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 תקנון משמעת של ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו

05/08/2020 

 לנוחיות הכתיבה השימוש בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה

      הגדרות. 1

 )להלן: "ההתאחדות"(. ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו  ההתאחדות 

 ההתאחדות.   וועד   הוועד

 מנכ"ל ההתאחדות.    המנכ"ל 

 עדת שיפוט, ועדת ארגון, ועדת נשים, ועדת ביקורת והועדה הרפואית.הועדה הטכנית, ו  ועדות ההתאחדות

מועדון מיוצג ע"י עמותה וגם    הרשום כדין לעונה הרלוונטית. , חבר בהתאחדות,  מועדון/עמותה עמותה  /מועדון 

 מספר מועדונים יכולים להיות מיוצגים ע"י אותה עמותה החברה בהתאחדות. 

ינר, כנס, מבחן, קורס או כל אירוע אחר שיש בו  מיגה )תחרות(, סכולל אליפות בכל הרמות, ל  אירוע

 . הן בחו"להן בישראל ו משתתפים

ההתאחדות   אירוע מנהל  וועדות  או  וועד  מטעם  המונה  ההתאחדות  אדם  וקאו  ניהול  על  בלת  כאחראי 

 בנוגע לאותו אירוע. החלטות 

בענף    באחד המועדונים של ההתאחדות אשר מוסמך  מדריך/מאמן מדריך /מאמן ישראל להדריך  ע"י מדינת 

 . טאקוונדו

במ ספורטאי רשום  הטאקוונדו,  בענף  המועדון ,  ועדוןספורטאי  ע"י  בהתאחדות  כדין  באמצעות    רשום 

, עבר את הבדיקות הרפואיות השנתיות בהתאם לחוק הספורט, ומבוטח בביטוח  טופס רישום

 תאונות אישיות השנתי בהתאם לחוק הספורט. 

דות או שההתאחדות מכירה בהסמכה הלאומית או הבינלאומית שיש  ע"י ההתאח  שופט מוסמך  שופט

כל    לשופט  מערכות  או  מפעילי  לרבות  תחרות  באותה  כשופט  מינתה  שההתאחדות  אחר  אחד 

 . מחשוב ורשמים

ההתאחדות פעיל של  המועדונים  באחד  בהתאחדות   פעיל  להתאחדות  או  הקשור  באירוע  כולל  או   ,

 מתנדב. 

המקור מקורב כלאדם  בדרך  לפעיל/ב  בהתאחדות    מדריך/  מאמן/  ספורטאי/   שופט/   שהי  תפקיד  בעל 

 . / אוהד ן משפחהלרבות חבר/ב

   .1988-כהגדרתו המקוצרת בחוק הספורט תשמ"ח המוסד לבחינת מינויים 

 . אחר שיכול לשמש לקיום אירוע של ההתאחדותמקום מתקן ספורט, מתקן, כיתה או כל  מתקן

 .תחרויות בעונה אחת 4ה הקודמת( אשר ביצע לפחות  להגדר )בהתאםספורטאי  מתחרה 
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 חבר נבחרת ישראל של ההתאחדות בקבוצות בוגרים, נוער או קדטים.ספורטאי,  חבר נבחרת 

  מבוא. 2

 א. תקנון המשמעת .2

ההתאחדות הישראלית   ורבים בפעילות במסגרת תקנון המשמעת נועד להגדיר את כללי המשמעת של כלל המע

הנושקים כל הגורמים התייחסות מפורשת ל התקנון קובע את ערכי הליבה הראויים בתחום זה, לרבות  לטאקוונדו.

, פעילים,  לרבנות חברים ובני משפחה ואוהדים  ההתאחדות, ספורטאים ומקורביהםעובדי   ולרבות לפעילות ההתאחדות  

 . התאחדותוחברי הנהלת ה ההתאחדותברי מאמנים, שופטים, מנהלים, ח

 ן המשמעת ת תקנוב. מטר.2

לכללים הפורמאליים המחייבים   ליצור תשתית נורמטיבית אחידה, המאגדת כללי משמעת והתנהגות בסיסיים מעבר

ענף הטאקוונדו  ובכדי לקדם את  ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו על מנת לחזק את מעמד  טאקוונדו  בתחום ענף ה

   .או להישגיםולהבי 

מקבלים על עצמם. כללים אלה הם   הענייןי התנהגות מקובלת וראויה, שבעלי  תקנון המשמעת מהווה מערכת של כלל 

התאחדות הישראלית  לבחון ולשפוט את התנהגות המעורבים ב אשר מנחים את בעלי העניין בפעילותם ולאורם יש

 .לטאקוונדו

 ג. חשיבות קיומו של תקנון המשמעת.2

לעומת הקוד האתי המגדיר את   ת הפרט והן ברמת הקבוצההמשמעת נועדו להבטיח סדר ומשמעת חברתית הן ברמכללי 

 .ההתנהגות המקצועית והערכית הראויה

וחריגה מכללי התנהגות,    תקנון המשמעת בא לשרת את מטרות הארגון ולסייע להתמודד עם עבירות משמעת

 .תפקודו של הארגון ם לשיפורהמתעוררים במהלך הפעילות השוטפת וכן לתרו

 ות לשיתוף פעולהד. הטמעה ומחויב.2

דרך המאמן,  מה, החל מהספורטאי, מעורבים בפעילות מטעהגורמים רבים  ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו מאגדת 

  פעולה או מחדל של ובתקשורת, היוצרים מארג ארגוני בו לכלמשפחות והחברים והסביבה כולה,  נושא המשרה, וכלה ב

בישראל. מכאן חשיבותו של תקנון המשמעת ליצור אחידות  ענף ה  אחד השלכה על האחר והשפעה על עיצוב תדמיתו של

התקנון אינו    הגדרה ברורה של גבולות המותר והאסור. יחד עם זאת, חובה להבהיר שקיומו של בנורמות ההתנהגות תוך

נון  ייצרו תרבות ארגונית מכובדת וראויה. התק ת אשרמטרה בפני עצמה אלא אמצעי להנחיל נורמות התנהגות מקובלו

לא ימלא את ייעודו. לאור האמור   ה ומטעמהתאחדות ב  המעורבים/בקרב הפעילים הינו כלי אשר ללא הטמעתו והנחלתו

 .התקנון  להטמיע ולהקפיד על מילוי כללי המשמעת ולפעול על פיהתאחדות כלל המעורבים ב  נדרשת מחויבות של

 .לזכר ולנקבה גם יחדה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומכוון  תקנון זה. .2

 תחולה 

, ספורטאים ומקורביהם, מאמנים  להתאחדותהחברות והמסונפות  והעמותות  המועדוניםתקנון זה יחול על כל . 3

