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( )3מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות
נציגו ,ויכול שיהיה מי שאינו עובד המדינה.
(ג) דין חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה
לעניין חוק שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם1979- ,3חוק שירות
הציבור (הגבלות לאחר פרישה) ,התשכ"ט1969- ,4ולעניין
ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין ,התשל"ז-
1977.5
כשירות כהונה
של שופט ספורט
בהתאחדות או
באיגוד

10ב( .א) לא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי
שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים,
בהתאם להוראות חוק זה.
(ב) המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף
קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט
בהתאחדות או באיגוד.
(ג) לא יכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד מי
שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה
אין הוא ראוי ,לדעת המוסד לבחינת מינויים ,לכהן בתפקיד
כאמור.
(ד) מונה אדם לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד ,והוגש
נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי המוסד
לבחינת מינויים להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו,
ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך
תקופת ההשעיה".
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בסעיף  11לחוק העיקרי -
( )1האמור בו יסומן "(א)" ובו ,אחרי "בתקנון" יבוא "לפי סעיף  ,10ובהתאם להוראות
שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף";
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו
מטעם המוסד לבחינת מינויים ,בהתאם להוראות חוק זה.
(ג) המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד
שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי
לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.
(ד) לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי ,לדעת המוסד לבחינת מינויים ,לכהן בתפקיד
כאמור.
(ה) הוראות סעיפים  10 ,9ו– 15לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992- ,6יחולו,
בשינויים המחויבים ,על מינוי ,כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.
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