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 מבוא -קוד אתי 

הקוד אתי מהווה מסמך המציג את החובות הערכיות לאורן ינהגו השייטים ובעלי תפקידים  .1

קוד זה אחרים באיגוד השיט, חובות אלו מהוות תעודת זהות של איגוד הַשִיט הישראלי. 

)מאמנים, שופטים, חברי ועדות,  דיםמהווה שפה אחידה לכל הספורטאים ובעלי התפקי

ִיט וליבתו: התנהגות ספורטיבית של שמירת כבודו של  מנהלים וחברי ועד מנהל( באיגוד השַּ

 הפרט, הוגנות, שקיפות ויושרה.

 הבאים: המסמכים הישימיםנסמך על  ַשִיטהקוד האתי של איגוד ה .2

 .1תקוד להגינות והתנהגות ספורטיבי –כללי אתיקה לספורט בישראל  .2.1

2.2. World Sailing - Code of Conduct for World Sailing Race Officials.2 

2.3. World Sailing Policy - Conflicts of interest3 

2.4. World Sailing Code of Ethics4 

2.5. World Sailing Regulations5: 

2.5.1. Regulation 19 (the Eligibility Code). 

2.5.2. Regulation 21 (the Anti-Doping Code). 

2.5.3. Regulation 35 (Disciplinary, Appeals and Review Code). 

2.5.4. Regulation 38 (Betting and Anti-Corruption Code). 

)חוקי  1חלק עקרונות בסיסיים,  –הבינלאומית  ַשִיטשל התאחדות ה ַשִיטחוקי תחרויות ה .2.2

 6)התנהגות בלתי ראויה(. Cיסוד(, פרק 

                                                                 
1

 , סימוכין קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית –כללי אתיקה לספורט בישראל מדינת ישראל, משרד התרבות והספורט,  

mancal1645  

2
 World Sailing - Code of Conduct for World Sailing Race Officials, 26/05/2016, 

http://www.sailing.org/39773.php. 

3
 http://www.sailing.org/tools/documents/ConflictofInterestPolicy-[21523].pdf 

4
 http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingCodeofEthics-[21388].pdf 

5
 http://www.sailing.org/documents/regulations/regulations.php 

6
 , אגוד השיט בישראל.2017-2020תרגום חוקי תחרויות השיט  

http://www.sailing.org/39773.php
http://www.sailing.org/tools/documents/ConflictofInterestPolicy-%5b21523%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/ConflictofInterestPolicy-%5b21523%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingCodeofEthics-%5b21388%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingCodeofEthics-%5b21388%5d.pdf
http://www.sailing.org/documents/regulations/regulations.php
http://www.sailing.org/documents/regulations/regulations.php
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 בסיסיים אתיים ערכים המאגדת, אחידה תנורמטיבי תשתיתהינה יצירת  מטרת הקוד האתי .3

 בתחום המחייביםחוקי תחרויות  מעבר, ויושרה שקיפות, הוגנות של ספורטיבית להתנהגות

 ַשִיטה את לקדם ובכדי בו הציבור אמון ואת בישראל ַשִיטה מעמד את לחזק מנת על, ַשִיטה

 כללי של מערכת המהוו האתי הקוד .להישגים ולהביאובכלל  הישראלי הספורטבפרט ואת 

 אידיאלים הם אלה ערכים. עצמם על מקבלים העניין שבעלי, וראויה מקובלת התנהגות

 המעורבים התנהגות את לבחון יש ולאורם בפעילותם העניין בעלי את מנחים אשר מעשיים

להבדיל מחוקים אשר נועדו להבטיח סדר חברתי, הקוד האתי מגדיר  .בישראל ַשִיטב

 הארגון מטרות את משרתים אלה התנהגות כלליוערכית ראויה. התנהגות מקצועית 

 ותורמים השוטפת הפעילות במהלך המתעוררות, ערכיות שאלות עם להתמודד ומסייעים

 .הארגון של תפקודו לשיפור

 :הקוד האתי בנוי מארבעה חלקים – מבנה הקוד האתי .4

 בישראל; ַשִיטערכי הליבה של ה – 1פרק  .4.1

בעלי תפקידים )מודדים, שופטים מאמנים, ניין )שייטים, כללים לבעלי ע – 2פרק  .4.2

 ;הַשִיטהנהלת איגוד , מנהלים וחברי מוסד שיפוט פנימיחברי  וקברניטים(,

 הטמעה; – 3פרק  .4.3

 .ופעולות משמעת כללי התנהגות – 4פרק  .4.4

 .יחד גם ולנקבה לזכר ומכוון, בלבד נוחות מטעמי, זכר בלשון מנוסח זה קוד .5
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ִיטה של ה: ערכי הליב1פרק   בישראל שַּ

להישגים  הבסיס היא, הוגנת ולתחרות בספורט להגינות הערכית המחויבות - ַשִיטב הגינות .1

רק . להכרה וראוי אמיתי הוא הוגן הישג רק. טווח וארוכי משמעותיים ספורטיביים

החינוכיים  יעדיו את למלא הספורטאי יצליח הוגנת ותחרות הגון ספורט באמצעות

 הבסיסי והראשון הערך היא הגינות. והלאומית הציבורית, האישית הברמ והחברתיים

מתחרים  .המעורבים בספורט התפקידים מבעלי אחד כל ידי על הקפדה המחייב במעלה

כפופים למערכת חוקים שתיאכף ושעליהם לציית להם. עיקרון בסיסי של  ַשִיטבספורט ה

הוא מיד יבצע עונש, שיכול להיות  התנהגות ספורטיבית הוא, שכאשר שייט מתחרה מפר חוק,

 פרישה.