  .ומדריכים, חברי נבחרת ישראל, שופטים, עובדי ההתאחדות, פעילים הקשורים לענף

 אם לתקנון משמעת זה. של ההתאחדות יהיו מחויבים לפעול בהת פנימייםה  שיפוטהמוסדות . 4

 

 וועדת המשמעת ובית הדין העליון

לתקנון העמותה, תכהן וועדת המשמעת ובית דין עליון כמוסדות השיפוט הפנימיים של   26.9  -ו 26.8בהתאם לסעיפים . 5

 ההתאחדות, כמפורט:
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 וועדת המשמעת . 5.1

 הפנימיים של ההתאחדות:   הכשירים להתמנות למוסדות השיפוטתורכב מדיינים וועדת המשמעת . 5.1.1

a.   לא ימונה מועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרת  או נסיבותיה, אין הוא ראוי

 לחוק הספורט(.    11לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי )כאמור בסעיף 

b. סד לבחינת מינויים.  ימונה לדיין רק מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המו 

c.  יחולו, בשינויים  1992-התשנ"בלחוק בתי דין מינהליים,   15-ו  10,  9הוראות סעיפים ,

 . המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי

d. וועדת המשמעת יכהן משפטן.   בראש 

 וועדת המשמעת תיבחר על ידי וועד ההתאחדות, ומספר חבריה ייקבע על ידם.   .5.1.2

בפני הרכב מורחב, ואז  אוי שהדיון יתקיים מצא כי מן הר יד אלא אם הואוועדת המשמעת תדון בהרכב של דן יח .5.1.3

 נוספים של וועדת המשמעת.  יצרף חבר נוסף או חברים  

וועדת המשמעת רשאית להזמין למסירת עדות ולחקירה כל ספורטאי, אדם המקורב לספורטאי, מאמן, מדריך,   .5.1.4

הקשור להתאחדות,  ות או באירוע תפקיד בהתאחד  שופט, נציג מועדון/עמותה, פעיל, עובדת התאחדות או בעל

 וועדת המשמעת.  ל המוזמן להופיע במועד הנקבע בזימון ששלחה לו  וע

   .לכל אחד מהמוזכרים לעיל וועדת המשמעת רשאית לפסוק הוצאות .5.1.5

 .  ולפסוק לפי החומר המוצע בפניה בהעדרו לא הופיע הנאשם, רשאית ועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו .5.1.6

חברי ועדת המשמעת, או בכל מועד אחר   תם ע"ילתקפם במועד חתימ המשמעת נכנסים י הדין של ועדתפסק .5.1.7

 . המשמעת בפסק הדין אשר ייקבע ע"י ועדת

, אולם נדרשת התייצבות אישית של הצד  עו"דע"י   וועדת המשמעתבפני  כל צד מעוניין רשאי להיות מיוצג  .5.1.8

 בכל דיון.  המעוניין בייצוג

רצוי העונש, אשר ישאר בתוקפו עד   בתחו  המשמעת לא תשנה עצם הגשתו את הוגש ערעור על פסק דין של ועדת .5.1.9

 .בית הדין העליון, אלא אם ועדת המשמעת החליטה אחרת אשר יבוטל או ישונה ע"י

בסמכותו של מוסד או  בדיוניה ובהחלטותיה ואין   בכפוף לסמכות בית הדין העליון, ועדת המשמעת הינה ריבונית  .5.1.10

 .טעונים אישור י הדין הניתנים על ידיה אינםופסקבהם   גוף כלשהו להתערב

המשמעת הינו בית הדין העליון הרשאי לדון בענין   המוסד היחידי אשר מוסמך לשנות או לבטל פסק דין של ועדת .5.1.11

 .ערעור כחוק לאחר שיוגש לו

 .במערכת המשפט של מדינת ישראל הנהוגיםועדת המשמעת אינה קשורה לדיני הפרוצדורה השונים  .5.1.12

רשאית אך אינה חייבת לשמוע עדים לפי שיקול   ואת סדרי הדין והיאקובעת בעצמה את נוהל הישיבות  דה הוע .5.1.13

   .לנסיבות הענין שבפניה דעתה ובהתאם

 לתקנון משמעת זה.    11ימונה כמפורט בס'  ועדת המשמעתזכיר מ .5.1.14

,  סם את החלטתהועדת המשמעת תחליט באם וכיצד לפרבכתב.  לצדדים בהליך ת ועדת המשמעת תימסר החלט .5.1.15

 . זהשל תקנון  57בסעיף   מבלי לגרוע מהאמור 

 

 בית הדין העליון .5.2

 הפנימיים של ההתאחדות: הכשירים להתמנות למוסדות השיפוט  בית הדין העליון יורכב מדיינים  .5.2.1

 . א יכהנו בכל תפקיד אחר באיגודהעליון ל בית הדיןחברי  .5.2.1.1

 .כלתםהעליון חייבים להיות משפטנים בהש בית הדיןחברי  .5.2.1.2
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או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד    ירה אשר מפאת מהותה, חומרתלא ימונה מועמד שהורשע בעב .5.2.1.3

 לחוק הספורט(.   11שיפוט פנימי )כאמור בסעיף  

 רות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים.  ימונה לדיין רק מי שניתן אישור לכשי .5.2.1.4

ויים המחויבים, על מינוי, כהונה  , יחולו, בשינ1992-הליים, התשנ"בלחוק בתי דין מינ  15-ו  10,  9הוראות סעיפים  .5.2.1.5

 . ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי

 לקצבה או פרש.  )א( לחוק יסוד: השפיטה, ויצא1אב בית הדין העליון יהיה מי שכיהן כשופט כהגדרתו בסעיף  .5.2.2

   .המחוזיבראש מותב של בית הדין העליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט   .5.2.3

 יבחרו על ידי וועד ההתאחדות ומספרם ייקבע על ידם. ב בית הדין אוחברי בית הדין העליון   .5.2.4

 אחרת.   הוחלט על ידי אב בית הדיןזולת אם דן יחיד,  העליון ידון בערעורים בהרכב של בית הדין .5.2.5

המשמעת של  ון בתקנ  בכל ענין וענין הבא לפניו, אלא אם נקבע אחרת בית הדיןסדרי הדיון יקבעו ע"י  .5.2.6

 ההתאחדות. 

 .ולפי שיקול דעתו הבלעדי העליון לא ישמע עדויות בעניינים הנדונים לפניו, אלא רק במקרים מיוחדים בית הדין .5.2.7

עו"ד, אולם נדרשת התייצבות אישית של הצד  ע"י   וועדת המשמעתבפני  כל צד מעוניין רשאי להיות מיוצג  .5.2.8

 המעוניין בייצוג בכל דיון. 

