההצעות הנ"ל תתמכנה ע"י  20%לפחות ממספר חברי
העמותה.

ו.

זכות ההצבעה באסיפה הכללית :כל חבר של העמותה הינו בעל זכות הצבעה של קול אחד.

ז.

חוקיות האסיפה הכללית וההצבעה בה:
)1

האסיפה הכללית תהיה חוקית כשיהיו נוכחים בה לפחות  68%ממספר חברי העמותה.

)2

בהעדר קוורום חוקי ומפורט לעיל ,תדחה האסיפה הכללית ל 30 -דקות באותו היום,
ובתום פרק הזמן הנ"ל ,תהיה האסיפה הכללית חוקית ,בכל מספר משתתפים שהוא,

)3

והחלטותיה תחייבנה את העמותה.
האסיפה הכללית רשאית לקבל כל החלטה,שתראה בעיניה ,לצורך קידום מטרות

)4

העמותה.
החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה
ובכפוף לקבוע בחוק ובתקנון זה.
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)5

במקרה של שוויון קולות ,תורד ההצעה מסדר היום לאחר  3הצבעות.

)6

החלטות עקרוניות תתקבלנה באסיפה הכללית ברוב שלא יפחת מ 68%-מהקולות של
בעלי זכות ההצבעה הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית 25% .מבעלי זכות ההצבעה,
הנוכחים והמצביעים באסיפה ,רשאים לקבוע אם החלטה מסוימת היא החלטה עקרונית
לצורך הוראות סעיף זה.

ח.

)1

האסיפה הכללית רשאית להתקין תקנון ביה"ד העליון.

)2

האסיפה הכללית רשאית לבחור בבי"ד עליון ,אשר הרכבו וסמכויותיו יקבעו בתקנון
בית הדין העליון.

ט.

האסיפה הכללית רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה ברוב שלא יפחת מ 75% -קולות של
בעלי זכות ההצבעה באסיפה ,דהיינו ברוב שלא יפחת מ 75%-ממספר חברי העמותה.

י.

הצעות לשינויים בתקנון חייבות להיות מוגשות בכתב להנהלת העמותה ,לפחות  7ימים לפני
מועד האסיפה הכללית.

יא.

.6

כל החלטה באסיפה הכללית של העמותה תתקבל אך ורק ברוב שיכלול בתוכו חברים המייצגים
התאחדויות ספורט אולימפי המסונפות לוועד האולימפי הבינלאומי והמוכרות על ידו .בכל
החלטה המתייחסת למשחקים האולימפיים ייחשבו במניין הקולות רק קולותיהם של חברי
הנהלת העמותה וקולותיהם של חברי ההתאחדויות המסונפות להתאחדויות הספורט
הבינלאומיות האחראיות על ענף הספורט הכלול בתוכנית המשחקים האולימפיים.

יב.

העתקים ,מהפרוטוקולים של ישיבות בהן נבחרו או הוחלפו חברים ,יישלחו לוועד האולימפי
הבינלאומי .כל המסמכים יאושרו כהעתקים נכונים על ידי יו"ר הוועד האולימפי והמנכ"ל.

יג.

אסיפה כללית יוצאת מן הכלל
)1

אסיפה כללית יוצאת מן הכלל יכולה להיקרא ,בכל עת ,לפי החלטת ההנהלה או לפי
דרישה בכתב של הגוף המבקר ,או של עשירית מכלל חברי העמותה.

)2

סדר היום של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל יקבע ע"י ההנהלה ,עפ"י החלטתה,
בתנאי שהוא יכלול את אותם העניינים אשר לשם דיון בהם נדרש כינוס האסיפה הכללית
היוצאת מן הכלל.

)3

אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תנוהל ע"י יו"ר הוועד האולימפי.

)4

כל ההוראות המפורטת בתקנון זה ,ביחס לחוקיות האסיפה הכללית וההצבעות בה,
תחולנה גם על האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל.

הנהלת העמותה
א.

הנהלת העמותה ,אשר בתקנון זה תקרא בשם :ההנהלה ,תורכב מ 38-חברים (כולל  4משקיפים,
שאינם בעלי זכות הצבעה) של העמותה לפי הפירוט הבא:

10

)1

חברי הוועד האולימפי הבינלאומי ,בכפוף לאמור בסעיף 3א' ( )1לתקנון.

)2

 4חברים ישוגרו ע"י הנציגים של ההתאחדות לכדורגל בישראל במליאה.

)3
)4

 3חברים ישוגרו ע"י הנציגים של איגוד הכדורסל בישראל במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד הכדוריד בישראל במליאה.

)5
)6

חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד הכדורעף בישראל במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד הטניס בישראל במליאה.

)7
)8

חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד השחייה בישראל במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד האתלטיקה קלה בישראל במליאה.

)9
)10

חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד ההתעמלות בישראל במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד השייט בישראל במליאה.

)11
)12

חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של איגוד הג'ודו בישראל במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י נציגי ענפי ספורט החורף במליאה (ענפי ספורט החורף –
החלקה אומנותית ,הוקי קרח ,סקי).
 4חברים אשר ישוגרו ע"י הנציגים של מרכז הפועל במליאה.
 4חברים אשר ישוגרו ע"י הנציגים של מרכז מכבי במליאה.

)15
)16

חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של מרכז אליצור במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של מרכז בית"ר במליאה.

)17
)18
)19
)20

חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של מרכז עוצמה במליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י הנציגים של מרכז אס"א מליאה.
חבר אחד אשר ישוגר ע"י נציגי הספורטאים במליאה.
הוועד האולימפי רשאי לצרף נציג של ממשלת ישראל כחבר בהנהלת הוועד האולימפי.

)21

שני נציגים ברוטציה של האיגודים האולימפיים החברים במליאה ואשר אין להם ייצוג
בהנהלה [לצורך סעיף זה"( :האיגודים")] ,יהיו זכאים להשתתף בישיבות הנהלת
העמותה ,במעמד של משקיפים ,שאינם בעלי זכות הצבעה בהנהלה (להלן:
"המשקיפים") .ההנהלה תיקבע את האיגודים ,אשר מהם ייבחרו המשקיפים ,ואת פרק
הזמן בו ישמשו בתפקידם .זהות המשקיפים תיקבע על ידי האיגודים עצמם ,בהודעה
בכתב שתימסר למזכירות העמותה .הודעה על החלפת משקיפים בהנהלה תיכנס לתוקפה
חודש לאחר קבלת ההודעה במזכירות העמותה בעניין המשקיפים תינתן העדפה לנשים.

)22

שתי נשים שתשוגרנה ,כל אחת בנפרד ,האחת ממרכז מכבי והשניה ממרכז הפועל .שתי
הנשים תהיינה זכאיות להשתתף בישיבות הנהלת העמותה ,במעמד של משקיפות ,שאינן
בעלות זכות הצבעה בהנהלה.

