
 

 

 

 אס"ח -בוררות תקנון 

 הגדרות .א  

 .אס"חמוסד שיפוטי בלתי תלוי של  "בית הדין" .1
 

לתקנון ' נספח אהמצורף כמי שמונו כחברי ביה"ד בהתאם לתקנון  "דיינים" .2
 .בוררות זה

 
 .אס"חתקנון  "תקנון היסוד" .3

 

 תחולה .ב  

 בית הדין יהיה מוסמך לדון בעניינים הבאים: .4
 העברות ,לרישום המתייחס לקבוצה שחקן בין או לשחקן קבוצה שבין סכסוך כל . א

 .השאלותו

 .לקבוצה שחקן בין או לשחקן קבוצה שבין החוזיים ליחסים הנוגע סכסוך כל . ב   

 או במישרין ועניינו ביניהן מהסכם הנובע לקבוצה קבוצה בין סכסוך כל . ג   

 אחת של שורותיה על הנמנה שחקן של השאלה או העברה, רישום בעקיפין    

 .לסכסוך הנוגעות מהקבוצות    

 שבין החוזיים ליחסים הנוגע בכל לבין אס"ח קבוצה בין או/ו שחקן בין סכסוך כל . ד   

 .שחקנים של השאלות או/ו ושחרורים העברות או/ו לרישום הנוגע ובכל לשחקן קבוצה    

 .למאמן קבוצה בין או לקבוצה מאמן שבין החוזיים ליחסים הנוגע סכסוך כל . ה   

 לאס"ח אגודה או/ו קבוצה בין כספי סכסוך לרבות שהוא וסוג מין מכל סכסוך כל . ו   

  .אגודה או/ו לקבוצה חאס" בין או/ו לאיגוד    

גוף ו/או בתביעות שהסמכות הייחודית לדון בהן  לנזקי בתביעות לדון מוסמך אינובית הדין  .5
ו/או בכל מוסד שיפוטי אחר אשר לו סמכות ייחודית על פי חוק לדון  לבית הדין לעבודה נתונה 
  .בנושא

  

 הגשת כתבי טענות .ג  

בשלושה עותקים ובצירוף  אס"ח"ל למנכיפתח בהגשת כתב תובענה י בית הדיןכל דיון בפני  .1
 ' שלהלן. זאישור על מסירת כתב התובענה לנתבעים כמפורט בסעיף 

 
למועד הגשת כתבי נכון ששילם את דמי החברות  אס"ח,כתבי טענות יוגשו רק ע"י מי שהינו חבר  .2

 .אס"חהטענות במועד כקבוע בתקנון היסוד או ע"י מוסדות 
 

. האגרה תהיה )על ידי התובע( ₪1250בסך של  לאס"חבמעמד הגשת התובענה תשולם אגרה  .3
אגרה זו תשמש למימון שכר  .צמודה למדד המחירים לצרכן ותתעדכן אחת לשנה, בחודש ינואר

 הבורר.
 

יעביר לצדדים את  - כתב תובענה, תשלום אגרה ואישור מסירה כאמור לעיל אס"חכ"ל נקיבל מ .4
 .רשימת הבוררים המכהנים בבית הדין במועד פתיחת התביעה

 
 את הפרטים הבאים:  יכילבענה כתב תו .5



 

 

 

 .1דין-בישמו של התובע, מספר זהותו, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי  א.   

שניתן  ככל, מקום מגוריו, של עמותה ע"רמספר , שמו של הנתבע, וכן מספר זהותו ב.            
 .לבררם

 .העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה ג.   

 .הסעד המבוקש ד.   

 להלן. ז'פרק אישור מסירה לצד השני, באחת הדרכים המנויות ב ה.   

 ..להלן ז'יום ממועד המצאתו כמפורט בפרק  14כתב הגנה יוגש לבורר המוסכם בתוך  .6
 

שא כל צד באופן שווה בתשלום האגרה, יי -היה ושני צדדים )או יותר( מסכימים לפנות לבוררות  .7
 לעיל.  3כפי שיעורה המפורט בסעיף 

 
 סמכויות בית הדין .ד  

 לדון ולפסוק בתובענות שהוגשו בהתאם לתקנון זה. .8
 

 מהותי, לכללי הראיות ולסדרי הדין.לא יהיה כפוף לדין ה בית הדין .9
 

הטענות שהוגשו בפניו. פסק  על פי כתביחליט אם לזמן את הצדדים לדיון או לפסוק בית הדין י .10
 . הצדדים לדיוןבית הדין מבלי לזמן את 

 
 בית הדין ינמק את החלטותיו. .11

 
 לזמן עדים ועדויות ולפסוק תשלום הוצאות לעדים. .12

 
 בהעדר צד ו/או עד  שזומנו ולא הופיעו לדיון במועד שנקבע.לדון  .13

 
 לדחות את הדיון ביוזמתו או לפי בקשת מי מהצדדים בכתב. .14

 
לדון ולהחליט בבקשות שונות, ליתן צווי ביניים, ליתן פסק דין הצהרתי, צו עשה או לא תעשה,   .15

 וכל סעד אחר שבית משפט מוסמך לתיתו בשינוים המחוייבים.
 

