
 תקנון עמותת "ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו" )ע"ר( מספר 58-000-4968

 

 -ב  חברההעמותה 

 אל ועד האולימפי בישרה -

 ( WTדו ) ההתאחדות העולמית לטאקוונ -

 1   ( WTEהאיגוד האירופאי לטאקוונדו )  -

 מטרות ': א סימן

 העמותה מטרות .1

 . בישראל  הטאקוונדו ספורט את ולהפיץ להחזיק, לטפח, להקים .1.1

  ספורט   סוגי  ללמד  וכן  בישראל  הטאקוונדו  לימוד  לצורך  מועדונים  של  רשת  ולטפח  להחזיק,  להקים .1.2
 .הטאקוונדו והפצת ללמוד המסייעים

 . ספורטיבי רקע על בישראל הטאקוונדו הפצת ולעודד ליזום, להקים .1.3

 . בישראל הטאקוונדו לימוד  לעודד .1.4

 . זרים מועדונים לבין  ישראלים  מועדונים ובין בישראל מועדונים בין תחרויות וליזום לעודד, להקים .1.5

 . לטאקוונדו הישראלית בהתאחדות לאומית ובין ישראלית הכרה ו זכויות השגת לשם לפעול .1.6

 .בישראל  דוהטאקוונ את וללמד להפיץ כדי שיוקמו  במועדונים ולעודד לתמוך .1.7

 .הטאקוונדו את ולהפיץ ללמד  כדי  אימונים מחנות ולפתח לעודד .1.8

 . זה לצורך רשמית הכרה ולקבל ישראל במדינת הספורט מרשויות ניפרד בלתי חלק להיות .1.9

 .זה לצורך  רשמית הכרה ולקבל לטאקוונדו העולמית מההתאחדות חלק להיות .1.10

 . לאומית הבין בפעילות לקח ליטול אותה ולעודד לטאקוונדו לאומית נבחרת להקים .1.11

 .לפעילותן שווה   הזדמנות ומתן הטאקוונדו בספורט נשים פעילות  לקידום לפעול .1.12

 והמסקנות  ההמלצות  ואת,  לעת  מעת  שיהיה  כפי,  הספורט  חוק  הוראות  את  תיישם   העמותה .1.13
 .החוק מן המתחייבות

 . ובעולם בישראל הטאקוונדו ספורט קידום עם  אחד בקנה העומדת אחרת מטרה כל .1.14

 . העמותה מטרות קיום את תאפשר אשר דין פי על פעולה כל .1.15

 . הטאקוונדו באמצעות ועליה קליטה נושא לקידום לפועל .1.16

 חברים ': ב סימן

 וכשירות  סוגים .2

 : ספורט אגודות 2.1

 בתנאי הכשירות הבאים: על אגודת הספורט לעמוד   

 ;העמותות רשם אצל כעמותות ותרשומעליהן להיות  .2.1.1

 ונדו; בספורט הטאקועליהן לעסוק  .2.1.2

 . ישראל מדינת של  בטאקוונדו מוסמך  מדריך תעודת לפחות בעל טכני מנהל יהיה ספורט אגודת בכל .2.1.3

 : אדם .2.2

  אינו יכול להתקבל כחבר בעמותה.)לרבות ספורטאי(  אדם .2.2.1

אשר  25/11/95  יום  לפני  שהתקבלו  חברים  של  חברותם  בכשירות  לפגוע  מנת  על  לעיל  באמור  אין .2.2.2  ,
קי  שמותיהם אלהדף אלברטו, אמיר דאנג  ריין,  בריילובסקי  קובי,  דר' אסף  אירן,  -רוני,  דרויט  טו, 

ז'אן נידם  עו"ד  פסיה,  מדר  מישל,  מדר  אריק,  כמכג'י  דר'  רעיה,  זוננפלד  מרטין,  קלוד, -הלימי 
 .)להלן: המייסדים( פימה איילדר' וסטנטזמן אורי, 

 ורישום  קבלה .3

העמ .3.1 לועד  תגיש  עמותה  כחברת  להתקבל  החפצה  ספורט  בהתאם  אגודת  בקשה  וועד  ותה  להנחיות 
הבא: .  העמותה בנוסח  בקשה  העמותה  לועד  תגיש  עמותה,  כחברת  להתקבל  החפצה  ספורט  אגודת 

בקש להיות חבר בהתאחדות. מטרות ההתאחדות ותקנונה ידועים לי. "אני )שם, מען ומספר זהות( מ
החלטות ואת  התקנון  הוראות  את  לקיים  מתחייב  אני  בה,  כחבר  אתקבל  של    אם  הכללית  האספה 

 ההתאחדות."

  ועד  סירב;  העמותה  עדו  בידי  נתונה  קבלתו  אי  או  בעמותה  כחבר  המבקש  קבלת  בדבר  ההחלטה .3.2
 . הקרובה הכללית האסיפה לפני הסירוב על לערור הוא רשאי, המבקש את לקבל העמותה

 . כלשהו חבר לקבל חייבת אינה העמותה .3.3

  לו   ויהיה  כללית  אסיפה   בכל  להשתתף זכאי(  בעמותה  ה החבר  רטספו   אגודת   נציג לרבות)  בעמותה  חבר .3.4
, העמותה  למוסדות  ולהבחר  לבחור  זכאי  יהיה  והוא,  הכללית  האסיפה  בהצבעות  לפחות  אחד  קול

 .זה תקנון להוראות בהתאם

בעמותהעמותהה   יחבר .3.5 החברות  ספורט  באגודות  הפעילים  ספורטאים  לרבות    להשתתף  ם זכאי  , 
  ., בכפוף להוראות תקנון זהמשרותיה ותוליהנ העמותה בפעולות
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 -ב  חברההעמותה 