 : מידות וטוהר יושר .2

 הוא, וימנע פנים משוא ללא ינהג עניין בעל - הנאה וטובות מתנות מתן או קבלה איסור .2.1

 ובשיקול בהתנהלות לפגום שעלולות מתנות או הנאה טובות מתן או מקבלה, קרובו או

 טובות ומתן קבלה .אחר עותבאמצ או בעצמו בעקיפין או במישרין, המקצועי הדעת

 .העניין בנסיבות בסבירות ייעשו, אסורות שאינן, הנאה

 .מקצועיות מידה לאמות ובהתאם בשקיפות ייערכו - והתקשרויות מינויים .2.2

 :זה ובכלל ובפתיחות בשקיפות, לב בתום ינהג עניין בעל - עניינים ניגודי של הסדרה .2.3

 .שייך הוא ואלי או מכהן הוא בו הספורט גוף לטובת יפעל .2.3.1

 לבין הספורט בגוף תפקידו מילוי בין עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל יימנע .2.3.2

 .האישיים ענייניו לבין או שלו אחרים תפקידים

 בתוקף לידיו שבאו הספורט גוף לענייני הנוגעים מסמך כל וימסור ידיעה כל יגלה .2.3.3

 .גוף באותו מעמדו

 עובדה כל לרבות, האישי עניינו הותמ את, סביר זמן פרק תוך, הספורט לגוף יגלה .2.3.4

 .מהותיים מסמך או

 :הבא באופן הניגוד ייבחן, עניינים ניגוד שקיים מקום .2.3.5

 ;פסול הדבר ומרכזי נרחב ובתחום מתמיד בניגוד שמדובר ככל .2.3.5.1
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 - שוליים תפקידים או נושאים של צר בתחום, מקרי בניגוד שמדובר ככל .2.3.5.2

 או מהצבעה, בדיון השתתפותמ הימנעות באמצעות הניגוד את להסדיר ניתן

 בדרגות תפקיד נושא בין הבחנה לערוך ראוי כן כמו .נוגד תפקיד של מביצוע

 מוסמך שאיננו מי לבין מהותיות החלטות לקבל סמכות בעל שהוא בכירות

 .לכך

 יש. אדם לכל המגיעה יסוד זכות הוא בספורט העיסוק - אפליה ואיסור אפשרויות שוויון .2.4

, גזע, מין, דת הבדל ללא, ורמתם לדרגתם בהתאם בספורט העוסקים יכלפ בשוויון לנהוג

 .אפליה של צורה מכל ולהימנע גופנית מגבלה או מוצא

 :התנהגות ספורטיבית .3

והתקנות  והחוקים האיגוד חוקי, התחרות חוקי את יכבדו ַשִיטה בספורט עניין בעלי .3.1

 מתנדבים. וכלפי עצמם לבין בינם בכבוד וינהגו, האתיקה כללי את וכן הבינלאומיים

 .ו/או ריגשית מילולית אוו/ פיזית מאלימות וימנע ולעמית למתחרה בכבוד ינהג שייט .3.2

 דבקות ,למצוינות שאיפה, הוגנות כמו הספורט ערכי יטפחו בספורט העניין בעלי .3.3

 .פעולה שיתוףו והשקעה מיקוד, דיוק, ריכוז התמדה, במשימה

 :םאסורי עזר וחומרי בסמים שימוש איסור .3.4

 ימליץ בטרם, עניין בעל. אסורים עזר בחומרי שימוש מפני ישמר ספורטאי .3.4.1

 .אסורים אינם כי יוודא, תרופה או תוסף נטילת על לספורטאי

 .אסורים חומרים נטילת בנושא הסברתי מערך להפעיל אחראים יהיו העניין בעלי .3.4.2

 קטין ספורטאי לש הספורטיביים בחייו חלק הנוטל למבוגר - קטין ספורטאי כלפי אחריות .4

 נפרד פרק לייחד בצורך ההכרה ומכאן חייו על השפעה נודעת, מנהל( ,הורה, מאמן: )לדוגמא

 בגיל בספורט העיסוק של החינוכית המשמעות בשל .קטין לספורטאי כללים בנוגע להסדרת

 במרכז הקטין הספורטאי טובת על שבשמירה יכירו בחשיבות, השונים העניין בעלי, צעיר

 :לערכים הבאים בהתאם םפעילות

 ;קטין ספורטאי של ושלומו בטיחותו, הבטחת תוך, מקצועי ופיקוח הסדרה .4.1

 ;הרלוונטית החקיקה הכרת .4.2
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, הפיזי בהיבט קטינים של בגרות חוסר או תלות יחסי מכוח והתעללות לניצול ערנות .4.3

