
 

 

 
 
 
 

 תקנון המשמעת של איגוד השייט בישראל
 

 תחולה
 
 איגוד השייט עמותה: תקנון זה יחול על כל הקבוצות והאגודות החברות והמסונפות ל .1

 (."האיגוד" –להלן בישראל )          
 

 הרכב 
 
 , נבחרים על ם, ויושבי הראש שלההעליון, חברי בית הדין בית הדין המשמעתיחברי  .2

 ידי הנהלת האיגוד, בהתאם להוראות תקנון האיגוד.          
 

 נוהל  – קובלנה משמעתית
 
 (, על "הנילון" –להלן )ה זכנגד מי שכפוף להוראות תקנון בכתב, אשר תוגשנה  ,קובלנות .3

 ., תידונה על ידי בית הדין המשמעתיידי האיגוד, או בא כח האיגוד          
 
 חודשים מעת שנודע לאיגוד על  12לאחר חלוף  משמעתי,לבית הדין ה לא תוגש קובלנה .4

 מעשה או מחדל המהווה לכאורה הפרת משמעת לפי הוראות תקנון זה.           
 
 קובלנות, וכל המסמכים המוגשים על ידי מי מהצדדים לקובלנה, יוגשו באמצעות  .5

 על ידי יושב ראש האיגוד.  מזכיר בית הדין המשמעתי. מזכיר בית הדין המשמעתי ימונה          
  מזכיר בית הדין המשמעתי, יכול שיהיה עובד האיגוד.          
 שמו של מזכיר בית הדין המשמעתי, כתובתו להגשת מסמכים ומספר הטלפון שלו,               
 יימסרו מיידית לכל דורש, על ידי מזכירות האיגוד, בשעות העבודה המקובלות.          

 
 תפרט את שם הנילון, כתובתו תוגש בחמישה עותקים. הקובלנה תוגש מודפסת, לנה קוב .6

 ההתאגדות שלו, תתאר את המעשים ו/או המחדלים  ומספר תעודת הזהות או          
 המיוחסים לו, ותציין במפורש מהן העבירות המשמעתיות שהנילון מואשם בהן בהתאם           
 , ומספרי הסעיפים שהופרו , אילו הוראות של תקנון זה הפר הנילוןלהוראות תקנון זה          
 .בתקנון זה          

 
 תיעשה  בין החלטה ובין הודעה פרוצדוראלית, המצאת קובלנה וכל מסמך שהוא, .7

 במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני.           
 
 הומצאה לו. המועד בו מ ימים  עשרה הנילון יהיה רשאי להגיב בכתב על קובלנה, בתוך .8
 
 נילון לא יהיה רשאי לטעון סיכון כפול, גם במקרה והוגש נגדו הליך פלילי בבית המשפט  .9

 בישראל או הליך אחר כלשהו בכל ערכאה אחרת, ובכלל זאת הליך אזרחי, בגין אותו           
 מעשה או מחדל נשוא הקובלנה.           

 
 יקבע את הרכב בית הדין, לגבי כל קובלנה, לאחר שהועבר  יו"ר בית הדין המשמעתי, .10

 אליו העתק הקובלנה.           
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 בית הדין המשמעתי ידון בקובלנות על ידי דיין דן יחיד, אלא אם החליט יו"ר בית הדין  .11

 המשמעתי, בהחלטה בכתב, שבית הדין המשמעתי ידון בהרכב של שלושה דיינים.           
 במקרה זה ייקבע יו"ר בית הדין, את אחד הדיינים כאב בית הדין. אב בית הדין ינהל           

 את הדיונים בקובלנה.          
 

 הודעה על מועד הדיון הראשון בקובלנה, ומקום הדיון, תישלח לצדדים לקובלנה על ידי  .12
 הדיין שנקבע, או אב בית הדין אם נקבעו שלושה  דיינים.           