 הראיות.  יהיה קשור לסדרי הדין ודיני ן לא העליו בית הדין .5.2.9

 .  בבית דין משמעתי להחמיר את העונש שהתקבל\לא לשנות\להקל\בסמכות בית דין עליון יהיה לבטל .5.2.10

  ענישה ולעקוב על החלטה ו/או לפעול על פי החלטת הדיינים ולהוציא לפועל כל באחריות מזכיר בית הדין   .5.2.11

 .יצועה במלואהב

 .  תן בכתב לצדדיםהעליון תהיה מנומקת, ותינ  הדיןת  ביכל החלטה שתצא מפני  .5.2.12

  יישלח לכל הצדדים . הפרוטוקולפרוטוקול  ינהללהלן(  11)כמפורט  בסעיף מזכיר בית דין עליון  הדיוניםבמהלך  .5.2.13

 .  בית הדיןבצירוף החלטת 

 . ון זהשל תקנ 57, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף יותו טחליט באם וכיצד לפרסם את החלבית הדין העליון י .5.2.14

 י פעולהדרכ -הפעלת תקנון המשמעת 

 זה:  תקנון. דרכי פעולה של הפעלת תקנון משמעת זה, במסגרת פעילויות ההתאחדות, יהיו בהתאם להוראות 6

 בהתאם להחלטות המאמן הלאומי. טופליאירוע משמעת אשר יתקיים במסגרת נבחרת ישראל . 6.1

 ול בנוגע אליו. מאמן הלאומי יהיה בעל הסמכות לפעא( כל אירוע שיתקיים במסגרת נבחרת ישראל, ה 

העונש  להשית    שיהיו  יםהיחיד   ים ב(  הלאומי  המאמן  של  מפעילות  הם  בסמכות  לצמיתות  או  זמנית  השעיה 

 הנבחרת. 

   , ויעלה את החלטתו המנומקת על הכתב.הצדדים לענייןמאמן הלאומי יקבל החלטתו לאחר שישמע את ( הג 

 , יטופל בהתאם להחלטות מנהל האירוע. לעיל  1 בס'אירוע כהגדרתו  יתקיים במסגרתאירוע משמעת אשר . 6.2

 ע יהיה בעל הסמכות לפעול בנוגע אליה. א( כל אירוע משמעת שיבוצע במסגרת אירוע, מנהל האירו 

 . ב( העונש היחיד שיהיה בסמכות של מנהל האירוע להשית זה מניעת השתתפות במסגרת אותו האירוע 
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בס  אין  בתא  6.2עיף  ג(  להגב ו  זה  משמעת  מנקנון  של  סמכותו  את  בחוקת יל  לכך  שהוסמך  מי  ו/או  תחרות  הל 

עקב אירועים    (Sanctionsחרות העוסק בענישה מנהלתית )התחרות לפעול בהתאם לסעיף בחוקה שבתוקף בת 

 . שבתוקף שהתרחשו בתחרות בישראל או בחו"ל ו/או להגביל בעונשים הרשאים להינתן על פי החוקה

זאת6.3 עם  ה   ההתאחדות  .  הלאובהמלצת  האירועמאמן  רשאית   מי/מנהל  ל  ת היה  פנימייםלפנות  שיפוט  של    מוסדות 

 :של תקנון ההתאחדות, במקרים הבאים 26.9 -ו  26.8לסעיפים ההתאחדות בהתאם  

 . רו/או עונש אח  במקרה שבו מבוקש להפעיל סנקציות אחרות בקשר לאותו האירוע, כגון השתת קנס כספיא( 

סדות השיפוט הפנימיים במקום / לאחר הקבוע בסעיף  ליך המשמעת בפני מו בו מבוקש לנהל את הבמקרה שב(  

 לעיל.   5.1

 מועדוניםמאמנים וספורטאים, אחריות 

 : להלן  כמפורטומבלי לגרוע מהאמור גם פעילי הענף, כלל על . תקנון זה מטיל אחריות 7

ריות שילוחית  דון שלו אחראים באחאמנים שלו וכן המועשמעת, יהיו המבכל מקום שבו ספורטאי עבר עבירת מ .7.1

עבירת משמעת, ניתן יהיה לפעול משמעתית גם לעבירות המשמעות שלו. מבלי לגרוע מן האמור, במידה וספורטאי עבר 

 שלו, ולהטיל עליהם עונשים משמעתיים.   עמותה/כלפי המועדון ו/או בעל המועדון ו/או כלפי המאמן  

שלו אחראי באחריות שילוחית לעבירות   העמותה/ עת, יהיו המועדוןמאמן עבר עבירת משמ בכל מקום שבו  .7.2

במידה ומאמן עבר עבירת משמעת, ניתן יהיה לפעול משמעתית גם כלפי  המשמעות שלו. מבלי לגרוע מן האמור, 

עליו עונשים  שלו ולהטיל   ההעמות/המועדון הספורטאי שאותו אימן בזמן העבירה ו/או בעל המועדון ו/או כלפי  

 ים.  משמעתי

עד ת ו/או וו ל ההתאחדו"במידה ומאמן עבר עבירת משמעת, ולדעת מאמן הנבחרת ו/או מנהל האירוע ו/או מנכ. 7.3

עבירות המשמעת עלולות להמשיך ולהתבצע באמצעות ספורטאים    –ההתאחדות ו/או וועדת משנה מוועדות ההתאחדות 

לנקוט באמצעים משמעתיים   ו האירוע, ניתן יהיהש את מסגרת הנבחרת אפן שעלול לשבאחרים של אותו המאמן, באו

 מניעתיים כלפי אותם הספורטאים של אותו המאמן.  

 בתקנון ופרסום התקנון ייםשינו

לפי החלטת  תקנון זה יפורסם . וועד ההתאחדות רשאי להחליט על שינויים לגבי כל אחד מסעיפי תקנון משמעת זה. 8

ל שיחליט וועד ההתאחדות על שינויי תקנון משמעת, יהיה תוקף  ככ אחדות. באתר האינטרנט של ההתכגון , מותהוועד הע

אתר האינטרנט של  אמצעות ברסום בידי הוועד, לרבות ט על הפכפי שיוחלומו החל ממועד פרסהמתוקן התקנון 

 .העמותחברי היון  וד, ויהיה פתוח לעיישמר במשרדי האיגפי נוסחו מעת לעת, כהמשמעת תקנון  בנוסף,  ההתאחדות.

