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  מבוא

 

 הקוד האתי הגנרי   .א

הקוד האתי הגנרי נועד לשרטט את קווי היסוד של האתיקה המקצועית של המעורבי# 

ספורט בישראל. הקוד האתי קובע את ערכי הליבה הראויי# בתחו# זה, לרבות ב

התייחסות מפורשת לבעלי עניי! מרכזיי# בעול# הספורט: ספורטאי#, מאמני#, שופטי#, 

  מנהלי# וחברי וועד מנהל .

  הלי* כתיבת הקוד האתי נעשה בשיתו( ע# נציגי גופי הספורט השוני#.

 

 מטרת הקוד האתי   .ב

ית נורמטיבית אחידה, המאגדת ערכי# אתיי# בסיסיי# להתנהגות ליצור תשת

ספורטיבית של הוגנות, שקיפות ויושרה, מעבר לכללי# הפורמאליי# המחייבי# בתחו# 

הספורט, על מנת לחזק את מעמד הספורט בישראל ואת אמו! הציבור בו ובכדי לקד# את 

   הספורט הישראלי ולהביאו להישגי#.

שבעלי העניי! מקבלי# על ויה, ארכת של כללי התנהגות מקובלת ורמע מהווהאתי הקוד ה

עצמ#. ערכי# אלה ה# אידיאלי# מעשיי# אשר מנחי# את בעלי העניי! בפעילות# 

  ולאור# יש לבחו! את התנהגות המעורבי# בספורט בישראל.

 

 חשיבות  קיומו של קוד אתי  .ג

י# את ההתנהגות חוקי# נועדו להבטיח סדר חברתי ואילו כללי האתיקה מגדיר

 ויה.  אהמקצועית והערכית הר

כללי התנהגות אלה משרתי# את מטרות הארגו! ומסייעי# להתמודד ע# שאלות 

  ותורמי# לשיפור תפקודו של הארגו!. הפעילות השוטפתהמתעוררות במהל*  ,ערכיות

 

 חינו� ומחויבות לשיתו� פעולה  .ד

בי# נרחב מאוד בקרב אזרחי מדינת הספורט מגבש סביבו ציבור פעילי#, מתענייני# וחוב

ישראל, הוא מעלה תרומה נכבדה ביותר למבנה החברתי ומחזק חיובית את חיי הקהילה. 

החל מהספורטאי מעורבי# בספורט הישראלי,  ,גורמי# רבי# הנבדלי# זה מזה בתפקיד#

כל בו ל ויוצרי# מארג ארגונידר* המאמ!, נושא המשרה, וכלה באוהדי# ובתקשורת, 
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לאור עיצוב הספורט בישראל.  על  השפעהעל האחר ו כהשלהלה או מחדל של אחד פעו

האמור חלה חובה אתית על המעורבי# בספורט לפעול תו* התחשבות בגורמי# 

 המעורבי# האחרי#.

 

, שהינו חלק בלתי נפרד מהקוד מבואהקוד האתי בנוי מ  �   הגנרי האתימבנה הקוד   .ה

 ומשלושה חלקי#: 

  ; יבה של הספורט בישראלערכי הל � 1פרק 

  ;(ספורטאי#, מאמני#, שופטי# מנהלי# וחברי ועד מנהל)עניי! בעלי ל כללי# – 2פרק 

  התאמה והטמעה. – 3פרק 

  

לענפי הספורט  מההתאהמובא, הינו קוד אתי גנרי, המהווה שלד המחייב  הקוד האתי  .ו

האיגוד או של  עול# התוכ!ופעילות שוטפת בבאמצעות כללי# מפורטי# השוני# והטמעה 

  התאחדות הספורט הרלוונטי.

  

הגנרי נבחנו סוגי# שוני# של קודי# אתיי# הנוהגי# בעול#  הקוד האתיבמהל* גיבוש   .ז

זילנדי ועוד. בכלל זה נבחנו ערכי �לדוגמא: הקוד הקנדי, הקוד האוסטרלי, הקוד הניו

 הליבה, אופי הקוד (עקרונות או מפרט) ובעלי העניי! המרכזיי#. 

  

 ד זה מנוסח בלשו! זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומכוו! לזכר ולנקבה ג# יחד. קו  .ח
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  הגדרות

  בקוד זה : 

  ספורטאי ונושא תפקיד כהגדרת# בפרק זה;  בעל עניי!
  

איגוד ספורט, התאחדות ספורט, ארגו! ספורט או אגודת ספורט   גו( ספורט 
    בחוק הספורט; הגדרת#כ
  

 ועלפנהלה של גו( ספורט ומי שמשמש בבה רחב  חבר ועד מנהל
  בתפקיד חבר הנהלה, יהא תוארו אשר יהא;

  

  ;1988 –חוק הספורט, התשמ"ח   חוק הספורט
  

  בחוק הספורט; ומשמעכ  מאמ! 
  