 
 דיוני בית הדין המשמעתי יתקיימו במשרדי האיגוד, או במקום אחר, הנמצא במרחק  .13

 פי החלטת הנהלת האיגוד.-, וזאת, עלק"מ ממשרדי האיגוד 10שאינו עולה על           
 

 נהלי הדיון בבית הדין המשמעתי
 

 הנהוגים  ןבית הדין המשמעתי כפוף להוראות תקנון זה, ואינו כפוף להוראות סדרי הדי .14
 והדיון, ככל  בית הדין המשמעתי יקבע את סדרי הדין במערכת בתי המשפט בישראל.          
 שאינן סותרים הראות תקנון זה.           

 
 דיוני בית הדין המשמעתי יתקיימו ככל האפשר בסמיכות מועדים, ובמידת האפשר  .15

 יתנהלו מידי יום עד תומם.          
 
 רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, בלבד. נילון  .16
 

 על הנילון להתייצב בעצמו בכל הדיונים בבית הדין המשמעתי, בין אם הוא מיוצג בין  .17
 אם לאו.         

 
 ידי הדיין היושב לדין, או אב בית הדין. -הדיון בקובלנה ייפתח בהקראתה לנילון, על .18

 בתום הקראת הקובלנה, חייב הנילון להשיב באם הוא מודה באמור בקובלנה או באיזה           
 חלק ממנה, או האם הוא כופר באמור בקובלנה.          

 
 פיה הוא מוצא -באם הודה הנילון באמור בקובלנה, יתן בית הדין המשמעתי החלטה על .19

 שו כפי שימצא בית הדין לנכון.את הנילון אשם, ואחר כך יגזור את עונ          
 

 בכל שלב יהיה הקובל רשאי לבקש לשנות ולתקן את כתב הקובלנה, בין להחמיר ובין  .20
 , ובלבד שניתנה לנילון הזדמנות הוגנת להתגונן בפני כתב הקובלנה המתוקן.להקל          

 בלנה.כפר הנילון באמור בכתב הקובלנה, כולו או חלקו, יתקיים הדיון בקו .21
 

 תחילה יביא הקובל את עדיו.  .22
 
 עם תום הבאת עדי הקובל, יכריז הקובל "אלו עדי", והנילון יהיה רשאי להביא את  .23

 עדיו. סדר הבאת הראיות יסתיים עם הכרזת הנילון או בא כוחו "אלו עדי".          
 

 ל ידי הצד השני או העדים יעידו בחקירה ראשית, ולאחר מכן ייחקרו בחקירה נגדית ע .24
 בא כוחו.           

 
  עד שלא העיד עדיין לא יהיה נוכח באולם הדיונים, בשום שלב שהוא. .25
 

 לבקשת אחד הצדדים, יהיה בית הדין המשמעתי יהיה רשאי, להזמין למסירת עדות, כל  .26
  ן כל עובד איגודספורטאי וכל אדם אחר הכפוף לתקנון האיגוד ולתקנון משמעת זה, וכ          
   או ממלא תפקיד באיגוד, בין תפקיד בשכר , בין אם לאו.          

 
 דון באם לא הופיע הנילון לדיון, ללא הצדק סביר בעיני בית הדין, רשאי בית הדין ל .27

 , אף ללא נוכחותו של הנילון. בעניינו          
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 את הדיון, ואחר כך יסכם הנילון.  הבאת הראיות, יהיה הקובל רשאי לסכם םלאחר סיו .28

 בית הדין רשאי לאפשר לקובל להשיב לסיכומי הנילון.          
 

 פה או בכתב בהתאם להחלטת בית הדין. -הסיכומים יהיו בעל .29
 

 פיה יזוכה הנילון או -לאחר סיכומי הצדדים, ייתן בית הדין את הכרעת הדין בכתב, על .30
 , כפי שימצא לנכון. הכרעת בגזר דין נילון, יטיל עליו בית הדין עונשיורשע. הורשע ה          
 , תהיה פסק בגזר הדין הדין המזכה, או הכרעת הדין המרשיעה יחד עם העונש המוטל          
                                                               פסק הדין ינומק על ידי בית הדין המשמעתי.                                                    הדין.           
 פסק הדין יודפס.           
 הדיינים היושבים בדין יחתמו על פסק הדין.          
 פסק הדין יכול שיינתן בנוכחות הצדדים, ויכול שיינתן בהעדרם. 

