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.6

מהדורה16 :

כללי
 .1.1חוק הספורט ,התשמ"ח –  1811קובע כי "התאחדות" ו"איגוד" ,לעניין ספורט הם "תאגיד שלא
למטרות ריווח ,המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים
המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט".
 .1.1הכרה בתאגיד כ"איגוד" או "התאחדות" משמעותם רישומו במרשם הרלוונטי (רשם העמותות
לענין עמותות ורשם החברות לעניין חברות לתועלת הציבור) כאיגוד או התאחדות ספורט.
 .1.1כמו כן ,איגוד או התאחדות ספורט זכאים לקבלת כספי תמיכות מהמשרד מכוח מבחנים לחלוקת
כספי תמיכות של משרד החינוך ,התרבות והספורט למוסדות ציבור שהם התאחדויות ואיגודי
ספורט.
http://www.mcs.gov.il/Sport/Activities/Competitive%20sports/Pages/ContestSport.
aspx

.2

מטרה
 .1.1להסדיר את תהליך הכרה והטיפול בגוף כהתאחדות ספורט.

.3

הגדרות
 .1.1התאחדות ספורט  -איגוד או התאחדות ספורט כמשמעות בחוק הספורט;
 .1.1גוף– תאגיד שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור המבקש לקבל הכרה כהתאחדות ספורט
של ענף ספורט מסוים;
 .1.1חוק הספורט – חוק הספורט ,התשמ"ח ;1811 -
 .1.4המועצה להסדר ההימורים בספורט – שהוקמה מכוח חוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז-
;1891
 .1.3עמותה – כהגדרתה בחוק העמותות ,התש"מ;1811-
 .1.9ספורטאי פעיל בענף אישי  -ספורטאי פעיל הרשום בהתאחדות ספורט בענף ספורט אישי,
מגיל התמחות ומעלה ,המשתתף ב  4-תחרויות ארציות רשמיות לפחות בעונת ספורט; לעניין
סעיף זה "גיל התמחות" משמעו גיל שבו מתחיל הספורטאי את התמחותו בענף הספורט
הרלוונטי לאחר שסיים את הכשרתו הבסיסית ("שלב הלמידה") ,אשר נקבע בכל ענף וענף בידי
מינהל הספורט בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי או עם היחידה לספורט תחרותי ועם
התאחדות בענף ,ושיפורסם מעת לעת באתר האינטרנט של המשרד;
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 .1.1קבוצה פעילה בענף קבוצתי  -קבוצה פעילה שספורטאיה רשומים בהתאחדות ספורט בענפי
הספורט קבוצתיים ,שהשתתפה ב 11 -תחרויות ליגה ארציות רשמיות לפחות בעונת ספורט,
שאורגנו בידי ההתאחדות ; .הקבוצה נמדדת לצורך מתן ניקוד בהתאם למספר הספורטאים
הרשומים בטופס המשחק של אותו ענף ובלבד שלא יעלה על  131%מהמספר המרבי של
הספורטאים שניתן לרשום בטופס זה ,ובלבד שמספר הספורטאים הרשומים בקבוצה אינו נמוך
מ 11% -של המספר המרבי של הספורטאים שניתן לרשום בטופס המשחק של ענף הספורט
הקבוצתי בו הקבוצה מתחרה.
.4

הנחיות לביצוע
 .4.1הגשת בקשה להכרה כהתאחדות ספורט
.4.1.1

גוף המעוניין לקבל הכרה כהתאחדות ספורט של ענף מסוים יבדוק אם לא קיים גורם
אחר במדינת ישראל המוכר על ידי ההתאחדות הבינלאומית כהתאחדות ספורט של
ענף זה.

.4.1.1

לאחר שמצא הגוף כי לא קיים גורם אחר במדינת ישראל אשר רשום בהתאחדות
הבינלאומית כהתאחדות ספורט של ענף בגינו מוגשת ההכרה ,יפנה להתאחדות
הבינלאומית לצורך קבלה לחברות.

.4.1.1

 ,4.1.2לסגן ראש


4.1.2
הגוף יעביר את אישור ההתאחדות הבינלאומית המוזכר בסעיף
מינהל הספורט במסגרת בקשה להכרה כהתאחדות ספורט.

