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 בישראל האמריקאי  פוטבולה התאחדות  -תקנון משמעתי 
 

האמריקאי בישראל אשר   הפוטבול מסגרות הוראות תקנון משמעת זה תחלנה על כל  

 נבחרת טורניר ובאחריות ההתאחדות לרבות כל ענף, ליגה,  

 המשמעתי  הדין בית: א חלק

ומסיים את תוקפם של כל תקנוני המשמעת של ליגות וענפי  תקנון משמעת זה מחליף    -  המשכיות .1
  המנהל   הועד  בהחלטת  שמונתה  המשמעת  ועדת  .2022באוגוסט    1-הפוטבול השונים החל מיום ה

  יושב .  התאחדות הפוטבול האמריקאי בישראל  של  למשמעת  הדין  בית  את   של ההתאחדות תהווה
 .  הדין בית  כנשיא ישמש האמור בתאריך המנהל הוועד י" ע שמונה המשמעת ועדת ראש

, ענף  תקנון  הפרת  שעניינן  משמעת  בתלונות  לדון  הדין  בית  של  תפקידו  - משמעתי  דין  בית  תפקיד .2
 ובקשר  במסגרת  ת ו/או מנהל הענף ו/או מנכ"ל ההתאחדומנהלי הליגות    והנחיות,  זה  משמעת  תקנון

 או, לשחקן קבוצה בין, לקבוצה קבוצה בין יחסים, טורניר, אימון, משחק לרבות, הליגות פעילות עם
 .ליגה, או בין שחקן לליגה ו/או ההתאחדות לבין קבוצה בין

   חבריו ומינוי המשמעת  משמעתי הדין בית הרכב .3

אשר יהא אחראי  ,  המנהל  הועד  ידי-על שמונה  משפטן  שהוא  הדין  בית  מנשיא  יורכב  הדין  בית .3.1
 בית   נשיא.  פעילות בית הדין, לרבות מינוי הרכב בית הדין, והכל בהתאם להוראות סעיף זה

 . הדין, זולת אם מינה אחר תחתיו בית כאב ישמש הדין

, בהם ישב פורטים להלן המ  ן בכל עניין בשבתו כדן יחיד, למעט מקרים מיוחדיםודי   ת הדיןבי .3.2
ולפי שיקול דעתו   בהתאם לענייןוהכל דיינים,  או יותר ביה"ד המשמעתי בהרכב של שלושה 

 .של נשיא בית הדין

בכל   דיון   לצורךאו יותר    קבועים  לא  דיינים  שניהרכב מיוחד בן    למנות  רשאי  הדין  בית  נשיא .3.3
 .  3.2  קטן בסעיף  כאמור עניין,

  באירוע  קשור  שהינו  שחקנים  או נציג  משפטן  בית דין אדם שאינולא יכהן כדיין בכל הרכב   .3.4
 ידי נשיא בית הדין.  -הדין, ואשר מונה על בית בפני שהובא

 .  דעות ברוב החלטותיו יקבליותר  וא  שלשה של במותב עלופה הדין בית .3.5

אחר    הוא   הדין   בית   מושב  מקום .3.6 מקום  בכל  דיונים  לעת  מעת  לערוך  רשאי  אך  ירושלים, 
 .בישראל לפי שיקול דעתו הבלעדית של נשיא בית הדין
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יכול לשמש כאב בית הדין, מכל סיבה שהיא, רשאי הועד   .3.7 במקרה שנשיא בית הדין אינו 
המנהל למנות משפטן אחר שישמש כאב בית דין וזאת מבלי לגרוע מכלליות סמכויותיו של 

 נשיא בית הדין.

     הדין בית סמכויות .4

 :  משמעתית תלונה בכל לדון  רשאי הדין בית .4.1

 ; בקבוצה רשום שאינו בשחקן מדובר אם אף, שחקן נגד ( א)
 ;  בקבוצה תפקיד בעל נגד ( ב)
 וכן, ; בקבוצה רשום שאינו בשחקן מדובר אם אף, שחקן עם  יחסיה שעניינה קבוצה נגד (ג)
 הליגה; וכן,  עם או אחרת קבוצה עם  יחסיה שעניינה קבוצה נגד (ד)
 התנהגות מי מאוהדיה. נגד קבוצה שעניינה  ( ה)

 . הליגה מנהל שנתן משמעתיות החלטות על בערעורים לדון הדין בית רשאי כן .4.2

,  נוסף  מידע  כל  מהם  לדרוש,  הליגה  גורמי   מבין  עדים  לזמן  הדין  בית  רשאי,  הליך  בכל .4.3

 .  הדין בית ביזיון בעוון הליגה מגורמי גורם כל שיענהול

   משמעתיים צעדים .5

או  תפקידים  בעלי,  שחקנים  כנגד  משמעתיים  בצעדים  לנקוט  מוסמך  הדין  בית .5.1  בקבוצה 

 בקבוצות.