 
 ת ביניים, כפי שימצא במהלך דיון בקובלנה, רשאי בית הדין המשמעתי ליתן החלטו .31

 . אלה, אלא במסגרת ערעור על פסק דיןלא ניתן לערער על החלטות ביניים לנכון.           
 

 יירשמו, יודפסו או . הדיונים בבית הדין המשמעתי יירשמו פרוטוקולים של דיונים .32
 הפרוטוקולים  יוקלטו ויתומללו על ידי גוף מקצועי, שימונה על ידי מזכיר בית הדין.         
 יירשמו וייערכו בהתאם להנחיית הדיין יושב בדין, או אב בית הדין בעת הרכב של          
 שלושה דיינים. הפרוטוקולים יימסרו לצדדים.           

 
 ערעור לבית הדין לערעורים אינו מעכב ביצועו של עונש שהוטל, אלא אם עיכב בית הדין  .33

 שעות מעת היוודע לו פסק  48את העונש לבקשת הנילון שהוגשה בתוך המשמעתי עצמו           
 הדין, או באם  עיכב בית הדין לערעורים את ביצוע העונש, לפי בקשת נילון שהוגשה           
 שעות מעת היוודע לו החלטת בית הדין המשמעתי בבקשה לעיכוב  48-לא יאוחר מ          
 העונש.            

 
 , לגבי ים היושבים בדין, יקבעו מי רשאי ומי אינו רשאי להיות נוכח בעת הדיוניםהדיינ .34

 מי שאינו נמנה על הצדדים או מייצגיהם. בית הדין יהיה רשאי להורות לכל אדם שלא           
 להיכנס לאולם הדיונים.           

 
 ספורטאי בטרם  זמנית שהוטלה על בית הדין המשמעתי דן גם בערעורים על השעייה .35

 בערעור כזה יהיה בית הדין רשאי לזמן את מי מהצדדים או עדים, אם . הגשת קובלנה          
 ימצא כי יש צורך בכך, ויהיה רשאי ליתן החלטתו גם ללא שמיעת מי מהצדדים או           
 שמיעת עדים.            
 פורטיבית בטרם הגשת החלטת בית הדין המשמעתי בערעור על השעייה מפעילות ס 
 קובלנה, תינתן, ככל האפשר, בסמוך למועד הגשת הערעור.          

 
 ערעורים לבית הדין לערעורים

 
 על פסקי דין של בית הדין המשמעתי, ועל החלטותיו בערעור על השעייה זמנית בטרם  .36

 בית הדין לערעורים. בית הדין העליון, בשבתו כהגשת קובלנה, ניתן לערור, בזכות, ל          
 

 .למזכיר בית הדיןמודפס ובחמישה עותקים, ערעור לבית הדין לערעורים יוגש  .37
 החלטה על או  ,ימים מהמועד בו נודע למערער על פסק דין 14-לא יאוחר מהערעור יוגש           
 בערעור על השעייה זמנית בטרם הגשת קובלנה.           
 העתק פסק הדין או ההחלטה עליהם מוגש הערעור. לערעור יצורף          

 
 ערעור שהוגש באיחור לא יתקבל, אלא בהחלטת יושב ראש בית הדין לערעורים,      .38

 ומטעמים מיוחדים שיירשמו.           
 