 ;והנפשי המילולי

 של בידו המצוי ובכוח בסמכות הכרה מתוך דיסקרטית והתנהלות דעת שיקול הפעלת .4.4

 ;הקטין הספורטאי של בחייו חלק הנוטל המבוגר

 מקצועיים שיקולים על נשענת שאינה הקטין לספורטאי המזיקה מפעולה הימנעות .4.5

 ;סבירים

 במהלך הקטין הספורטאי של העצמי והביטחון העצמית ההערכה והעלאת לשימור דאגה .4.2

 ;הספורטיבית פעילותו

 במהלך הבסיסיים והנפשיים הפיזיים הצרכים ימילו אי -( מחדל) מהזנחה הימנעות .4.7

 ;הקטין הספורטאי של הספורטיבית פעילותו

 בחוק לקבוע ובהתאם והגינות בשקיפות לפעול ויש האגודה רכוש איננו קטין ספורטאי .4.4

 ;לאגודה מאגודה ומעבר שחרור בנושא, הספורט

 גם אם כי עצמו את רק לא מייצג הספורט בעולם עניין בעל - אישית ודוגמא ראויה התנהגות .5

 התנהגות על ולהקפיד מכובדת אישית דוגמא לתת עליו כן - על. והמדינה ַשִיטענף ה את

 .ישראל מדינת וכאזרח כאדם, תפקיד נושא או כספורטאי וראויה הולמת

 ומקצועיות אחריות .2

 ומתוך המיטבית בצורה תפקידו ממהות הנובעות המטרות להשגת מחויב יהיה עניין בעל .2.1

 .רחבה מערכתית הראיי

 .בשקיפות ייעשה החלטות קבלת תהליך .2.2
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 : כללים לבעלי עניין 2פרק 

 שייטים

, חשיבות רבה להטמעת קוד אתי כבר מתחילת  (7-9צעיר )מתחיל את דרכו כשייט בגיל ספורטאי 

ראינו לנכון  אינו יכול להכיל קוד אתי מורכב ומכאן , שייטדרכו של השייט. אולם, בגילאים אלו

צר שתי מערכות קודים: האחת, מערכת קודים לשייט מתחיל. והשנייה, מערכת קודים לשייט ליי

 ( אשר אינה משתנה לרבות היותו שייט בוגר.2.4בדגמים בינ"ל )אופטימיסט בינ"ל וביק טכנו 

 קוד אתי לשייט בדגמים בינ"ל

 הפגן התנהגות ספורטיבית וכבד את עמיתך השייט. 

 הַשִיט.דע וציית לחוקי תחרויות  

 בצע עונש או פרישה כאשר הנך יודע שהפרת חוק. 

 הגש ערעור לפי הצורך. 

השתמש בשפה ראויה, קללות בעלי תפקידים או מתחרים  

 אינן קבילות וברות ענישה.

 ציית לחוקי האירוע בים ובחוף. 

כבד בעלי תפקידים ומתנדבים; נהג בהם בדרך המראה את  

 ספורט.הערכתך לזמן שהם מקדישים ולתרומתם ל

 היה מאורגן, מוכן ואחראי על ציודך. 

 הגן על הסביבה הימית, אל תשליך אשפה בחוף ובים. 
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ק הוֶֹגן! - קוד אתי לשייט מתחיל יף וִמְשחָּ ד, כֵּ בֵּ  העיקרון: כַּ

 

 שייטים מכובדים תמיד:

 בקיאים ומצייתים לחוקי תחרויות הַשִיט. הם מיד: .1

הפרו מבצעים עונש או פורשים כאשר הם יודעים ש 

 חוק, או

 מגישים ערעור בהתאם לצורך. 

 מצייתים להוראות הַשִיט, האירוע והמועדון המארח. .2

 מאורגנים, מוכנים ואחראים על ציודם. .3

מכבדים שייטים אחרים ולבעלי התפקידים המסייעים  .4

 לקיום תחרות ו/או אירוע.

 שייטים מכובדים אף פעם:

יטי מקללים, מאיימים או מציקים לאף אחד, לרבות שי .5

 המועדון שלהם בחוף ועל המים.

 גונבים או משאילים, ללא רשות, כל דבר שאינו שייך להם. .2
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 מאמנים

 דאגה תוך, בו הגלום הספורטיבי הפוטנציאל את לממש לספורטאי לסייע מחויב מאמן

, הספורט ענף של וחשוב מרכזי, מקצועי בתפקיד נושא היותו מעצם מאמן. הספורטאי של לשלומו

 באיגודים הפעילים מאמנים על. )מייצג הוא אותו הספורט וגוף הענף לטובת פעולל מחויב

 ניגוד סעיפי גם, המאמנים כל על החלים האתיקה כללי על בנוסף, יחולו שלהם המקצועיים

 (."מנהל וועד וחברי מנהלים" בפרק המופיעים ומינויים העניינים

 .טובתו על אמון ויהיה הספורטאי את יכבד מאמן .1

 .המקצועית טובתו לבין הספורטאי של האישית טובתו בין יאזן ןמאמ .2

 .ספורטאי כלפי משפיל מיחס ימנע מאמן .3

 .קטין לספורטאי מוגברת דאגה מתוך יפעל מאמן .4

 .עצמו את לממש הזדמנות ספורטאי לכל יאפשר מאמן .5

 .האיגוד וכללי הענף חוקי על להקפיד מחויב מאמן .2

 .עת בכל ובמקצועיות באחריות ינהג מאמן .7

 .מתמיד באופן עדכני מקצועי בידע יתעדכן מאמן .4

 אותה בקבוצה ,ורמתם לדרגתם בהתאם, הספורטאים לכלל והוגן שיווני יחס על יקפיד מאמן .9