מ.מ למנהל כללי, סג! מנהל כללי, כל  מנהל כללי,  מנהל
ממלא תפקיד כאמור בגו( ספורט, א( א# תוארו שונה, 

  במישרי! למנהל הכללי; אחר הכפו( הלמנ !כו
  

מנהל או חבר  חבר מוסד שיפוט פנימי, ,שופט בזירת ספורטמאמ!,   נושא תפקיד
  ועד מנהל כהגדרת# בפרק זה; 

  

ספורט, ועוסק בפעילות איגוד התאחדות או בהרשו# באד#   ספורטאי
  ;ספורטיבית בענ( הרלוונטי

  

  ספורטאי קטי!
  

  ;שנה �18ספורטאי שגילו פחות מ
  

ות ב! אישי של אד# בפעולה או בעסקה של גו( ספורט, לרייענ  ! אישי עניי
ובו ה# בעלי עני! ו קר! אישי של קרובו ושל גו( אחר שהוא איניע

! אישי הנובע מעצ# תפקידו או השתייכותו לגו( יבו, ולמעט עני
  הספורט;

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של ב!  ב!  קרוב
  ב! זוגו של כל אחד מאלה;הזוג או 

  

  ;אד# בעל הכשרה לעסוק בשיפוט אירועי ספורט (משחקי#)   בזירת הספורט שופט
  

חבר מוסד שיפוט 
  פנימי

  חבר גו( שיפוט פנימי של גו( ספורט;
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   ערכי הליבה של הספורט בישראל: 1חלק 

  

 הגינות בספורט  .1

א הבסיס להישגי# הי ,הערכית להגינות בספורט ולתחרות הוגנת המחויבות

רק  רק הישג הוג! הוא אמיתי וראוי להכרה.ספורטיביי# משמעותיי# וארוכי טווח. 

# ייהחינוכ יעדיולמלא את  איבאמצעות ספורט הגו! ותחרות הוגנת יצליח הספורט

. הגינות היא הער* הבסיסי והלאומית ציבוריתברמה האישית, ה י#החברתיו

די כל אחד מבעלי התפקידי# המעורבי# והראשו! במעלה המחייב הקפדה על י

  בספורט. 

  יושר וטוהר מידות .2

בעל עניי! ינהג ללא משוא פני#  – קבלה או מת� מתנות וטובות הנאהאיסור  2.1

וימנע, , מקבלה או מת! טובות הנאה או מתנות שעלולות לפגו# בהתנהלות 

 חר. או באמצעות אבעצמו בעקיפי! ובשיקול הדעת המקצועי, במישרי! או 

  ייעשו בסבירות בנסיבות העניי!.שאינ! אסורות,  ,קבלה ומת! טובות הנאה

 ייערכו בשקיפות ובהתא# לאמות מידה מקצועיות. – מינויי� והתקשרויות 2.2

בעל עניי! ינהג בתו# לב, בשקיפות ובפתיחות  – הסדרה של ניגודי ענייני� 2.3

 ובכלל זה:

 שיי*. ואיפעל לטובת גו( הספורט בו הוא מכה! או אליו ה  (א)

יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני# בי! מילוי תפקידו בגו( הספורט   (ב)

   לבי! תפקידי# אחרי# שלו או לבי! ענייניו האישיי#.

ר כל מסמ* הנוגעי# לענייני גו( הספורט שבאו לידיו ויגלה כל ידיעה וימס  (ג)  

  ., להנהלת הגו(בתוק( מעמדו באותו גו(

 תתו* פרק זמ! סביר, את מהות עניינו האישי, לרבו (ה) יגלה לגו( הספורט,
  כל עובדה או מסמ* מהותיי#.

 

  מקו# שקיי# ניגוד ענייני#, ייבח! הניגוד באופ! הבא: 

 הדבר פסול; –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחו# נרחב ומרכזי  �

  �ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחו# צר של נושאי# או תפקידי# שוליי#  �
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את הניגוד באמצעות הימנעות מהשתתפות בדיו!, מהצבעה  נית! להסדיר

  או מביצוע של תפקיד נוגד.

כמו כ! ראוי לערו* הבחנה בי! נושא תפקיד בדרגות בכירות שהוא בעל סמכות 

  לקבל החלטות מהותיות לבי! מי שאיננו מוסמ* לכ*.

 

גיעה לכל העיסוק בספורט הוא זכות יסוד המ – אפליה איסורשוויו� אפשרויות ו  2.4

, ללא בהתא# לדרגת# ורמת# אד#. יש לנהוג בשוויו! כלפי העוסקי# בספורט

 הבדל דת, מי!, גזע, מוצא או מגבלה גופנית ולהימנע מכל צורה של אפליה. 