)23

 3חברים אשר ישוגרו ע"י הנציגים של  3איגודים או התאחדויות אולימפיים שונים
החברים במליאה ,מבין אלה שיפורטו להלן (חבר אחד לכל אחד מהגופים המשגרים):

)13
)14

אופניים ,איגרוף ,בדמינטון ,גולף ,היאבקות ,הרמת משקולות ,חתירה ,טאקוונדו,
טניס שולחן ,טריאתלון ,סיוף ,קיאקים ,קליעה ,קשתות ,רוגבי ורכיבה.
(איגודים והתאחדויות אלה יחד יכונו בסעיף זה " :הגוף הבוחר") .הגוף הבוחר יבחר
מקרב חבריו את  3האיגודים או ההתאחדויות שנציגיהם ישוגרו להנהלה כאמור בסעיף
זה ,וזאת על פי תקנון בחירות שיקבע על ידי ההנהלה .זולת שיגור  3החברים שייבחרו
במהלך שנת  2017להנהלה שתסיים ימיה בחודש דצמבר  ,2020הרי ש 3-האיגודים או
ההתאחדויות החברים בגוף הבוחר נשוא סעיף זה ,ייבחרו אחת ל 4 -שנים בתום משחקי
הקיץ (אך לא יאוחר מיום  31לחודש אוקטובר).
ב.

חברי ההנהלה פועלים שלא על מנת לקבל שכר.

ג.

ההנהלה תבחר ,מקרב חבריה ,את ממלאי התפקידים הבאים:
יו"ר ,סגני יו"ר (לרבות ממלאי מקום יו"ר) ,מזכיר כבוד ,גזבר כבוד..
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ד.

ההנהלה תבחר בממלאי תפקידים נוספים וכן בוועדות משנה מקרב חבריה ומקרב חברי
המליאה וחברים נוספים.

ה.

ההנהלה תתכנס לפחות אחת לכל חודש קלנדרי.

ו.

ההנהלה רשאית להתקין תקנוני משנה ,לרבות תקנון משמעת.

ז.

ההנהלה רשאית לבחור בוועדת משמעת ,אשר הרכבה וסמכויותיה יקבעו בתקנון המשמעת.

ח.

ההנהלה תנהל את ענייני העמותה השוטפים ותייצג את העמותה בפני כל רשות ,מוסד או אדם
בארץ ובחו"ל .כאשר על סדר יומה של ההנהלה עולה נושא המתייחס לאיגוד שנציגו אינו חבר
קבוע בהנהלה ,יוזמן האיגוד לדיון זה.

ט.

הקוורום החוקי לישיבות ההנהלה יהא רוב רגיל של חברי ההנהלה.
לא היה קוורום חוקי בפתיחת הישיבה ,תדחה הישיבה ב 30 -דקות ואז תהיה חוקית בכל מספר
משתתפים.

י.

כל חבר הנהלה הינו בעל זכות הצבעה של קול אחד.

יא.

החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה שנוכחים בישיבת ההנהלה.
במקרה של שוויון קולות ,תורד ההצעה ,מסדר היום לאחר  3הצבעות.

יב.

החלטות עקרוניות תתקבלנה בהנהלה ברוב שלא יפחת מ 68% -קולות של בעלי זכות ההצבעה
הנוכחים והמצביעים בישיבת ההנהלה.
 25%מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים והמצביעים בישיבת ההנהלה ,רשאים לקבוע אם החלטה
מסוימת היא עקרונית לצורך סעיף זה.

יג.

כל החלטה בהנהלת העמותה תתקבל אך ורק ברוב אשר יכלול בתוכו חברים המייצגים
התאחדויות ספורט אולימפי המסונפות לוועד האולימפי הבינלאומי והמוכרות על ידו.

יד.

ההנהלה תקבע את בעלי זכות החתימה בשם העמותה ,בתנאי שמספרם לא יפחת משניים.

טו.

חתימת בעלי זכות החתימה שיבחרו ע"י ההנהלה ,בצירוף חותמת העמותה ,תחייב את העמותה,
בכל ענייניה.

טז.

לא יכהן כחבר ההנהלה מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

יז.

חברי המליאה מטעם ארגוני הספורט ,התאחדויות הספורט ואיגודי הספורט ,אשר שיגרו נציגים
להנהלה ,רשאים להחליף את הנציג ,ששוגר על ידם להנהלה בהודעה בכתב ,שתימסר למזכירות
הוועד האולימפי.
הודעה על החלפת חבר בהנהלת העמותה תיכנס לתוקפה חודש לאחר קבלת ההודעה בכתב
במזכירות הוועד האולימפי.
חברותו של חבר הנהלת העמותה על סמך הודעה כאמור לעיל ,תהה לתקופה שלא תפחת
משישה חודשים ,בכפוף לסעיף  28בחוק העמותות ,התש"ם .1980 -
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היחידה לספורט הישגי
)1

היחידה לספורט הישגי ,הינה הזרוע המקצועית של הוועד האולימפי ופועלת בתיאום ובשיתוף
פעולה עם האיגודים וההתאחדויות לקידום ולפיתוח הספורט ההישגי בישראל ולקידום
ההכנות למשחקים האולימפיים.

)2

היחידה לספורט הישגי תטפל בהכנה שיטתית ,מדעית וספורטיבית של הספורטאים הבכירים
במדינת ישראל ,בכל הענפים האולימפיים.

)3

היחידה לספורט הישגי תמליץ בפני הוועד האולימפי על הקריטריונים הספורטיביים שלפיהם
יבחרו חברי סגל הנבחרת האולימפית ובשלב הבא את חברי משלחות ישראל למשחקים
האולימפיים ולמשחקים הנערכים בחסות אולימפית.

)4

הנהלת היחידה לספורט הישגי תיקבע ,מדי שנה אזרחית ,תוכנית עבודה שנתית ,ותביא את
תוכנית העבודה השנתית לאישור הוועד האולימפי.

.7

)5

הנהלת היחידה תכין ,מדי שנה אזרחית ,הצעת תקציב לפעילות ,אשר תובא לאישור הוועד
האולימפי.

)6

היחידה לספורט הישגי תנוהל ע"י הנהלה שתורכב מנציגי הוועד האולימפי ומנציגי רשות
הספורט במשרד המדע התרבות והספורט או במשרד הממונה הרלוונטי (להלן" :רשות
הספורט").

)7

מימון פעילות היחידה לספורט ההישגי יהיה באחריות משותפת של הוועד האולימפי ורשות
הספורט .מימון פעילות זו לא יהיה על חשבון מימון הפעילות הספורטיבית ההישגית של
האיגודים וההתאחדויות.

כספים
א.

שנת הכספים
כשנת הכספים של העמותה נקבעה התקופה שבין ה 1 -בינואר של כל שנה אזרחית לבין ה31-
לדצמבר של השנה.

ב.

הכנסות
)1

מסים ו/או תשלומים של התאחדויות וארגוני ספורט.

)2

הקצבות של המועצה להסדר ההימורים בספורט.

)3

תרומות והקצבות ממשלתיות ו/או עירוניות.

)4

תרומות ו/או מענקים ממוסדות ומאישים פרטיים.

)5

הכנסות מרווחים של כספי העמותה המופקדים בבנקים.

)6

תקבולים משידורים והקלטות של כל אמצעי התקשורת.

ג.

החזקת כספי העמותה
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ד.