 .מאמן הוא

 .אחרים מקצוע ובעלי עמיתים עם בעבודה בכבוד ינהג מאמן .10

 .דעת בשיקול ויפעילו בידו שיש לכוח מודע יהיה מאמן .11

 –. אישיים בין ביחסים זה ובכלל ובהגינות בכנות, ביושרה ינהג מאמן .12

 .ואפליה גזענות לעודד עלולים אשר מביטויים יימנע מאמן .13

 .מכובדת התבטאות על יקפיד זה ובכלל בספורט העניין בעלי כלפי בכבוד לנהוג מחויב מאמן .14

 .מעורב הוא בהם אירועים או לתחרויות בנוגע יהמר לא מאמן .15

 .למעשה הלכה, הספורט גוף של האתי הקוד טמעתלה אישית דוגמא ייתן מאמן .12

 של ענייניםד ניגו. בעקיפין או במישרין עניינים לניגוד חשש של במצב, מלהימצא, יימנע מאמן .17

 כהונתו בין או, קרובו של או שלו, האישיים ענייניו לבין כמאמן כהונתו בין שיהיה יכול מאמן

 .בשכר ובין דבותבהתנ בין, שלו אחר עיסוק או תפקיד לבין כמאמן

 :הבא באופן הניגוד ייבחן, כאמור עניינים ניגוד שקיים מקום .14

 ;פסול הדבר - ומרכזי נרחב ובתחום מתמיד בניגוד שמדובר ככל .14.1

 את להסדיר ניתן שוליים תפקידים של צר בתחום, מקרי בניגוד שמדובר ככל .14.2

 .וגדנ תפקיד של מביצוע או מהצבעה, בדיון מהשתתפות בהימנעות אם הניגוד
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 .פוטנציאלי או ממשי עניינים ניגוד של מצב כל על דיחוי ללא ידווח מאמן .19

 או בעצמו בעקיפין או במישרין, השפעה לא גם מעורבות של סוג שום יגלה לא מאמן .20

 .עסקית פעילות כל לקרובו או לעצמו לקדם כדי, אחר באמצעות

, גלויים שיהיו, הוריםט מקצועיים שיקולים בסיס על ורק אך יקבע הנבחרות סגלי הרכב .21

 .ושקופים ברורים

 

 מאמן נבחרת

 אחריות עליו חלה והלאומי הציבורי מעמדו בשל. וייצוגי ממלכתי תפקיד הינו נבחרת מאמן

 .האישי במישור והן המקצועי במישור הן אתית התנהגות בגילוי מוגברת

, גיל קבוצת ותהבא אחרת קבוצה של ַשִיט כמאמן גם ישמש לא קבוצתית ַשִיט נבחרת מאמן .1

 המאמן של העסקתו למאמן האיגוד בין יוסדר מיוחדים במקרים. בענף מהאגודות באיזו

 .לעיל כאמור באגודות הלאומי

 שיקולים בסיס על ורק אך ייקבעו מצטיינים ספורטאים על והמלצה הנבחרות סגלי הרכב .2

 .ושקופים ברורים, גלויים שיהיו טהורים מקצועיים

 לבין משפחתו בן או נבחרת מאמן בין, עקיפה ולא ישירה לא, סקיתע זיקה כל תהיה לא .3

 .האיגוד
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 מודדים, שופטים וקברניטים

לא יכולה  ַשִיטהובלי הכללים המסדירים את התנהלות ענף  ַשִיטי תחרויות הללא חוק

( בעלי תפקידים :והקברניטים )להלןהשופטים המודדים, תחרות ספורטיבית. תפקיד  להיות

יקפיד על בעל תפקיד הגונה, חוקית וספורטיבית.  ספורט הוא להבטיח שהתחרות תהיהבתחרויות 

מכובדת, בטיחות והגינות התחרות אלה הם ערכי ליבה  ניטרליות, העדר משוא פנים והתנהגות

 שיש לכבד.

בזירת התחרות, הפעילים באיגודים המקצועיים שלהם יחולו, בנוסף על  בעלי תפקידיםעל 

 חלים על כל השופטים, גם סעיפי ניגוד העניינים ומינויים המופיעים בפרקהאתיקה ה כללי

 "מנהלים וחברי וועד מנהל".

ינהג במהלך  בעל תפקיד ַשִיט.ה שמירה על כבודו של הפרט היא דרישה בסיסית של העולם .1

 באירוע. כלפי המעורביםבאדיבות , בכבוד ו, בנימוסבאורך רוח, סבלנות תחרות

 והנהלים המקובלים תוך הקפדה מוגברת על התחרותש לשמור על חוקי נדר בעל תפקיד  .2

 לא תהיה אפליה בין המשתתפים על בסיס גזע, מין, הגינות, העדר תלות והעדר משוא פנים.

דעה, מצב משפחתי  מוצא אתני, יכולת פיזית, גיל, דת, נטייה מינית, פילוסופית או פוליטית

 או טעמים אחרים.

 .ההמשתתפים אסור של משתתפים וכל פגיעה גופנית או נפשיתכל צורה של הטרדה  .3

הערעורים  יפעל בשיקול דעת ובאובייקטיביות ויוודאו כי אין אינטרס אישי  תשופטים בוועד .4

 או אחר שאינו רלוונטי ויכול להשפיע על המקרה.