  

 התנהגות ספורטיבית  .3

בעלי עניי! בספורט יכבדו את חוקי הענ(, חוקי התחרות, חוקי האיגוד  3.1

וינהגו בכבוד בינ# לבי! עצמ#  י האתיקה,הבינלאומיי# וכ! את כלל והחוקי#

 וכלפי אוהדי# וצופי#. 

 ספורטאי ינהג בכבוד למתחרה ולעמית וימנע מאלימות פיזית או מילולית.  3.2

בעלי העניי! בספורט יטפחו ערכי הספורט כמו הוגנות, שאיפה למצוינות,  3.3

ת דבקות במשימה, התמדה ריכוז, דיוק, מיקוד והשקעה, שיתו( פעולה, נאמנו

 לקבוצה. 

   –איסור שימוש בסמי� וחומרי עזר אסורי� 3.4

ימלי0 עניי!, בטר#  בעלספורטאי ישמר מפני שימוש בחומרי עזר אסורי#.    3.4.1

  .יוודא כי אינ# אסורי# ,על נטילת תוס( או תרופהלספורטאי 

מער* הסברתי בנושא נטילת חומרי# יהיו אחראי# להפעיל  בעלי העניי!    3.4.2
 .אסורי#

  

  ספורטאי קטי�  אחריות כלפי    .4

למבוגר הנוטל חלק בחייו הספורטיביי# של ספורטאי קטי! (לדוגמא: מאמ!, הורה, 

מנהל), נודעת השפעה על חייו ומכא! ההכרה בצור* לייחד פרק נפרד להסדרת כללי# 

 בנוגע לספורטאי קטי!.

 יכירוהשוני#,  בשל המשמעות החינוכית של העיסוק בספורט בגיל צעיר, בעלי העניי!

בהתא# לערכי# טובת הספורטאי הקטי! במרכז פעילות# בחשיבות שבשמירה על 

  הבאי#: 



                                  STATE OF ISRAEL                                                 מדינת ישראל

  MINISTRY OF CULTURE & SPORT                                    תרבות והספורטהמשרד 

                 

  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

,   03�6367223,  טל': 61575אביב � תל 57577משרד התרבות והספורט, ת.ד. 
 03�6883430פקס':  

Aviv 61575   Tel: -of Culture & Sport, P.O.B, 57577 TelMinistry 

6883430-3-6367223   Fax:  972-3-972 

              : ט נ טר נ באי ו  בתנ hכתו t t p : / / w w w . m c s . g o v . i l 

  

The Jerusalem Centre for Ethics Tel. 02-6292206 Fax 02-6292218 
  המרכז לאתיקה בירושלים

P.O.Box 8215, Jerusalem 91081 E-mail: malkis@mishkenot.org.il   
דוא"ל:  91081ירושלים,   ת.ד. 8215  

Website: www.mishkenot.org.il כתובתנו באינטרנט:    
  

 

7

 שלומו של ספורטאי קטי!;בטיחותו והסדרה ופיקוח מקצועי, תו* הבטחת,  4.1

 הכרת החקיקה הרלוונטית; 4.2

ערנות לניצול והתעללות מכוח יחסי תלות או חוסר בגרות של קטיני# בהיבט  4.3

 י והנפשי;הפיזי, המילול

הפעלת שיקול דעת והתנהלות דיסקרטית מתו* הכרה בסמכות ובכוח המצוי  4.4

 בידו של המבוגר הנוטל חלק בחייו של הספורטאי הקטי!; 

ספורטאי הקטי! שאינה נשענת על שיקולי# להימנעות מפעולה המזיקה  4.5

 מקצועיי# סבירי#.  

פורטאי דאגה לשימור והעלאת ההערכה העצמית והביטחו! העצמי של הס 4.6

 הקטי! במהל* פעילותו הספורטיבית; 

אי מילוי הצרכי# הפיזיי# והנפשיי# הבסיסיי#  –הימנעות מהזנחה (מחדל)  4.7

 של הספורטאי הקטי!;  במהל* פעילותו הספורטיבית

  

  ת דוגמא אישיהתנהגות ראויה ו .5

בעל עניי! בעול# הספורט מייצג לא רק את עצמו כי א# ג# את הקבוצה, הענ( 

כ! עליו לתת דוגמא אישית מכובדת ולהקפיד על התנהגות הולמת � על והמדינה.

  וראויה כספורטאי או נושא תפקיד, כאד# וכאזרח מדינת ישראל. 

  

 אחריות ומקצועיות  .6

בעל עניי! יהיה מחויב להשגת המטרות הנובעות ממהות תפקידו בצורה  6.1

 המיטבית  ומתו* ראייה מערכתית רחבה. 

