
 ת ישראל אס"חותקנון נבחר

 

 הגדרות

ארגון הספורט של על ידי  ו/אשר נבחרה בודדים שחקניםה או קבוצ -" נבחרת ישראל" .1

מדינת ישראל במשחק ו/או במשחקים נגד החרשים בישראל )להלן : אס"ח(  לייצג את 

יקרא להלן, לשם נבחרת ישראל ת. )יריב ו/או יריבים כלשהם בכל מסגרת משחקים שהיא

 קיצור, "הנבחרת"(.

ול חלק בסגל הנבחרת באימון ליט אס"חשחקן, אשר הוזמן על ידי   - "שחקן נבחרת" .2

חק של הנבחרת, וכל עוד לא שוחרר )להלן, לשם קיצור, במחנה אימונים ו/או במשו/או 

 "השחקן"(.

 אשר ייקרא להלן, לשםאס"ח )מאמן שמונה לתפקיד זה על ידי הנהלת  - " מאמן נבחרת" .3

 צור, "מאמן"(.קיה

 אשר ייקרא להלן, לשםאס"ח )אדם שימונה לתפקיד זה על ידי הנהלת  -" מנהל נבחרת" .4

 .(קיצור "מנהל"ה

, עוזר מאמן וכל נושא תפקיד " לרבות מאמן, מנהל, מאמן כושרבעל תפקיד בנבחרת" .5

, מעת אס"חנבחרת וכן ראשי משלחת ומלווים רשמיים של הנבחרת מטעם באחר  

 לתפקידם בנבחרת וכל עוד הם מכהנים או משמשים בתפקידם זה. שהתמנו

בעל תפקיד בנבחרת מצוי  פרק הזמן שבו שחקן נבחרת או -" תקופת הפעילות בנבחרת" .6

של הנבחרת מרגע התייצבותו לפעילות ועד מועד סיומה של הפעילות, ובמקרה בפעילות 

בעל התפקיד מתייצב  בשירות הנבחרת, פרק הזמן שבו השחקן או של נסיעות לחו"ל

ההתייצבות היא בשדה התעופה מרגע המפגש בשדה התעופה  לפעילות הנבחרת, ואם

או המועד שבו  ,התעופה בישראל לאחר החזרה ארצה בישראל ועד רגע היציאה משדה

אם השחרור מהפעילות מתבצע  ,החזרה ארצה תפקיד לאחרהמשוחררים השחקן או בעל 

 ן האפשרויות. חר, לפי המאוחרת מביבמקום א

י אס"ח מונה על ידשלה  צהנהלה או מחוהחברי המקרב בעל תפקיד  -" משלחתראש " .7

 לעמוד הראש משלחת לחו"ל.

 

 

 מטרות

 קיום תחרויות רשמיות וידידותיות בארץ או בחו"ל עם נבחרות לאומיות. .1

 או בחו"ל בכבוד ובגאווה.ו/צג את מדינת ישראל בארץ לי .2

 

 

 זכויות השחקן

ולהיות  אס"חשחקן חייב להתייצב לאימון ו/או למשחק ו/או לכל קריאה אחרת מטעם  .1

 .מחוייב לנבחרת פיזית, נפשית, מנטלית

נבחרת רק אם הגיש בקשה מפורטת למנהל הנבחרת עם השחקן יהיה רשאי להשתחרר מ .2

 העתק להנהלת אס"ח.



מראש להיעדרותו שחקן יהיה רשאי להיעדר מאימון ו/או משחק רק אם קיבל אישור  .3

 מהמנהל.