 ת.בעל תפקיד נדרש להגיע בזמן לכל פגישה או תחרות ולהעניק את מלוא תשומת ליבו לתחרו .5

 לא יקבל מתנה או טובת הנאה מבעלי עניין בענף בו הוא פועל, במישרין או בעל תפקיד  .2

 בעקיפין בעצמו או באמצעות אחר.

 יכבד עמיתיו למקצוע וימנע ככל שניתן מביקורת פומבית על עמית. בעל תפקיד  .7

 .ַשִיטאיגוד הינהג בגילוי נאות בפני גופי  בעל תפקיד  .4

 על רמה מקצועית גבוהה ולשאוף להתקדם מבחינה מקצועיתמחויב לשמור  בעל תפקיד  .9

 באופן מתמיד.

 .לא יהמר בנוגע לתחרויות או אירועים בהם הוא מעורב בעל תפקיד  .10

 וקברניט תחרות. שופטמודד, יקפיד לנהוג בצורה המכבדת את מעמדו ותפקידו כ בעל תפקיד  .11

 לניגוד עניינים במישרין אויימנע, מלהימצא, אף למראית עין, במצב של חשש  בעל תפקיד .12

 לבין ענייניו האישיים או של בעל תפקיד בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כ

 לבין תפקידיו האחרים ובין בהתנדבות ובין בשכר. בעל תפקיד קרובו או בין כהונתו כ

 מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא: .13

 הדבר פסול; -מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי ככל שמדובר בניגוד  .13.1
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 ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקידים שוליים ניתן להסדיר את .13.2

 הניגוד אם בהימנעות בהשתתפות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד.

 ידווח ללא דיחוי על כל ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי. בעל תפקיד  .14

אגודות,  או קרוביו לבין בעל תפקיד ית, לא ישירה ולא עקיפה, בין לא תהיה כל זיקה עסק .15

 ספורטאים, מאמנים, פעילים בענף או בין בני משפחותיהם.

עסקית  לא יפעל, במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחר, לקידום פעילות בעל תפקיד  .12

 .ַשִיטה של קרוביו עם קבוצות, מועדונים ויחידים בענף

 שופטמודד, כלא ישמש כמנהל או חבר ועד מנהל בענף הספורט בו הוא משמש  בעל תפקיד  .17

 .וקברניט תחרות

עסקי  לא ישפוט את קרוביו או קבוצות בהם לו או לקרוביו קיים עניין אישי או בעל תפקיד  .14

 :ַשִיטענף ה כלשהו. בענפי ספורט קטנים, תחרויות קטנות, בהם אין בררה בשל אילוצי

 .ַשִיטועדת חוקה והנהלת איגוד הלקבל אישור עקרוני מאת  בעל תפקיד ה יידרש .14.1

כלפי ועדת חוקה והנהלת איגוד  חייב בגילוי נאות ושקיפות מלאה בעל תפקיד .14.2

 .ַשִיטה

 .בעלי תפקידיםגוף הספורט יעודד הכשרת  .14.3

 במקרה זה יש להבטיח קיומו של מנגנון בקרה המבטיח שיפוט ניטראלי והוגן. .14.4
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 ד שיפוט פנימיחברי מוס

 כוח השיפוט ניתן בידי חבר מוסד השיפוט הפנימי מתוך אמון ביושרו, בכושרו המקצועי

 והאישי וביכולתו לקיים את המוטל עליו.

 על חברי מוסד שיפוט פנימי, הפעילים באיגודים המקצועיים שלהם יחולו, בנוסף על כללי

המופיעים  יפי ניגוד העניינים ומינוייםהאתיקה החלים על כל חברי מוסד השיפוט הפנימי, גם סע

 בפרק "מנהלים וחברי וועד מנהל".

 חבר מוסד שיפוט פנימי יפעל ביושר, בהגינות ובשוויון כלפי בעלי הדין. .1

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

 חיצוניים, דעת קהל, חשש מפני ביקורת.

בדימויו של  מוסד שיפוט פנימי יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו או העלולים לפגוע חבר .3

 המוסד השיפוטי.

 חבר מוסד שיפוט פנימי ישמור על ניטרליות, העדר משוא פנים והתנהגות מכובדת. .4

 ַשִיט, הקודים והתקנות של ַשִיטתחרויות החבר מוסד שיפוט פנימי נדרש לשמור על חוקי  .5

מוגברת על הגינות, העדר  תוך הקפדה הישראלי ַשִיטעל איגוד ה ים המקובליםוהנהלעולמי 

 תלות והעדר משוא פנים.

 חבר מוסד שיפוט פנימי לא יקבל מתנה או טובת הנאה מבעלי עניין בענף בו הוא פועל, .2

 במישרין או בעקיפין בעצמו או באמצעות אחר.

המשפט  לי העניין בספורט, ובמהלךחבר מוסד שיפוט פנימי ינהג בנימוס ובכבוד כלפי בע .7

 ובהחלטותיו יימנע מהערות פוגעניות או מעליבות כלפי כל אדם.