 .בשקיפות תהלי* קבלת החלטות ייעשה 6.2
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  כללי� לבעלי עניי� &  2חלק 

  

  

  ספורטאי�

  

 .ספורטאי מחויב בראש ובראשונה לתחרות ספורטיבית ולשאיפה לניצחו! בתחרות

   .ספורטאי מחויב לכללי האתיקה, לחוקי הענ( ולכללי איגוד או ההתאחדות

 ספורטאי מחויב להגינות, ליושר וטוהר מידות. .1

במגרש ומחוצה  פורטיבית, ייצוגית, מכובדת וראויהספורטאי יקפיד על התנהגות ס .2

 .לו

 בזירת התחרות ומחוצה לה. ספורטאי יקפיד על התנהגות ראויה ודוגמא אישית .3

 ספורטאי יכבד את מאמנו.   .4

קהל  כלפיגילוי אלימות וגזענות לרבות גילויי אלימות וגזענות ימנע מספורטאי  .5

  האוהדי# והצופי#.

. והפעילי# השפעה על התנהגות האוהדי# התחרות נודעתבזמ!  הספורטאי להתנהגות .6

(מאמ!, שופט בזירת ספורט, חבר מוסד  , ספורטאי ינהג בכבוד כלפי בעל עניי!על כ!

 , מתחרה או עמית במגרש או מחוצה לו. שיפוט פנימי, מנהל או חבר ועד מנהל)

 בכפו( לרשימת החומרי# האסורי# ספורטאי לא ישתמש בחומרי עזר אסורי# .7

 .WADA)המתפרסמת על ידי הסוכנות העולמית למניעת שימוש בחומרי# אסורי# (

 .מר בנוגע לתחרויות או אירועי# בה# הוא מעורב הספורטאי לא י .8

על ספורטאי� הפעילי� באיגודי� המקצועיי� שלה� יחולו, בנוס� על כללי האתיקה 

פיעי� בפרק "מנהלי� החלי� על כל השחקני�, ג� סעיפי ניגוד הענייני� ומינויי� המו

  וחברי וועד מנהל".
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  מאמני� 

  

הגלו# בו, תו* דאגה  מאמ! מחויב לסייע לספורטאי לממש את הפוטנציאל הספורטיבי

לשלומו  של הספורטאי. מאמ! מעצ# היותו נושא בתפקיד מקצועי, מרכזי וחשוב של ענ( 

   מייצג. ואהספורט, מחויב לפעול לטובת הענ( וגו( הספורט אותו ה

  

 מאמ! יכבד את הספורטאי ויהיה אמו! על טובתו. .1

 .טובתו המקצועיתבי! מאמ! יאז! בי! טובתו האישית של הספורטאי ל .2

 מאמ! ימנע מיחס משפיל כלפי ספורטאי. .3

 מאמ! יפעל מתו* דאגה מוגברת לספורטאי קטי!.  .4

 מאמ! יאפשר לכל ספורטאי הזדמנות לממש את עצמו. .5

 ענ( וכללי האיגוד. חוקי העל מאמ! מחויב להקפיד  .6

 מאמ! ינהג באחריות ובמקצועיות בכל עת.  .7

 מאמ! יתעדכ! בידע מקצועי עדכני באופ! מתמיד. .8

מאמ! יקפיד על יחס שיווני והוג! לכלל הספורטאי#, בהתא# לדרגת# ורמת#,  .9

 בקבוצה אותה הוא מאמ!.  

 א* ורק על בסיס שיקולי# מקצועיי# וקבעייהמלצה על ספורטאי# מצטייני#  .10

 שיהיו גלויי#, ברורי# ושקופי#. טהורי#

 מאמ! ינהג בכבוד בעבודה ע# עמיתי# ובעלי מקצוע אחרי#.  .11

 . בשיקול דעת ש בידו ויפעילוימאמ!  יהיה מודע לכוח ש .12

 אישיי#.� מאמ! ינהג ביושרה, בכנות ובהגינות ובכלל זה ביחסי# בי! .13

 ימנע מביטויי# אשר עלולי# לעודד גזענות ואפליה. ימאמ!  .14

מאמ! מחויב לנהוג בכבוד כלפי בעלי העניי! בספורט ובכלל זה יקפיד על התבטאות  .15

 מכובדת. 

 .מר בנוגע לתחרויות או אירועי# בה# הוא מעורבהלא י מאמ! .16

 .למעשה הלכה ,האתי של גו( הספורט הקוד להטמעת  מאמ! יית! דוגמא אישית  .17
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רי! או בעקיפי!. ניגוד במיש יימנע, מלהימצא, במצב של חשש לניגוד ענייני#מאמ!  .18

  ניולבי! עניי כמאמ!יכול שיהיה בי! כהונתו של מאמ! ענייני# 

אחר או עיסוק לבי! תפקיד  כמאמ!או בי! כהונתו או של קרובו,  שלו י#,אישיה

 שלו, בי! בהתנדבות ובי! בשכר.