 ועד האולימפי בישראל ה -

 ( WTההתאחדות העולמית לטאקוונדו )  -

 2 (WTEהאיגוד האירופאי לטאקוונדו )  -

 החברות  הפסקת .4

 : פוקעת בעמותה החברות .4.1

 ; פירוקו בגמר - תאגיד ולגבי, החבר במות .4.1.1

 ; מראש יום שלושים העמותה לועד תינתן בכתב פרישה  הודעת; העמותה מן בפרישתו .4.1.2

 . העמותה מן בהוצאתו .4.1.3

  לחבר שניתנה ולאחר הבאים םהסעיפי  מאחד העמותה מן חבר הוצאת על להחליט רשאי העמותה ועד .4.2
 : טענותיו את להשמיע  נאותה הזדמנות לנציגו או

 ; ממנו לה עהמגי את לעמותה שילם לא החבר .4.2.1

  ועד  והנחיות  החלטות  או  הכללית  האסיפה   של  החלטה  או  התקנון  הוראות  את  קיים  לא  החבר .4.2.2
 ;העמותה

שהומוסדותיה  העמותה  והנחיות  החלטות,  למטרות  בניגוד  פועל  החבר .4.2.3 או  פועל,  לפגוע    וא  במטרה 
 ; בעמותה, בממלאי תפקידים בה ובמוסדותיה

 . קלון עמה שיש  עבירה בשל  הורשע החבר .4.2.4

רה שבו העילות להוצאת חבר מן העמותה מתקיימות לגבי אדם הפעיל באגודת ספורט החברה במק .4.2.5
ת בעמותה, תהיה לעמותה אפשרות לשלול את החברות של אגודת הספורט ו/או לנקוט בפעולות אחרו

 .זה לתקנון' ז בסימן המפורטות

 חברות  דמי .5

 ספורט  אגודת .5.1

 .העמותה ועד י" ע לעת מעת שייקבע  יכפ שנתיים  חברות דמי לעמותה תשלם ספורט אגודת .5.1.1

, ספורט  אגודתב  הפעיל  ספורטאי  כל  בגין  שנתיים  חברות  דמי  לעמותה  תשלם  ספורט  אגודת,  בנוסף .5.1.2
 .העמותה ועד י"ע  לעת מעת שייקבע בשיעור

 אדם  .5.2

 .שנתיים חברות דמי ישלם לא בעמותה  החבר םדא .5.2.1

 מן  לעמותה  שהגיעו  התשלומים  מסילוק   פוטרת  אינה  בעמותה  הרישום  או  בעמותה  החברות  פקיעת .5.3
  חברותו לפקיעת שעד התקופה בעד רישום או חברותו פקיעת ערב הרשומה ספורט אגודת מן או החבר

 .רישומו או

 חברים  פנקס .6

  כל לגבי הבאים הפרטים ויירשמו, בעמותה  החברים כל פרטי  יירשמו ובו, חברים פנקס תנהל העמותה .6.1
 : וחבר חבר

 .החבר שם .6.1.1

 .החבר של מזהה מספר .6.1.2

 . החבר כתובת .6.1.3

 . החבר הצטרפות תאריך .6.1.4

 .בעמותה חברות של החבר פקיעת תאריך .6.1.5

 . במידה והנתון קיים תובת דואר אלקטרוני החברכ .6.1.6

 אגודת בשם להצביע המוסמך, ספורט ודתגא נציג שם בפנקס ירשם, ספורט אגודת שהוא לחבר באשר .6.1.7
 . בשמו העמותה למוסדות  ולהיבחר, ספורט

 רישום ספורטאי  .7

 רטאי רישום ספו  .7.1

  שולמו  בגינו  השנתיים  החברות  דמי   ואשר,  בעמותה  החברה  ספורט  באגודת  כפעיל  הרשוםספורטאי   .7.1.1
 .בעמותה רשום יהיה, לעמותה

-ה עד ליולי 01-מה התקופה. העוקבת בשנה יונ לי 30-ב ותסתיים שנה בכל לספטמבר 1-ב תתחיל עונה .7.2
 . אחריה שבאה  השנה שם על נקראת עונה, לספטמבר  01-ב שמתחילה  למרות. פגרה תקרא 31/08

 : הבאות הזכויות אתיקנה לספורטאי  הרישום .7.3

 . הפעילים והספורטאים החברים של ההשתלמויות, האליפויות, הדרגות אחרי מעקב .7.3.1

 לטאקוונדו. העולמית ס אישי של ההתאחדות זכות להגשת בקשה להוצאת כרטי .7.3.2

 . ובאליפויות בתחרויות  המדינה ובשם העמותה בשם  להשתתף זכות .7.3.3

 ידי או מטעם העמותה. עלאשר מאורגנים  שחורות חגורות במבחני להיבחן ותזכ .7.3.4

 . העמותה ועד ידי על שייקבעו כפי, אחרות זכויות .7.3.5

הס  טיפול  לגבי  כללים  לקבוע  רשאי  העמותה  ועד .7.3.6 אגודת  מ  ספורטאים  מעבר  ולגבי,  פורטאיברישום 
 .אגודת ספורט אחרתל ספורט
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 -ב  חברההעמותה 

 ועד האולימפי בישראל ה -

 ( WTההתאחדות העולמית לטאקוונדו )  -

 3 (WTEהאיגוד האירופאי לטאקוונדו )  -

 ספורטאים  פנקס .8

 בעמותה  החברות  ספורט  אגודות  בכל  הפעילים  הספורטאים  כל  רשמוי  שבו  פנקס  תנהל  העמותה .8.1
   .עונה באותה