 מזכיר בית הדין המשמעתי, יהיה גם מזכיר בית הדין לערעורים. .39
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 בפני הרכב של שלושה דיינים, שייקבעו על ידי יושב ערעור בבית הדין לערעורים יישמע  .40

 לגבי כל ערעור וערעור לחוד. יושב ראש בית הדין לערעורים  ראש בית הדין לערעורים,          
 את אב בית הדין שינהל את הדיונים בערעור.יקבע גם           

 
 בית הדין לערעורים כפוף להוראות תקנון זה, ואינו כפוף להוראות סדרי הדין     .41

 הנהוגים במערכת בתי המשפט בישראל. בית הדין לערעורים יקבע את סדרי הדין           
 ראות תקנון זה. וסותרים ה םוהדיון, ככל שאינ          

 
 ר תחילה ואחריו את המשיב  בית הדין לערעורים ישמע את הצדדים, את המערע .42

 פסק  בערעור, ישמע את סיכומיהם בזה הסדר, ויתן אחר כך את פסק הדין בערעור.          
 הדיינים בבית הדין לערעורים יחתמו על פסק הדין.פסק הדין יודפס.  הדין יהיה מנומק.          

 
 לטה פה אחד על ידי כל בבית הדין לערעורים לא יישמעו עדים כלל, אלא אם ניתנה הח .43

 הדיינים, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.         
 פי -בבית הדין לערעורים לא תותר הבאת ראיות או הגשת מסמכים כלשהם, אלא על         
 . צד אשר יגיש החלטה מיוחדת שתינתן על ידי בית הדין לערעורים, מטעמים מיוחדים         
 לעשות כן, המסמך יוצא מהתיק, ולא יותר לו עוד להגיש את מסמך בטרם הותר לו          
 המסמך בשום מקרה ובשום דרך.         

 
 בית הדין לערעורים רשאי לאשר פסק דין או החלטה של בית הדין המשמעתי, במלואה  .44

 או בחלקה,  רשאי לבטלה במלואה או בחלקה, רשאי לשנותה, ורשאי להחזיר את הדיון           
 לכל ענין ונושא כפי שימצא בית הדין  וביןלעניין מסויים בין לבית הדין המשמעתי,           

 לערעורים לנכון. בית הדין לערעורים רשאי להקל בעונש או להחמיר בעונש, אף אם לא           
 התבקש לעשות כן.          

 
 ים יוקלטו ויתומללו על ידי . הדיונבבית הדין לערעורים יירשמו פרוטוקולים של דיונים .45

 הפרוטוקולים יירשמו וייערכו בהתאם  גוף מקצועי, שימונה על ידי מזכיר בית הדין.           
 להנחיית אב בית הדין.            
 הפרוטוקולים יודפסו, ויימסרו לצדדים.            

 
 רכאה שהיא, לכל דבר יתן לערעור עוד, בכל ענפסק דין של בית הדין לערעורים אינו  .46

 ועניין, והוא סופי מהמועד בו ניתן.            
 

 הדיינים היושבים בדין, יקבעו מי רשאי ומי אינו רשאי להיות נוכח בעת הדיונים, לגבי  .47
 מי שאינו נמנה על הצדדים או מיצגיהם. בית הדין לערעורים יהיה רשאי להורות לכל           
 היכנס לאולם הדיונים.אדם שלא ל          

 
 אגרות

 
 או   ,החלטת השעייה לביטול או שינויספורטאי המגיש בקשה לבית הדין המשמעתי  .48

  שקל חדש. 300, ישלם כתנאי להגשה, אגרה בסך של שינוי ניקודהחלטה לעתירה כנגד           
 

 ן לערעורים על ספורטאי או חברת איגוד או צד מסונף לאיגוד המגיש ערעור לבית הדי .49
 שקל  450 בית הדין המשמעתי, ישלם כתנאי להגשת הערעור, אגרה בסךפסק דין של           
 חדש.          