  מקו# שקיי# ניגוד ענייני# כאמור, ייבח! הניגוד באופ! הבא:  .19

 הדבר פסול; –מיד ובתחו# נרחב ומרכזי ככל שמדובר בניגוד מת �

ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחו# צר של תפקידי# שוליי# נית! להסדיר את  �

  הניגוד א# בהימנעות מהשתתפות בדיו!, מהצבעה או מביצוע של תפקיד נוגד.

 מאמ! ידווח ללא דיחוי על כל מצב של ניגוד ענייני# ממשי או פוטנציאלי. .20

של מעורבות ג# לא השפעה, במישרי! או בעקיפי!  בעצמו או  מאמ! לא יגלה שו# סוג .21

 באמצעות אחר, כדי לקד# לעצמו או לקרובו  כל פעילות עסקית.

יקבע א* ורק על בסיס שיקולי# מקצועיי# טהורי#, שיהיו  הקבוצותהרכב סגלי  .22

 גלויי#, ברורי# ושקופי#. 

 

  

על מאמני� הפעילי� באיגודי� המקצועיי� שלה� יחולו, בנוס� על כללי האתיקה החלי� 

על כל המאמני�, ג� סעיפי ניגוד הענייני� ומינויי� המופיעי� בפרק "מנהלי� וחברי וועד 

  מנהל".
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  מאמ� נבחרת

  

  

לה עליו ח מאמ! נבחרת הינו תפקיד ממלכתי וייצוגי. בשל מעמדו הציבורי והלאומי 

  אחריות מוגברת בגילוי התנהגות אתית ה! במישור המקצועי וה! במישור האישי.

 

מאמ! נבחרת קבוצתית לא ישמש ג# כמאמ! של קבוצה אחרת באותה קבוצת  .1

במקרי# מיוחדי# יוסדר בי! האיגוד למאמ! באיזו מהאגודות בענ(. , גיל

 העסקתו של המאמ! הלאומי באגודות כאמור לעיל.

 יתבצע בהלי* גלוי, ברור ושקו(. י הנבחרות הרכב סגל .2

לא תהיה כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בי! מאמ! נבחרת או ב!  .3

 משפחתו לבי! האיגוד.
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  בזירת התחרות  ופטי� ש

  

ללא חוקת ענ( הספורט ובלי הכללי# המסדירי# את התנהלות הענ( לא יכולה להיות 

א להבטיח שהתחרות תהיה וד השופטי# בתחרויות ספורט התפקי .תחרות ספורטיבית

על ניטרליות, העדר משוא פני# והתנהגות יקפיד שופט  .הגונה, חוקית וספורטיבית

  .כבדאלה ה# ערכי ליבה שיש ל � בטיחות והגינות התחרות ,מכובדת

   

שופט ינהג במהל* אירוע הספורט באור* רוח, סבלנות ומתינות כלפי המעורבי#  .1

 וע.באיר

שופט נדרש לשמור על חוקי הענ( והנהלי# המקובלי# תו* הקפדה מוגברת על  .2

 .העדר משוא פני#הגינות, העדר תלות ו

, בענ( בו הוא פועלאו מגו( ספורט מבעלי עניי! שופט לא יקבל מתנה או טובת הנאה  .3

 חר. או באמצעות אבעצמו בעקיפי! במישרי! או 

 העניי! בספורט.שופט ינהג בנימוס ובכבוד כלפי בעלי  .4

 שופט יכבד עמיתיו למקצוע וימנע ככל שנית! מביקורת פומבית על עמית. .5

 שופט ינהג בגילוי נאות בפני גופי הספורט ואיגוד השופטי#. .6

שופט מחויב לשמור על רמה מקצועית גבוהה ולשאו( להתקד# מבחינה מקצועית  .7

 באופ! מתמיד.

 .הוא מעורב מר בנוגע לתחרויות או אירועי# בה#הלא י שופט .8

 שופט יקפיד לנהוג בצורה המכבדת את מעמדו ותפקידו כשופט.  .9

במישרי! או  יימנע, מלהימצא, א( למראית עי!, במצב של חשש לניגוד ענייני#שופט  .10

או של  י#אישיה ניולבי! עניי כשופטבעקיפי!. ניגוד הענייני# יכול שיהיה בי! כהונתו 

 ובי! בהתנדבות ובי! בשכר.  יו האחרי#דלבי! תפקי כשופטאו בי! כהונתו קרובו  

  מקו# שקיי# ניגוד ענייני#, ייבח! הניגוד באופ! הבא:  .11

 הדבר פסול; –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחו# נרחב ומרכזי  �

ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחו# צר של תפקידי# שוליי# נית! להסדיר את  �

 תפקיד נוגד. הניגוד א# בהימנעות בהשתתפות בדיו! או בביצוע של
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 שופט ידווח ללא דיחוי על כל ניגוד ענייני# ממשי או פוטנציאלי. .12

 

לא תהיה כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בי! שופט לבי! אגודות,  .13

לא תהיה כל זיקה וכ! , ספורטאי#, מאמני#, פעילי# בענ( או בי! בני משפחותיה#

אגודות, ספורטאי#, מאמני#,  שופט לבי!קרובו של עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, 

 פעילי# בענ(.

