STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF CULTURE & SPORT

מינהל הספורט

Sport Authority
יום שלישי ג' כסלו תשע"ח
 21נובמבר 2017

אל :כל התאחדויות ואיגודי הספורט ,יו"ר ,מנכ"לים,
והאחראים על הטיפול במינוי שופטים באיגודים.
שלום רב,

הנדון :חובת קבלת אישור מוקדם למינוי שופט ,מהמוסד לבחינת
כשירות המינויים של שופטים בספורט.

 .1פניה זו אליכם באה משום שלאחרונה התברר שבכמה איגודי ספורט נעשו מינויים של שופטים בלא קבלת
אישור מוקדם לכשירות המינוי של אותם שופטים מהמוסד לבחינת כשירות המינויים ,כמתחייב על-פי
החוק ,ויש לכך השלכות חמורות כפי שיפורטו בהמשך.

 .2החובה לקבלת אישור מוקדם למינוי כשופט נקבעה ע"י תיקון חוק הספורט תשמ"ח ,1988-בשנת .2011על
פי הוראות החוק לא ניתן למנות שופט ספורט או חבר במוסד שיפוט פנימי של איגוד ספורט ,בלא קבלת
אישור מוקדם לכשירות המינוי של אותו שופט ,מהמוסד לבחינת כשירות המינויים של שופטים בספורט
בישראל .חובה זו הודעה בזמנו לכל התאחדויות ואיגודי הספורט ,ומפורסמת  ,דרך קבע ,באינטרנט ,באתר
משרד התרבות והספורט ,וחובה היא ,וגם חזקה על פי החוק ,שכל מי שעוסק בנושא חייב לדעת זאת..

.3

מאז התיקון האמור  ,-כך ניתן לקבוע ,כפוף לבדיקה וביקורת פנימית  -,נבחנו ע"י המוסד לבחינת מינויים-,
עפ"י בקשות שהופנו אלינו ע"י האיגודים השונים -,אלפי מועמדים כשופטים ,ולאחר עריכת הבדיקות
המתחייבות עפ"י החוק ,ניתנו האישורים המתאימים ,כאשר המינויים עצמם ,עפ"י הוראות החוק ,נעשים ע"י
כל איגוד ואיגוד עפ"י הוראת התקנון שלו.

.4

למרבה הפליאה ,כפי שצוין כבר לעיל ,כמה איגודים לא קיימו את חובתם לקבלת אישור מוקדם למינוי
שופט ,כשהסיבה לכך נומקה בחוסר ידיעה ,חוסר תשומת לב ,או סיבה אחרת.
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 .5ראוי שתדעו שאי-קבלת אישור מוקדם לכשירות המינוי של שופט הוא ענין חמור וכפי שצוין לעיל ,יש לכך
גם השלכות חמורות.

ראשית ,מינוי כזה הוא בטל מעיקרו וכל פעולות השיפוט של שופט שמונה בלא קבלת אישור- ,
חסרות כל ערך.
שנית ,עפ"י הוראת החוק ,מינוי שופט בלא קבלת אישור לכך מהמוסד לבחינת מינויים ,מהווה
עבירה פלילית ,של השופט עצמו ושל מי שמינה אותו ,וכידוע ,אי-ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.
ושלישית ,כתוצאה מביטול פעולת השיפוט ,עלולים להיגרם נזקים כספיים ,שהמעורבים במינוי
הפסול עשויים לשאת בהם.
 .6מכאן ,מטרתה של הודעה זו אליכם-:
א .עליכם ,באופן מיידי ,לבדוק את רשימת השופטים באיגוד שלכם ,ומי שמונה בלא קבלת אישור
מהמוסד ,צריך להימחק מיידית מהרשימה.
ב .אם ברצונכם למנות שופטים באיגוד ,גם את אלה שיימחקו כאמור ,עליכם להחתים כל שופט על כתב
הסכמה בנוסח המצוי באתר האינטרנט ולשלוח אותו עם בקשתכם למוסד לבחינת מינויים לקבלת
אישורו לכשירות המינוי ,ורק לאחר קבלת האישור ,אם יינתן ,תוכלו למנותם כשופטים.
ג .אם תגיע אליכם פניה מהמוסד לבחינת מינויים דרישה לעריכת בדיקה ובקורת של רשימת השופטים
שלכם , ,עליכם להיענות לה מיידית.
.7

כתובת המוסד ומקום מושבו הוא במשרד התרבות והספורט ,יד חרוצים  ,12תל אביב ,דואר אלקטרוני:
 natan.ext@most.gov.ilפקס03-7239024 :

נא אשרו בחוזר קבלת הודעה זו ,וביצוע האמור בה.
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