 :וספורטאי ספורטאי כל לגבי, הבאים הפרטים ירשמו הספורטאים בפנקס .8.2

 (.פרטי  םשו  משפחהשם ) הספורטאי של שמו .8.2.1

 . זהותו תעודתמספר  .8.2.2

 . לידתו שנת .8.2.3

 .מינו .8.2.4

 . בטאקוונדו שלו הדרגה .8.2.5

 . יהספורטא משתייך האלי אגודת ספורט .8.2.6

 . קיים והנתון במידה אלקטרוני דואר כתובת .8.2.7

 . שלו המשקל .8.2.8

 : בפנקס אחר הבאים הפרטים יירשמו העמותה של שחורות  חגורות בעלי ספורטאים לגבי .8.3

 הממונה  המוסד  של  או  לטאקוונדו  העולמית  ההתאחדות  של  שחורה  חגורה  תעודתהמספר הרשום ב .8.3.1
 .מטעמה

  הממונה  המוסד  של  או  לטאקוונדו  העולמית  תההתאחדו  של  שחורה  חגורה  תעודתהתאריך הרשום ב .8.3.2
 .מטעמה

 : בפנקס אחר הבאים הפרטים ירשמו ישראל לנבחרת  השייכים ספורטאיםלגבי  .8.4

 . ותוקפו המנפיקה המדינה, הספורטאי של  הדרכון פרמס .8.4.1

 כל פרט אחר ו/או ומסמך אחר אשר נדרש על ידי המוסדות הלאומיים או הבינלאומיים.   .8.4.2

 ספורטאים  מעבר .8.5

  רישום  דמי   עבור  התשלומים  את  לספטמבר   30-ה  עד   קרי,  העונה  בתחילת  תעביר   ספורט  תאגוד  כל .8.5.1
והמסמכים,    הפרטים  אתו  ספורט  אגודתב  הפעילים  הספורטאים  ושל  ספורט  אגודת  של  שנתיים

 .ספורט אגודתב הפעילים הספורטאים שלעל ידי העמותה,  הנדרשים

הפרטים התשלומים  את  ההעביר  לא  ספורט  אגודת,  עונה  אותה  של  לספטמבר  30-ה  עד  אם .8.5.2  ,
בהתאם  העמותה  ידי  על  הנדרשיםוהמסמכים,     לאותו   שייכים  שהיו  ספורטאים,  8.5.1  סעיף-לתת, 

 על  נרשמו  ושלא,  שנה  אותה  של  ליוני   30-ב  הסתיימה  אשר  בעונה  קרי,  הקודמת  בעונה  ספורט  אגודת
רישום    עבורם  שולם  שלא  או/ו  ספורט  אגודת  אותו  ידי  את  יראו,  ספורט  אגודת  אותו  ידי  עלדמי 

 . תאחר ספורט לאגודת להירשם  חופשים עצמם

  הפעילים   הספורטאים  של האישיים  והביטוחים  הרפואיות  הבדיקות  על  לעמותה דווחת  ספורט  אגודת .8.6
 .העמותה ידי על שייקבעו והטפסים לנהלים אםבהת וזאת, בו

 הודעות .9

  ת בוכת לפי האלקטרוני בדואר לחבר מסרוי לחבר העמותה של אחרת והודעה התראה, דרישההזמנה,  .9.1
בידי העמותה    של  אלקטרוני  דואר  בפנקס  הרשום  מענו  אל  רגיל  בדואר  לחבר  ישלחו  אוהחבר שיש 

 מענו  את  העמותה  תשנה,  חשבון  רואה  או  דין  עורך  ידי  על  המאושרת  החבר  בקשת  לפי;  החברים
 . החברים בפנקס הרשום

ספורטב  הפעיל  לספורטאי  עמותהה  של  אחרת  והודעה  התראה,  דרישההזמנה,   .9.2   ישלחו ,  אגודת 
העמותה    של  אלקטרוני  דואר  תבו כת  לפי  האלקטרוני  בדואר  לספורטאי בידי  שיש   אוו/הספורטאי 

אותה  של אלקטרוני דואר תובכת לפיבדואר האלקטרוני  אגודת ספורט שבה פעיל הספורטאיל ישלחו
  שיש בידי העמותה.  אגודת ספורט

 כוח  ויפוי  ייצוג .10

 ספורט  אגודת יגנצ .10.1

 שייצגה מול העמותה לכל דבר וענין.  נציג תבחר בעמותה  ההחבר ספורט אגודת כל .10.1.1

  רואה   או  דין  עורך  באישור  בכתב  לעמותה  הודיעת  בעמותה  הכחבר  להתקבל  תהמבקש  ספורט  אגודת .10.1.2
 .המוסמך נציגה שם את חשבון

 . נציגה בזהות שינוי  כל לע  חשבון רואה או דין עורך באישור בכתב לעמותה  הודיעתספורט  אגודת .10.1.3

  בשם   הכללית  באסיפה  להצביע,  העמותה  ועד  והנחיות  להחלטות  בכפוף,  הזכות  ספורט  דתוגא  לנציג .10.1.4
 . ספורט אגודת

 . השונים העמותה למוסדות ספורט לבחירהלהמליץ על נציג אגודת ת רשאי אגודת ספורט .10.1.5

, ספורט  אגודת  של  הצבעהה  קולות  לכלל  ביחס  הכללית  באסיפה   להצביע  יוכל  ספורט  אגודתנציג   .10.1.6
שיש   הקולות  תיעשה   ובלבד,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  ספורט  אגודת  לאותוכמספר  שהצבעתו 

 . היינו כלל הקולות בעד או כלל הקולות נגד -כמקשה אחת 

הס .10.1.7 לה כתב  של    זכותפעלת  מכה  למוסדות    ספורט  אגודתההצבעה  יינתן  העמותהבבחירות  לנציג  , 
ב   אגודת ספורט הינו  בכיר אשר  עובד  או  בה  נושא משרה  שהוא  הספורט,  באגודת  פנימי  על תפקיד 

