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תקנון משמעת אס"א
.1

תוקף ,תחולה ושינויים
א.
ב.

ג.

.2

תוקף
לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.
.9
תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר.
.2
תחולה
תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז אס"א ועל כל שחקניהן.
.9
תקנון זה יחול על כל השחקנים  /ספורטאים המשתתפים במפעלי
.2
אס"א ,מנהלי הקבוצות ,מאמנים ,רכזי הספורט ופעילים במוסדות
אס"א.
שינויים
הנהלת אס"א רשאית להחליט על שינויים לגבי כל סעיף וסעיף של
.9
תקנון זה.
לשינויים אלה יינתן תוקף חוקי בפרסום רשמי מטעם הנהלת אס"א.
.2
פרסום השינויים בפרסומי הנהלת אס"א יחייב את כל אלה אשר תקנון
.7
זה חל עליהם.

ועדת המשמעת
א.

הרכב וסמכות
ועדת המשמעת מורכבת מ 7 -חברים.
.9
ועדת המשמעת תדון בכל עניין בהרכב של דן יחיד ,או עד שלושה
.2
חברים ,עפ"י החלטת יו"ר ועדת המשמעת.
ועדת המשמעת רשאית להזמין למסירת עדות וחקירה כל שחקן ,עסקן,
.7
שופט ,נציג הקבוצה ,עסקן או ממלא תפקיד ,משקיף ,לפי ראות עיניה,
ועל המוזמן להופיע במועד שנקבע כמפורט בהזמנת ועדת המשמעת.
אי הופעה תיחשב כבזיון הועדה ותיענש כמוגדר בסעיפי עבירות
ועונשים.
השופט יוזמן רק במקרה של הפסקת משחק ,הכאת שופט ,או במקרה
של דו"ח בלתי ברור .חקירת שתי וערב של השופט לא תיעשה בנוכחות
הצדדים.
לא הופיע הנאשם ,רשאית ועדת המשמעת לברר את התלונה נגדו
.0
פסקי הדין של ועדת
בהיעדרו ולפסוק לפי החומר שהוצג בפניה.0 .
המשמעת נכנסים לתוקפם במועד חתימתם ע"י חברי הוועדה או בכל
מועד אחר ,אשר יקבע ע"י הוועדה בפסק דין .פסקי הדין יהיו סופיים
ובלתי ניתנים לערעור.
ועדת המשמעת תהא ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה ואין בסמכותו של
.6
מוסד כל שהוא להתערב בהם .פסקי הדין אינם טעונים אישור.
ועדת המשמעת אינה קשורה לסדרי דין ודיני הראיות הנהוגים במדינת
.3
ישראל.
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.5

ב.

ועדת המשמעת רשאית לדון בכל תלונה אשר תגיע אליה באחת הדרכים
הבאות:
א .דו"ח שופט ,או דו"ח מארגן האליפות.
ב .תלונה מטעם הועדה המקצועית.
על ידי הנהלת אס"א או בשמה בשל עבירות ארגוניות ,או אחרות,
ג.
של קבוצות  /סניפי אס"א ,או ממלאי תפקידים בהם ,או בשל אי
מילוי ההוראות הניתנות ע"י המוסדות הנ"ל ,או ממלאי תפקידים
בהם.
ד .כן יהיה בסמכות הועדה לדון בתלונות שתוגשנה כתוצאה
מהתנהגותם של שחקנים ,ספורטאים ,חברי הקבוצה ,או ממלאי
תפקידים בה ,על המגרש או בקרבתו ,וגם במקום אחר ביום
המשחק ,ועל רקע ספורטיבי ,או כתוצאה מהתנהגות שחקנים,
ו/או ממלאי תפקידים ,ו/או אוהדים – או כתוצאה מהתנהגות
קהל הצופים בתחרויות.
ה .על ידי קבוצות נגד שחקניהן.
ועדת המשמעת תקבע תוצאות כל משחק אשר האירועים
ו.
הקשורים בו נדונו בפניה .ועדת המשמעת רשאית לבטל ,או
לקבוע,
תוצאות משחק אשר האירועים הקשורים בו נדונו בפניה.
החליטה הוועדה לפסול משחק – תקבע הוועדה את תוצאות
המשחק או תחליט על משחק חוזר ועל תנאי קיומו.
ועדת המשמעת מוסמכת להטיל עונשים על-תנאי ,במקום ,או
ז.
בנוסף ,לעונשים אשר יוטלו בפועל.