 עמית. חבר מוסד שיפוט פנימי יכבד עמיתיו למקצוע וימנע ככל שניתן מביקורת פומבית על .4

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

 .הישראלי ַשִיטוקה של איגוד הוועדת ח

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

עניינים  חבר מוסד שיפוט פנימי יימנע, מלהימצא, אף למראית עין, במצב של חשש לניגוד .11

פנימי לבין  במישרין או בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כחבר מוסד שיפוט

תפקידיו האחרים  ענייניו האישיים או של קרובו או בין כהונתו כחבר מוסד שיפוט פנימי לבין

 ובין בהתנדבות ובין בשכר.

 מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא: .12

 הדבר פסול; - ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי .12.1

 ים שוליים ניתן להסדיר אתככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקיד .12.2

 הניגוד אם בהימנעות בהשתתפות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד.
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 חבר מוסד שיפוט פנימי ידווח ללא דיחוי על כל ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי. .13

, לא תהיה כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בין שופט או קרוביו לבין אגודות .14

 נים, פעילים בענף או בין בני משפחותיהם.ספורטאים, מאמ

לקידום  חבר מוסד שיפוט פנימי לא יפעל, במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחר, .15

 ַשִיטה פעילות עסקית של קרוביו עם קבוצות, מועדונים ויחידים בענף

  .ַשִיטהחבר מוסד שיפוט פנימי לא ישמש כמנהל או חבר ועד מנהל בענף  .19
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ִיטברי הנהלת איגוד המנהלים וח  שַּ

 נושאים באחריות רחבה לפעול לטובת הענף, לטובת כל ַשִיטהנהלת איגוד המנהלים וחברי 

 העוסקים או המתעניינים בענף.

 יקפידו על עקרונות מינהל תקין של גופי ספורט לרבות ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .1

והעדר  , הימנעות מניגוד עניינייםשמירה על טוהר מידות, שקיפות, אמות מידה ציבוריות

 משוא פנים.

 .ַשִיטענף המחויבים לקידום  ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .2

חייבים בגילוי נאות ומידע מלא לגבי כל עניין אישי שלו  ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .3

 ןלפעילותו זו לרבות מסירת מידע בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר בי הנוגע

 בהתנדבות במשך כל תקופת כהונתו.

 מחויבים לנהוג באופן שוויוני ולהימנע מאפליה. ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .4

 יקפידו לשמור על פרטיות וכבוד בעלי העניין. ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .5

 לממש את מנהל מחויבים לוודא כי לכל ספורטאי ניתנו התנאים המיטביים אשר יאפשרו לו .2

 יכולותיו.

 יפעלו בשקיפות ובגילוי נאות. ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .7

 הרכבי הנבחרות יאושרו באופן ברור גלוי ושקוף. .4

 ולחברי מוסד שיפוט פנימי לשופטים, קברניטיםלא יתנו  ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .9

טובת הנאה לשאר  מתנות או טובות הנאה אסורות. ימנעו מקבלה ומנתינה של ַשִיטהבענף 

המקצועי, במישרין או בעקיפין  בעלי העניין אם יש בכך כדי לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת

 בעצמם או באמצעות אחר.

 מנהל מחויבים לתת דוגמה אישית להטמעת הקוד האתי. ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .10

 , במצב של חשש לניגודיימנעו, מלהימצא, אף למראית עין ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .11

ענייניו  עניינים במישרין או בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כמנהל לבין

אחר בספורט או שלא  האישיים שלו או של קרובו או בין כהונתו כמנהל לבין תפקיד או עיסוק

 בספורט, בין בהתנדבות ובין בשכר.

 ד באופן הבא:מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגו .12

 הדבר פסול;  - ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי .12.1

 ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקידים שוליים ניתן להסדיר את .12.2

 הניגוד אם בהימנעות בהשתתפות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד.

 עה בישיבות, יימנעו מקבלתלא ישתתפו בדיונים ובהצב ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .13

בעקיפין,  החלטה, מביצוע פעולה או מכל טיפול אחר כמו גם ימנעו מהשפעה, במישרין או

במצב של חשש  בעצמם או באמצעות אחרים, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא,
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ן ממלאים בין בהתנדבות ובי ניגוד עניינים בין תפקידם כמנהלים לבין תפקיד אחר אותו הם

 בשכר או בין ענייניהם האישיים, ענייני מקורביהם.

בראייה מערכתית בשל  מחויבים ַשִיטומנכ"ל איגוד ה ַשִיטאיגוד הנושא בתפקיד יו"ר  .14

תפקידים אלה, לא ימלאו תפקיד  תפקידם הממלכתי הבכיר בתחום הספורט. לפיכך בעלי

 .אחר אחר בהנהלת איגוד, אגודה או ארגון ספורט

ספורט  או התאחדות ספורט לא ימלא תפקיד אחר בהנהלת איגוד או אגודתיו"ר באיגוד  .15

 באותו ענף ספורט.