 
 הנהלת האיגוד תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את סכומי האגרות.  .50
 

 עבירות והפרת משמעת
 

 בין אם נעשו או  ה,לעבירות ולהפרת משמעת שבגינן ניתן להעמיד לדין ולהגיש קובלנ .51
 הינן: נחדלו בישראל או מחוצה לה,          
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 של חוקי תחרויות השייט של התאחדות  69התנהגות בלתי ראויה, כמובנה בחוק  )א( 
 (. יובהר כי ניתן יהיה להגיש "חוקי התחרויות" –להלן השיט הבינלאומית )                    
  69פי חוק -דין המשמעתי נגד ספורטאי, אף אם נקרא לשמיעה עלקובלנה לבית ה                    
 בתחרות שייט כלשהי, ואף אם  69האמור על ידי ועדת ערעורים הפועלת לפי חוק                     
  ניתן לו עונש כלשהו על ידי אותה ועדה.                      

 
 פעולה באלימות פיזית. )ב( 

 
 ה באלימות מילולית.קללות ו/או פעול )ג( 

 
 הוגנת  השפעה על תוצאות תחרות, או נסיון להשפיע על תוצאות תחרות, בדרך לא )ד( 

 או בדרך לא ספורטיבית.                    
 

 שימוש באיומים )ה( 
 

 פגיעה בטוהר המידות )ו(  
 

                    ענף השייטהעלבת ספורטאי אחר או בעל תפקיד ב זלזול אוביזוי, , פגיעה כלשהי      (ז) 
                    גורם כלשהו בקשר לענף השייט, בין אם גורם השייך לענף השייט ובין אםאו                    
 , בין אם הדבר נעשה ציבורי כלשהו, בין  ממשלתי בין עירוני ובין אחרגורם                    
 שייט או תחרויות שייט, ובין אם הדבר נעשה מחוץ למסגרת  במסגרת אימוני                   
 פה ובין בכתב, בין אם הדבר נעשה באופן ישיר ובין -, בין בעלהפעילות בענף השייט                   
 באופן עקיף, בין בנוכחות הנפגע ובין אם לא היה נוכח, ובכלל זאת פגיעה כאמור                    

 .באמצעות כלי תקשורת                   
 

 אי כיבוד המדינה (1) (ח) 
 פגיעה בסמלי המדינה. (2)
 פגיעה או העלבה של עובד מדינה או מוסד ציבורי.   (3)
 

 פגיעה כלשהי או ביזוי או זלזול במוסד ממוסדות האיגוד (ט)
 

 ון כדי להשיג יתראו טובת הנאה או נסיון למתן שוחד או טובת הנאה, מתן שוחד  (י) 
 כלשהו או הישג או מטרה כלשהי בענף השייט, במישרין או בעקיפין.                    

 
 פי חוקי מדינת ישראל, שנסתיימה בהרשעה.-עבירה פלילית על (אי) 

 
 ., או נסיון להכשילספורטאי אחר או בעל תפקיד כלשהו להכשלה בכוונה ש  (בי) 

 
 שימוש שלא כדין בציוד של אחריםפגיעה בזדון בציוד של אחרים, או  )יג( 

 
 בדברי מרמה או שקר כדי להשיג מטרות באופן או נסיון לעשות שימוש שימוש  (די)

 לא חוקי או באופן הנוגד את הוראות ורוח חוקי התחרויות, בין במעשה ובין                     
 במחדל, ובין באמצעות אחרים.                    

 
 וכנתהתנהגות מס (טו)
 
 הפרת סדר (זט)
 
 ., או נסיון לעשות מעשה בלתי ספורטיביהתנהגות בלתי ספורטיבית (זי)
 
  , בין ראש קבוצהאי ציות לבעל תפקיד בענף השייט, בין מאמן, בין מנהל מקצועי (חי)

 ציות לבעל תפקיד כלשהו שאינו מענף השייט, אך קשור  , או איובין כל גורם אחר                    
  לאירוע כלשהו בענף השייט.          
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 אי התייצבות ספורטאי לאימון נבחרת, או אי התייצבות ספורטאי לארוע כלשהו  (טי)
 אליו נדרש להגיע.                      