, ניתן יהיה להסמיכו להצביע בשם בעמותה  תאח  המאגודת ספורט חברמכהן ביותר    הנציגאם    .שלה
 בעמותה.החברות  ות ספורטודאגי תלא יותר מש
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 הצבעה  כתבי  לפי הצבעה .10.2

ע באמצעות כתב הצבעה המפרט את עמדתו  חבר שלא נוכח באסיפה הכללית באופן פיזי, יכול להצבי  .10.2.1
יראו חבר שהצביע בכתב הבצעה כאילו    לא   לצרכי קוורום  .בנושאים הנתונים להצבעה שבסדר היום

ימים לפני מועד האסיפה הכללית. כל   3עד  העמותה    זלמרכעל כתב ההצבעה להגיע  הוא נוכח פיסית.  
האסיפה תחילת  למועד  עד  רשאי,  עמותה,  למ הכללית  חבר  את ,  לבטל  או  ההצבעה  כתב  את  שוך 

יהא   יחולו  ההצבעתו. עשה כאמור,  ובהיעדרו  נוכח באסיפה הכללית,  בפועל  חבר רשאי להצביע אם 
 כללי הקוורום שלפי תקנון העמותה.

בסע .10.2.2 האמור  בהצבעה    10.2.1יף  ההסדר  המדובר  שאין  ככל  יחול   לארבע  אחת  ככלל  הנערכותלעיל 
, ייערכו העמותהייבחרו נציגים למוסדות    שבהן   הצבעותה.  מותההענציגים למוסדות    בבחירות  שנים

וחשאיות,   אישיות   פיזית  בנוכחות  להתייצב   מטעמו  מוסמך   נציג  או  העמותה  חבר  עלובבחירות 
 .תונה לואת זכות הבחירה הנבאם ברצונו לממש  ואישית

 

 הכללית האסיפה': ג סימן

 הרגילה  הכללית האסיפה .11

  בידי   ייקבעו הכללית  האסיפה  של ומיקומה  שעתה,  יומה .לשנה  תאח  סתכונ  הרגילה  הכללית  האסיפה .11.1
 .העמותה ועד

 .העמותה ועד ידי על  ייקבע הכללית האסיפה של היום סדר .11.2

 ובה  מראש  ימיםוחמישה    ארבעים  לפחות  חבר  לכל  חשתישל  הודעה  ידי  על  תכונס  כללית  האסיפה .11.3
 .בה היום וסדר מקומה, הכללית האסיפה מועד יפורט

  הביקורת  ועד  פעולות  ועל  העמותה  ועד  פעולות  על  וחשבונות  דינים  תשמע  הרגילה  הכללית  האסיפה .11.4
 .הביקורת תבועדו, העמותה בועד, העמותה ועד ולהנחיות התקנון להוראות  בהתאם ותבחר

 יושבל  מקנה  זאת  בחירה.  העמותהראש   יושב  אתאישיות וחשאיות    בבחירות תבחר  הכללית  פההאסי .11.5
  חברי  7  מתוך.  נוספיםהעמותה    ועד   חברי  6  תבחר  הכללית  האסיפה.  העמותה  ועד  חבר  להיות  ראש
 .לנשים מקומות 3  משורייניםהעמותה  ועד

 בסמוך  העמותהראש    יושב  ידי  על  יקבעו  העמותה  וגזבר  כללי  כמזכיר  שיכהנוהעמותה    ועד  חברי .11.6
 .בחירתו לאחר

 מיוחדת  כללית אסיפה .12

,  הביקורת ועדת של בכתב דרישה לפי כן לעשות ועליו תמיוחד כללית אסיפה לכנס רשאי העמותה ועד .12.1
 .עמותהזכויות ההצבעה ב מכלל עשיריתב  מי שמחזיקים  של או המבקר הגוף של

 יפורט  ובה,  מראש  ימים  וחמישה  ארבעים  תחולפ  חבר  לכל  תשלח  מיוחדת  כללית  אסיפה  על   הודעה .12.2
 . בה היום וסדר מקומה, הכללית המיוחדת האסיפה מועד

  ונשלח  מראש  נקבע  הדיון  שנושא  ובלבד,  ועניין  דבר   בכל  לדון  רשאית   המיוחדת  לליתהכ   האסיפה .12.3
 . לחברים

 . ועניין דבר לכל  חבריה ואת העמותה את יחייבו המיוחדת הכללית האסיפה החלטות .12.4

 כלליות  אסיפות לקיום  כללים .13

  היה;  סית, פימסה"כ קולות ההצבעה  25%  לפחותנציגים של    נוכחו  לא  אם  תיפתח  לא  כללית  אסיפה .13.1
 פחת  אם  אף  החלטות  ולקבל  בדיוניה  להמשיך  היא  רשאית,  הכללית  האסיפה  בפתיחת  נוכח  זה  מנין

מ  .הנוכחים  מספר הע בין  לנושאים  הצבעתם  העבירו  אשר  חברים  הנוכחים  למדי ונין  יום ם  סדר 
 .פיזית כנוכחים  יחשבו לא הצבעה כתב עלהכללית האסיפה 

  ללא,  כנדחית  הכללית  האסיפה  את   יראו  בהזמנה  הנקוב  מהזמן  שעה  תוך  מורהא  המנין  נתכנס  לא .13.2
  לדון  רשאים  הנוכחים  יהיו  זו  נדחית  הכללית  ובאסיפה,  שעה  בחלוף  יום  באותו,  נוספת  בהזמנה  צורך

