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 נהלים

 

 מדיה

 1.3.2020-מעודכן ל

 

 הגדרות:

רכזי ליגה, מנהלי וכל מי מטעמה כגון  ארגון הספורט של החרשים בישראל כולל הנהלה –אס"ח 

 ., אנשי מדיהנבחרות/טורנירים

תחת גופים קבוצות או ו/בישראל כולל קבוצות תחתיה, קבוצות עצמאיות מקומי ספורט חרשים  עמותה –מועדון 

 .מקומי ספורט החרשים עמותהשאינם 

 .של מועדון מדיה-איש או אנשים )צוות( תקשורת –איש מדיה 

נבחרות, תחת מסגרת אס"ח כולל משחקי ליגה, אירועים, ספורט לאומיות ובינלאומיות כל פעילויות  –פעילויות 

 .בישראל טורנירים וכל פעילויות ספורט שאס"ח מפעיל ומקיים

 תשלום בגין אישור עבודת איש מדיה. גובה דמי מדיה תקבע ע"י הנהלת אס"ח בלבד. –דמי מדיה 

 .Liveכולל שידור חי  של איש מדיהצילום עבודת  –צילום ו/או לצלם 

, פוסט, מודעות , טקסט, תמונות מקוריים או ערוכיםמקוריים או ערוכים )כולל ראיונות( קבצי וידאו –חומר 

 .גרפיות

 רשתות חברתיות, אתר אינטרנט, עיתונאות כתובה ומשודרת.ב חומרמקום להעלאת  –שטח שידור 

 )מחשבים, מודם ומצלמות(  Live, ציוד לשידור חי מכשיר סלולרי, חצובהמצלמת וידאו, מצלמה סטילס,  –ציוד 

 אינם צריכים אישור כלשהו מאס"ח.

 או אחר שלא מופיעים בהגדרת "ציוד", צריכים אישור מראש מאס"ח. רחפן –ציוד מיוחד 

 פיזית של איש מדיה לתוך התרחשויות. התקרבות/הליכה – התקרבות

 .israeldeafsportאו @ "Israel Deaf Sports Organisation -ארגון הספורט של החרשים בישראל " –תיוג 

  –בפומבי לציבור הרחב פוגעניים פרסומים 

תוכן אינו ראוי, שעלול להכיל; פורנוגרפיה, דברי שטנה, אלימות ואיומים, פגיעה עצמית, הפחדה  .1

 עלי חיים, שימוש בסמים וכדומה.והטרדה, בריונות, תוכן מיני מפורש, התעללות בב

 (out/bullying-https://www.isoc.org.il/netica/bullying -)לפי אתר איגוד האינטרנט הישראלי 

 לפגוע במוניטין שלהם.מתייחסת לפגיעה באדם או מותג, מתוך כוונה  - כולל ביוש )שיימינג( .2

https://www.isoc.org.il/netica/bullying- -)לפי אתר איגוד האינטרנט הישראלי 

out/bullying/shaming) 

https://www.isoc.org.il/netica/bullying-out/bullying
https://www.isoc.org.il/netica/bullying-out/bullying/shaming
https://www.isoc.org.il/netica/bullying-out/bullying/shaming
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בני אדם או ארגון. לשון הרע  כל אמירה הפוגעת בכבוד או בשם הטוב של אדם, קבוצת -כולל לשון רע  .3

שאינה אמת עלולה להיחשב לעבירה פלילית / עוולה אזרחית. לדוגמא:  כתיבת טוקבק פוגע, שקרי או 

 מבזה; כתיבת פוסט המבזה אדם בשל צבעו, גזעו, נטייתו המינית; פרסום כתבה משפילה ופוגעת.

https://www.isoc.org.il/netica/bullying- -)לפי אתר איגוד האינטרנט הישראלי 

out/bullying/slander ) 

 

 

 .צילומיםיעניק לאיש מדיה גופייה/אפוד ועם זה הוא מחוייב להגיע לכל אס"ח  לאחר תשלום דמי מדיה, •

o  בשנה שאחריה )בכל ענפי ספורט ופעילויות  31.8לאדם אחד לעונה אחת מראשון לספטמבר עד

 ספורט(.

o  צילומים, לא תורשה לו לבצע לבוש זהללא. 

o  אדם בודד לאדם אחר בודד באותו מועדון.מ לבוש זהניתן להעביר 

או  דומה לזה(כו , צילום זוכהצילום ברגעים מסוימים )כגון הנפת גביעב של עמדות שונותסדר עדיפויות  •

 , הוא:Live מיקום עמדת שידור חי

 אס"ח.מטעם איש מדיה  .1

 איש מדיה מועדון. .2

a.  קבוצות על תואר, איש מדיה של מועדון מנצח. 2במידה ויש תחרות בין 

 איש מדיה פרטי. .3

 שייך לאליו. מועדון להעביר מידע עדכני מאס"ח לאיש מדיהבאחריות  •

o .לא יתקבלו טענות של אי ידיעה 

 של איש מדיה, יהיו עליו או על מועדון.ציוד שכר של איש מדיה ועלויות כל עלויות  •

 (.לפי מפות בסוף נהלים)בזמן המשחק לשוליים של מגרש ספורט רק איש מדיה יורשה להכנס  •

o  מגבלות באזורים ספיצפיים בשוליים, יעמוד במגבלות.עוד אם יש 

o  מועדון יריבשוליים הנ"ל לא כולל אזור ספסל של. 

o  מועדונים 2, לא יכול להכנס לאזור ספסל של פרטימדיה הינו איש במידה ואיש מדיה. 

o .)אסור לאף איש מדיה לגשת לאזור שופטים )שולחן מזכירות, מגדל שופט ודומה 

o פסקי זמן  מחציות, מתחילת המשחק ועד סופו כוללספורט הכנס לתוך מגרש אסור לאיש מדיה ל

 או שמשחק נעצר בכל סיבה שהיא.