 
 מתן עדות, בועדת בדיקה, בבית הדין המשמעתי חקירה או לאי התייצבות ל (כ)

 . (לערעורים ון )ובכלל זה גם בשבתו כבית דיןהדין העלי ובבית                    
 
 מתן עדות שקר בועדת בדיקה, בבית הדין המשמעתי ובבית הדין לערעורים.  (אכ)
 
 בזיון בית הדין המשמעתי או בית הדין לערעורים (בכ)
 

 אי ציות להוראה או החלטה או פסק דין של בית הדין המשמעתי או בית הדין  (ג)כ
 לערעורים.                    

 
 עבירה על הוראות הקוד האתי של איגוד השייט )כד(

 
 עבירה על הוראות התקנות נגד סימום של איגוד השייט העולמי ו/או הועד  (הכ)

 האולימפי, הישראלי והבינלאומי.                    
 
 עבירה על הוראות התקנות שהתקין איגוד השייט העולמי. (וכ)

 
 ול אדם אחר לעשות איזה מן המעשים ו/או הפעולות ו/או המחדלים עידוד או שיד (זכ)

 המהווים עבירות והפרות משמעת לפי תקנון משמעת זה.                    
 

 עונשים
 

 אחד או יותר,  לבית הדין המשמעתי ובית הדין לערעורים, יהיו רשאים להטיל כ .52
 מהעונשים הבאים:           

 
 נזיפה )א(  

 
 באופן ימת ובין פעילות כללית, בין יבין פעילות מסוהשעיה מפעילות בענף השייט,  )ב(

 בין בתנאים ובין שלא בתנאים, בין לפעילות בין בארץ ובין בחו"ל, מלא או חלקי,                     
  מסויימת ובין בכלל.                    

 
 ן לתקופה. הרחקה מפעילות בענף השייט, בין לצמיתות ובי )ג(
 
 , בין לצמיתות ובין לתקופה. בענף השייט איסור למלא תפקיד מסויים (ד)
 

 הפחתה או הוספה )לפי העניין( של נקודות שצבר ספורטאי בסדרה, בין בארץ ובין  )ה(
 בחו"ל.                    

 
 די כל אחד  או יותר מהעונשים דלעיל, כעונש על תנאי, כפי שייקבע התנאי על י )ה(

 בית הדין.                    
 

 כללי
 

 דיינים לא יקבלו מהאיגוד שכר עבור פעולותיהם, אלא החזר הוצאות אש"ל בלבד. .53
 

 ידי האיגוד ובין על ידי בית הדין המשמעתי או בית הדין -החלטות על השעייה, בין על .54
 איגוד, ויירשמו בספר משמעת לערעורים, וכל פסקי דין, יישמרו על ידי מזכירות ה          
 מיוחד, בו יצויין שם השייט, מספר תעודת הזהות שלו, המועדון או האגודה בה הוא           
 חבר, מהות העבירה, העונש שהוטל, תאריך העבירה, תאריך הטלת העונש ו/או           
 ההשעייה.          



 
 

 

 

f:\2018-דצמבר-העמותות-רשם-ידי-על-אושר-סופי-נוסח-משמעת-תקנון\המשמעת-תקנון\יטהשי איגוד.doc 

7 

 
 ה פתוח לעיון הציבור.ספר המשמעת יישמר במשרדי האיגוד, ויהי          

 
 שינויים בתקנון משמעת זה ייעשו על ידי הנהלת האיגוד. .55
 

 שינוי תקנון האיגוד לעניין  ימים מיום אישור 30תקנון משמעת זה יחול וייכנס לתוקפו  .56
 . זה, על ידי רשם העמותות          

 
 ידי הנהלת האיגוד.שינויים בתקנון המשמעת ייכנסו לתוקפם במועד בו אישרו על  .57
 
 .    התקנון, וכל שינוי שייעשה בו, ייחתמו על ידי יו"ר האיגוד.58

 
 
 
 
         ______________________ 
 גלעד אמיר                 

  יו"ר איגוד השייט בישראל                                                                                    
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