 .יהה י אשר מספרם יהיה ולהחליט

החברות  ספ  אגודות  נציגי  מביןאו  /ו   העמותה  חברי  מביןאו  /ו  וחברי  מבין   יבחר  העמותה  ועד  .13.3 ורט 
 . הכללית לאסיפה ומזכיר ראש  יושב עמותהב

 : כללית באסיפה קולות חלוקת .13.4

ביחד    הכללית  באסיפה  הנוכחים  מקרב  קולות  ברוב   יתקבלו   העמותה  של   הכללית  האסיפה  החלטות
 . ו כדיןעם כתבי ההצבעה שנתקבל

  להלן. המפורטת ודמשקלו של כל חבר וחבר, ומידת השפעתו באסיפה הכללית, ייקבע על פי שיטת ניק 

 הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה הכללית להכריע.   היו

חבר   קולות  הכל  מספר  יקבל  כל    באסיפהעמותה  לפני  מתקבל  אשר  שלו  נקודות  כמספר  הכללית, 
 האסיפה הכללית. תחילת עונה שבה מתקיימת 

דת הביקורת של העמותה, ולוע  העמותה  לגבי אסיפות כלליות שבהן מתקיימות בחירות כלליות לועד
המשחקים   שהתקיימו  בשנה  שהייתה  העונה  סוף  של  זה  יהיה  החבר,  של  הקולות/הנקודות  מספר 

 האולימפיים )של ענפי הקיץ( האחרונים.  
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 : הניקוד

 .1עמותה נקודה  ב לכל חבר  .13.4.1

 .1רשום אצלו בנקודה   מזכה את החבר שהוא ו/או ליגות תחרויות 4-השתתף ב טאי אשרכל ספור .13.4.2

ב .13.4.3 השתתפה  אשר  ספורטאית  ליגות  תחרויות    4-כל  רשומו/או  שהיא  החבר  את  ב  המזכה   2-אצלו 
 . נקודות

כל ספורטאי אשר השתתף באליפות בינלאומית קרבית מדורגת של ההתאחדות העולמית לטאקוונדו  .13.4.4
 נקודות. 32-זכה את החבר שהוא רשום אצלו במ 1-3ירופה, וזכה במקום  או אליפות א

כל ספורטאי אשר השתתף באליפות בינלאומית קרבית מדורגת של ההתאחדות העולמית לטאקוונדו  .13.4.5
 נקודות.  16-זכה את החבר שהוא רשום אצלו במ 1-3או אליפות אירופה, ולא זכה במקום  

את החבר שהוא  מזכה    1-3קרבית דרג א' וזכה במקום    כל ספורטאי אשר השתתף באליפות ישראל .13.4.6
 נקודות.  16-רשום אצלו ב

מזכה את החבר שהוא   1-3כל ספורטאי אשר השתתף באליפות ישראל קרבית דרג א' ולא זכה במקום  .13.4.7
 נקודות. 8-רשום אצלו ב

רץ, רטאי אשר השתתף באליפות ישראל קרבית אחרת או באליפות בינלאומית קרבית בחוץ לאכל ספו  .13.4.8
 נקודות.  8-ב מזכה את החבר שהוא רשום אצלו  1-3אשר רשומה בתוכנית ההתאחדות וזכה במקום 

כל ספורטאי אשר השתתף באליפות ישראל קרבית אחרת או באליפות בינלאומית קרבית בחוץ לארץ,  .13.4.9
בת רשומה  במקום  אשר  זכה  ולא  ההתאחדות  ב  1-3וכנית  אצלו  רשום  שהוא  החבר  את    4-מזכה 

 נקודות. 

מוסמך    לכ .13.4.10 שופט  באותה  פעיל    בטאקוונדוספורטאי  ישראל  שהוא באליפות  החבר  את  מזכה  עונה 
 נקודות.  10-אצלו ברשום 

קרבית   .13.4.11 ישראל  נבחרת  חבר  ספורטאי  אחתכל  מאליפות  ביותר  השתתף  רשומה   אשר  אשר  בחו"ל 
 נקודות.  30-מזכה את החבר שהוא רשום אצלו ב בתוכנית ההתאחדות

מוס .13.4.12 מאמן  ספורטאי  אכל  פעיל  בטאקוונדו  לפחות  מך  של  כמאמן  רשום  אשר  ספורט  15שר  אים 
מזכה את החבר שהוא רשום אצלו    ורשומים כדין באותה עונה  תחרויות בעונה  4-השתתפו כל אחד ב

 נקודות. 40-ב

 .ספורטאי אותו בגין ניקוד כפל יעניקו לא כולל  13.4.12 עד 13.4.22  סעיפים .13.4.13

 יושב ראשי  " ע  ייקבע  שהרכבה   ניקוד  ועדתסיפה כללית, תתכנס  : לפני שליחת הזמנה לאניקוד  ועדת .13.4.14
, עמותהב   וחבר  חבר  כל  נתוני  סמך  ועל,  אלה  פרמטרים  סמך  על,  הניקוד  ועדת.  העמותה"ל  מנכאו  /ו

תיקבע, אריטמית, מהו הניקוד לו יזכה החבר באסיפה הכללית. בעת שליחת ההזמנה לחבר לאסיפה  
 מתוך   החבר  אותו  יקבל  אותו  הניקוד  מהו  שתציין  הניקוד  דתעוהכללית, תצורף לאותו חבר החלטת  

 .הקרובה הכללית באסיפה החברים לכלל שיהיו  הקולות"כ סה

 בחישוביה  שגיאות  נפלו  כי  בטענה,  הניקוד  ועדת  קביעת  על  להשיג  החבר  ביקש:  ערר  ועדת .13.4.15
לערור  ועדת  החלטת  לו  שנשלחה  מיום  ימים  5  תוך,  הוא  רשאי,  האריתמטיים החלטת   הניקוד,  על 