 נוהל  -קובלנה משמעתית 

מועדוני  /ההתאחדותידי   עלילון"( )להלן: "הנ  קובלנות, אשר תוגשנה בכתב, כנגד מי שכפוף להוראות תקנון זה .9

תידונה על ידי בית  ם, , או בא כחו/או כל מי שתקנון זה חל עליו  שופט/פעיל/מדריךההתאחדות/ספורטאי/מאמן/

 שמעת זה. בכפוף להוראות תקנון מ  .המשמעתיהדין  

mailto:office@tkd.org.il
http://www.isr-tkd.com/eng/


I    (.R.A)                                           )ע"ר(   דו התאחדות הישראלית לטאקוונ ה   s r a e l  T a ek w o n d o  F e d e r a t io n 

                  P.O.Box 7657 Jerusalem 91075                                                                 91075    ירושלים     7657 .ד. ת   

   02-6780175                                  + 972-2-6780175                                                       

   02-6790479        + 972-2-6790479                                                                  
          58-000-4968עמותה רשומה                                                      

ב  ה  ר פי ו חב מ האולי ד  ל  וע א ר  Member of the Olympic Committee of Israel                                                                                                                         ביש

Memb                                                                                    לטאקוונדו   העולמית ובאיגוד האירופאי בהתאחדות    ה חבר      er  of  WT and  WTE        
 לפקודת מס הכנסה   46לעניין תרומות לפי סעיף  לעמותה אישור מס הכנסה  

off ice@tkd .org . i l  

 

 

www.is r - tkd .co m/eng/   

 

6 

ה  חדל המהוו מעשה או מ חודשים מעת שנודע לאיגוד על 12לא תוגש קובלנה לבית הדין המשמעתי, לאחר חלוף   .10

 .לכאורה הפרת משמעת לפי הוראות תקנון זה

)או   ן המשמעתימזכיר בית הדי לנות, וכל המסמכים המוגשים על ידי מי מהצדדים לקובלנה, יוגשו באמצעותקוב .11

מזכיר בית הדין  התאחדות. . מזכיר בית הדין המשמעתי ימונה על ידי יושב ראש הפי המקרה(העליון ל בית הדין

שמעתי, כתובתו להגשת מסמכים ומספר  שמו של מזכיר בית הדין המהתאחדות. ול שיהיה עובד ההמשמעתי, יכ

 .יגוד, בשעות העבודה המקובלותלכל דורש, על ידי מזכירות הא  יועמדו לרשות ,הטלפון שלו

ומספר תעודת הזהות   . הקובלנה תוגש מודפסת, תפרט את שם הנילון, כתובתובחמישה עותקיםלנה תוגש בוק .12

המיוחסים לו, ותציין במפורש מהן העבירות   המחדלים את המעשים ו/או ההתאגדות שלו, תתאר  או

ילון, ומספרי  קנון זה הפר הנאילו הוראות של ת להוראות תקנון זה,  המשמעתיות שהנילון מואשם בהן בהתאם

 .בתקנון זה  הסעיפים שהופרו

 ,בקשות בינייםרות, הודעות מזכילרבות , הנוגעים להליךהמסמכים  כל  , יימסרוקובלנהלאחר שהוגשה  .13

   .או בדואר אלקטרוני , בפקסימיליה, בווטסאפבמסירה ידנית, וכל כיוצא באלה  ותהחלט פרוטוקולים, 

, אלא אם נקבע עליו מועד  בתוך עשרה ימים מהמועד בו הומצאה לולהגיב בכתב על קובלנה,  היה רשאי הנילון י .14

 .בפני הועדה למסור תגובתו בע"פ ן בכתב או שהוא הוזמ אחר להגשת תגובתו 

בישראל או הליך אחר   נילון לא יהיה רשאי לטעון סיכון כפול, גם במקרה והוגש נגדו הליך פלילי בבית המשפטה .15

 . מעשה או מחדל נשוא הקובלנה ליך אזרחי, בגין אותובכלל זאת ה שהו בכל ערכאה אחרת, ו כל

 . אליו העתק הקובלנה לאחר שהועבר , לגבי כל קובלנה,את הרכב בית הדין יו"ר בית הדין המשמעתי, יקבע .16

,  או הוועד תיהמשמע בית הדין המשמעתי ידון בקובלנות על ידי דיין דן יחיד, אלא אם החליט יו"ר בית הדין .17

חד  במקרה זה ייקבע יו"ר בית הדין, את א .רכב של שלושה דייניםהדין המשמעתי ידון בהבהחלטה בכתב, שבית  

 . את הדיונים בקובלנה ין ינהל ת הדין. אב בית הדהדיינים כאב בי

דין  מזכיר בית ה הודעה על מועד הדיון הראשון בקובלנה, ומקום הדיון, תישלח לצדדים לקובלנה על ידי .18

 ם. קבעו שלושה דייניאב בית הדין אם נ הדיין שנקבע, או או  המשמעתי

 ההתאחדות.  החלטת הנהלת אחר, על פי  , או במקום תאחדותההדיוני בית הדין המשמעתי יתקיימו במשרדי   .19

 נהלי הדיון בבית הדין המשמעתי

במערכת בתי המשפט   נהוגיםבית הדין המשמעתי כפוף להוראות תקנון זה, ואינו כפוף להוראות סדרי הדין ה  .20

 .שאינן סותרים הראות תקנון זה ת סדרי הדין והדיון, ככלבית הדין המשמעתי יקבע א בישראל.

 .יתנהלו מידי יום עד תומם  ככל האפשר בסמיכות מועדים, ובמידת האפשר המשמעתי יתקיימו דיוני בית הדין  .21

 .  י הדין בישראל, בלבדנילון רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין, חבר לשכת עורכ  .22

 .  אם לאו בעצמו בכל הדיונים בבית הדין המשמעתי, בין אם הוא מיוצג בין להתייצב  על הנילון .23

לנילון, על ידי  או בהקראת עיקריה הקראתה על ידי אך ככלל , בעל פי שיקול דעת המותפתח דיון בקובלנה יי ה .24

חלק ממנה,   איזהא מודה באמור בקובלנה או בבאם הולהשיב  חייב הנילון   .הדיין היושב לדין, או אב בית הדין

 .נהאו האם הוא כופר באמור בקובל

את הנילון אשם, ואחר   שמעתי החלטה על פיה הוא מוצאבאם הודה הנילון באמור בקובלנה, יתן בית הדין המ .25

 .כך יגזור את עונשו כפי שימצא בית הדין לנכון
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להקל, ובלבד שניתנה    את כתב הקובלנה, בין להחמיר וביןבכל שלב יהיה הקובל רשאי לבקש לשנות ולתקן  .26

   .התגונן בפני כתב הקובלנה המתוקןלנילון הזדמנות הוגנת ל

 .ו או חלקו, יתקיים הדיון בקובלנהבכתב הקובלנה, כול כפר הנילון באמור  .27

 .תחילה יביא הקובל את עדיו  .28

הראיות  עדיו. סדר הבאת  ה רשאי להביא אתעם תום הבאת עדי הקובל, יכריז הקובל "אלו עדי", והנילון יהי  .29

 ."אלו עדים הכרזת הנילון או בא כוחו "יסתיים ע

 .בא כוחו רו בחקירה נגדית על ידי הצד השני אוהעדים יעידו בחקירה ראשית, ולאחר מכן ייחק .30

 .עד שלא העיד עדיין לא יהיה נוכח באולם הדיונים, בשום שלב שהוא .31

ספורטאי וכל אדם אחר   מסירת עדות, כלן ל דין המשמעתי יהיה רשאי, להזמילבקשת אחד הצדדים, יהיה בית ה .32