 אלא אם יש אירוע מסוים במחצית. ▪

https://www.isoc.org.il/netica/bullying-out/bullying/slander
https://www.isoc.org.il/netica/bullying-out/bullying/slander
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 איש מדיה רשאי לצלם כרצונו את מועדון שלו ולפרסם בכל צורה שיראה לנכון. •

o ( כולל שידורי חיLive). 

 מכל סיבה שהיא )חוסר קליטה וכיוצ"ב(.אס"ח לא תשא באחריות לתקלת שידור חי  ▪

 כלול בדמי מדיה נכון לעתה. Liveעלות זכויות שידור חי  ▪

o  בחומרשמופיעים אחר או גוף אחרים אנשים לא כולל פרסומים פוגעניים על כל. 

o  נמצא שמועדון יריבאו כניסה לחדר הלבשה או מקומות  יריב מועדוןל התקרבותלא כולל צילום 

אס"ח אינו מתערב בשיקולי  .מועדון יריבבעל תפקיד מטעם מצד במקום או מראש הסכמה ללא 

 מועדון.

o  בצילומים כלליים )כגון לחיצת ידיים בתחילת משחק ובסופו וכדומה(  מועדון יריבניתן לצלם

 .מועדוניםבין ספורט  מהלך משחקבו

 ראיון: •

o  ,באישור מראש של ושחקני נבחרת  מתנדביםניתן לראיין אנשי אס"ח כגון שופטים, עובדים

 אס"ח עם זהות של מרואיין ומראיין.

אם לא הספיק לקבל אישור בזמן אמת, ניתן לבצע פעולת ראיון אך לא יועלה לשום שטח  ▪

 בראיון. צפייהשידור עד לאישור מאס"ח אחרי 

, משחק לגבי שחקני נבחרת, רק בזמן קמפיין פעיל ובפעילויות שקשורות לנבחרת )אימון ▪

 , משחק ספורט בינלאומי(אימון/ראווה

o  מועדון עם הסכמה במקום או מראש מצד בעל תפקיד מטעם  ממועדון יריבניתן לראיין אנשים

 אס"ח אינו מתערב בשיקולי מועדון. .יריב

( בלבד Tag( ותיוג )Shareבכל שטח שידור כלשהו, מצריך שיתוף )ע"י מועדון כל שימוש בחומר של אס"ח  •

 ולא להוריד ולהעלות בשטח שידור של אחרים. מצד אחרים

o  במידה ושטח פירסום אינו אלקטרוני, יש חובה לציין קרדיט "ארגון הספורט של החרשים

ניתן לברר מול הנהלת אס"ח או איש מדיה של )שם איש מדיה של אס"ח" " או " אס"ח + בישראל

 .(אס"ח

o  וידאו ללא אישור בכתב מצד אס"ח. קבצייש איסור חמור על הורדה 

o  כגון( במידה ולא ניתן לשתף במקרים מסויימיםStory  )לתייג את אז רק ברשתות חברתיות

 אס"ח.

פוגעני כלשהו או פעל באופן בלתי  פרסוםאס"ח יבטל את אישור של איש המדיה לפעילויות אם יש שידור  •

 .(תעמולה פוליטית, דתית או גזעית )כולל הציבורהפוגע ברגשות או  הולם

o .כולל הפרעה למהלך תקין של פעילויות ספורט 
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o לויות.מהלך צילומיו בפעיאס"ח רשאי להפסיק מיד עבודת איש מדיה גם ב 

o נהלים זהביטול זימני או צמיתות בהחלטת אס"ח בהתאם לאי עמידה ב. 

o  ,לא יוחזר דמי מדיהבמידה וביטול היא לצמיתות. 

o .החלטת אס"ח בעניין זה היא סופית 

 בכל שטח שידור שימצא לנכון.  חומראיש מדיה רשאי לפרסם  •

בתיאום  במגרשי ספורט, בכפוף לאישור של אס"ח אפשרייםמתקנים מסחריים והצגת שלטי פרסום  •

 .ובאישורו של הנהלת אולם/מגרש/מתקן ספורט

אישי של אביזר או או ציוד מיוחד או ציוד  פיזי/לנזק גופנימצד אס"ח  או פיצוי כלשהו אחריות ביטוחאין  •

 .שנגרם לו שאינו מטעם אס"ח איש מדיה

לפצות כל נזק אשר ייגרם לצד אחר )אס"ח או מועדון אחר או  שאינו מטעם אס"ח באחריות איש מדיה •

 או נזק פיזי או אחר. אדם( בגין פרסום פוגעני

o .כולל הפרעה למהלך תקין של פעילויות ספורט 

 

 הל זה.וסמכות של שופט משחק הוא עליונה וגוברת על סעיף או סעיפים בנ •

 

 .רועי אסאמטעם אס"ח הינו מר  מדיה-תקשורתאחראי תחום  •

 054-5842153, סלולארי: idsonetmedia@gmail.comפרטי יצירת קשר: דוא"ל: 
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