,  מפעולה  הימנעות   או   לפעולה  דרישה,  אזהרה,  נזיפה  יכללו   שחקן  נגד   משמעתיים  צעדים  .5.2

- טורניר ההכנה, קדם:  משחקים  כולל)  תנאי-על  או  בפועל  הליגה  מפעילויות  שחקן  הרחקת

קנס כספי בהתאם לנזק שהוסב, ,  לצמיתות  או  זמן   לפרק(,  פגרהסיזן או  -פוסט  או   עונה,  עונה

 נסיבות  מכלול ואת העבירה חומרת את משקף לדעתה אשר אחר יעיל משמעתי צעד כל או

 .  העניין

 או   לפעולה  דרישה,  אזהרה,  נזיפה  יכללו   בקבוצה  תפקיד  בעל  נגד   משמעתיים  צעדים .5.3

 תנאי-על  או   בפועל  הליגה  או  הקבוצה  מפעילויות  תפקיד  בעל  הרחקת,  מפעולה  הימנעות

קדם:  משחקים  כולל) ההכנה,  פגרה-פוסט  או   עונה,  עונה-טורניר  או   או  זמן  לפרק(,  סיזן 

,או,  לצמיתות   לדעתה  אשר  אחר  יעיל  משמעתי  צעד  כל  קנס כספי בהתאם לנזק שהוסב 

 .  העניין נסיבות מכלול ואת העבירה חומרת את משקף

 משחק  או רדיוס  במשחק ביתי משחק  החלפת, אזהרה יכללו קבוצה נגד משמעתיים צעדים .5.4

,  מפעולה   הימנעות  או   לפעולה  דרישה,  טכני   הפסד,  יריבה  קבוצה  של  הביתי   במגרש  חוץ

 משמעתי  צעד  כל  או  קנס כספי בהתאם לנזק שהוסב,,  לצמיתות  או  לעונה  פעילות  הפסקת

  הדין   בית.   העניין   נסיבות  מכלול  ואת  העבירה  חומרת   את  משקף  לדעתה  אשר  אחר   יעיל
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  קבוצה  עם  שחקן  התקשרות  על  מגבלות  להטיל  או  שחקן  של  מעמדו  את  לקבוע  גם  מוסמך

 .  ולהיפך

 . סופיות תהיינה משמעתיים בעניינים  הדין בית קביעות, להלן 7  בסעיף באמור לפגוע מבלי .5.5

 דין   סדרי  .6

 כללי .6.1

 .  זה תקנון להוראות בכפוף, לעת מעת הדין בית נשיא ידי  על יקבעו הדין בבית הדין סדרי ( א)
מהירה  ( ב) להכרעה  ביותר  כמועילה  ההרכב  לחברי  שתיראה  בדרך  יתנהלו  הדין  בית  דיוני 

 ת. וצודק
,  הליגה הנחיות, זה משמעת תקנון, הענף תקנון  סמך עלמיטב שיקוליו  לפי יפסוק  הדין בית (ג)

  לפסוק  הדין בית רשאי, זאת עם. הטבעי הצדק וכלליההתאחדות, תקדימי בית הדין,  תקנון
 . החלטה של תוקף להם ולתת פשרה  הסדרי להציע, דעתו שיקול פי-על הצדק מן

  עם .  בגינן  ענישה  המשחק  שופטי  פסקו  אם  גם,  משחק  אגב,  בעבירות  לדון  רשאי  הדין  בית (ד)
 . העונש שיקולי  לרבות, בשיקוליו האמורה הענישה את בחשבון הדין בית יביא, זאת

 פה -בעל  שימוע  לבקש  רשאים  הצדדים.  התלונה  לנשוא  מקרה  בכל   תישמר  השימוע  זכות ( ה)
 .   הדין בית נשיא של דעתו לשיקול מסורה ההחלטה אך, הדין בית בפני