)1

כספי העמותה יופקדו בבנק.

)2

המחאות כספיות ,מטעם העמותה ,תחתמנה ע"י בעלי זכות החתימה שייקבעו ע"י
הנהלת העמותה.

הוראות כלליות בענייני כספים ורכוש
)1

העמותה רשאית לרכוש נכסים מכל מין וסוג שהוא ,בין דניידי ובין דלא דניידי ,לשם
ביצוע וקידום מטרות העמותה.

)2

העמותה רשאית לקבל הלוואות ,עזבונות ותרומות וכן לקבל ולתתם לצורך קידום
מטרותיה.

)3

הנהלת העמותה רשאית להחליט על סיוע כספי להתאחדויות ספורט ולגורמים אחרים,
אם בצורת הקצבות ואם בצורת הלוואות.

.7א

)4

כל הכנסות העמותה ישמשו אך ורק לביצוע ולקידום מטרות העמותה.

)5

חלוקת רווחים ,כל משכורת או טובות הנאה בין חברי העמותה אסורים .העמותה
רשאית לשלם שכר והוצאות סבירים לבעלי תפקידים המקדישים את עצמם לתחום
הניהול בספורט בתמורה למילוי תפקידיהם ,ובלבד שאין מדובר בחברי הנהלת
העמותה .חברי העמותה ,לרבות חברי הנהלת העמותה וחברי ועדת הביקורת ,רשאים
לקבל תשלום בגין השתתפות בישיבות וכן החזר הוצאות נסיעה ,לינה והוצאות אחרות
מוצדקות וסבירות הנגרמות אגב ביצוע תפקידם של חברי העמותה ככאלה.

וועדת הכספים
א.

וועדת הכספים תבחר ע"י ההנהלה.

ב.

מספר חברי וועדת הכספים יהיה  5כל עוד לא יקבע אחרת ע"י ההנהלה ,ובין חבריה
יכללו גזבר הכבוד של העמותה ויו"ר וועדת הכספים.

ג.

הקוורום החוקי לישיבות וועדת הכספים יהיה רוב רגיל של חברי הוועדה.

ד.

תפקידיה וסמכויותיה של וועדת הכספים יהיו כדלקמן:
)1

טיפול בעניינים הכספיים של העמותה ,לפי הנחיות ההנהלה.

)2

פיקוח על ביצוע התקציב השנתי ,לאחר אישורו ע"י ההנהלה.

)3

המלצות לאישור חריגות ו/או תוספות בסעיפי התקציב תוך כדי ביצועו.

)4

פיקוח כספי על מפעלים בינלאומיים.

)5

פיקוח על ביצוע הנהלים הכספיים של משלחות היוצאות לחו"ל.

)6

קביעה או שינוי של תנאי העסקת עובדים בוועד האולימפי על פי המלצת
המנכ"ל (למעט תנאי העסקתו של המנכ"ל ,אשר יקבעו ע"י יו"ר הוועד
האולימפי).
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ה.

)7

קבלת עובדים על תקן קיים ו/או פיטורי עובדים ,על פי המלצת המנכ"ל או
ההנהלה.

)8

קביעה של תנאי פרישה או פיטורים של עובדים.

)9

קביעת תקנים לעובדים חדשים עפ"י המלצות המנכ"ל.

המלצות (החלטות) וועדת הכספים תקבלנה תוקף לאחר אישורן בהנהלת
)10
העמותה.
תפקידיו וסמכויותיו של גזבר הכבוד יהיו כדלקמן:
)1

אחראי לניהול ענייניה הכספיים של העמותה בהתאם להנחיות ההנהלה וועדת
הכספים.

)2

אחראי לעריכת הצעת התקציב ,מדי שנה בשנה ,והבאתה של הצעת התקציב
לאישור.

.8

.9

)3

פיקוח על מימוש התקציב לאחר אישורו ע"י ההנהלה.

)4

זכות חתימה בשם העמותה על המחאות כספיות והסכמים ,כאחד החותמים,
בכפיפות להחלטת ההנהלה.

וועדת ביקורת
א.

האסיפה הכללית תבחר בוועדה בת  5חברים אשר תפקידיה יהיו לערוך ביקורת ובדיקה של
ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ושל פנקסי החשבונות שלה.

ב.

וועדת הביקורת תביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין.

ג.

מליאת הוועד האולימפי תקיים דיון ממצה בדו"ח וועדת הביקורת ותפעל ליישום המלצותיה.

בית הדין העליון *
א.

חברי ביה"ד העליון יבחרו אישית ,ע"י האסיפה הכללית של הוועד האולימפי ,בהחלטה ברוב
רגיל.

ב.

חברי בית הדין העליון חייבים להיות משפטנים.

ג.

מספר חברי בית הדין העליון לא יפחת מ 5 -חברים ולא יעלה על  11חברים ובתוכם לפחות
אישה אחת.

ד.

סמכויותיו של ביה"ד העליון:
)1

מתן החלטה סופיות בערעורים על החלטות של וועדת המשמעת.
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)2

מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות הוועד האולימפי בקשר להרכב משלחות
ישראל למשחקים האולימפיים ו/או למשחקים איזוריים ,המאורגנים ע"י הוועד
האולימפי הבינלאומי.

)3

מתן פרושים לתקנון הוועד האולימפי ,לפי בקשת ההנהלה ,או תוך כדי דיון בערעורים.

ה.

כל החלטה של בית הדין ,אם לא נאמר בה אחרת ,תהיה סופית.

ו.

הגדרה מדויקת של סמכויות בית הדין העליון ונוהל פעולותיו ,מפורטים בתקנון בית הדין

ז.

העליון.
תקנון בית הדין העליון טעון אישורה של האסיפה הכללית.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל החלטה של ביה"ד העליון ניתנת לערעור בפני בית הדין
לבוררות בספורט בלוזן  -שוויץ ,אשר יפסוק בעניין בהתאם לקוד הבוררות בעניינים הקשורים

ח.

בספורט .המועד לערעור ,כאמור ,הינו תוך  21יום לאחר מתן ההחלטה בנשוא הערעור.

* נוסח מלא – נספח א'

.10

וועדת המשמעת *
א.

חברי וועדת המשמעת יבחרו אישית ע"י הנהלת הוועד האולימפי בהחלטה ברוב רגיל.

ב.

מספר חברי וועדת המשמעת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

ג.

חברי וועדת המשמעת חייבים להיות משפטנים.

ד.

סמכויות וועדת המשמעת ונוהל פעולותיה מפורטים בתקנון המשמעת.

ה.

תקנון המשמעת טעון אישורה של הנהלת הוועד האולימפי.

* נוסח מלא – נספח ב'.
.11

הוועדה הרפואית
א.

ב.

הרכב הוועדה
)1

הוועדה הרפואית תבחר ע"י ההנהלה ברוב רגיל.

)2

מספר חברי הוועדה הרפואית לא יפחת משלושה ולא יעלה על שבעה ,ובכל מקרה תכהן
בה לפחות אישה אחת.

תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה הרפואית יהיו
)1

גיבוש אמות מידה ושיטות לליווי הרפואי והשיקומי של ספורטאי הנבחרות במסגרת
הספורט ההישגי והאיגודים.