ייק  ועדת ערר שהרכבה  ועדת  אל  ע"י  הניקוד  ראשבע  ו   יושב  העמותה.  מנכ"ל  ערר תשמש    עדתו/או 
 ועדת  תודיע,  הערעור  הודעת  שהתקבלה  מיום  ימים  5  תוך.  הניקוד  ועדתכערכאת ערעור על החלטת  

או באם  באם לאחר עיון בטענות העורר היא החליטה לשנות את הניקוד שהוענק לעורר,    עמותהל   ערר 
 . סופית תהיה עררה ועדתהיא דוחה את טענות העורר. החלטת 

 . תתקבל החלטה אם לא תמכו בה שני חברי עמותה לפחות על אף האמור לעיל לא .13.5

. הכללית  האסיפה  מזכיר  ידי  על  ינוהל  אשר,  בפרוטוקול  יירשמו  הכללית  האסיפה  ודיוני  החלטות .13.6
 . הכללית ההאסיפ ראש יושבו  מזכיר ידי על ייחתם הפרוטוקול

 לתפקיד   תמועמדו והצעת הכללית באסיפה השתתפות .14

 ספורטאים  .14.1

  הכללית  באסיפה נוכחותו לאישור בבקשה העמותה לועד לפנות יכול כדין בעמותה רשום ספורטאי כל .14.1.1
 .העמותה של

  רשאיהעמותה    ועד.  הזמנה  לו  ולשלוח ,  כאמור  שפנה  ספורטאי  בקשת  לאשר  רשאיהעמותה    ועד .14.1.2
 .כאמור בקשה ללא םאי ורטלספ הזמנה לשלוח

 הצבעה זכות תהיה לא מקרה בכל. הכללית באסיפה להשתתף  רשאי היהי הזמנה שקיבל ספורטאי רק .14.1.3
 . בעמותה  חבר שאינו למי  כללית באסיפה

 אחרים  מוזמנים .14.2

 העמותה  ועד  לדעת   אשר,  אדם  לכל   כללית  באסיפה  להשתתפות  הזמנות  לשלוח  רשאי   העמותה  ועד  .14.2.1
 .כללית האסיפה ונילדי להועיל יכולה  נוכחותו

 כללית  באסיפה לדיון והצעות  נושאים העלאת .14.3

 או  הצעתו  את  העמותה  לועד  ישלח,  כללית  באסיפה  לדיון  הצעות  או  נושאים  להעלות  הרוצה  חבר  כל .14.3.1
 .הכללית האסיפה מועד לפני ימים וחמש  משלושים יאוחר לא, להעלות שברצונו הנושא את

ושלא  לועד  נשלח  שלא  בעמותה  חבר  של  הצעה  או  לדיון  נושא  הכללית  באסיפה  יועלה  לא .14.3.2  העמותה 
 . לעיל כאמור אושר על ידי ועד העמותה
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 העמותה במוסדות לתפקיד מועמדות הצעת .14.4

,  הצעתו את העמותה לועד ישלח, העמותה במוסדות לתפקיד אדם של מועמדותו להציע המעוניין חבר .14.4.1
 לדיון  המועמדות  אותה  תעלה  בה  כללית  האסיפה  מועד  לפני  ימים  וחמש  משלושים  יאוחר  לא,  בכתב

 . ובחירה

 .העמותה במוסדות לתפקידים  מועמדים להציע  רשאי תההעמו ועד .14.4.2

 העמותה ועד': ד סימן

 הועד  תפקיד .15

 . פעולותיה  ועקרונות פעולותיה דרכי, העמותה מדיניות את ומיישם קובע העמותה ועד .15.1

 העמותה  ועד בחירת .16

  תקופה  מקרה  ובכל  חדש  ועד  תבחר  אחרת  תליכל   שאסיפה  ועד  כללית  מאסיפה  יכהן  העמותה  ועד .16.1
ה שתיע הבחירה של חברי הועד    .באסיפה הכללית  קולות  ובבר   יבחרו  חבריו.  שנים  4-מ  קצרה  שהינה

 בהצבעה אישית וחשאית. 

  להיבחר אחד  מועמד להציע יכול  ,או חבר ועד העמותה)קרי "אדם" או "אגודת ספורט"(, חבר עמותה  .16.2
 או/ו  טכני  מנהל  או/ו  מאמן  או/ו  מדריך. המועמד אינו יכול להיות  קורתאו לועדת הבי  לועד העמותה

 פעילים בעמותה.  שופט

לכהן כאמור,   .16.3 יותר ממועמד אחד  עמותהמ  יותר  יבחר  לאגם אם החבר הציע    מועמד אחד של חבר 
 . העמותה ועדל

לועדת   .16.4 או  העמותה  לועד  להיבחר  למועמדויות  ישלחההצעות  העמותה    לא  ההעמות  לועד  וביקורת 
 . הבחירות להתקיים אמורים  בה הכללית ההאסיפ מועד לפני ימיםמשלושים וחמש  יאוחר

 .החדש העמותה לועד  להיבחר יכול היוצא העמותה ועד חבר .16.5

 בועד  לתפקיד  המועמדים  והתאמת  לכשירות  באשר  וקריטריונים  הנחיות  לקבוע  רשאי  העמותה  ועד .16.6
 .העמותה

  ועד   חבר;  העמותה  לועד  בכתב  הודעה   ידי  על,  נתוהו כמ  עת  בכל  להתפטר   רשאי  העמותה  ועד  חבר .16.7
 .רגל  שטו פ  או דין פסול הוכרז באם העמותה בועד  לכהן  יחדל העמותה