 

 : הדין לבית תלונה להגיש  זכאים- הגשת התלונה  .6.2

 ; הדין  בית שבסמכות המשמעתיים העניינים מנהל ענף, בכל ( א)
 ;  הדין בית שבסמכות המשמעתיים העניינים בכל, הליגה מנהל ( ב)
 ;  אחרת בקבוצה תפקיד בעל או אחרת קבוצה נגד קבוצה (ג)
 שיגיש   בבקשה  הליגה  למנהל  לפנות  או שופט רשאים  בקבוצה  תפקיד   בעל  שחקן,,  קבוצה (ד)

 ניתן  זה  לעניין  הליגה  מנהל  החלטות-על.  דעתו  שיקול  פי-על,  אחרים  בעניינים  תלונה
 .  הדין  בית בפני לערער

 

 אופן הגשת התלונה:  .6.3

תלונה תוגש לבית הדין בכתב )להלן, "כתב התלונה"(, באמצעות דואר אלקטרוני או אחר,   ( א)
 עם העתק לנילון, ובמקרה של שחקן עם העתק למנהל הקבוצה של הנילון.

קרות העבירה לכאורה המפורטת בה, כתב התלונה יוגש בסמיכות גבוהה ככל שניתן ל ( ב)
 ידי המתלונן. -חודשים מדבר התגלותה על 12-ובכל מקרה לא יאוחר מ

כתב התלונה יפרט את פרטי המקרה בציון מועד ומיקום התרחשותו, וניתן לצרף לו ראיות   (ג)
 .  תומכות כגון דו"ח שיפוט

  הנילון  כי, במיוחד חמורים במקרים,  לבקש  מגיש התלונה רשאי, כתב התלונה הגשת עם (ד)
- על  בדחיפות  תינתן  ההחלטה.  התלונה  לבירור   עד  משחקים  כולל  בליגה  מפעילות  יושעו

 .ביצועה את יעכב לא ההחלטה על ערעור. יחיד   כדן הדין  בית נשיא ידי
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עם קבלת כתב התלונה יבחן בית הדין את מורכבותה, באם לדחותה על הסף, או לקבלה  ( ה)
לדיון. במידה ובחר בית הדין לדון בתלונה ימסור הודעה בכתב לנילון ובה יפרט את פרק 

 להלן. )ג( 6.4הזמן הנתון לנילון להגשת כתב תשובה כמפורט בסעיף 
ית הדין לקבוע מעת לעת הנחיות נוספות בדבר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי ב (ו)

 אופן הגשת התלונה.
 

 כתב תשובה  .6.4

כתב  ( א) הגשת  באמצעות  כנגדו,  שיתקבל  תלונה  כתב  לכל  התגובה  זכות  שמורה  לנילון 
שעות מהגשת כתב התלונה, זולת אם קבע בית הדין פרק זמן   48תשובה לבית הדין תוך  

 אחר.
לרבות העובדות הנטענות   הנילון לאמור בכתב התלונה,כתב התשובה יכלול התייחסות   ( ב)

  בו, החוק הישים, והטיעון לעונש.
זמן  (ג) פרק  תוך  תגובה  כתב  להגיש  למתלונן האפשרות  תנתן  כתב התשובה  הגשת  עם 

 ידי בית הדין. -שייקצב לפי המקרה על
במקרה בו בחר נאשם שלא להגיב לכתב התלונה, לעובדות הנטענות בה, ואף לא לטעון  (ד)

טיעונים מקלים לעונש, רשאי בית הדין לפסוק בעניינו כאילו הודה באשמה המיוחסת לו, 
 וללא כל טיעונים מקלים. 