)2

גיבוש מערכת בדיקות רפואיות ותקופתיות במנוחה ובמאמץ למטרות מעקב ובקרה
לספורטאי הנבחרות בהתאם למערך האימונים והמאמצים הנדרשים.
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)3

גיבוש נוהלים בכל הקשור לנושא תזונה ותוספי מזון לספורטאי הנבחרות בהתאם
למערך האימונים והמאמצים הנדרשים.

)4

גיבוש נוהלים בנושאי ההתאוששות ובנייה מחדש לאחר מאמצים אצל ספורטאי
הנבחרות.

)5

הכנה והפצת הנחיות מחייבות בנושאים  1-4לספורטאים ולמאמנים ,באמצעות ימי עיון
וחומר כתוב.

)6

ייעוץ לוועד האולימפי בישראל ולמנהלת הספורט ההישגי ,בכל תחומי הרפואה
הספורטיבית ,ובכלל זה מבנה המערכת הרפואית ובעלי התפקידים.

)7

ייעוץ מיוחד בכל הקשור לטיפול וליווי רפואי של ספורטאי צמרת ,ספורטאים צעירים,
חיילים וקבוצות ייחודיות אחרות.

)8

.12

ייעוץ והכוונה מקצועית לוועדה למניעת סמים בספורט.

וועדת הספורטאים
א.

הרכב הוועדה
)1

וועדת הספורטאים תיבחר ע"י כל הספורטאים אשר השתתפו באחד או יותר משלושת
משחקי הקיץ האולימפיים האחרונים ושלושת משחקי החורף האולימפיים האחרונים
אשר קדמו לתאריך הבחירות.

)2

מספר חברי הוועדה יהיה  ,9ובכל מקרה בה חברות לפחות  2ספורטאיות.

)3

וועדת הספורטאים תכהן בתפקידה עד לבחירת וועדה אחרת במקומה.

)4

נבצר מאחד מחברי הוועדה למלא את תפקידו ,יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר
הקולות הגדול ביותר ,מאלה שלא נבחרו לוועדה.
הודעה על החלפת חבר בוועדת הספורטאים תיכנס לתוקפה חודש לאחר קבלת ההודעה
בכתב במזכירות הוועד האולימפי.

)5

ב.

סמכויות ותפקידי וועדת הספורטאים יהיו:
)1

להרחיב את הקשרים בין ספורטאים פעילים לבין הוועד האולימפי.

)2

לבדוק נושאים בעלי עניין משותף לוועד האולימפי ולספורטאים.

)3

לנסח המלצות ולהביאן להחלטת מוסדות הוועד האולימפי בנושאים בעלי עניין משותף
לוועד האולימפי ולספורטאים.

)4

להחליף מידע או רעיונות חדשים הנוגעים לספורטאים האולימפיים והקשורים
למשחקים האולימפיים.

)5

לבחור  4נציגים ובכללם לפחות ספורטאית אחת למליאת הוועד האולימפי.
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וועדה מיוחדת למינוי אישים לוועד האולימפי עפ"י סעיף ( 3א) ()40
א.

ב.

הרכב הוועדה
)1

ההנהלה תמנה וועדה מיוחדת לקביעת שמות האישים ,ובכללם לפחות אישה אחת,
בעלי תרומה ייחודית לספורט האולימפי ,אשר ישוגרו למליאת הוועד האולימפי כאמור
בסעיף ( 3א)( ,)40וזאת ברוב רגיל.

)2

הוועדה תמנה לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה חברים.

סמכויות הוועדה
)1

לקבוע את הקריטריונים שעל פיהם תבחר הוועדה אישים בעלי תרומה ייחודית
לספורט האולימפי בישראל.

)2

.14

.15

.16

לבחור על פי הקריטריונים שיקבעו על ידה ,את  3האישים ,ובכללם לפחות אישה אחת,
אשר ישוגרו לוועד האולימפי.

תוקף תחולה ושינויים
א.

לתקנון זה ניתן תוקף חוקי ע"י אישורו באסיפה הכללית של העמותה ,ביום  29.4.07ורישומו,
לאחר מכן בידי רשם העמותות.

ב.

תקנון זה יהיה בתוקף כל עוד לא יתוקן או ישונה ע"י האסיפה הכללית של העמותה.

ג.

שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י האסיפה הכללית של העמותה ,ברוב שלא יפחת מ 75%-ממספר
בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית.

ד.

הודעה על כל שינוי מאוחר יותר בתקנון כפי שאושר במקור על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי
תימסר לוועד האולימפי הבינלאומי ,בצירוף בקשה לאישור ,ותוך ציון תאריך ישיבת האסיפה
הכללית או האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל בה אושר התיקון ,וחתימת העתק נאמן למקור
על ידי יו"ר ומזכ"ל הוועד.

פירוק העמותה
א.

העמותה רשאית באסיפה הכללית להחליט על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים.
החלטה כאמור טעונה רוב של  2/3מן המצביעים באסיפה ,שעליה ניתנה לכל חברי העמותה
הודעה  21ימים מראש תוך דיון שיוצע באסיפה ולהחליט על פרוק.

ב.

במקרה של החלטה על פירוק העמותה ,יעבור כל רכוש העמותה למוסד ציבורי בעל מטרות
הדומות למטרותיה הנוכחית של העמותה.

הוראות מעבר
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כל עוד לא יקבע אחרת בתקנון זה ,והחל מיום מינוי הנהלת העמותה בשנת  ,2004תמונה כל הנהלת
העמותה לתקופה של  4שנים ,והיא תכהן עד לחודש דצמבר של השנה שבה יתקיימו משחקי הקיץ
האולימפיים.

נספח א'
תקנון בית הדין העליון
 .1הגדרות
בתקנות אלה:
"הוועד האולימפי" -הוועד האולימפי בישראל.
"בית הדין" -בית הדין העליון של הוועד האולימפי בישראל.
"וועדת המשמעת" -וועדת המשמעת של הוועד האולימפי בישראל.
"החלטה" -לרבות צו סופי ,זמני או ביניים ,פס"ד סופי ,זמני או ביניים.

 .2הרכבו וסמכויותיו של בית הדין העליון
א.

חברי ביה"ד העליון יבחרו אישית ע"י האסיפה הכללית של הוועד האולימפי ,בהחלטה ברוב רגיל.

ב.

חברי בית הדין העליון חייבים להיות משפטנים.

ג.

מספר חברי בית הדין העליון לא יפחת מ 5 -חברים ולא יעלה על  11חברים ובהם לפחות אישה אחת.

ד.

מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות של וועדת המשמעת.

ה.

מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות הוועד האולימפי בקשר להרכב משלחות ישראל למשחקים
האולימפיים ו/או למשחקים איזוריים ,המוכרים ע"י הוועד האולימפי הבינלאומי.

ו.

מתן פרושים לתקנון הוועד האולימפי ,לפי בקשת הנהלה או תוך כדי דיון בערעורים.
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ז.

בית הדין יוציא כל החלטה שתראה בעיניו.

ח.