ו/או כל המאמן ו/או המנהל ו/או ראש המשלחת  למלא אחר כל הוראותהשחקן חייב  .4

 לחו"ל. הנסיעותפעילות הנבחרת בישראל ובמהלך במהלך נציג רשמי אחר של אס"ח 

 .אס"חכפי שיקבעו מעת לעת על ידי  אס"חהשחקן חייב לקיים ולמלא את הוראות נהלי  .5

 ולהחזירו כאשר יידרש לעשות כן. ,על הציוד הנמסר לו השחקן חייב לשמור .6

שחקן ובעל תפקיד בנבחרת חייבים לשמור על מעמדה הייצוגי של הנבחרת ועל התנהגות  .7

 את מעמדם כשחקן/בעל תפקיד בנבחרת ייצוגית. ההולמת

 : כדלקמןזכאי להחזר נסיעות ממקום מגוריו לאימון/פעילויות הנבחרת יהא השחקן  .8

 תעריף ייקבע לפי תחבורה ציבורית. - ק"מ 40מעל  .א

 .1.5ת כפול יייקבע לפי תחבורה ציבור ףק"מ ומעלה תערי 80-מ .ב

 

 

 הרכב

 הנבחרת תורכב משחקנים שנבחרו לשם כך על ידי מאמן הנבחרת. .1

 הזמנת שחקנים ע"י מנהל הנבחרת לנבחרת תעשה דרך מועדונים. .2

בכל ו שחרור שחקנים מפעילויות המועדון , כוללמועדונים חייבים לסייע לאס"חה כל .3

לאימונים או לתחרויות בארץ ובחו"ל או לכל קריאה שחקניהם הקשור להתייצבות 

 אחרת מטעם אס"ח.

 לאימונים תגרום להעמדת מועדון בפני ועדת המשמעת. מועדונואי שחרור שחקן ע"י  .4

כהגדרתם בתקנון ישראל"  הרוצה לשחרר "שחקן נבחרת", הנמנה על "נבחרת מועדון .5

במסגרת נבחרת ישראל, חייב להגיש בקשה בכתב  משחקים/נבחרת ישראל, מאימונים

 .להנהלת אס"חעם העתק הנבחרת, נהל למ

לפי  שחקןלפטור  או לא רשאית תהיה רשאית ,בשיתוף עם מנהל הנבחרת ,הנהלת אס"ח .6

 בקשתו מלהיות שחקן נבחרת לתקופה המבוקשת על ידו, מנימוקים שייראו לה.

 

 

 בעלי תפקידים

 תקבע את בעלי התפקידים בכל משלחת. אס"חהנהלת  .1

כבעל הסמכות העליונה בכל הנוגע לעניינים המנהלתיים, הכספיים ישמש ראש המשלחת  .2

 וכל עניין אחר שאינם בסמכות המאמן או מנהל הנבחרת.

 : וסמכויות מאמן יתפקיד .3

 .ולאופן שיטות המשחק אחראי בלעדי לקביעת הרכב סגל שחקני הנבחרת .א

 .מקצועיותת ים, ולפתרון בעיוהמקצועינושאים אחראי ל .ב

 לשמש דוגמא לשחקניו ולצוות הנבחרת.עליו  .ג

 מקצוענות.עליו להתנהג ב .ד

 אס"ח. ימים מיום שוב המשלחת ארצה עליו להגיש דו"ח בכתב להנהלת 14וך ת  .ה

 :תפקיד וסמכויות מנהל .4

 הקשורים בנבחרת.טכניים הוהארגוניים  הסידוריםיטפל בכל  .א



 סדר בנבחרת.האחראי על המשמעת ו .ב

 הינו ממלא מקום של ראש המשלחת בהיעדרו. .ג

 יטפל בכל הבעיות האישיות של שחקני הנבחרת, בכפיפות להחלטות ולנהלים של .ד

 אס"ח.