 

 הדיון  .6.5

בלוח   ( א) בהתחשב  סביר  זמן  פרק  תוך  לפתחו  הובא  אשר  בעניין  לדון  יתכנס  הדין  בית 
ומורכבות  המשחקים של הנוגעים לעניין, זמינות הדיינים, מועדי הגשת כתבי הטענות, 

 אישום הנידון. ה
  עניינים   של  וצודק  יעיל  בירור  להבטיח  מנת-על  הראיות  מדיני  לסטות  רשאי  הדין  בית ( ב)

 .  שיירשמו מטעמים, בפניו שהובאו
ראיות לדיון בבית הדין, יחליט בית הדין לפי שיקול דעתו אם לשמוע את  עדויות או הובאו  (ג)

 .העדויות או לקבל את הראיות ואם לאו
 

 החלטה .6.6

  גם ,  הרשעה  של  הדין, ובמקרה   הכרעת  לעניין   דינו   פסק  בית הדין את  ייתן   הדיון   בסיום ( א)

 של   ובמקרה,  הדין  בעלי  בתפוצת   הדין  בית ידי  -פסק הדין יפורסם בכתב על  .העונש  לעניין

 .קבוצתו למנהל גם שחקן
 

 הדין  בית החלטות על ערעור .7
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הליגה או מנהל   מנהל  ידי-על  משמעתית  החלטה  בעניינו  שניתנה  מי   הדין   לבית  לערער  זכאי .7.1

 . הענף

הדין, בכפוף לאישור    בית  מורחב של  מותב  בפני   ידונו  יחיד   דן  בידי  שנתנו  החלטות   על  ערעור .7.2

מ יאוחר  לא  הדין  בית  לנשיא  בכתב  שתוגש  ערעור  רשות  בקשת  של  הדין  יום    15-בית 

ובית הדין יידרש    בקשת הרשות לערעור תכלול את הנימוקים לערעור.  מפירסום פסק הדין

 יום ממועד הגשתה.  30להכריע בעניין הבקשה האמורה תוך 

יום מהחלטת מנהל    15-ערעור יוגש בכתב לבית הדין עם העתק למנהל הליגה לא יאוחר מ .7.3

 הליגה עליה מוגש הערעור. 

  הדין   בית  של  סופיות  החלטות  על  ערעור  כערכאת  ישמש  "אילת"   התאחדויות  של  הדין  בית .7.4

 .  חוק להוראת בכפוף וזאת

   ואכיפה פרסום .8

  החליט   אם  אלא,  הליגה  מנהל  ידי-על  הליגה  גורמי  לכל  ויופצו  יפורסמו   הדין  בית  החלטות .8.1

 .   הדין בית נשיא אחרת

למנכ"ל   ידווח  אשר,  הליגה  למנהל  מסורות  להן  ציות  אחר  ומעקב  הדין  בית  החלטות   יישום .8.2

 .  ברבעון פעם  לפחות אלה עניינים על הדין בית ההתאחדות ונשיא

המנהל, ובסמכותו במקרים אלו לנקוט   הועד  ידי-על  יטופלו  הדין  בית  החלטות  של  הפרות .8.3

 . לעיל 5כלפי מפר ההחלטה בכל אחד מהצעדים המשמעתיים המפורטים בסעיף 

 

 יכוסו,  הדין  בית  נשיא  של  שכרו  לרבות,  המנהל  הועד  ידי  על  שאושרו,  הדין  בית  הוצאות-   הוצאות .9

 . הליגות מתקציב

 

 משמעת  עבירות': ב חלק

 ועונשים  עבירות הגדרת .10

,  קבוצה,  שחקן   מצד  המנהל  הנחיות  או  זה  משמעת  תקנון,  הענף  תקנון  הוראות  של  הפרה  כל .10.1

 . הדין  בית של סמכותו בגדר הבאה משמעת עבירת מהווה בקבוצה תפקיד בעל או

בחשבון בית הדין, בין היתר, את תפקידו של בבואו לקבוע את עונשו של עובר עבירה ייקח   .10.2

 העבריין ועברו המשמעתי, חומרת העבירה ותוצאתה.
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הסמכות  לדין  עילה  המהוות  עבירות  תמצית  להלן,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .10.3  ,

 : המקרה לפיים המומלצים בגינן, עונשהו השיפוטית,

 הערות  מומלץ  עונש שיפוטית  סמכות העבירה  תיאור 

התייצבות  אי   (1)
 קבוצה למשחק 

שלא   מנהל הליגה סביר  כספי  סך 

הוצאה   על  יעלה 

המגרש   בגין  בפועל 

)לפי   הסעה  ו/או 

והוצאות   המקרה( 

הפסד   הליגה+ 

 משחק ביתי 

 

קבוצה   של  פרישה 

 באמצע משחק 

בית   או  הליגה  מנהל 

 הדין  

שלא   סביר  כספי  סך 

הוצאה   על  יעלה 

המגרש   בגין  בפועל 

)לפי   הסעה  ו/או 

וה  וצאות  המקרה( 

הפסד   הליגה+ 

 משחק ביתי 

סמכות  

שיפוטית  

נתונה 

לשיקול  

של   דעתו 

מנהל 

 הליגה 

בעל   אוהד,  על  איום 
שופט,   מאמן,  תפקיד, 

 או שחקן. 