ממלא תפקיד באיגוד, בין תפקיד בשכר , בין   וא  תקנון האיגוד ולתקנון משמעת זה, וכן כל עובד איגודהכפוף ל

ן  בנוסף, יהיה בית הדי אי התייצבות למסירת עדות בידי האמורים תהווה עבירת משמעת כשלעצמה.  .אם לאו

 או גורם הנראה לו לנכון למסירת עדות בפניו. ין כל אדם ו/המשמעתי רשאי להזמ

בעניינו, אף ללא נוכחותו של   הדין, רשאי בית הדין לדון  באם לא הופיע הנילון לדיון, ללא הצדק סביר בעיני בית .33

 .הנילון

בית הדין רשאי לאפשר   .לאחר סיום הבאת הראיות, יהיה הקובל רשאי לסכם את הדיון, ואחר כך יסכם הנילון .34

 .לקובל להשיב לסיכומי הנילון

 .  ו בכתב בהתאם להחלטת בית הדיןהסיכומים יהיו בעל פה א  .35

שע. הורשע הנילון,  יור כרעת הדין בכתב, על פיה יזוכה הנילון או לאחר סיכומי הצדדים, ייתן בית הדין את ה .36

הדין המזכה, או הכרעת הדין המרשיעה יחד עם   יטיל עליו בית הדין עונש בגזר דין, כפי שימצא לנכון. הכרעת

  .פסק הדין יודפס .בית הדין המשמעתיהדין. פסק הדין ינומק על ידי  סק העונש המוטל בגזר הדין, תהיה פ

 .ין יכול שיינתן בנוכחות הצדדים, ויכול שיינתן בהעדרםפסק הד  .הדיינים היושבים בדין יחתמו על פסק הדין

על  לנכון. לא ניתן לערער    י בית הדין המשמעתי ליתן החלטות ביניים, כפי שימצאבמהלך דיון בקובלנה, רשא .37

 .ת ערעור על פסק דיןהחלטות ביניים אלה, אלא במסגר

ירשמו וייערכו בהתאם להנחיית הדיין  י  בבית הדין המשמעתי יירשמו פרוטוקולים של דיונים. הפרוטוקולים .38

 .שה דיינים. הפרוטוקולים יימסרו לצדדיםשלו יושב בדין, או אב בית הדין בעת הרכב של

המשמעתי עצמו את   עיכב בית הדין כב ביצועו של עונש שהוטל, אלא אםערעור לבית הדין לערעורים אינו מע .39

דין, או באם עיכב בית הדין לערעורים את  ה לו פסק שעות מעת היוודע 48העונש לבקשת הנילון שהוגשה בתוך 

 . ביצוע העונש

מי שאינו נמנה על   ם בדין, יקבעו מי רשאי ומי אינו רשאי להיות נוכח בעת הדיונים, לגביהדיינים היושבי .40

בית הדין יהיה   .להיכנס לאולם הדיונים בית הדין יהיה רשאי להורות לכל אדם שלא הצדדים או מייצגיהם.

תהווה עבירת  ילום דיון ללא רשות מבית הדין  להחליט כי הדיונים בפניו יוקלטו/יצולמו. הקלטת/צרשאי 

 משמעת כשלעצמה. 

לעיל ו/או על פי   6.3סעיף על פי  גם בערעורים על השעייה זמנית שהוטלה על ספורטאי  ידוןבית הדין המשמעתי   .41

ימצא כי יש    את מי מהצדדים או עדים, אם  . בערעור כזה יהיה בית הדין רשאי לזמןהחלטת וועד ההתאחדות

תינתן, ככל   ההחלטה  .שמיעת עדים לא שמיעת מי מהצדדים אוצורך בכך, ויהיה רשאי ליתן החלטתו גם ל 

 .האפשר, בסמוך למועד הגשת הערעור

 ן לערעוריםערעורים לבית הדי
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הגשת קובלנה, ניתן לערור,   בטרם ין המשמעתי, ועל החלטותיו בערעור על השעייה זמנית ל פסקי דין של בית הד ע .42

 .וריםבזכות, לבית הדין העליון, בשבתו כבית הדין לערע 

 .ערעור לבית הדין לערעורים יוגש מודפס ובחמישה עותקים, למזכיר בית הדין .43

בערעור על השעייה   סק דין, או על החלטהימים מהמועד בו נודע למערער על פ  14 -הערעור יוגש לא יאוחר מ .44

רפו כל  כן יצו .לערעור יצורף העתק פסק הדין או ההחלטה עליהם מוגש הערעור  .הגשת קובלנהזמנית בטרם  

של הליך   כל כתבי הטענות, העדויות הראיות והמסמכים האחריםכן הפרוטוקולים שנוהלו בוועדת המשמעת ו

 עדת המשמעת. וו

  .ומטעמים מיוחדים שיירשמו ,א יתקבל, אלא בהחלטת יושב ראש בית הדין לערעוריםערעור שהוגש באיחור ל .45

 .עוריםמזכיר בית הדין המשמעתי, יהיה גם מזכיר בית הדין לער

ל ערעור  , לגבי כ העליוןבית הדין  אב, שייקבעו על ידי  דן יחיד ערעור בבית הדין לערעורים יישמע בפני הרכב של .46

 וערעור לחוד.  

הנהוגים במערכת בתי המשפט   ת סדרי הדיןערעורים כפוף להוראות תקנון זה, ואינו כפוף להוראובית הדין ל  .47

 .והדיון, ככל שאינם סותרים הוראות תקנון זה  הדין בישראל. בית הדין לערעורים יקבע את סדרי

ומיהם  בערעור, ישמע את סיכ ריו את המשיבבית הדין לערעורים ישמע את הצדדים, את המערער תחילה ואח .48

הדין יהיה מנומק. פסק הדין יודפס. הדיינים בבית הדין   פסקבזה הסדר, ויתן אחר כך את פסק הדין בערעור. 