כל החלטה של בית הדין ,אם לא נאמר בה אחרת ,תהיה סופית.

ט.

בית הדין מוסמך לדון דיון נוסף בכפיפות להוראות המפורטות להלן.

י.

מבלי לפגוע בכלליות באמור לעיל ,כל החלטה של ביה"ד העליון ניתנת לערעור בפני בית הדין לבוררות
בספורט בלוזן  -שוויץ אשר יפסוק בעניין בהתאם לקוד הבוררות בעניינים הקשורים בספורט .המועד
לערעור כאמור הינו תוך  21יום לאחר מתן ההחלטה נשוא הערעור.

.3

מליאת בית הדין
א.

דיוני המליאה של בית הדין יהיו חוקיים אם בפתיחת ישיבתה נוכחים רוב חבריה.

ב.

מליאת בית הדין תתכנס:
)1
)2

ג.

ד.

.4

לפי הזמנת נשיאות בית הדין או,
לפי דרישת רוב חבריה.

מליאת בית הדין תהיה מוסמכת:
)1

לבחור בנשיאות.

)2

לקבוע סדרי הדיונים בביה"ד בתקנות הטעונות אשור הנהלת הוועד האולימפי.

)3

לדון בכל עניין שיובא בפניה ע"י נשיאות בית הדין ושהוא בסמכותה.

מליאת בית הדין מחליטה ברוב דעות רגיל.

נשיאות בית הדין
א.

חברי בית הדין יחליטו בישיבתם הראשונה ,לאחר שנבחרו לתפקידם זה ,על מספר חברי
הנשיאות ,שלא יעלה על שלושה.

.5

ב.

הנשיאות תכהן עד שתבחר נשיאות אחרת במקומה .חדל חבר לכהן כחבר הנשיאות  -תבחר
מליאת בית הדין אחר במקומו.

ג.

היה מספר חברי הנשיאות שניים  -תתקבלנה החלטותיה פה אחד .בכל מקרה אחר  -ברוב דעות.

תפקידי הנשיאות וסמכויותיה
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.6

א.

לנהל ולפקח על כל העניינים המנהליים של בית הדין ולשבת בראש ישיבות מליאת בית הדין.

ב.

לקבוע את הרכבי בית הדין בכל עניין ועניין.

ג.

לקבוע לעצמה סדרי ניהולה.

הרכב בית הדין
א.

בית הדין ידון בשלושה או חמישה ,כפי שתחליט הנשיאות.

ב.

הנשיאות תקבע את אב בית הדין לכל הרכב והרכב.
ישב בדין אחר מחברי הנשיאות ,יהיה הוא אב בית הדין.

ג.

בית הדין של שלושה יהיה מוסמך לדון ולהחליט כשמשתתפים בו לפחות שניים מחבריו ואילו
בית הדין של חמישה  -כשמשתתפים בו לפחות שלושה מחבריו.

ד.

.7

ישב בית הדין בהרכב זוגי ,ולא בא לידי הסכם על החלטה כל שהיא ,תצרף אליהם הנשיאות,
שופט או שופטים אשר לא ישבו קודם לכן בדין באותו עניין וכל החלטה תתקבל פה אחד או
ברוב דעות .הרכב זה לא יהיה חייב להיזקק לראיות חדשות או נוספות.

סדרי הדיון
א.

סדרי הדיון יקבעו על ידי בית הדין ,בכל עניין ועניין הבא לפניו ,אם לא נקבע אחרת בתקנות
אלה.

ב.

מבלי לפגוע בעיקרי הצדק הטבעי ,אין בית הדין קשור לסדרי הדיון ודיני הראיות.

ג.

הגשת כתב ערעור:
)1

ערעור לבית הדין יוגש במסירת כתב ערעור אשר חייב להכיל את הנימוקים המפורטים
לערעור בית הדין לא ידון בנימוקים אשר לא פורטו בכתב הערעור.

)2

כתב ערעור יוגש במסירת  5העתקים ממנו למזכירות הוועד האולימפי בצירוף העתקים
נוספים כמספר המשיבים בערעור ובצירוף אגרת הערעור כפי שנקבעה או תקבע מדי
פעם בפעם ע"י הנהלת הוועד האולימפי.

)3

כתב ערעור יכיל את הפרטים הבאים:
א)

שמו ומספר ת.ז .של הספורטאי המערער החותם על הערעור ו/או פרטי ב"כ
בערעור זה.

ב)

העתק מאושר של ההחלטה עליה מערערים.
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ד.

)1

ג)

פירוט תמציתי של נימוקי ההתנגדות להחלטה ,שעליה מערערים ,תוך ציון כל
נימוק במספר סידורי.

ד)

לכתב הערעור יצורף יפוי-כח לעוה"ד המייצג את המערער ,באם קיים ייצוג
כזה.

ה)

המזכירות תקבל את הערעור ,תסמנו במספר סידורי ,תתייק אותו בתיק
מיוחד ותשלח העתק אחד מכתב הערעור לנשיאות ביה"ד העליון והעתק אחד
ליועץ המשפטי של הוועד האולימפי.

ו)

הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים ,זולת אם
הורה בית הדין אחרת.

נשיאות בית הדין תקבע את הרכב חברי בית הדין שישבו לדון בערעור ואת מועד הדיון
בו .המועד יקבע ע"י הנשיאות כך ,שתאריך שמיעתו הראשונה של הערעור יקבע לא
יותר מוקדם משלושה ימים ולא יאוחר מאשר חודש ימים לאחר הגשתו .החליטה
הנשיאות לקבוע את מועד שמיעת הערעור לתאריך מוקדם או מאוחר מן הגבולות
הנ"ל ,תציין את הנימוקים לכך.

)2

ה.

המזכירות תודיע למערער ולמשיבים ,אם ישנם כאלה ,על מועד הדיון בערעור במכתב
רשום או במברק .ההודעה חייבת להגיע לצדדים לפחות  48שעות לפני מועד הנקוב בה.
קבלת הדואר מהווה הוכחה לקבלת ההזמנה.

הדיון בערעור:
בישיבתו הראשונה של בית הדין יסביר אב בית הדין את מהות הערעור או הבקשה בפני
)1
הנוכחים.
)2

המבקש או המערער רשאי להשמיע את טענותיו להשלמת הבקשה או הערער ,הכל לפי
העניין.

)3

המשיב יהיה רשאי לענות בעל-פה או בכתב.

)4

ביה"ד לא ישמע עדויות ,בעניינים הנדונים לפניו ,אלא רק במקרים מיוחדים ולפי
שיקול דעתו הבלעדי ,כאשר יש סיבות המצדיקות שמיעת עדויות בפני בית הדין.

)5

המערער לא יטען ולא יקבלו מפיו נימוק ערעור שלא פורט בכתב הערעור ,אלא ברשות
בית הדין ,אולם בית הדין ,בבואו להחליט בערעור ,לא יהיה מוגבל לנימוקי הערעור
שפורטו בכתב או שנטענו בבית הדין.

)6

הדיון בערעור עד להכרעתו אינו מעכב ביצוע ההחלטה שעליה מערערים ,זולת אם הורה
בית הדין אחרת.