העמותה  הנותרים  החברים   רשאים,  תפקידיו  למלא  ממנו  שנבצר  העמותה  ועד  חבר .16.8   למלא   בועד 
 שיחליט כפי  ל הכ  ,תפקידיו  למלא שישוב עד, במקומו  אחר  אדם  נותלמ הם  ורשאים,  במקומו  תפקידיו

 .העמותה ועד

 העמותה  של  כבוד  כנשיא  העמותה  של  הפורש  העמותה  ועדראש    יושב  ישמש,  לעמותה  חדש  ועד  נבחר .16.9
  כלומר   מלאה  קדנציה  לתפקיד  כיהן   הפורשראש    יושבש  בתנאי.  חדש  נוסף  ועד  של  לבחירתו  עד

 כללית  אסיפה  ידי  לע  שחד  עמותה  ועד  בחירת  ועד  רגילה  כללית  אסיפה  ידי  על  העמותה  ועד  מבחירת
 .כבוד נשיאי עוד להוסיף רשאי יהיה העמותה ועד .רגילה

 העמותה  ועד  חברי מספר .17

 וגזבר,  העמותה  כללי  מזכיר,  העמותה  ראש  יושב  מתוכם,  שבע  יהיה  העמותה  ועד  חברי  מספר .17.1
 .העמותה

  עד  ותההעמ  ועד   כחבר  לכהן  אחר  אדם  למנות  הנותרים  רשאים,  העמותה  ועד  חבר  של   מקומו  נתפנה .17.2
 .משניים חבריו מספר פחת אם לפעול  ימשיך לא העמותה ועד; הקרובה הכללית לאסיפה

  העמותה ועד ישב שלא ובלבד, לישיבותיו הדרוש החברים מניין לגבי כללים לקבוע רשאי העמותה ועד .17.3
 . ועד העמותה חברי משני פחות של בהרכב

 העמותה  ועד חברי חובות .18

 .העמותה ועד והנחיות הכללית האסיפה החלטות, תקנוןה תהוראו לפי יפעל העמותה ועד חבר .18.1

 העמותה  ועד והחלטות ישיבות .19

  ישיבות   מועד.  שיידרש  כפי,  אחרים  ובמועדים,  בשנה  פעמים 6  לפחות,  קבוע  במועד  יפגש  העמותה  ועד .19.1
 .העמותה ועדראש   יושב ידי על ייקבע העמותה ועד

  רשאי ,  שקולים  הקולות  היו;  שהצביעו  תהמועה  ועד  חברי  קולות  ברוב  יתקבלו  העמותה  ועד  החלטות .19.2
 .להכריע העמותה ועד ראש יושב

 . מישיבותיו פרוטוקול  ינהל העמותה ועד .19.3

 .והנחיותיו החלטותיוך בכתב את ויער העמותה ועד .19.4

 חברי  את  יחייבו  ואלה,  כלליים  וקריטריונים  הנחיות  של  בצורה  שיהיו   יכול  העמותה  ועד  החלטות .19.5
 .העמותה

 .ותוירטואלי  ישיבות .19.6

 ישיבות וירטואליות. לקיים רשאי יהיה העמותה ועד .19.6.1
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 .העמותה ועד  ידי על ייקבע  אשר נוהל לפיאלה יתנהלו  וירטואליות ישיבות .19.6.2

בפועל בישיבות. הסכום אשר   .19.6.3 עבור השתתפותם  גמול  ועדת ביקורת רשאים לקבל  וחברי  חברי הועד 
בסה"כ   יהיה  ישיבה  400יקבע  כל  עבור  ל  ש"ח  ובכפוף  בהתאם  ליושב  תקנהכל  )גמול  העמותות  ות 

או לכל חקיקה שתבוא במקומן, וכן    2009  –ראש, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה(, תשס"ט  
 .. סעיף זה אינו רלוונטי לגבי ישיבות ווירטואליותבכפוף להוראות כל דין

 העמותה  ייצוג .20

 בשמה ולבצע אותה יבושיחי   מסמכים על  העמותה בשם לחתום יותר או 2 להסמיך  רשאי העמותה ועד .20.1
 . סמכותו בתחום שהן  פעולות

  העמותה  את  לייצג  ומוסמך  רשאי  יהיה,  לעת  מעת  העמותה  ועד  ידי  על  שימונה,  העמותה  ל" מנכ .20.2
 . בשמה ולחתום

 מורשי  שני  בחתימת  תעשה,  נקוב  סכום  ללא  ובין  נקוב  בסכום  בין,  העמותה  של  כספית  התחייבות  כל .20.3
 .העמותה מטעם חתימה

 ותה העמ ועד סמכויות .21

 :מוסמך העמותה ועד  יהיה, החוק ולפי זה תקנון לפי העמותה לועד שיש סמכות לכל  בנוסף .21.1

 .זה לעניין הנלוות הסמכויות כל לרבות, העמותה את לייצג .21.1.1

 .כך לשם הנדרשות הסמכויות הפעלת לרבות, העמותה מטרות את לקדם .21.1.2

  לספורטאים ,  לחברים  תייםעונ  רישום  דמי,  בעמותה  כחבר   להתקבל  כדי  חברות  דמי  גובה  את  לקבוע .21.1.3
 .העמותה של השונות בפעילויות השתתפויות ועלויות

 .לדחותה או, בעמותה  וחבר חבר כל של  קבלתו ולאשר להחליט .21.1.4

 להחליט ולדחות את רישומו של ספורטאי לעמותה. .21.1.5

 . ניהולן  ודרך להן ההזמנה, ישיבותיו מועד את בעצמו  להסדיר .21.1.6

 למנותבחירות חשאיות ואישיות על ידי האסיפה הכללית,  ו בביקורת, אשר ייבחרהלמעט חברי ועדת   .21.1.7
העמותה    את ועדות    חברי   אותם  של  כהונתם  את  לסיים  כן  כמו.  העמותה  ועדות  ראש  ויושביחברי 

