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 עומר לייזר   –דיון משמעתי  –החלטה 

 

 :מקרה

  1.11.2021בפייסבוק ואינסטגרם של עומר לייזר בתאריך  משמיץ לאור פרסום פוסט  •

https://www.facebook.com/omer.layzer/posts/10226727622166659 

gEy1/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CVujikA 

 פוסט ממומן בסטורי תמונה בעמוד הבא 

 פוסט משמיץ על אס"ח, יו"ר אס"ח ומנהלת ליגה טניס אס"ח. 

 והוזמן לדיון משמעתי.  1.11.2021הנ"ל הושעה באותו יום  •

 סירב להגיע.  – 7.11.21הוא הוזמן לראשונה לדיון ביום ראשון  •

 באותו יום, גם סירב לזה.   ZOOM, גם לא יכל להגיע, הוצע לו פגישה ב9.11.2021תאריך השני שהוענק לו   •

 לא שלח.  –הוצע לו לשלוח טיעונים בכתב או בוידאו  •

 

 :סעיפים

https://israeldeafsport.org/code_idso / 

 התנהגות ראויה ודוגמא אישית בזירת התחרות ומחוצה לה. ספורטאי יקפיד על   3.4

להתנהגות הספורטאי בזמן התחרות נודעת השפעה על התנהגות האוהדים וכל בעלי העניין, על כן, ספורטאי   3.7

 ינהג בכבוד כלפי כל הגורמים הפעילים במסגרת אס"ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות לעיל… 

בד את כל הגורמים הפעילים במסגרת אס"ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות  כל החותם על קוד אתי זה יכ 8.1

 לעיל., ויגיד את דבריו שברצונו להגיד רק בבמה המתאימה לכך, כגון: אסיפה כללית, ישיבות ופגישות. 

החתום קוד האתי לא יורשה לדבר דברי הסתה או השמצה כלפי בעל העניין אחר או על העמותה ו/או גוף   8.2

או כלכלי לבעל העניין/העמותה יורחק  \או ערכי ו\החתום קוד האתי שיעשה כך ויגרום נזק לאומי ו ספורט. 

 מפעילות אס"ח לשנתיים או אחרת כפי שוועדת המשמעת תקבע. 

בעלי העניין וספורטאים ימנעו מהתבטאויות אשר יש בהן כדי לפגוע, לבזות, להשפיל, להעליב או להקניט מי   9.6

 ילים במסגרת אס"ח, המצוינים תחת פרק ההגדרות לעיל. מבין הגורמים הפע

בעלי העניין וספורטאי ימנעו מלהתייחס, פומבית, לנושאים פנימיים של קבוצה אחרת או לנושאים הקשורים   9.8

 למערכת היחסים שבין העמותה ו/או גוף ספורט לבין גוף הספורט האחר או בינו לבין אס"ח. 

 

https://www.facebook.com/omer.layzer/posts/10226727622166659
https://www.instagram.com/p/CVujikAgEy1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://israeldeafsport.org/code_idso/
https://israeldeafsport.org/code_idso/
https://israeldeafsport.org/code_idso/
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 ועדה משמעת: חברי 

 רושינק יו"ר, שי לוי ורפי אדלר חברי הנהלה. עידו 

 

  :החלטהדיון ו

 10.11.21התכנסה בתאריך   •

 הוחלט לקיים דיון בלי נוכחות עומר לייזר   •

 . 1.11.2021החל מיום  הוחלט השעיה לשנתיים מפעילות של אס"ח •

 או דומה בפעם נוספת. עבירה זו  אם ובמידה עומר לייזר יבצע השעייה תוארך בשנתיים נוספים  •

 

 נימוקים:

יו"ר עידו רושינק ישב מולו ושוחח איתו על אותם  טרם פרסום ברשתות, לא נכונים בכלל,   –תוכן פוסט  •

 נקודות והסביר לו במפורט. 

 בקוד האתי החדש השעייה לתקופה של שנתיים היא ענישה בסיסית.  •

 אישי שלו.  עמודאינסטגרם היה ממומן, כלומר הגיע לתפוצה גדולה מעבר לחברי סטורי פוסט  •

 ולא שלח טיעונים.  , לא עשה מאמץ להופיע בפני ועדה משמעתלא שיתף פעולה עם ועדה •

 לא שלח התנצלות או חרטה.  •
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