)7

כל צד מעוניין רשאי להיות מיוצג בפני ביה"ד על ידי בא כח מוסמך.
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)8

.8

החלטות בית הדין תינתנה בכתב ותודענה לצדדים.

דיון נוסף
א.

בכפוף לאמור להלן ,תהא לביה"ד סמכות לשבת בדיון נוסף בכל עניין שנדון בפני הרכב מהרכבי
בית הדין העליון.

ב.

כל בעל דין רשאי להשיג ,תוך  7ימים מיום שפסק הדין נודע לו ,בקשה לדין נוסף .במידה
ונשיאות בית הדין תקבע שיש מקום והצדקה לעריכת דיון נוסף ,יועבר העניין לבית הדין.

ג.

החליטה נשיאות בית הדין כי יש לקיים דיון נוסף ,כאמור לעייל ,תמנה הנשיאות הרכב בית דין
אשר ימנה לפחות חמישה שופטים ,באופן ששופט אחד לפחות מההרכב שימונה יהא יו"ר
ההרכב אשר נתן את פסק הדין בעניין שלגביו הוחלט על דיון נוסף.

ד.

להרכב בית הדין בדיון נוסף תהא הסמכות ליתן כל החלטה אשר תראה בעיניו והחלטתו
תהא סופית ומחייבת.

.9

הוצאה לפועל
החלטות בית הדין יוצאו לפועל על ידי הנהלת הוועד האולימפי או בכל דרך אחרת ,כפי שיחליט בית הדין
או הנשיאות ,הכל לפי העניין.

.10

תוקף ,תחולה ושינויים
א.

לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י האסיפה הכללית של הוועד האולימפי.

ב.

תקנון זה יחול על כל חברי הוועד האולימפי ועל כל הספורטאים וממלאי התפקידים לרבות
מאמנים במשלחות של הוועד האולימפי למשחקים האולימפיים ולמשחקים אזוריים (להלן:
"הסגל האולימפי")

ג.

האסיפה הכללית של הוועד האולימפי רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה ,ברוב של 2/3
מהנוכחים המצביעים באסיפה הכללית בה נתקיים הדיון בתיקון התקנון.
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נספח ב'
תקנון וועדת המשמעת של הוועד האולימפי בישראל
.1

תוקף תחולה ושינויים
א.

לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת הוועד האולימפי בישראל (להלן" :הוועד
האולימפי") בישיבתה מיום .29.4.07

ב.

)1

תקנון זה יחול על כל חברי הוועד האולימפי ועל כל הספורטאים וממלאי התפקידים
בוועד האולימפי ,לרבות מאמנים במשלחות של הוועד האולימפי למשחקים
האולימפיים ולמשחקים אזוריים (להלן" :הסגל האולימפי").

)2

תקנון זה יחול על הספורטאים וממלאי התפקידים לרבות מאמנים הנכללים בסגל
האולימפי ואו מקבלים תמיכה מהוועד האולימפי.

ג.

הנהלת הוועד האולימפי רשאית להחליט על שינויים לגבי כל סעיף וסעיף של תקנון זה ברוב
שלא יפחת מ 2/3-ממספר חברי ההנהלה הנוכחים והמצביעים בישיבה בה נתקיים הדיון בתיקון
התקנון.

.2

וועדת המשמעת
א.

בחירה ,הרכב וסמכויות
חברי וועדת המשמעת יבחרו אישית ע"י הנהלת הוועד האולימפי ,בהחלטה ברוב רגיל .מספר
חברי וועדת המשמעת לא יפחת מ 3-ולא יעלה על .5
)1

חברי וועדת המשמעת חייבים להיות משפטנים.

)2

ישיבה של וועדת המשמעת תהיה חוקית אם נכח ופסק בה חבר אחד כדן יחיד.
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)3

הובא עניין בפני דן יחיד ומצא כי מן הראוי שהדיון יתקיים בפני הרכב מורחב ,יצורף
חבר נוסף או חברים נוספים של וועדת המשמעת להרכב והדיון יתקיים ו/או ימשך בפני
ההרכב המורחב.

)4

וועדת המשמעת רשאית להזמין ,למסירת עדות ולחקירה ,כל ספורטאי ,עסקן ,שופט,
מאמן ,נציג קבוצה ,ממלא תפקיד בוועד האולימפי ומשקיף ,לפי שיקול דעתה ,ועל
המוזמן להופיע ,במועד שנקבע ,כמפורט בהזמנת וועדת המשמעת .וועדת המשמעת
רשאית לפסוק הוצאות לכל אחד מהמוזכרים לעיל.

)5

לא הופיע הנאשם ,רשאית וועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו ולפסוק לפי החומר
הנמצא בפניה בהעדרו.

)6

פסקי הדין של וועדת המשמעת יכנסו לתוקפם במועד חתימתם ע"י חברי וועדת
המשמעת ,או בכל מועד אחר אשר ייקבע ע"י וועדת המשמעת בפסק הדין.

)7

)8

הוגש ערעור על פסק דין של וועדת המשמעת לא תשנה עצם הגשתו את חובת רצוי
העונש ,אשר ישאר בתוקפו עד אשר יבוטל או ישונה ע"י ביה"ד העליון ,אלא אם וועדת
המשמעת החליטה אחרת.
בכפוף לסמכות ביה"ד העליון ,וועדת המשמעת הינה ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה
ואין בסמכותו של מוסד או גוף כלשהו להתערב בהם ופסקי הדין הניתנים על ידה אינם
טעונים אישור.

)9

המוסד היחידי אשר מוסמך לשנות או לבטל פסק דין של וועדת המשמעת הינו ביה"ד
העליון ,הרשאי לדון בעניין ,לאחר שיוגש לו ערעור כחוק.

)10

וועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הפרוצדורה השונים הנהוגים במערכת המשפט של
מדינת ישראל.

)11

וועדת המשמעת תדון בכל תלונה ,אשר תגיע אליה ,באחת הדרכים הבאות:
א)

ע"י הנהלת הוועד האולימפי.

ב)

ע"י ראש המשלחת או נציג הוועד האולימפי שיצא עם ספורטאי או בקבוצת
ספורטאים למשחק או למשחקים או תחרויות בחו"ל .תלונה כזו תבוא בפני
וועדת המשמעת; לפי החלטת הנהלת הוועד האולימפי או נשיאות הוועד
האולימפי או היועץ המשפטי של הוועד האולימפי.

ג)

ע"י היועץ המשפטי של הוועד האולימפי לפי שיקול דעתו וכתוצאה מהתנהגות
ספורטאי ,קבוצה או ממלאי תפקידים בוועד האולימפי.

25

)12

ב.

ד)

ע"י היועץ המשפטי של הוועד האולימפי לפי שיקול דעתו וכתוצאה
מהתנהגותם של בעלי תפקידים בנבחרת או במשלחת הספורט.

ה)

ע"י מוסדות שיפוטיים של הוועד האולימפי בגין עבירות שנתגלו או שנעברו
במהלך הדיונים.

לוועדת המשמעת תהיה סמכות להטיל חובות וחיובים שונים בנוסף ו/או במקום עונש.