 .4.1בחינת בקשת ההכרה כהתאחדות ספורט
.4.1.1

סגן ראש מינהל הספורט יבצע את הבדיקות הבאות לצורך הכרה בגוף כהתאחדות
ספורט:
 .4.1.1.1הגוף רשום כתאגיד שלא למטרת רווח (עמותה או חברה לתועלת הציבור) ובעל
אישור ניהול תקין מרשם הרלוונטי;

 .4.1.1.1הגוף מרכז ומייצג ענף או ענפי ספורט ,כהגדרתם בחוק הספורט.
 .4.1.1.1לגוף תקנון המסדיר את הפעילות בענף הספורט על בסיס חוקים ,כללים
ותקנות ,אשר המשתתפים בענף הספורט נדרשים למלא אחריהם; הפרת
החוקים ,הכללים או התקנות תלווה בענישה ,במנגנון שנקבע בתקנון; התקנון
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קובע כללים ברורים באשר לתוצאות המשחק ,ומתי ייקבע ניצחון ,הפסד או
שוויון.
 .4.1.1.4הגוף

קבע בתקנון כללי אתיקה מקצועית ,בהתאם לסעיף (11ב) לחוק

הספורט ,התואמים לכל הפחות את הוראות הקוד האתי הגנרי .למען הסר
ספק ,גופי הספורט לא יוכלו להקל על דרישות הקוד האתי הגנרי ,אלא רק
להחמירן.
 .4.1.1.3הגוף מוכר על-ידי הגופים הבינלאומיים והמייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט,
ובלבד שהגוף הבינלאומי עונה על שני אלה:
 .4.1.1.3.1בגוף הבינלאומי חברות לפחות  31מדינות.
 .4.1.1.3.1הגוף הבינלאומי מארגן אליפויות עולם למדינות החברות בו ,לפחות
אחת לארבע שנים.
 .4.1.1.9מספר הספורטאים הפעילים החברים בגוף לא יפחת מ 111 -ספורטאים
פעילים .תנאי זה יכנס לתוקף החל משנת .1119
 .4.1.1.1הגוף עומד בדרישות חוק הספורט ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות חובת ייצוג
הולם לנשים ,קיום הדרישות לגבי תקנונים ,קיום בדיקות רפואיות וביטוח של
הספורטאים.
 .4.1אישור ההכרה כהתאחדות ספורט
.4.1.1

לאחר שסגן ראש מינהל הספורט מצא כי הגוף עונה על תנאי חוק הספורט ונוהל זה
יעביר את הבקשה להכרה לאישור ראש מינהל הספורט.

.4.1.1

ראש מינהל הספורט יודיע לגוף ולרשם העמותות או החברות (לפי העניין) כי הגוף
מוכר על-ידי המשרד כהתאחדות ספורט.

 .4.4גוף שהוכר על ידי מינהל הספורט כהתאחדות ספורט יהיה רשאי להגיש בקשה לתמיכה המינהל
הספורט או מועצה להסדר ההימורים בספורט בכפוף לנוהל תמיכות בספורט ,מס'  11.11או
לנהלים הרלוונטיים של המועצה להסדר ההימורים.
 .4.3ביטולה או הקפאתה של ההכרה בהתאחדות ספורט
.4.3.1

ראש מנהל הספורט רשאי להחליט על ביטול או התלייה של הכרה בגוף כהתאחדות
ספורט ,אם הגיע למסקנה כי מתקיים אחד התנאים הבאים:
 .4.3.1.1התאחדות הספורט אינה עומדת בתנאי חוק הספורט להכרה כהתאחדות
ספורט;
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 .4.3.1.1ההתאחדות הבינלאומית הביאה לידיעת מינהל הספורט כי ההתאחדות
הפסיקה לשלם את תשלומי מסי החבר בהתאחדות הבינלאומית.
 .4.9ביטול או התלייה של הכרה ייעשו לאחר קיום שימוע להתאחדות ,בשיתוף הלשכה המשפטית.
.5

אחריות
 .3.1האחריות ליישום נוהל זה תחול על ראש מינהל הספורט וסגן ראש מינהל הספורט.

.1

מסמכים ישימים
 .9.1חוק העמותות ,התש"מ.1811-
 .9.1חוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז.1891-
 .9.1חוק הספורט ,התשמ"ח.1811 -
 .9.4נוהל תמיכות בספורט ,מס' .11.11

.7

נספחים
 .1.1נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בנוהל.

נספח א– [טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]

מהדורה

תאריך

חדשה

ביצוע עדכון

שם המאשר:

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור עדכון/נימוקים

תפקיד:
עמוד  4מתוך 4
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