ישיבות של ועדת המשמעת
.9
.2
.7
.0

.0

ועדת המשמעת תתכנס במועדים ,לפי ראות עיניה.
מועדי הישיבות ניתנים לשינוי במקרים מיוחדים ,לפי החלטת יו"ר הוועדה.
התנהגות הנאשמים המופיעים בפני ועדת המשמעת ,או העדים הבאים להעיד,
חייבת להיות הולמת כפי הנדרש כלפי בית דין ,או בית משפט ,וכל סטייה
מההתנהגות המקובלת במקרה כזה תיחשב כבזיון בית הדין ותיענש בהתאם.
ועדת המשמעת תסיים את הדיון בכל אשמה אשר הובאה בפניה בישיבתה
הראשונה .בכל מקרה שהוועדה תראה להכרחי לדחות את הדיון תוכל לעשות
כן בתנאי שתינתן על כך החלטת ביניים אשר תקבע מה יהיה דין הנאשמים עד
למתן ההחלטה הסופית.
כל הסמכויות המסורות עפ"י תקנון זה לוועדת המשמעת תינתנה באירועים
מיוחדים( ,כגון משחקי אס"א הבינ"ל וטורנירים מיוחדים) -לוועדת אד-הוק,
אשר הרכבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת המשמעת והיא תדון באירועים הנ"ל
כוועדת משמעת לכל דבר ועניין.
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.3

נוהל
א .הגשת תלונה
כבסיס לדיוניה של ועדת המשמעת יכולה לשמש תלונה המוגשת כמפורט
בסעיף  2דלעיל.
ב .תוכן התלונה
תלונת השופט וגם/או כל תלונה אחרת ע"י מי מהגורמים המצוינים בסעיף 2
א'  5דלעיל תכלול את הפרטים הבאים ,הכל לפי העניין.
 .9מהות גורם התלונה (התנהגות השחקן וכו').
 .2התנהגות הקבוצות ,המאמנים ,ראשי הקבוצות ,וכל בעל תפקיד.
 .7תאור מפורט ומדויק של העבירה.
תלונות אחרות תכלולנה תיאור מלא של העבירה בציון מועד ביצועה,
המעורבים בה והנזק שגרמה.
דו"ח השופט ייכתב על ידו וישלח תוך  20שעות מגמר המשחק למזכירות
אס"א .בארועי ספורט ,שאינם עונתיים ,ייכתב הדו"ח על אתר.
הזמנה להופעה בפני ועדת המשמעת
ג.
הזמנה הנשלחת לקבוצה בדואר רשום ,לפחות  05שעות לפני יום ישיבת
.9
ועדת המשמעת ,או אם במברק ,או באמצעות פקסימיליה ,או באמצעות
מייל ,לפחות  20שעות ,ובארועי ספורט שאינם עונתיים ,מיידית,
באמצעות ראש המשלחת – ,תיחשב כחוקית ומחייבת.
 .2חותמת הדואר על קבלת הדואר הרשום לידי השולח תיקבע לגבי מועד
משלוח ההזמנה ,והוא הדין לגבי קבלה על משלוח המברק ,והאישור
המעיד על קבלת הפקס ו/או אישור במייל – באחריות משרדי אס"א
לוודא שההזמנה התקבלה.
 .7באירועים מיוחדים הזמנה בע"פ ,או בפקס לראש הקבוצה ,או ראש
המשלחת ,או למנהל  /רכז הספורט בסניף – תיחשב כחוקית וכמחייבת.

.4

פירוטים
א .הנחה כללית
כל אדם הינו אחראי לתוצאות הטבעיות של מעשיו.
כל אדם הינו בדעה צלולה עד שלא יוכח ההיפך.
ב.

אי ידיעת התקנות
אי ידיעת התקנות ,בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של אס"א ,לא
תשמש צידוק או הגנה.

ג.

הרחקה אוטומטית ו/או התראה
שחקן או מאמן או בעל תפקיד בקבוצה בעת התחרות ,אשר הורחק ממשחק
כלשהו ע"י שופט המשחק (שווה ל" -לקיחת כרטיס שחקן"  /כרטיס אדום),
הרחקתו תהיה בתוקף לגבי המשחק הרשמי הראשון אשר בו תשתתף קבוצתו
לאחר המשחק בו הורחק.