באותה קבוצת  מנהל לא ימנה מאמן נבחרת קבוצתית המשמש גם כמאמן של קבוצה אחרת .12

למאמן העסקתו של  במקרים מיוחדים יוסדר בין האיגוד. ַשִיטד ממועדוני/אגודות הגיל באח

 אמור לעיל.המאמן הלאומי באגודות כ

כך  , יודיע עלַשִיטהאשר מתמודד לתפקיד של יו"ר האיגוד  ַשִיט/מועדון פעיל באגודה .17

 ללא דיחוי. במידה ונבחר לתפקיד יו"ר, יהיה עליו להפסיק את פעילותו /מועדוןלאגודה

 ./מועדוןומעורבותו באגודה

 רבים.לא יהמרו בנוגע לתחרויות בהן הם מעו ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי מנהל  .14

 תהיה הוגנת ושקופה, /מועדוניםבין האגודות ַשִיטה חלוקת המשאבים והתקציבים של איגוד .19

 זרים. ותהיה נקייה משיקולים ַשִיטהתתבסס על שיקולים מקצועיים, על טובת קידום 

ברורים,  המלצה על ספורטאי מצטיין תהיה אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים, .20

 שקופים וגלויים.

 ידווחו ללא דיחוי על כל מצב של ניגוד עניינים ממשי או ַשִיטהנהלת איגוד הוחברי הל מנ .21

 פוטנציאלי.

 מינויים יעשו ע"פ קריטריונים מקצועיים פומביים, ברורים ושקופים. .22

 בגוף ַשִיטהנהלת איגוד החברי ממינוי מועמד לתפקיד ייצוגי כאשר בינו ובין יו"ר או מי  .23

 ת או עסקית:הממנה קיימת זיקה אישי

 יתנהל בשקיפות מוחלטת. .23.1

 היו"ר/חבר הוועד יבצע הליך גילוי נאות לוועדה הממנה באשר לסוג הזיקה בין .23.2

 המועמד לממנה.

הבחירה  הליך המינוי ייעדר מעורבות, ישירה או עקיפה, של בעל הזיקה בתהליך .23.3

 או בקביעת השכר ותנאי העסקה.
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 הטמעה: 3פרק 

לדון ולהחליט  ויהיה חלק בלתי נפרד הימנו. הסמכות ַשִיטוד האיגהקוד האתי ישולב בתקנון  .1

בחוק  77לסעיף  בסוגיות, בחריגים ותלונות בעניינים הנוגעים לקוד האתי מצויה בהתאם

 הספורט, בידי מוסדות השיפוט הפנימיים של האיגוד או ההתאחדות.

ארגונים  עיים שלבכל מקרה של סתירה בין האמור בקוד האתי לבין הוראות תקנונים מקצו .2

 בינלאומיים רלבנטיים, יגברו הוראות התקנונים המקצועיים.

והפצה של  ןריענויקיימו פעילות שוטפת, אשר תכלול, לכל הפחות,  ַשִיטאגודות ומועדוני  .3

 .האתי והטמעתו הקוד

 לשייטים הצעירים  )אחרי פרק זמן שהם מסוגלים להבינו(האתי את הקוד מומלץ לחלק  .3.1

את הקוד האתי מחלקים לשייטים האחרים עם הגעתם לדגם הרלוונטי, . חגיגימעמד ב

 במפגש הראשון בו המאמן מציג עצמו לקבוצה/נבחרת.

 עלעל המאמנים להטמיע את הקוד האתי במהלך התדרוכים, האימונים והתחקירים.  .3.2

מקפידים על הימצאות ספר שהם כפי  בידי השייט. לוודא הימצאות קוד אתי המאמנים 

 בידי השייט.חוקה 
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 .ופעולות משמעת כללי התנהגות: 4פרק 

 קוד התנהגות של שייטים ובעלי תפקידים אחרים

 )עמוד דו צדדי(  יציאה לחולכניסה עונתית לנבחרות ו/או החתמה לפני 

 קרא בבקשה וחתום:

בפעילויות  השתתפותשלי בכל  ילהיות אחראי על התנהגות, אני מבטיח לשמור על גישה חיובית
אחרים שיינתנו על הכללים התקנות אלה וכל  ,ִיט של איגוד הַשִיט הישראלי. אפעל לפי הכלליםשַ 

 ידי ראש המשלחת והמאמן שלי:

לא אשתמש, או אהיה סובלן לשימוש על ידי חברי נבחרת אחרים לסמים )ללא מרשם(,  
 ת.הבנה כי סביבה נטולת סמים, היא הכרחית על מנת להשיג את הצלחת הפרט והנבחר

אני אשמור על התנהגות הולמת כלפי חברי הנבחרת, לא אנהג בצורה בלתי נאותה ולא  
 אהיה סובלן להתנהגות בלתי נאותה של חברי נבחרת אחרים.

אתלבש כראוי בחוף ועל המים, בהכרתי שהופעתי משקפת לא רק את עצמי, אלא גם את  
 חברי הנבחרת ואיגוד הַשִיט הישראלי.

חרים, לא אגנוב, אזיק או אהרוס רכוש ולא אלווה רכוש אחר ללא אני אכבד רכושם של א 
 רשות, לא אהיה סובלן להתנהגות כזו מצד חברי הנבחרת האחרים.

המארחים וכל מי  ,אני אנהג בחברי הנבחרת שלי, המאמנים, המתחרים, בעלי התפקידים 
 בכבוד, ללא הבדל דת מין ומוצא לאומי או יכולותיו.  - שאבוא אתו במגע

פי כל כללי הבטיחות שניתנו לי ע"י מאמני ומנהלי הנבחרת. מתוך הבנת -אנהג על 
חשיבותו העליונה של הבטיחות, אני אודיע למאמן או לאחראי אחר אם ארגיש שמישהו 

 אחר נמצא בסכנה.