 .ק הדיןלערעורים יחתמו על פס 

הדיינים, ומטעמים   בבית הדין לערעורים לא יישמעו עדים כלל, אלא אם ניתנה החלטה פה אחד על ידי כל  .49

  כלשהםם נוספיאו הגשת מסמכים חדשות ים לא תותר הבאת ראיות  בבית הדין לערעור  .יוחדים שיירשמומ

תן על ידי בית הדין  החלטה מיוחדת שתינ , אלא על פימהמסמכים ומהראיות שהוצגו לוועדת המשמעת

מהתיק,   מסמך בטרם הותר לו לעשות כן, המסמך יוצא . צד אשר יגישובכתב לערעורים, מטעמים מיוחדים

הוצאות ולרבות איסור   מכות להשית עליו כל סנקציה שימצא לנכון לרבות השתתלבית הדים העליון תהיה ס ו

 .המסמךהגשת על מוחלט  

או בחלקה, רשאי לבטלה   ין או החלטה של בית הדין המשמעתי, במלואהבית הדין לערעורים רשאי לאשר פסק ד .50

לבית הדין המשמעתי, בין לעניין מסוים ובין לכל    יר את הדיון, ורשאי להחז במלואה או בחלקה, רשאי לשנותה

ף  לערעורים לנכון. בית הדין לערעורים רשאי להקל בעונש או להחמיר בעונש, א  ת הדיןענין ונושא כפי שימצא בי

 .התבקש לעשות כן אם לא

הדיונים בפניו  י להחליט כי בית הדין יהיה רשא בבית הדין לערעורים יירשמו פרוטוקולים של דיונים.  .51

הפרוטוקולים  עת כשלעצמה. יוקלטו/יצולמו. הקלטת/צילום דיון ללא רשות מבית הדין תהווה עבירת משמ 

פסק דין של בית הדין   .ים יודפסו, ויימסרו לצדדיםהפרוטוקול .להנחיית אב בית הדין יירשמו וייערכו בהתאם

 .ועניין, והוא סופי מהמועד בו ניתן היא, לכל דברלערעורים אינו ניתן לערעור עוד, בכל ערכאה ש

מי שאינו נמנה על   רשאי להיות נוכח בעת הדיונים, לגביהדיינים היושבים בדין, יקבעו מי רשאי ומי אינו  .52

 .אדם שלא להיכנס לאולם הדיונים דין לערעורים יהיה רשאי להורות לכלהצדדים או מיצגיהם. בית ה 

 אגרות

 בהליכים:להלן אגרות הכרוכות  .53

a. 450ר פתיחת קובלנה בבית הדין המשמעתי תשולם כתנאי להגשתה אגרה בסך של עבו ₪ 

b. למעט בקשה  ₪  250תשולם כתנאי להגשתה אגרה בסך של  בוועדת המשמעת שת ביניים עבור כל בק ,

   ור מאגרה שתהא פטורה מאגרה. לפט
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c.  300עבור כל דיון בוועדת משמעת תשולם אגרת פרוטוקול בסך   ₪ 

d.  ל בית הדין המשמעתי, ישלם כתנאי להגשת הערעור,  פסק דין ש הדין לערעורים על  ערעור לביתעבור

 .ש"ח 750 אגרה בסך

e. למעט  ₪  450ך של  עבור כל בקשת ביניים בבית הדין לערעורים תשולם כתנאי להגשתה אגרה בס ,

 בקשה לפטור מאגרה שתהא פטורה מאגרה. 

f.  300ל בסך תשולם אגרת פרוטוקו בבית הדין העליון עבור כל דיון   ₪ 

g.  למשמעת ו/או לבית    לא תידרש לשלם כל אגרה בגין הליכים המובאים על ידה לבית הדיןההתאחדות

 .  הדין העליון

  , להשית את הוצאות ההליך לפי שיקול דעתםיהיו רשאים  וועדת המשמעת או בית הדין העליון לפי העניין, .54

לרבות בסיומו של כל ולא תוחזר למגיש ההליך,  למעט אגרת פתיחת ההליך אשר בכל מקרה תשולם להתאחדות  

הנהלת האיגוד תהיה רשאית, בכל  ת הוצאות אחרת בסיום ההליך. הליך או דיון ומבלי לגרוע מהאפשרות להשת

 .אגרות לפי העניין ם אחרים שלאו להוסיף סוגי האגרותעת, לשנות את סכומי  

 

 עבירות והפרת משמעת 

 

נחדלו בישראל או מחוצה    תן להעמיד לדין ולהגיש קובלנה, בין אם נעשו אושמעת שבגינן ני מהעבירות והפרת ה .55

 :לה, הן

 ות בלתי ספורטיבית התנהג

 .ות מעשה בלתי ספורטיביסיון לעשי או נ לרבות במחדל, ,  בלתי ספורטיבי מעשהות או הג התנ .א

 אי ציות 

תפקיד אחר מטרם  בעל , בין מאמן, בין מנהל מקצועי, בין טאקוונדואי ציות לבעל תפקיד בענף ה  .ב

לאירוע כלשהו בענף    וראך קשטאקוונדו,  תפקיד כלשהו שאינו מענף האו אי ציות לבעל ההתאחדות, 

 טאקוונדו. ה

 אלימות פיסית 

 רת על פי חוקי התחרות ו/או הנחיות פנימיות של מאמני נבחרת ישראל(. פעולה באלימות פיסית )שאינה מות .ג

 אלימות מילולית 

 .האו בתנועות גוף או כל כיוצא באל ות מילוליתקללות ו/או פעולה באלימ  .ד

 חוסר הוגנות

 .או בדרך לא ספורטיבית,  סיון להשפיע על תוצאות תחרות, בדרך לא הוגנתי ו נהשפעה על תוצאות תחרות, א .ה

 םאיומי

 . שימוש באיומים .ו

 פגיעה בטוהר המידות

 .  פגיעה בטוהר המידות .ז

 פגיעה/ביזוי ספורטאי ו או גורם אחר

לשהו  ו גורם כאו/טאקוונדו או בעל תפקיד בענף הו/ או העלבת ספורטאי אחר ו/ י, ביזוי, זלזול פגיעה כלשה  .ח

בין ממשלתי בין עירוני ובין   גורם ציבורי כלשהו, , בין אם גורם השייך לענף ובין אםטאקוונדובקשר לענף ה

הדבר נעשה מחוץ    ובין אםטאקוונדו, או תחרויות טאקוונדו במסגרת אימוני  אחר, בין אם הדבר נעשה
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באופן  ן אם נעשה באופן ישיר ובי בין בעל פה ובין בכתב, בין אם הדברונדו, טאקוהפעילות בענף ה  למסגרת

ו/או מדיה   באמצעות כלי תקשורת ובכלל זאת פגיעה כאמור עקיף, בין בנוכחות הנפגע ובין אם לא היה נוכח,

 חברתית. 