ד.

החמרה והקלה בהטלת עונשין
 .9בהח לטותיה על מידת העונש תיקח ועדת המשמעת בחשבון את עברו
הספורטיבי ועונשים קודמים שהוטלו על הנאשם.
 .2בכל מקרה של הכאת שופט על ידי שחקן/שחקנים ,ו/או קהל אוהדים
במגרשים ,תהא ועדת המשמעת חייבת להטיל על הקבוצה הביתית אשר
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תורשע בגין מקרה כאמור לעיל ,עונש כפול מהעונשים הנהוגים לגבי
מקרים דומים.

.5

ה.

מעשה בלתי ספורטיבי
 .9מעשה בלתי ספורטיבי – כל מעשה או ניסיון להשגת יתרון לקבוצה
בדרך בלתי ספורטיבית.
קבוצה אחראית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה ע"י שחקניה,
.2
חברי הנהלתה או ממלאי תפקידים בה מכל סוג שהוא אלא ,אם
הוכיחה הקבוצה כי המעשה נעשה במכוון כדי להכשיל את הקבוצה
השנייה .אחריות כנ"ל תחול גם בכל מקרה שהמעשה הבלתי ספורטיבי
יעשה שלא במסגרת תפקידו של עושה המעשה בקבוצה.
קבוצה תהא אחראית לתוצאות מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה ע"י
.7
אוהד או אוהדים אלא אם הוכיחה הקבוצה כי עושה המעשה לא היה
אוהד או אם הוכיחה הקבוצה כי המעשה נעשה במכוון להכשיל את
הקבוצה.
כל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה לטובת הקבוצה שלא על ידי
.0
ממלא תפקיד כלשהו בקבוצה חזקה כי נעשה על ידי אוהד אלא אם
הוכח ההיפך.

ו.

תלונות של קבוצות נגד קבוצות יריבות
 .9קבוצה רשאית להגיש תלונה משמעתית נגד יריבתה למשחק אך ורק
תוך:
א 20 .שעות מתום המשחק – בענפי ספורט שיש להן המשכיות עונתית
(ליגות).
ב 90 .דקות – בתחרויות יומיות (משחקי החורף ,משחקי אס"א).
את התלונה יש להגיש:
.2
א .למנהל המקצועי של אס"א – בענפי ספורט שיש להן המשכיות
עונתית (ליגות).
ב .למנהל התחרות – בתחרויות יומיות (משחקי החורף ,משחקי אס"א).
 .7קבוצה המגישה תלונה משמעתית חייבת להפקיד המחאה ע"ס .₪9,444
 .0תנאי להגשת תלונה יהיה תשלום ע"י המערער/ת בסך של ,₪ 9,444
א .היה והתלונה מתקבלת ,יוחזר סכום המערער/ת.
ב .במידה שהתלונה לא התקבלה ,דמי התלונה יחולטו ,ורשאית הוועדה
לקבוע עונשים עפ"י התקנון.
ג .לא תדון וועדת המשמעת במקרה ללא הפקדת התשלום מראש.
 .0התכנסות וועדת המשמעת:
א .עד  20שעות לפני המשחק הבא – בענפי ספורט שיש להן המשכיות
עונתית (ליגות).
ב .תוך  90דקות – בתחרויות יומיות (משחקי החורף ,משחקי אס"א).

רשימת עבירות (פרט)
א.
ב.
ג.
ד.