בית   או  הליגה  מנהל 

 הדין 

הרחקה בפועל לפרק  

 משחקים  3זמן של 

 

בעל   אוהד,  העלבת 
שופט,   מאמן,  תפקיד, 

 או שחקן. 

על   מנהל הליגה הרחקה  אזהרה, 

הרחקה   או  תנאי, 

 בפועל ממשחק אחד 

ניתן  

לקבוע  

של   שילוב 

אחד   כל 

מהעונשים  

 הללו 

בעל   אוהד,  תקיפת 
שופט,   מאמן,  תפקיד, 

 או שחקן. 

לשיקול דעתו של בית   בית הדין 
 הדין 

 

עקרון   הפרת 
 התחרותיות ההוגנת

לשיקול דעתו של בית   בית הדין 
 הדין 

 

או   ו/  מתן  ו/או  הצעה 
 קבלת טובת הנאה 

של   הדין בית  דעתו  לשיקול 

 בית הדין 

 

ללא   למגרש  כניסה 
 אישור 

על   מנהל הליגה הרחקה  אזהרה, 

הרחקה   או  תנאי, 

 בפועל ממשחק אחד 

ניתן  

לקבוע  

של   שילוב 
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אחד   כל 

מהעונשים  

 הללו 

ו/או   ממשחק  הרחקה 
בלתי   עבירה 

 ספורטיבית 

של   מנהל הליגה   דעתו  לשיקול 

 .  ענף /מנהל הליגה

 

בלתי    4 עבירות 
במשך   ספורטיביות 
משחקי   לרבות  העונה 

 שלב ההכרעה 

בפועל   מנהל הליגה הרחקה 

ממשחק אחד לרבות  

שלב   משחקי 

 ההכרעה

 

בית   פגיעה בליגה  או  הליגה  מנהל 

 הדין 

מנהל   דעת  לשיקול 

בהתאם    ענף/הליגה 

  29וסעיף    28לסעיף  

לתקנון הענף או בית  

לסעיף   בהתאם  הדין 

 לתקנון המשמעת  5

סמכות  

שיפוטית  

נתונה 

לשיקול  

של   דעתו 

מנהל 

 הליגה 

למעבר   שחקן  שידול 
 לקבוצה אחרת 

מנהל   בית הדין  דעת  לשיקול 

בהתאם    ענף/הליגה 

  29וסעיף    28לסעיף  

לתקנון הענף או בית  

לסעיף   בהתאם  הדין 

 לתקנון המשמעת  5

סמכות  

שיפוטית  

נתונה 

לשיקול  

של   דעתו 

מנהל 

 הליגה 

בחומרים   שימוש 
 אסורים 

של   בית הדין  דעתו  לשיקול 

 בית הדין 

 

  קנס כספי  בית הדין  פגיעה/נזק פיזי 

דיווח כוזב, בין בכתב ובין  
פה   לנציגי  בעל 

ושופטי   ההתאחדות 
 משחק

מנהל   דין מנהל הליגה או בית ה  דעת  לשיקול 

בהתאם    ענף/הליגה 

  29וסעיף    28לסעיף  

לתקנון הענף או בית  

לסעיף   בהתאם  הדין 

 לתקנון המשמעת  5

 

 

 הענף ו/או מנהל   הליגה  מנהל: ג חלק
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  משמעתיים תפקידים .11

הענף   תקנון  של  29-ו  28  סעיפים  לפי  הליגה  מנהל   יפעל,  משמעתיים  בעניינים .11.1

 .  הרלוונטי

ו/או    הליגה  מנהל.  הטבעי  הצדק  כללי-פי  ועל  פנים  משוא  ללא  ינהג  תפקידיו  בביצוע .11.2

 להחלטות  יציית,  בו  שנקבעו   הדין  סדרי   לפי   יפעל,  הדין  בית  הנחיות  את  יקיים  הענף

 .   לאכיפתן ויפעל  ועניין דבר בכל המשמעתי הדין בית

 