)חובה עד  ICSDשל שחקנים : בדיקות שמיעה בהתאם לכללי מסמכים פדרוצורה  .ה

, חו"ל, כיסוי ביטוח ספורטאים, ביטוח חודשים מקיום תחרות בינלאומית( 3לפני 

 וכל אישורים נדרשים. שחרורים, רישום נוכחות + נסיעות,

הכל   - (וכיו"ב )מאמן כושר, פיזיתורפסט בנבחרת לאייש אנשי מקצוע נוספיםידאג  .ו

 .מראש על ידי אס"ח מאמן ובהתאם לתקציב מאושרהלפי דרישות 

 מעקב אחר מלאי ציוד וביגוד.יקיים ו)ספורט ורפואי( ציוד וביגוד: ידאג להזמין ציוד  .ז

 .ת(כתובה או אחר - תקשורת)כלי וחיצונית  (של אס"ח) יטפל מול תקשורת פנימית .ח

 כתב להנהלת אס"ח.ימים מיום שוב המשלחת ארצה עליו להגיש דו"ח ב 14תוך  .ט

טרם תחילת תקופת פעילויות הנבחרת, ראש המשלחת יעביר לסגל השחקנים ובעלי  .5

תפקידים הבהרות מלאות לגבי הגדרת סמכויות של כל אדם ואדם בצוות הנבחרת 

 והסברה מפורטת לגבי תחרות בינלאומית שאליהם הם מתכוננים.

שיקולים עניינים בלבד בעת ביצוע החלטותיהם החלטות לפי בעלי תפקידים יקבעו כל  .6

 לטובת אחד או אחר. העדפהללא 

 בעלי תפקידים יתייחסו לשחקנים בכבוד, אחידות, הגינות. .7

לוגו אס"ח  יכבדו את אס"ח ע"י לבוש רשמי מטעם אס"ח עם ציון בעלי תפקידים .8

להנחיות אבטחה גם בשהות בחו"ל )בכפוף בכל פעילויות הנבחרת בארץ ובאימון/משחק 

 וביטחון(.

 .הערות/פגישת בעלי תפקידים פעם בשבועיים לתיאומים .9

 לשוחח עם בעלי תפקידים במהלך על גורמים חיצוניים לנבחרת איסור חל  .10

 אימונים/משחקים/פעילויות של הנבחרת.

 

 

 חובות אס"ח

מקצוע איוש אנשי  ,הולםציוד לקיום אימונים במתקנים מתאימים, רכישת אס"ח תדאג  .1

 .ניםל שחקש מקצועי לקידום( אם נדרש )הרצאות, אנשי רפואה, כושר וכיו"ב נוספים

 .)לא כולל משמעתית( מאמןהבהחלטות מקצועיות של לא תתערב  ח"אס .2

 .)לאחר קיום שימוע( יותאית להרחיק שחקן בשל עבירות משמעח זכ"אס .3

ופעילויות הטבות שונות )גיבושים, הסעדה אס"ח תעשה מאמצים מיוחדים להעניק  .4

 בכפוף לתקציב.לנבחרת, משותפת וכיוצ"ב( חברתית 

אס"ח תממן עלויות מלאות של תקציב הנבחרת כולל הכנות בארץ, טיסה ולינה בחו"ל  .5

 ואש"ל.

 .ואנשי צוות הנבחרת שחקניםהביטוח על טפל בכיסוי לבאחריות אס"ח  .6

 .כלשהם )עבודה, שירות בצה"ל וכו'...(אס"ח תדאג לשחרור שחקנים ממסגרת  .7

 

 



 פציעה

ורת בינו במידה ושחקן נפצע במהלך תקופת פעילויות הנבחרת, אס"ח תדאג לתקש .1

וליווי מולם מטעם השחקן  לחברת הביטוח שבו מבוטח בהתאם לנהלי ביטוח של אס"ח

 ., גם לאחר סיום פעילות הנבחרתעד לסיום הטיפול בתיק

יכול להתאמן/לשחק במסגרת אחרת/נוספת עד להחלמה  החלמה, שחקן לאבתקופת  .2

 באישור הרופא. מלאה

 

 

 איסור שימוש בסמים ממריצים

 כל ההוראות בקשר לאיסור שימוש בסמים ממריצים יחולו על שחקני הנבחרת. .1

הרופא ו/או פיזיותרפיסט הנבחרת חייבים להביא לידיעת שחקני הנבחרת את ההוראות  .2

 בסמים ממריצים.בכל הקשור לאיסור שימוש 

שהוא נוטל, תוספים ו/או התרופות בכל הכל שחקן חייב ליידע בעלי תפקידים בנבחרת  .3

 ובכל שינוי בהרכב התרופות ו/או התוספים הנ"ל וזאת ללא דיחוי .