 סמליה /ההתאחדות/פגיעה/ביזוי המדינה

ת שימוש אסור בשמה ו/או בסמלים של  ולרבו  ו/או פגיעה בסמליה  ההתאחדות/ד המדינה אי כיבו .ט

 . ההתאחדות/המדינה

 פגיעה/ביזוי עובד/מוסד ציבור

 .או מוסד ציבורי תההתאחדו/ פגיעה או העלבה של עובד מדינה .י

 פגיעה/ביזוי מוסד ממוסדות בהתאחדות 

ת  התאחדות, ובכלל זה: הוועדות, ההנהלה, נבחרו או זלזול במוסד ממוסדות הו/או ביזוי  ו/פגיעה כלשהי  .יא

 ות. וכל מוסד אחר השייך/משויך להתאחד  ישראל

 פגיעה/ביזוי נושא תפקיד בהתאחדות 

בבעלי תפקידים בהתאחדות, ובכלל זה: מנהלים, מאמני נבחרות  פגיעה כלשהי או העלבה או ביזוי או זלזול  .יב

 בעלי תפקידים אחרים עם בשכר ואם בהתנדבות.עובדים כלליים, חברי וועדות וכל  ,שופטיםישראל, 

 שראל התנהגות שאינה הולמת ספורטאי חבר נבחרת י

המייצגים את  התנהגות שאינה הולמת ספורטאי בנבחרות ישראל: על ספורטאי חבר נבחרת ישראל  . יג

אחריות מוגברת לעמידה בסטנדרטים גבוהים של התנהגות נאותה ומכבדת של  ההתאחדות ואת המדינה  

ית  דו בעולם, של הענף בישראל, של ההתאחדות הישראל , של ענף הטאקוונוההתאחדות וסמליהן נההמדי

ם מוגברים אלה תהווה  לטאקוונדו, ושל מוסדות ההתאחדות ובעלי התפקיד בה. על כן, אי עמידה בסטנדרטי 

ובפרט  ציות לבעלי תפקידים בהתאחדות  -הפרת משמעת על פי תקנון זה, ובכלל זה, התעלמות ו/או אי

 אל או מחוצה לה.  מאמני נבחרות ישראל, וזאת, בישר

 שוחד/טובות הנאה 

או מטרה   כלשהו או הישג סיון למתן שוחד או טובת הנאה כדי להשיג יתרוןי ו טובת הנאה, או נמתן שוחד א  .יד

 .במישרין או בעקיפיןטאקוונדו, כלשהי בענף ה

 עבירה פלילית 

 . תהווה גם עבירת משמעתעבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל,  .טו

 הכשלה 

 .סיון להכשילי הכשלה בכוונה של ספורטאי אחר או בעל תפקיד כלשהו, או נ .טז

 פגיעה בציוד

או בציוד של   ש שלא כדין בציוד של אחריםאחרים, או שימו  ההתאחדות ו/או פגיעה בזדון בציוד של .יז

 ההתאחדות. 

 מרמה

א חוקי או באופן הנוגד את  ל י להשיג מטרות באופןסיון לעשות שימוש בדברי מרמה או שקר כדישימוש או נ . יח

 .במחדל, ובין באמצעות אחרים שה וביןהוראות ורוח חוקי התחרויות, בין במע

 הפרת סדר

ונים, או בכל פעילות אחרת הקשורה או מאורגנת על ידי ההתאחדות  בין אם בתחרויות, באימ -הפרת סדר .יט

 ו/או מי ממוסדותיה או בעלי תפקיד בה.  

mailto:office@tkd.org.il
http://www.isr-tkd.com/eng/


I    (.R.A)                                           )ע"ר(   דו התאחדות הישראלית לטאקוונ ה   s r a e l  T a ek w o n d o  F e d e r a t io n 

                  P.O.Box 7657 Jerusalem 91075                                                                 91075    ירושלים     7657 .ד. ת   

   02-6780175                                  + 972-2-6780175                                                       

   02-6790479        + 972-2-6790479                                                                  
          58-000-4968עמותה רשומה                                                      

ב  ה  ר פי ו חב מ האולי ד  ל  וע א ר  Member of the Olympic Committee of Israel                                                                                                                         ביש

Memb                                                                                    לטאקוונדו   העולמית ובאיגוד האירופאי בהתאחדות    ה חבר      er  of  WT and  WTE        
 לפקודת מס הכנסה   46לעניין תרומות לפי סעיף  לעמותה אישור מס הכנסה  

off ice@tkd .org . i l  

 

 

www.is r - tkd .co m/eng/   

 

11 

 כוזבת  תלונה

 ו שופט.  ד ספורטאי ו/או מאמן נבחרת ישראל ו/או בעל תפקיד בהתאחדות ו/אתלונה כוזבת נג .כ

 אי התייצבות 

, או אי התייצבות  קים לנבחרות ישראל( )לרבות מבד אליו הוזמן אי התייצבות ספורטאי לאימון נבחרת .כא

 מה.  ע על ידי ההתאחדות או מי מטעאליו נדרש להגי  אחר רוע כלשהויספורטאי לא

 תבקש להגיע.  להשפיע על ספורטאי על מנת שלא יגיע לאימון נבחרת ישראל אליו ההשפעה או ניסיון   .כב

ובכלל זה  )  ובבית הדין העליון  תיועדת בדיקה, בבית הדין המשמעואי התייצבות לחקירה או למתן עדות, ב .כג

 או מתן עדות.  וכן נסיון להשפיע על אחר שלא להתייצב לחקירה (גם בשבתו כבית דין לערעורים

 רעדות שק

, בבית הדין המשמעתי ובבית הדין  ותה מוועדות ההתאחד עדוו בפני או מסירת מידע כוזב מתן עדות שקר  .כד

 היא לתת עדות שקר. וכן נסיון להשפיע על אחר בכל דרך ש לערעורים

 ביזיון בית הדין 

בוועדת   ו/או התנהגות , ובכלל זה: פגיעה באמירהבזיון בית הדין המשמעתי או בית הדין לערעורים .כה

  בית הדיןוועדת המשמעת או של  המשמעת או בבי"ד העליון או בחבריהם, ו/או אי מילוי פסק דין של

 העליון.  

 אי ציות להוראת בית הדין 

 .לערעורים ה או החלטה או פסק דין של בית הדין המשמעתי או בית הדין אי ציות להורא .כו

 קוד אתי 

 הישראלית לטאקוונדו.   ההתאחדותעבירה על הוראות הקוד האתי של  .כז

 סמים

 לימפי הישראלי והבינ"ל. הוועד האועבירה על הוראות התקנות נגד סימום של  .כח

 הוראות ההתאחדות העולמית לטאקוונדו

   תאחדות העולמית לטאקוונדו.ההעבירה על הוראות   .כט

 הצבעה באסיפה כללית וטוהר בחירות 

והר הבחירות, ישמרו על טובת העמותה ויתנהלו  מרו על טחברי העמותה, עובדי ההתאחדות ופעילי הענף יש .ל

 ן העמותה ותקנון המשמעת.  תוך שמירה על הוראות החוק, תקנו 

על תקנון  אסורים ומהווים עבירה  ,ע"פבכתב ו/או ב ,אסיפה הכלליתנוגע לכריתת הסכמי הצבעה ב .לא

    המשמעת.

ים ומהווים עבירה על  , אסורודי ספורטרשם העמותות לעניין קיום בחירות באיג הוראותעולה בניגוד לפ .לב

 תקנון המשמעת. 