הוראות כלליות
)1

וועדת המשמעת תתכנס במשרדי הוועד האולימפי לפי הצורך.

)2

התנהגות הנאשמים והעדים המופיעים בפני וועדת המשמעת או בית הדין העליון
חייבת להיות התנהגות הולמת ,וכל סטייה מהתנהגות מקובלת תחשב כבזיון הוועדה
או ביה"ד ותיענש בהתאם.

)3

.3

וועדת המשמעת תשתדל לסיים את הדיון בכל אשמה ,אשר הובאה בפניה ,בישיבתה
הראשונה .אולם ,בכל מקרה שהוועדה תראה כהכרחי ,לפי שקול דעתה ,לדחות את
הדיון או את המשכו למועד אחר ,תוכל לעשות כן והרשות בידה ליתן ,במקרה כזה,
החלטות ביניים ,כפי שתמצא לנכון.

נוהל
א.

ב.

הגשת התלונה
)1

וועדת המשמעת תדון עפ"י כתב אישום אשר יוגש ע"י היועץ המשפטי של הוועד
האולימפי.

)2

כתב האישום יציין את סעיפי האישום של תקנון המשמעת שבעטיים מובא הנאשם
לדין.

סמכות היועץ המשפטי על עבירות שנודעו באיחור
ליועץ המשפטי של הוועד האולימפי תהיה סמכות ,לפי שיקול דעתו ,להגיש תביעות על עבירות
שנודעו באיחור עפ"י תלונה או תלונות של ספורטאי או חבר הוועד האולימפי או בכל דרך
אחרת.

ג.

שינוי סעיפי אישום
נדונה תלונה בפני וועדת המשמעת או ביה"ד העליון והוברר במהלך הדיון כי יש צורך לשנות את
סעיף האישום ,בין לקולא ובין לחומרה ,מוסמכים וועדת המשמעת או ביה"ד העליון לשפוט
עפ"י הסעיף האחר ,ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנת להתגונן בפני אשמה זו.
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ד.

הזמנה להופיע בפני וועדת המשמעת
)1

)2

)3

ה.

הזמנה הנשלחת לנאשם בדואר רשום ,לפחות  7ימים לפני ישיבת וועדת המשמעת ,או
במברק ,לפחות  48שעות לפני הישיבה ,תיחשב כחוקית ומחייבת.
חותמת הדואר על מסמך המשלוח של הדואר הרשום תקבע לגבי מועד משלוח ההזמנה
והוא הדין לגבי קבלה על משלוח המברק.

הזמנה לספורטאי או למאמן או לבעל תפקיד בקבוצה תשלח אליו באופן ישיר או
באמצעות קבוצתו ,ויראו את משלוח ההזמנה לקבוצה כאילו נשלחה ישירות לנאשם.

ייצוג הצדדים בפני וועדת המשמעת
)1

ספורטאי ,מאמן ,עסקן או ממלא תפקיד נגדו מוגש כתב אישום חייב להופיע לישיבת
וועדת המשמעת אליה יוזמן ישירות או באמצעות קבוצתו.
במקרה של אי הופעתו ,תידון התלונה ויינתן פסק דין בהעדרו ,אלא אם תחליט וועדת
המשמעת אחרת ,לפי שיקול דעתה.

ו.

ז.

)2

כל נאשם רשאי להיות מיוצג בפני וועדת המשמעת ע"י עו"ד ,בנוסף לנוכחותו האישית.

)3

הוועד האולימפי יהיה מיוצג בפני וועדת המשמעת ע"י היועץ המשפטי של הוועד
האולימפי או ב"כ.

הופעת ושמיעת עדים
)1

עדים יוזמנו להופעה בפני וועדת המשמעת ע"י הוועד האולימפי עפ"י החלטת וועדת
המשמעת ו/או עפ"י בקשתו של היועץ המשפטי של הוועד האולימפי.

)2

על הנאשמים לדאוג לכך שכל העדים ,שברצונם להשמיע בפני וועדת המשמעת ,יופיעו
לישיבה הראשונה הקבועה לדיון בעניינם.

סדרי הדיון בפני וועדת המשמעת
)1

הקראת כתב האישום בפני הנאשם.

)2

שאלה לנאשם אם הוא מודה באשמה אם לאו.

)3

במקרה של הודאה באשמה ,תינתן לנאשם הזכות להשמיע טענותיו לגבי נסיבות
המקרה העשויות או עלולות להשפיע על מידת העונש.
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)4

במקרה של אי הודאה באשמה ,ישמע הנאשם לגבי נסיבות המקרה העשויות או עלולות
להשפיע על מידת העונש ,באם יורשע.

)5

בכל שלב משלבי הדיון יכולה וועדת המשמעת לשמוע עדותם של עדים שונים או ליתן
כל החלטה בקשר לעדים כמפורט בסעיף ו' דלעיל.

)6

במהלך הדיון ירשם פרוטוקול ובו יצוינו עיקרי הדברים שנאמרו בדיון בפני וועדת
המשמעת.

)7

במהלך הדיון תהיה וועדת המשמעת רשאית ליתן כל החלטת ביניים ,כפי שתיראה לה.

)8

עם תום הדיון יינתן פסק הדין ,דהיינו הכרעת הדין וגזר הדין ,בכפוף לאמור להלן
בסעיף ח'.

)9

ח.

פסקי דין
וועדת המשמעת תתן את פסק הדין מיד עם תום הדיון או במועד אחר.
)1
)2

באם הנאשם היה נוכח בדין המשמעתי ,פסק הדין יוקרא בנוכחות הנאשם או יודע לו
למחרת הדיון במשרדי הוועד האולימפי או ישלח אליו בדואר רשום ,ותחולנה במקרה
כזה ,הוראות סעיף ה' דלעיל בקשר למסירה ע"י הדואר.

)3

פסק הדין יכלול את תמצית נימוקי וועדת המשמעת בקשר להכרעת הדין ולגזר הדין.

)4

במקרה של הרשעה עפ"י הודאה באשמה ,יכלול פסק הדין רק את תמצית וועדת
המשמעת בקשר לגזר הדין.

)5

ט.

וועדת המשמעת תהיה מוסמכת לקבוע סדרי דיון אחרים ,כפי שיראו לה ,בהתאם
לנסיבות המקרה.

וועדת המשמעת תהיה רשאית ליתן החלטה ,בקשר להכרעה הדין ו/או לגזר הדין
במועד מאוחר יותר.

ערעורים
הוועד האולימפי רשאי לערער על כל החלטה של וועדת המשמעת בכל מקרה של זיכוי
)1
ו/או בכל מקרה שהעונש שנגזר ע"י וועדת המשמעת ,אינו הולם לדעת הוועד האולימפי,
את חומרת העבירה.
)2

הורשע ספורטאי או ממלא תפקיד ע"י וועדת המשמעת תעמוד לו זכות ערעור על פסק
הדין ,בתוך המועד הקבוע להלן בתקנון זה.
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)3

כל ערעור יוגש בכתב ,ב 5 -עותקים ,ויהיו בו נימוקים מלאים להצדקת הערעור .לערעור
יצורף העתק ההחלטה עליה מוגש הערעור.