לא אנצל ולא אפעל כנגד חברי הנבחרת, באלימות מילולית, אלימות פיזית או רגשית, ולא  
הגות שכזו מצד אחרים. אני מבין שלכל חברי הנבחרת עומדת הזכות אהיה סובלן להתנ

ליהנות מהשתתפותם בנבחרת ובתחרות. אני מבין ששימוש בקללות, בכל הקשר, מהווה 
 התנהגות בלתי הולמת אשר אינה קבילה.

 .הנוכחים בפעילות המאמנים ומהוריםמאעודד התנהגות ספורטיבית וַשִיט הוגן מעמיתי,  

ימון ובכל הכנה, אודיע למאמן אם אינני יכול ומסוגל לקחת חלק בפעילות אשתתף בכל א 
 זו.

 אשאף להקשיב וללמוד מהמאמנים ומהמנהלים המקצועיים. 

 שלי לרבות ַשִיטשל כלי ה וותכנוומ והבטוח, תחזוקת ואהיה אחראי בכל עת על אחסונ 
 .וציוד

אישורו האישי של  לעולם לא אעזוב את אתר האימונים או המגורים מבלי לקבל את 
 המאמן שלי ו/או ראש המשלחת.

 

 שם השייט/בעל תפקיד _______________חתימת השייט ___________תאריך__________

 ראש משלחת/הורה מלווה__________ חתימתו __________ תאריך__________/שם המאמן



 2017דצמבר                           איגוד הַשִיט בישראל                                             

ִרים ֶשְלָך  " ִמְתחָּ ְדתָּ ֶאת ְכבוֹד הַּ ִשּיּוט, ִאבַּ ְחתָּ ִשּיּוט, ִאם ְבִנְצחוֹן הַּ  "ֹלא ִנצַּ

Paul Elvstrøm  פעמים אלוף עולם בשבעה דגמים שונים( 11מדליות זהב, ו  4)שייט אולימפי בעל 
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 פעולות משמעת

 קרא בבקשה וחתום:

ת של "אפס סובלנות" כלפי פעולות אסורות בזמן היותך איגוד הַשִיט הישראלי נוקט במדיניו .1
בפעילות מטעם איגוד הַשִיט הישראלי בארץ ובחו"ל. זה כולל את השימוש בסמים בלתי 

שימוש בלתי הולם בחומרים מבוקרים לרבות נשיאת כלי נשק שלא ניתן במסגרת  חוקיים,
 חוקית.

קה/ השהיה מהתוכנית. לא יהיו מדיניות "אפס סובלנות" עלולה להביא לפיטורין / הפס .2
החזרים כספיים, החזרי עמלות על השעיות או גירוש שייט או בעל תפקיד אחר בהקשר 

 פעילות שאינה הולמת.

בעלי תפקידים באיגוד הַשִיט, אחראים לאכיפת כללי התנהגות ומשמעת מסוימים. כאשר  .3
 - תחרותבן לתחרות ו/או אימובזמן הכנות ו/או בפעילות נבחרות ו/או בכללים אלו מופרים 

השייט או כל בעל תפקיד אחר צריך שיהיה מודע לצפי תגובה בהתאם לחומרת העבירה אשר 
 עבר:

 

 :הקפדתן ניתנת לשיקול דעת מאמן – 1עבירות בדרגת חומרה  .3.1

 אי ציות להוראת מאמן. .3.1.1

 התנהגות שאינה ספורטיבית לרבות שימוש בשפה שאינה תקינה. .3.1.2

אחד או מספר ימי  /תחרותמיום פעילותרחקה בחינה לה – 2עבירות בדרגת חומרה  .3.2
 עתידיים: /תחרותפעילות

 אי ציות להוראות מאמנים לאחר אזהרות חוזרות ונשנות. .3.2.1

ובחינת אפשרות להרחקה  /תחרותהרחקה אפשרית מאימון – 3עבירות בדרגת חומרה  .3.3
 מתוכנית:

 פגיעה מכוונת או הרס רכוש של אחרים. .3.3.1

 של התנהגות שאינה הולמת.אירועים חוזרים ונשנים  .3.3.2

 שקר לשופט, ועדת ערעורים באשר להפרה של חוקי תחרויות הַשִיט. .3.3.3

התנהגויות אלו כוללות אך  –התנהגות אשר פוגעת בתדמית איגוד הַשִיט הישראלי  .3.3.4
אינן מוגבלות ל: התנהגות מחפירה  או התחצפות כלפי שופטים, מאמנים, בעלי 

 ו כלפי מארחים.תפקידים, מארחים, עמיתים לנבחרת א

 ובחינת אפשרות הרחקה מתוכנית: /תחרותהרחקה מאימון – 4עבירות בדרגת חומרה  .3.4

 גניבה. .3.4.1

 אלימות פיזית או איומים משמעותיים לשימוש באלימות. .3.4.2

 או חומרים שאינם מבוקרים. שימוש בסמים .3.4.3

 

 שם השייט/בעל תפקיד _______________חתימת השייט ___________תאריך__________

 /ראש משלחת/הורה מלווה__________ חתימתו __________ תאריך__________המאמןשם 

 הנך אחראי למעשיך –שייט 

 שאל מבוגר אחראי –אם יש לך ספק 