שופט לא  יפעל, במישרי! או בעקיפי!, בעצמו או באמצעות אחר, לקידו# פעילות  .14

 עסקית של  קרוביו ע# קבוצות, מועדוני# ויחידי# בענ(.

 שופט לא ישמש כמנהל או חבר ועד מנהל בענ( הספורט בו הוא משמש כשופט. .15

בוצות בה# לו או לקרוביו קיי# עניי! אישי או שופט לא ישפוט את קרוביו או ק .16

עסקי כלשהו. בענפי ספורט קטני#, תחרויות קטנות, בה# אי! בררה בשל אילוצי 

 הענ(:

 מאת ועדה מקצועית לצור* שיפוט כאמור.עקרוני  יידרש השופט לקבל אישור   .א

השופט חייב בגילוי נאות ושקיפות מלאה כלפי שאר המתמודדי#, כלפי   .ב

 ריבה וכלפי איגוד השופטי#.הקבוצה הי

 גו( הספורט יעודד הכשרת שופטי#.   .ג

 והוג!.  יבמקרה זה יש להבטיח קיומו של מנגנו! בקרה המבטיח שיפוט ניטראל  .ד

  

 

על שופטי� בזירת התחרות, הפעילי� באיגודי� המקצועיי� שלה� יחולו, בנוס� על כללי 

� ומינויי� המופיעי� בפרק האתיקה החלי� על כל השופטי�, ג� סעיפי ניגוד הענייני

  "מנהלי� וחברי וועד מנהל".
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  חברי מוסד שיפוט פנימי

  

  

כוח השיפוט נית! בידי חבר מוסד השיפוט הפנימי מתו* אמו! ביושרו, בכושרו המקצועי 

  והאישי וביכולתו לקיי# את המוטל עליו. 

  

 י בעלי הדי!.חבר מוסד שיפוט פנימי יפעל ביושר, בהגינות ובשוויו! כלפ .1

חבר מוסד שיפוט פנימי יהיה בלתי תלוי, לא יושפע במילוי תפקידו על ידי לחצי# של  .2

 גורמי# חיצוניי#, דעת קהל, חשש מפני ביקורת.

חבר מוסד שיפוט פנימי יימנע ממעשי# שאינ# הולמי# מעמדו או העלולי# לפגוע  .3

 בדימויו של המוסד השיפוטי.

  .ל ניטרליות, העדר משוא פני# והתנהגות מכובדתשמור עחבר מוסד שיפוט פנימי י .4

שמור על חוקי הענ( והנהלי# המקובלי# תו* הקפדה מוגברת י חבר מוסד שיפוט פנימי .5

 .העדר משוא פני#על הגינות, העדר תלות ו

או מגו( ספורט מבעלי עניי! לא יקבל מתנה או טובת הנאה  חבר מוסד שיפוט פנימי .6

 חר. או באמצעות אבעצמו בעקיפי! ו , במישרי! אבענ( בו הוא פועל

 .ינהג בנימוס ובכבוד כלפי בעלי העניי! בספורט חבר מוסד שיפוט פנימי .7

יכבד עמיתיו למקצוע וימנע ככל שנית! מביקורת פומבית על  חבר מוסד שיפוט פנימי .8

 עמית.

, חברי המוסד השיפוט ינהג בגילוי נאות בפני גופי הספורט חבר מוסד שיפוט פנימי .9

 איגוד השופטי#.מי והפני

 יקפיד לנהוג בצורה המכבדת את מעמדו ותפקידו.  חבר מוסד שיפוט פנימי .10

יימנע, מלהימצא, א( למראית עי!, במצב של חשש לניגוד חבר מוסד שיפוט פנימי  .11

חבר מוסד שיפוט כבמישרי! או בעקיפי!. ניגוד הענייני# יכול שיהיה בי! כהונתו  ענייני#

לבי! חבר מוסד שיפוט פנימי כאו בי! כהונתו או של קרובו   י#אישיה ניולבי! עניי פנימי

 ובי! בהתנדבות ובי! בשכר.  יו האחרי#תפקיד
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  מקו# שקיי# ניגוד ענייני#, ייבח! הניגוד באופ! הבא:  .12

 הדבר פסול; –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחו# נרחב ומרכזי  �

שוליי# נית! להסדיר את ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחו# צר של תפקידי#  �

 הניגוד א# בהימנעות בהשתתפות בדיו! או בביצוע של תפקיד נוגד.