משחק מסוכן -אשר בגינו הורחק משדה המשחק ע"י שופט המשחק.
התנהגות בלתי ספורטיבית -בין שבוצעה בעת המשחק ,לפני תחילתו או לאחר
סיומו.
פגיעה בשחקן יריב במתכוון.
העלבת שופט המשחק -או קווני  /מזכירות המשחק ע"י ביטוי גס ,איום,
תנועות מעליבות ,יריקות ,דחיפות וכו' – בין אם העבירה בוצעה בעת המשחק,
לפני תחילתו או לאחר סיומו ובין אם העבירה בוצעה בגבולות המגרש או בכל
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מקום אחר ו/או הטחת דברי עלבון כנגד שופט המשחק ו/או קווני  /מזכירות
המשחק בכל עת באמצעי התקשורת.
ה .פגיעה גופנית בשופט המשחק ו/או קווני  /מזכירות המשחק בין שהפגיעה
בוצעה בעת המשחק ,לפני תחילתו או לאחר סיומו ובין שהפגיעה בוצעה
בגבולות המגרש או בכל מקום אחר.
השתתפות בקטטה -שבה משתתפים שניים ויותר ,וזאת בין שהקטטה פרצה
ו.
בעת המשחק ,לפני תחילתו או לאחר סיומו ובין שהקטטה פרצה בגבולות
המגרש ,בדרך אליו וממנו.
אי ציות שחקן שהורחק -סירוב השחקן שהורחק ,לציית להוראות שופט
ז.
המשחק לעזוב את שדה המשחק.
ח .אי ציות ראש קבוצה להוראות השופט -מניעתו או סירובו של ראש הקבוצה
לגשת לשופט ולציית לכל הוראה שניתנה לו ע"י שופט לצרכי הניהול התקין
של המשחק ,לרבות סיוע לשופט להוצאת שחקן שהורחק מקבוצתו.
ט .אי מילוי חובתו של ראש הקבוצה -הימנעותו של ראש קבוצה מלמלא חובותיו
עפ"י התקנון ,לרבות אי מתן הגנה לשופט מפני שחקנים ו/או אנשים שאינם
מורשים להימצא בשדה המשחק ובשוליו.
השתתפות שלא כדין במשחק -שחקן המשתתף במשחק ,לרבות שחקן הנמצא
י.
ברשימה המוגשת לשופט והוא:
הורחק ממשחק וטרם נחרץ דינו ,או:
.9
אינו רשום בקבוצה בה הוא משתתף ,או:
.2
משתתף במשחק בניגוד להוראה מהוראות התקנון.
.7
יא .הפרת הסדר -התפרעות בכל צורה שהיא על המגרש ,בדרך אליו או ממנו ,או
במוסד הקשור לאס"א.
יב .ביזוי מוסדות ו/או ממלאי תפקידים -ביזוי מוסד ממוסדות אס"א ו/או
ממלאי תפקיד באס"א בעת מילוי תפקידם בכל דרך שהיא ,לרבות ביטוי גס,
איומים ,תנועות מעליבות ,הפרת סדר או התפרעות.
יג .ביזיון בית דין -ביזיון מוסד מהמוסדות השיפוטיים של אס"א ,לרבות:
הפרת הסדר או התפרעות בעת קיום ישיבה של מוסד שיפוטי.
.9
פגיעה ו/או התבטאות מעליבה כלפי המוסד השיפוטי ו/או אחד מחבריו
.2
ו/או אחד מממלאי התפקידים בו ,וזאת בין בע"פ ובין בכתב ובין
באמצעי התקשורת למיניהם.
אי קיום ו/או ציות להחלטת או צו של מוסד שיפוטי ,לרבות אי ביצוע
.7
תשלומים שחוייב בהם.
יד .מעשה בלתי ספורטיבי -כהגדרתו בסעיף פירוטים של תקנון זה.
טו .אי קיום הוראה מחייבת -הפרת חובה ו/או אי מילוי אחר הוראה מהוראות
תקנוני אס"א ו/או אי מילוי הוראה מפורשת שנתנה בכתב ע"י מוסד
ממוסדות אס"א.
טז .אי התייצבות למתן עדות -אי התייצבות למסירת עדות ללא סיבה מוצדקת
בפני מוסד ממוסדות אס"א.
יז .הטחת דברי עלבון -הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של ועדת המשמעת ,או
נגד מי מחברי הנהלת אס"א וגם  /או מוסד ממוסדותיו בכל עת ,לרבות
באמצעי התקשורת.
יח .הגשת תלונה כוזבת -הגשת תלונה במתכוון נגד קבוצה ו/או שחקן ממלא
תפקיד בקבוצה ו/או שופט ו/או ממלא תפקיד באס"א – שנתגלו כוזבות
מעיקרן.
 .6רשימת העונשים(פרט)
א.

נזיפה
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ח.