 מבחן חגורות שחורות

 שלא על פי תקנון ההתאחדות. בחני חגורות שחורות או השתתפות במחגורות שחורות עריכת מבחני   .לג

 ף/חתימה לא תקינה זיו

    מהווה עבירה. -זיוף מסמך ו/או חתימה שלא בהתאם להוראות תקנוני ההתאחדות  .לד

 לעבירה  עידוד/שידול

הווים עבירות והפרות  המ   עידוד או שידול אדם אחר לעשות איזה מן המעשים ו/או הפעולות ו/או המחדלים . לה

 .פי תקנון משמעת זהמשמעת ל
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הוועד ( וWTEאיגוד האירופאי לטאקוונדו )ה( WTהעולמית לטאקוונדו )תאחדות עבירות בהתאם לתקנוני ה

 האולימפי בישראל 

(, והאיגוד  WTיהיו גם עבירות שקבועות בתקנוני ההתאחדות העולמית לטאקוונדו )עבירות לעניין תקנון זה  . לו

 , כפי שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת.  ולימפי בישראלוהוועד הא (WTEלטאקוונדו )  האירופאי

 נהגות בלתי ראויה הת

שמפורטת בחוקה  כפי בתחרויות בינלאומיות שמתקיימות בישראל או בחו"ל התנהגות בלתי ראויה,  .א

מות  נדו אחרות שמתקיי( ובתחרויות טאקווWTלאומית של ההתאחדות הבינלאומית לטאקוונדו ) הבינ

בישראל    בישראל כפי שמפורטת בחוקה המתורגמת לעברית וכוללת התאמות מיוחדות לתחרויות

    ומפורסמת על ידי ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו.

החוקה  מעתי נגד ספורטאי, אף אם נקרא לשמיעה על פי קובלנה לבית הדין המש ניתן יהיה להגיש יובהר, כי

 .  עונש כלשהו על ידי אותה ועדה  יתן לוו, ואף אם נשל ענף הטאקוונד 

 הקלטות וצילומים  

וועדת המשמעת ו/או בית הדין לערעורים, ככל שאלה לא הותרו על ידה  הקלטת או צילום דיון מדיוני  .ב

 מפורשות. 

 

 עונשים

  או יותר, יהיו רשאים להטיל כל אחד )להלן שניהם: "בית הדין"( הדין לערעוריםבית הדין המשמעתי ובית   .56

 :ולפי שיקול דעת  בפועל או על תנאיולהשיתם , הבאים מהעונשים

 .  נזיפה .א

הטאקוונדו, בין פעילות מסוימת ובין פעילות כללית, בין באופן מלא או חלקי, בין    השעיה מפעילות בענף .ב

 ים ובין שלא בתנאים, בין לפעילות מסוימת ובין בכלל. בארץ ובין בחו"ל, בין בתנא

 .ת ובין לתקופהבין לצמיתוטאקוונדו, הרחקה מפעילות בענף ה .ג

 (. GALהרחקה מפעילות בינ"ל בענף הטאקוונדו )שלילת כרטיס   .ד

 . , בין לצמיתות ובין לתקופהטאקוונדואיסור למלא תפקיד מסוים בענף ה .ה

 . בחו"ל בין בארץ וביןאם לנוהל נבחרות ישראל(, )בהת שצבר ספורטאייקוד של נ  הפחתה  .ו

מצא לנכון על כל גורם הכפוף לתקנון משמעת זה.  ס כספי שייבית הדין רשאי להטיל כל קנקנס כספי:  .ז

, או אליו משוייכים  תשלום הקנס יהיה באחריות המועדון עליו נמנה הפרטי  בית הדין רשאי לקבוע כ

במקרה שיוטל קנס על ספורטאי ו/או   .רות בוצעו באמצעותםמשפחה / אוהדים / חברים במקרה שהעבי

ון אחראי וערב לתשלומו  ם, יהא המועדועדון, ובמקרה והקנס לא שולמקורב ו/או פעיל לממאמן ו/או 

 קנס.  של ה

שיוטל עליהם,    ף או במקום כל עונשלהטיל על כל פרט ו/או קבוצה, בנוס  ךמוסמ בית הדין ים: פיצוי  .ח

אחריות של פרט ו/או   בית הדין קבע .ים בגין נזקי גוף ו/או נזקים חומריים שגרמותשלום פיצויים כספי 

 .בסכומים ובאופן שיפורטו בהחלטת ועדת המשמעת לנזקים שנגרמו, ישולמו הפיצויים קבוצה

   –ענישת מאמן/קרוב של ספורטאי  .ט

i. פסוק  להעניש מאמן/קרוב של ספורטאי בגין עבירה על תקנון המשמעת ול רשאי  בית הדין

  הרחקה על תנאי או בפועל לתקופה מסוימת על פי שיקול דעתה, מהאתרים בהם מתקיימות

 התחרויות.  
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ii.  ,ו מבעוד מועד דווח  בליק שכל אכיפת הענישה הזו תתבצע על ידי השופטים ומנהלי התחרויות

 פרטי ענישה מהסוג הנ"ל.  על

iii. שויך למאמן/קרוב  הפרה של עונש הרחקה של מאמן/קרוב, תגרור פסילה של השחקן המ

 מלהשתתף בתחרויות המתקיימות באותו מקום עליו חלה הענישה.  

 ניסה למתקן בו נערך אירוע או אימון לצמיתות או לתקופה. הרחקה מכ  .י

 .בית הדין  אי, כפי שייקבע התנאי על ידים דלעיל, כעונש על תנכל אחד או יותר מהעונשי .יא

 

 כללי 

הנהלת ההתאחדות תהיה רשאית לפרסם  עליון תימסר להתאחדות.   כל החלטה של בית דין משמעתי או בית דין .57

 ה.לפי שיקול דעתאת ההחלטות,  

   ההתאחדות. בהתאם לסכום שיקבע על ידי וועד פעולותיהם, יקבלו שכר מההתאחדות עבור דיינים  .58

פסקי דין,    לערעורים, וכל השעיה, בין על ידי האיגוד ובין על ידי בית הדין המשמעתי או בית הדין  החלטות על .59

מספר  ספורטאי/מאמן/המועדון, מיוחד, בו יצוין שם ה  יישמרו על ידי מזכירות האיגוד, ויירשמו בספר משמעת

טל, תאריך העבירה, תאריך  הות העבירה, העונש שהוחבר, מ תעודת הזהות שלו, המועדון או האגודה בה הוא

 .עמותהחברי ה ויהיה פתוח לעיון   יישמר במשרדי האיגוד,,  המשמעת ספר.  ההשעיה הטלת העונש ו/או

 ות. התאחדה וועד  יתקבלו בהחלטתשינויים בתקנון משמעת זה  .60

  הוועדאופן שיחליט ב וד פרסומ, החל ממועיהי הבן תוקף , וכל שינוי שבוקנון משמעת זה יחול וייכנס לתוקפות .61

 אתר האינטרנט של ההתאחדות. אמצעות בלרבות  ,של ההתאחדות
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