 ידווח ללא דיחוי על כל ניגוד ענייני# ממשי או פוטנציאלי. חבר מוסד שיפוט פנימי .13

או חבר מוסד שיפוט פנימי לא תהיה כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בי!  .14

, וכ! #, מאמני#, פעילי# בענ( או בי! בני משפחותיה#קרוביו  לבי! אגודות, ספורטאי

לא תהיה כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, קרובו של חבר מוסד שיפוט פנימי 

 לבי! אגודות, ספורטאי#, מאמני#, פעילי# בענ(.

לא  יפעל, במישרי! או בעקיפי!, בעצמו או באמצעות אחר, חבר מוסד שיפוט פנימי  .15

 ית של  קרוביו ע# קבוצות, מועדוני# ויחידי# בענ(.לקידו# פעילות עסק

חבר מוסד שיפוט פנימי לא ישמש כמנהל או חבר ועד מנהל בענ( הספורט בו הוא  .16

 משמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.

 

על חברי מוסד שיפוט פנימי, הפעילי� באיגודי� המקצועיי� שלה� יחולו, בנוס� על כללי 

שיפוט הפנימי, ג� סעיפי ניגוד הענייני� ומינויי� האתיקה החלי� על כל חברי מוסד ה

  המופיעי� בפרק "מנהלי� וחברי וועד מנהל".
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   וחברי ועד מנהל מנהלי�

  

מנהלי# וחברי ועד מנהל נושאי# באחריות רחבה לפעול לטובת הענ(, לטובת כל 

  .העוסקי# או המתענייני# בענ(

  

לרבות  ספורט גופינהל תקי! של ימקרונות מנהל וחבר ועד מנהל יקפידו על ע .1

 #אמות מידה ציבוריות, הימנעות מניגוד ענייניישקיפות, שמירה על טוהר מידות, 

 .העדר משוא פני#ו

 מנהל וחבר ועד מנהל מחויבי# לקידו# הענ(, האגודה או הקבוצה.  .2

ל עניי! כלגבי  , להנהלת הגו(, גילוי נאות ומידע מלאב י#חייבוחבר ועד מנהל מנהל  .3

התפקידי# אות# הוא אישי שלו הנוגע לפעילותו זו לרבות מסירת מידע בדבר 

 במש* כל תקופת כהונתו. ממלא בי! בשכר בי! בהתנדבות

 .הימנע מאפליהלו מנהל וחבר ועד מנהל מחויבי# לנהוג באופ! שוויוני .4

 לשמור על פרטיות וכבוד בעלי העניי!. ויקפידוחבר ועד מנהל מנהל  .5

לוודא כי לכל ספורטאי ניתנו התנאי# המיטביי# אשר יאפשרו לו  י#יבמנהל מחו .6

 לממש את יכולותיו. 

 וחבר ועד מנהל יפעלו בשקיפות ובגילוי נאות.  מנהל .7

 באופ! ברור גלוי ושקו(. ו אושרי המשלחותהרכבי  .8

בזירת הספורט ולחברי מוסד שיפוט פנימי מנהל וחבר ועד מנהל לא יתנו לשופטי#  .9

ימנעו מקבלה ומנתינה של  וכ! אסורות פועלי# מתנות או טובות הנאה בענ( בו ה#

כדי לפגו# בהתנהלות ובשיקול הדעת  א# יש בכ* ,לשאר בעלי העניי!טובת הנאה 

 חר. או באמצעות א #בעצמבעקיפי! המקצועי, במישרי! או 

 האתי.  הקוד הטמעתל אישית דוגמה לתת י#יבומחמנהל וחבר ועד מנהל  .10

, מלהימצא, א( למראית עי!, במצב של חשש לניגוד ויימנעעד מנהל וחבר ומנהל  .11

לבי!  כמנהלבמישרי! או בעקיפי!. ניגוד הענייני# יכול שיהיה בי! כהונתו  ענייני#

או עיסוק לבי! תפקיד  כמנהלאו בי! כהונתו או של קרובו   שלו י#אישיה ניועניי

 .בספורט או שלא בספורט, בי! בהתנדבות ובי! בשכראחר 
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  מקו# שקיי# ניגוד ענייני#, ייבח! הניגוד באופ! הבא:  .12

 הדבר פסול; –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחו# נרחב ומרכזי  �

ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחו# צר של תפקידי# שוליי# נית! להסדיר את  �

  הניגוד א# בהימנעות בהשתתפות בדיו!, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד.