.7

תשלום פיצויים לשופט ו/או לקוון על כל נזק שנגרם לגופם ו/או לרכושם.
קנס כספי.
איסור מילוי תפקיד רשמי בקבוצה החברה באס"א לתקופה מחודש ימים ועד
לצמיתות.
איסור מילוי תפקיד רשמי באס"א ו/או בכל אחד ממוסדותיו מחודש ימים
ועד לצמיתות.
הרחקה מפעילות לתקופת זמן.
ועדת המשמעת רשאית לגזור על מאמנים וממלאי תפקידים בקבוצות ,עונש
איסור הימצאות בתחום המגרש ו/או איסור למלא תפקיד בקבוצה לתקופות
מקבילות לתקופות הרחקה של שחקנים כמפורט לעיל בס"ק ד'-ו'.

רשימת עבירות (קבוצה)
א .עזיבת שדה המשחק תוך כדי מהלך המשחק ו/או לפני סיומו כחוק ,ע"י שופט
המשחק.
ב .סירוב לקיים משחק או להמשיך במשחק – בניגוד להוראת שופט המשחק.
אי הופעה למשחק ו/או הופעה בניגוד להוראות התקנון -אי הופעה ללא סיבה
ג.
מספקת או הופעה בניגוד להוראות מרכז אס"א או בניגוד להוראת התקנון.
ד .התפרעות ותגרות -גרימת התפרעות או תגרה עם שחקני הקבוצה היריבה,
תקיפת שופט או קווני המשחק ,תקיפת שחקני ,מאמני או ממלאי תפקידים
בדרך כלל.
ה .אי מתן הגנה לשופט המשחק -ו/או קווני המשחק בין ע"י הקבוצה הביתית
ובין ע"י הקבוצה האורחת.
אי מתן הגנה של קבוצה ביתית לקבוצה אורחת -ע"י הקבוצה הביתית בשדה
ו.
המשחק או בסביבתו.
שיתוף שחקן שלא כחוק -שיתוף שחקן הנמצא בעונש ,לרבות הרחקה
ז.
ממשחקים או הרחקה אוטומטית ו/או שיתוף שחקן הרשום בקבוצה אחרת
ו/או שיתוף שחקן בניגוד לתקנון אס"א ו/או שיתוף שחקן בניגוד להוראה
מהוראות אס"א ,כולל רישומו ברשימת השחקנים המוגשת לשופט.
ח .עבירה על תקנון אס"א ו/או על הוראה מפורשת -עבירה על סעיף מסעיפי
תקנון מתקנוני אס"א ו/או אי מילוי הוראה מפורשת אשר ניתנה בכתב ע"י
מזכירות אס"א לרבות אי תשלום מיסים.
ט .התנהגות בלתי ספורטיבית -בשדה המשחק ו/או במגרש לפני תחילת המשחק
או תוך כדי מהלך המשחק ו/או לאחר גמר המשחק בין אם ההתנהגות הבלתי
ספורטיבית הייתה בשדה המשחק או בסביבתו.
פגיעה בשופט המשחק או בשחקנים ע"י אוהד או אוהדים-
י.
פגיעה בשופט המשחק או בקווני  /מזכירות המשחק ו/או פגיעה בשחקני
הקבוצה ו/או בממלאי תפקידים בקבוצה ע"י אוהד או אוהדים ,בין בשדה
המשחק או בסביבתו ,אם ארעה לפני ,תוך כדי או לאחר סיום המשחק.
יא .מעשה בלתי ספורטיבי -עפ"י סעיף פירוטים של תקנון זה ,לרבות אחריות
שילוחית למעשה בלתי ספורטיבי כהגדרתה בסעיף פירוטים של תקנון זה.
יב .הטחת דברי עלבון כנגד שופט באמצעי התקשורת-
הטחת דברי עלבון כנגד שופט המשחק ו/או קווני  /מזכירות המשחק בכל עת,
באמצעי התקשורת .קבוצה תהיה אחראית להטחת דברי עלבון כאמור לעיל
בין אם דברי העלבון פורסמו בשמה או מטעמה ובין אם פורסמו ע"י ממלא
תפקיד בקבוצה אלא אם הוכיחה הקבוצה לועדת המשמעת כי הדברים נעשו
שלא על דעתה וללא הסכמתה של הקבוצה וכי הסתייגה מהפרסום האמור
בפומבי.
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יג.

יד.