 רשאי להטיל אחד או יותר מן העונשים הבאים: ןבית הדי .16
 

 פיצויי השבה בלבד. –לפסוק פיצויים כספיים  א.   

 .כןיהיה צמוד למדד המחירים לצרזה למקרה. סך ₪  5,000 להטיל קנס עד ב. 

 .ליגההפחתה או הוספה של נקודות  ג.    

 למיניהן. אס"חלהשעות חברים מהשתתפות בפעילויות  ה.   

  לפסוק הוצאות למי מהצדדים לתובענה. ו. 

  ת.וסופי ת הדין הןית בוהחלט .17
 

 ת הדיןהדיון בבי .ה 

                                                             
 מסמכים משפטיים מכל סוג. 1



 

 

לא הגיעו הצדדים . קיים בהרכב של דן יחיד אשר יקבע, כאמור, בהסכמת הצדדיםהדיון ית .18
ימנה מנכ"ל אס"ח את  -ימים ממועד הגשת כתב התביעה על זהות הבורר  3להסכמה בתוך 

 הבורר.
 

בית הובא ענין בפני דן יחיד, ומצא כי מן הראוי שהענין ידון בפני הרכב מורחב, יצורפו שני חברי  .19
 והדיון יתקיים בהרכב המורחב. ,נוספים לדיוןדין 

 
  .בדלתיים סגורותהדיון יתקיים  .20

 
 פסק הדין יפורסם באתר אס"ח.יתן בית הדין את פסק דינו בכתב.  - הסתיים הדיון .21

 
הבורר בסכסוך על סמך כתבי הטענות, אלא אם ציין צד בכתב טענותיו במפורש כי ככלל, יכריע  .22

 יקיים הבורר דיון באורך של שעה. -ברצונות לקיים ישיבת בוררות. דרש צד כאמור 
 

 ,שיקול דעתםנהגו בצורה הולמת, הדיינים רשאים, על פי ית בית הדיןלדיון בפני  כל המתייצבים .23
 יע למהלך הדיון או שמתנהג בצורה שאינה הולמת.להרחיק מהדיון כל מי שמפר

 
 האיגוד ידאג, על חשבונו, לנגישות )תרגום לשפת הסימנים( בדיוני בוררות. .24

 
 ימים ממועד קבלתו את כתבי הטענות / ממועד הדיון שהתקיים. 14פסק בורר יינתן בתוך  .25

 
 ייצוג .ו 

ו/או  מיוצגים על ידי עורך דין מטעמםלהיות  אועצמם אישית  את ייצגרשאים להצדדים לדיון  .26
 נציג מטעמו.

 
קטינים או חיילים בשירות פעיל אשר נבצר מהם להתייצב לדיון עקב השירות, יהיו רשאים  .27

 סם החוקי.ואך ורק באמצעות הוריהם או אפוטרופ בית הדיןלהיות מיוצגים בפני 
 

 המשפטי.אס"ח, ייוצג האיגוד על ידי היועץ  -היה אחד הצדדים לבוררות  .28
 

 דין והודעות-משלוח כתבי בי .ז 

 דין והודעות.-יחשב ככתובת מחייבת לצורך משלוח כתבי בי חאס"מען הצדדים כמופיע במשרדי  .29
 

 דין והודעות יחשבו כנמסרים אם נשלחו באחת מן החלופות שלהלן:-כתבי בי .30
 

 המועד הנקוב באישור המסירה. –באמצעות דואר רשום  א.  

  .המייל מקבלבצירוף אישור קבלה של , (לאלקטרוני )מייר דוא .ב  

 התיישנות .ח  

 .חודשים 6לבית הדין תהיה בת תקופת ההתיישנות בגין תביעות  

 והוראות כלליות שינוייםתחולה,  ,תוקף .ט 

 תקנון זה אושר בהתאם לכללים שנקבעו בתקנון היסוד. .31
 

ועל משתתפים במסגרת  אס"חנושאי תפקידים מטעם  , עלאס"חתקנון זה חל על כל חברי  .32
  .פעילויות של אס"ח )כלומר כולל אגודות ספורט חרשים מקומיות(

 
 שינוים בתקנון זה יבוצעו בהתאם לכללים שנקבעו לשינויו בתקנון היסוד. .33

 



 

 

נכון למועד התקנת תקנון זה( ישמשו כשכר ₪  1,250תשלומי הצדדים לאס"ח )בסך כולל של  .34
 הבורר.טרחת 

 

 נון זה )לרבות הנספח( מתייחס לנשים ולגברים כאחד.האמור בתק* 

 

 מינוי דיינים -נספח א' 

 שנים ומעלה. 5רשאים להתמנות כדיינים: שופטים בדימוס, עורכי דין בעלי ותק )בפועל( של  . 1

 דיינים.מועמדים לכהונה כלצורך הקמת בית הדין יפנה האיגוד ב"קול קורא" לאיתור  . 2

 את קורות החיים של המועמדים לבחינת עמידתם בתנאי הסף הנ"ל.היועץ המשפטי של אס"ח יבחן  .3

 לאישורם.ועד מנהל ? הושמות המועמדים בצירוף קורות חייהם יועברו לחברי  .4
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