מקבלת  ויימנע, הצבעה בישיבותבו ני#בדיו פולא ישתתמנהל וחבר ועד מנהל  .13

כמו ג# ימנעו מהשפעה, במישרי! או  פעולה או מכל טיפול אחר מביצוע ה,החלט

להימצא,  ה#א# הנושא הנדו! עלול לגרו# לבעקיפי!, בעצמ# או באמצעות אחרי#, 

ו ה# אות לבי! תפקיד אחר כמנהלי# #ניגוד ענייני# בי! תפקיד חשש במצב של

 ממלאי# בי! בהתנדבות ובי! בשכר או בי! ענייניה# האישיי#, ענייני מקורביה#.

בעל תפקיד בהנהלת איגוד או התאחדות או אגודה או ארגו! ספורט לא ישמש  .14

ויו"ר ארגו! ספורט, המחויבי#   פר אולימפי, איל"תבתפקיד יו"ר ועד אולימפי, 

יו"ר באיגוד או . תחו# הספורטבראייה מערכתית בשל תפקיד# הממלכתי הבכיר ב

התאחדות ספורט לא ימלא תפקיד אחר בהנהלת אגודת ספורט באותו ענ( ב

 ספורט.

מנהל לא ימנה מאמ! נבחרת קבוצתית המשמש ג# כמאמ! של קבוצה אחרת  .15

במקרי# מיוחדי# יוסדר בי! האיגוד  באותה קבוצת גיל באחת האגודות בענ(.

 .גודות כאמור לעיללמאמ! העסקתו של המאמ! הלאומי בא

פעיל באגודה אשר מתמודד לתפקיד של יו"ר האיגוד באותו ענ( ספורט, יודיע על  .16

כ* לאגודה ללא דיחוי. במידה ונבחר לתפקיד יו"ר, יהיה עליו להפסיק את פעילותו 

 ומעורבותו באגודה.  

  מנהל וחבר ועד מנהל לא יהמרו בנוגע לתחרויות בה! ה# מעורבי#. .17

והתקציבי# של האיגוד בי! האגודות תהיה הוגנת ושקופה, חלוקת המשאבי#  .18

קידו# הענ( ותהיה נקייה משיקולי# על טובת תתבסס על שיקולי# מקצועיי#, 

 זרי#.

, א* ורק על בסיס שיקולי# מקצועיי# טהורי# המלצה על ספורטאי מצטיי! תהיה .19

 ברורי#, שקופי# וגלויי#. 

כל מצב של ניגוד ענייני# ממשי או  ללא דיחוי על וידווחוחבר ועד מנהל מנהל  .20

 פוטנציאלי.

 .ושקופי# , ברורי#מינויי# יעשו ע"פ קריטריוני# מקצועיי# פומביי# .21
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חברי הוועד המנהל בגו( מי מיו"ר או בינו ובי!  לתפקיד ייצוגי כאשר  ועמדמינוי מ .22

 זיקה אישית או עסקית:קיימת הממנה 

 .יתנהל בשקיפות מוחלטת �

לוועדה הממנה באשר לסוג הזיקה בי! גילוי נאות  ע הלי*היו"ר/חבר הוועד יבצ �

 המועמד לממנה. 

תהלי* ישירה או עקיפה, של בעל הזיקה ב ות,מעורב הלי* המינוי ייעדר �

 .חירה או בקביעת השכר ותנאי העסקההב
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  : התאמה והטמעה3חלק 

  

רט נדרשי# הקוד האתי הגנרי יהווה מודל בסיסי עבור גופי הספורט השוני#. גופי הספו .1

לגבש  קודי# אתיי# המתאימי# לצרכי# ולמאפייני# הייחודיי# של הענפי# אליה# ה# 

  משתייכי# ולהטמיע#.  

הקודי# האתיי# השוני# יכללו, את ערכי הליבה המופיעי# בקוד האתי הגנרי וכ! פרק 

הכולל הוראות שיבטיחו את הטמעת# של ערכי# אלה בקרב הספורטאי# ובעלי עניי! 

#. למע! הסר ספק, גופי הספורט לא יוכלו להקל על דרישות הקוד האתי הבסיסי השוני

  (הגנרי), המובא לעיל, אלא רק להחמיר!. 

בכל מקרה של סתירה בי! האמור בקוד האתי הגנרי לבי! הוראות תקנוני# מקצועיי# של  .2

  ארגוני# בינלאומיי# רלבנטיי#, יגברו הוראות התקנוני# המקצועיי#.

ט יקיימו פעילות שוטפת, אשר תכלול, לכל הפחות, רענו! והפצה של הקוד גופי הספור .3

 האתי והטמעתו.

הקוד האתי ישולב בתקנו! האיגוד / ההתאחדות ויהיה חלק בלתי נפרד הימנו. הסמכות  .4

לדו! ולהחליט בסוגיות, בחריגי# ותלונות בענייני# הנוגעי# לקוד האתי מצויה בהתא# 

  .או ההתאחדות י מוסדות השיפוט הפנימיי# של האיגודבחוק הספורט, ביד 11לסעי( 

  

 

 
 