 

 

 שונות

שאר בחו"ל לאחר גמר המשחקים ויהיו חייבים יחברי המשלחת לא יהיו רשאים לה .1

שלא לשוב עם   מראש הנהלת אס"חיקבלו אישור לחזור ארצה עם המשלחת, אלא אם 

 הנבחרת לישראל. 

ספורטאים, מאמנים, שופטים חברי מוסדות  - הגורמים הרלוונטיים, בעלי הענייןעל כל  .2

 יחולו: שיפוט פנימיים, מנהלים וחברי ועד מנהל

 הקוד האתי של אס"ח יחול על כל הגורמים הרלוונטיים. א. 

 משרד הספורט לגבי איגודי ספורט.הקוד האתי הגנרי של  ב. 

 

 

 ועונשים עבירות

אי ידיעת התקנות, בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של אס"ח או כל הענף לא  .1

 תשמש צידוק או הגנה.

 :פרט -רשימת עבירות  .2

 עבירה על תקנון נבחרת ישראל ו/או נבחרות ישראל. .א

ישראל ו/או אי מילוי הוראה הפרת חובה ו/או אי מילוי הוראה של תקנון נבחרת  .ב

 מחייבת במסגרת נבחרת ישראל.

 שימוש בסמים ממריצים שימוש בסמים ממריצים מכל מין ובכל עת. .ג

 פרט -רשימת העונשים  .3

שחקן שיורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות על פי תקנון זה יהא צפוי להיענש באחד 

 או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים להלן:

 .פהנזי .א

 הרחקה עד לעשרה משחקים. .ב



 הרחקה ממשחקים לצמיתות. .ג

להטיל בנוסף ו/או במקום עונש, חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים  ךמוסמ אס"ח .ד

 בהוצאה כספית או בעלי משמעות חינוכית או הסברתית.

 קבוצה -רשימת עבירות  .4

 עבירה על תקנון נבחרת ישראל. .א

 ל.הפרת הוראות מהוראות תקנון נבחרת ישרא .ב

סיוע להפרת הוראה מהוראות תקנון נבחרת ישראל ו/או הפעלת לחץ או מתן הוראה  .ג

לספורטאי מספורטאי הקבוצה שהוזמן לסגל הנבחרת לא להתייצב לאימון הסגל 

 ו/או למשחק של נבחרת ישראל.

 קבוצה -רשימת העונשים  .5

רות המפורטות ברשימת העבירות על פי יורשע בביצוע אחת או יותר מהעבימועדון ש

צפוי להיענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים ברשימת העונשים יהא תקנון זה 

 להלן:

משחקים בפני קהל במגרשה הביתי של הקבוצה ברדיוס  10איסור קיום משחק עד  .א

 ק"מ ממקום מגרשה הביתי של הקבוצה המוענשת. 40שלא יפחת מ 

 נקודות ממאזן הנקודות של הקבוצה במשחקי הליגה. 10הפחתת נקודה אחת עד  .ב

 משחקים. 10הפסקת פעילות ממשחק אחד עד  .ג

אס"ח מוסמך להטיל בנוסף ו/או במקום עונש, חובות וחיובים לרבות כאלו הכרוכים  .ד

 בהוצאה כספית או בעלי משמעות חינוכית או הסברתית.

 

 מתייחס לגברים ולנשים כאחד.הערה: תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך 

 

 רשאית להחליט ברוב רגיל על שינויים בתקנון זה. אס"חהנהלת 

 .16.4.2018תקנון אושר בישיבת הנהלה 