)4

ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי הוועד האולימפי תוך  14ימים מיום מתן פסק
הדין או מהיום שלאחר הדיון המשמעתי ושבו הודע לנאשם פסה"ד .אולם ,באם
הנאשם נכח בדיון המשמעתי ופסק הדין ניתן במועד אחר ונשלח אליו בדואר ,בתוך 10
ימים מיום המשלוח בדואר ,ייראו את פסק הדין כאילו נמסר לנאשם ,בהתאם להוראת
סעיף ד' דלעיל בקשר למסירה ע"י הדואר.

)5

ערעור ייחשב כחוקי באם יגיע למשרדי הוועד האולימפי במשך התקופה הנ"ל בצירוף
דמי הערעור ,כפי שיקבעו מפעם לפעם ,ע"י הוועד האולימפי.

)6

ערעור המגיע למשרדי הוועד האולימפי לאחר התקופה של  14ימים ,כמוגדר לעיל ,או
ללא דמי ערעור כאמור לעיל ,יהא בטל ומבוטל ,זולת באם יוארך המועד להגשתו
כמפורט בסעיף  7להלן.

)7

.4

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור תוגש עם כל הנימוקים לתמיכה בה וחברי נשיאות
ביה"ד העליון יחליטו ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,אם להיעתר לבקשה ,לאחר שיקבלו
את תגובת היועץ המשפטי של הוועד האולימפי לבקשה ,באם ימצאו לנכון לעשות כן.

הגדרות ופירוטים
א.

אי ידיעת התקנות
אי ידיעת התקנות ,בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של הוועד האולימפי ,לא תשמש
צידוק או הגנה.

ב.

מעשה בלתי ספורטיבי
מעשה בלתי ספורטיבי  -כל מעשה או ניסיון להשגת יתרון לקבוצה או לספורטאי בדרך בלתי
ספורטיבית כדלקמן:
)1

שידול או פיתוי עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן להשפיע על תוצאות כל תחרות
ספורטיבית (להלן "תחרות") ע"י מעשה או הימנעות ממעשה העלול לגרום להכשלת
הקבוצה או ספורטאי בתחרות או בכל דרך אחרת.

)2

ניסיון לשידול או פיתוי עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן להשפיע על תוצאות תחרות ע"י
מעשה או הימנעות ממעשה על העלול לגרום להכשלת קבוצה או ספורטאי בתחרות או
בכל דרך אחרת.

)3

הסכמה על עסקן ו/או ספורטאי ו/או מאמן לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה
העלול לגרום להכשלת קבוצה בתחרות או בכל דרך אחרת.
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.5

)4

מעשה או מחדל אחר מכל סוג שהוא שהביא בפועל להכשלת קבוצה או ספורטאי
בדרך בלתי ספורטיבית.

)5

מתן שוחד ו/או קבלת שוחד בכסף או בשווה כסף על מנת להשיג יתרון בלתי מוצדק.

)6

ניסיון למתן שוחד ו/או ניסיון לקבלת שוחד ,בכסף או בשווה כסף על מנת לנסות
להשיג יתרון בלתי מוצדק.

רשימת העבירות
א.

התנהגות בלתי ספורטיבית
התנהגות בלתי ספורטיבית של ספורטאי או ממלאי תפקיד ו/או התנהגות בלתי הולמת.

ב.

ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים
ביזוי מוסד ממוסדות הוועד האולימפי ו/או וועדה מוועדות הוועד האולימפי ואו ממלאי תפקיד
בוועד האולימפי בעת מלוי תפקידם ,בכל דרך שהיא ,לרבות; ביטוי גס ,איומים  -תנועות
מעליבות ,הפרת סדר או התפרעות.

ג.

ביזוי בית הדיון
ביזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיים של הוועד האולימפי לרבות:
)1

הפרת הסדר או התפרעות או התנהגות לא נאותה בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.

)2

פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד מחברו ו/או אחד
ממלאי התפקידים בו ,וזאת בין בע"פ ובין בכתב ובין באמצעי התקשורת למיניהם.

)3

אי קיום ו/או אי ציות להחלטה או הוראה או פסק דין של מוסד שיפוטי ,לרבות אי
ביצוע תשלומים שחויב בהם.

)4

אי הופעה למתן עדות או לחקירה עפ"י הזמנת וועדת המשמעת או ביה"ד העליון.

)5

מתן עדות שאינה דברי אמת ,וזאת ביודעין או שלא בתום לב.

)6

מתן תצהיר או הגשת תצהיר שהאמור בו אינו דברי אמת ,וזאת ביודעין או שלא בתום
לב.

ד.

אי התייצבות למתן עדות
אי התייצבות למתן עדות או לחקירה בפני וועדת המשמעת או ביה"ד העליון עפ"י בקשת הוועד
האולימפי או היועץ המשפטי.

ה.

מעשה בלתי ספורטיבי
מעשה בלתי ספורטיבי – כהגדרתו בפרק הגדרות ופירוטים של תקנון זה.
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ו.

הפרת חובה ואי קיום הוראה מחייבת
הפרת חובה המוטלת ע"י הוועד האולימפי ו/או ע"י וועדה מוועדותיו ו/או הנהלת המשלחת
האולימפית ו/או אי מילוי אחר הוראה מהוראות תקנוני הוועד האולימפי ו/או אי מילוי הוראה
מפורשת שניתנה ע"י מוסד ממוסדות הוועד האולימפי.

ז.

שימוש בסמים ממריצים
שימוש בסמים ממריצים אסורים כהגדרתם בקוד העולמי של .Anti-Doping

.6

ח.

סיוע לשימוש בסמים ממריצים
סיוע לשימוש בסמים ממריצים ע"י מתן הוראה לשחקן או לשחקנים להשתמש בסמים
ממריצים ו/או התעלמות ביודעין מאיסור שימוש בסמים ממריצים ע"י שחקן או שחקני קבוצה.

ט.

אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים
אי התייצבות לבדיקת שימוש בסמים ממריצים ו/או סירוב להיבדק בדיקת שימוש בסמים
ממריצים עפ"י הוראה מטעם מוסד מוסמך של הוועד האולימפי.

י.

ניסיון לביצוע עבירה
כל ניסיון לעבור אחת או יותר מהעבירות המפורטות לעיל דינו כדין ביצוע עבירה.

יא.

אי מילוי אחר נהלים שנקבעו ע"י הוועד האולימפי הבינלאומי או התאחדות הספורט הבינ"ל
ביחס לסמים ממריצים אסורים.

רשימת העונשים (פרט)
נאשם ,שיורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות עפ"י תקנון זה ,יהא צפוי להיענש באחד או יותר
מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:
נזיפה.
א.
ב.

תשלום פיצויים.

ג.

קנס כספי.

ד.

איסור מילוי תפקיד בוועד האולימפי או במוסד ממוסדותיו לתקופה החל מחודש ימים ועד
לצמיתות.

ה.

הרחקה מפעילות ספורטיבית ,בכל מסגרת של הוועד האולימפי ,לתקופה מחודש עד  5שנים.

ו.

הרחקה מפעילות ספורטיבית ,בכל מסגרת של הוועד האולימפי ,לצמיתות.
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