.8

הטחת דברי עלבון -הטחת דברי עלבון כנגד השיפוט של ועדת המשמעת ,או
נגד מי מחברי אס"א ,בכל עת ,באמצעי התקשורת .קבוצה תהיה אחראית
להטחת דברי עלבון כאמור לעיל ,בין אם דברי העלבון פורסמו בשמה או
מטעמה ,ובין אם פורסמו ע"י ממלא תפקיד בקבוצה אלא אם הוכיחה
הקבוצה לועדת המשמעת כי הדברים נעשו שלא על דעתה וללא הסכמתה של
הקבוצה וכי הסתייגה מהפרסום האמור בפומבי.
הגשת תלונה כוזבת -הגשת תלונה במתכוון נגד קבוצה ו/או שחקן ו/או ממלא
תפקיד בקבוצה ו/או שופט ו/או ממלא תפקיד באס"א – שנתגלתה ככוזבת
מעיקרה.

רשימת העונשים (קבוצה )
א .קנס כספי
ב .הפחתת נקודות מהניקוד הכללי ,בנים או בנות של אס"א.
הפחתת נקודות בתחרות/ליגה/טורניר.
ג.
ד .הפסקת פעילות זמנית.
ה .הפסקת פעילות לצמיתות.

 .9נוהל עבודת ועדת המשמעת
א .עדים
עדים יוזמנו להופעה בפני ועדת המשמעת ע"י מזכירות אס"א או עפ"י
.9
בקשת קבוצה נאשמת .בעבירות של יחידים לא תהא ועדת המשמעת
חייבת לשמוע עדים ,פרט לעדות הנאשם עצמו.
על הקבוצות להביא את כל העדים אשר ברצונן להשמיע בפני ועדת
.2
המשמעת לישיבה הראשונה של הועדה.
ב .אי הופעת הנאשם
לא הופיע הנאשם בפני ועדת המשמעת והודיע על סיבת אי הופעתו
.9
מראש בכתב לועדת המשמעת ,תשקול הועדה ,אם לדחות את הבירור
או לקיימו ,אולם בכל מקרה נחשב השחקן כמורחק מהשתתפות
בתחרויות כל שהן ,עד להוצאת פסק של ועדת המשמעת.
 .2בכל מקרה של הודעה על אי הופעה ,על הנאשם לצרף מסמכים
המנמקים את סיבת אי הופעתו (תעודה רפואית ,אישור על יציאתו
לשירות מילואים וכו')
נוהל ועדת המשמעת
ג.
הקראת כתב האישום.
.9
שאלה לנאשם אם הוא מודה באשמה ,אם לאו.
.2
במקרה של הודאה באשמה תינתן לנאשם הזכות להשמיע טענותיו לגבי
.7
נסיבות המקרה וכן לגבי הנסיבות העשויות להקל בעונשו.
במקרה של אי הודאה באשמה תחולנה ההוראות הבאות:
.0
א .שמיעת הנאשם לגבי כל נסיבות המקרה וכן לגבי נסיבות העשויות
להקל במקרה שיורשע בדין.
החלטת ועדת המשמעת לגבי הזמנת עדים (אם כן  -שמיעתם
ב.
וחקירתם)
החלטת ועדת המשמעת על הרשעה או זיכוי והוצאת פסק דין וגזר
ג.
דין.
ד .פסק דין
ועדת המשמעת תהא רשאית ליתן פסק דין בדיונים שהתנהלו לפניה כדלקמן:
הודעה למנהל המקצועי של אס"א שיעביר את ההודעה לרכז הסניף,
.9
ולא לנאשם.
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.2

.7
.0
.0

ע"י מתן הודעה לרכז הסניף למחרת הדיון באמצעות המנהל המקצועי
של אס"א ע"י משלוח פסק הדין בדואר רשום ,או בפקס או במייל,
ואישור קבלה וביצוע ע"י משרדי אס"א.
אס"א או ע"י משלוח פסק דין בדואר רשום ,פקס או מייל .
במקרה של הרשעה עפ"י הודעה באשמה ,חייבת הועדה לנמק את פסק
הדין ,אך ורק לגבי מידת העונש ולא לגבי עצם ההרשעה.
במקרה של הרשעה לאחר כפירה באשמה ,חייבת הועדה לנמק גם את
ההרשעה וגם את מידת העונש.
בכל פסק דין יצויין מועד תחילת תוקף העונש אשר הוטל על פיו.
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