 . העמותה ועדותאותם  של  ראש יושבי שלאו /ו עמותה ועדות

  להן   להקנותו,  העמותה  ועדות  של  הפעולה  דרכי   ואת  התקציבים,  התקנונים,  התפקידים  את  לקבוע .21.1.8
 .דין לכל  ובהתאם זה לתקנון בהתאם, לו הנתונות סמכויות

  נציגי,  בעמותה  ותהחבר  ספורט  אגודותב  ספורטאים,  עמותה  חברי  להתייעצות  לישיבותיו  להזמין .21.1.9
 .העמותה ועד לדעת, לדיון להועיל שעשוי אחר אדם וכל, העמותה ועדות

 .לצורך בהתאם, סמכויות להן  ולהקנות ,יםתפקיד ןלה לקבוע, של העמותה חדשות ועדות להקים .21.1.10

 .להן נתונות  שאלו  ככל, החלטותיהן את ולאשרר, השונות העמותה ועדות והצעות המלצות את לאשר .21.1.11

  שאלו  ככל,  השונות  העמותה  ועדות  לחברי,  העמותה  ועד  לחברי  סמכויות  ולהקנות  תפקידים  להטיל .21.1.12
 .בעמותה תפקידים ולממלאי, להן נתונות

 העמותה  דוע  הרכבו תפקידיו .22

 העמותה  ועד  ישיבות  וסדרי  מועדי  את   קובע,  העמותה  ועד  ישיבות  אתמנהל    העמותה  ועד ראש    יושב .22.1
 :הבאים  התפקידים ממלאי את ועד העמותה  חברי מבין לבחור  רשאיו

 . העמותה ראש  יושב מקום כממלא גם ישמש אשר, העמותהכללי  מזכיר  .22.1.1

  חשבונות   לרבות,  העמותה  של  הכספיים  ותיהנבו חשו  העמותה  תקציבי  על  יפקח  אשר  העמותה  גזבר .22.1.2
 .העמותה של הבנק

 הביקורת ועדת': ה סימן

 ביקורת ה ועדת .23

ית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר וועדת ביקורת חדשה. מספרי  ועדת הביקורת תכהן מאסיפה כלל .23.1
 .חברים 2-חברי ועדת ביקורת יהיה שלושה, מתוכם יושר ראש אחד ו

  הגוף  או  העמותה  של  הביקורת  ועד   וכחבר  העמותה  ועד  כחבר   אחת  ובעונה   בעת  אדם   יכהן   לא .23.2
 .המבקר

  ביקורתה  בועדת  יכהן  לא.  כלליתה  באסיפה אישיות וחשאיות    בבחירות  ייבחרו  הביקורת  ועדת  חברי .23.3
 .פעילים בעמותה  שופט  או/ו טכני מנהל או/ו מאמן או/ו  מדריך

  להיבחר אחד  מועמד להציע יכול  ,העמותה או חבר ועד)קרי "אדם" או "אגודת ספורט"(, חבר עמותה  .23.4
הביקורת יכוללוועדת  אינו  המועמד   ליםפעי   שופט  או/ו  טכני  מנהל  או/ו  מאמן  או/ו  מדריךלהיות    . 

 בעמותה.

לכהן כאמור,   .23.5 יותר ממועמד אחד  עמותה  מ  יותר  יבחר  לאגם אם החבר הציע  מועמד אחד של חבר 
 .לוועדת הביקורת

  ביקורתה  ועדת  כחבר  לכהן  אחר אדם  למנות  הנותרים  רשאים,  רתקו ביה  ועדת  חבר  של  מקומו  נתפנה .23.6
 .הקרובה הכללית לאסיפה עד
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 השונים  התפקידים ובעלי הועדות': ו סימן

 העמותה  ל" מנכ .24

 . וסמכויותיו תפקידיו את ולהגדיר, שכרו את לקבוע, לעמותה  ל"מנכ  למנות  רשאי העמותה ועד .24.1

 :רשאי ותההעמ ל"מנכ  יהיה, העמותה ועד להחלטות בכפוף .24.2

 . דעה ולחוות, לדיון ונושאים הצעות בהן להעלות, העמותה ועד בישיבות להשתתף .24.2.1

 . דעה ולחוות, לדיון ונושאים הצעות ןבה להעלות, הכללית האסיפה בישיבות להשתתף .24.2.2

  ולחוות,  לדיון  ונושאים  הצעות  בהן  להעלות,  העמותה  ממוסדות  מוסד  או  ועדה  כל  בישיבות  להשתתף .24.2.3
 . דעה

 . חיצוניים גורמים בפני מותהעה את לייצג .24.2.4

 . שיידרש ככל, הנדרשות הנלוות הסמכויות את כך לשם ולהפעיל, העמותה מטרות לקידום לפעול .24.2.5

 . מוסדותיה ושל העמותה של השוטף וללניה   לדאוג .24.2.6

 עמותה משנה ב  ועדות .25

, מסוימים  בעניינים  או  בנושאים  טיפול  לצורך,  משנה  ועדות של הקמה  על להחליט רשאי  העמותה  ועד .25.1
, תפקידן מילוי לצורך, משנה לועדות להקנות רשאי והוא, לעבודתן כללים לקבוע, פרטניים או כלליים

  לועדות   רקקבלת החלטות    לשם  מסמכויותיו  להאציל  רשאי  מותההע  ועד.  בידו  המצויה  סמכות  כל
  תהמלצו גיבוש לשם ת משנהועד  שמוקדמת  ככל, להבדיל. בלבד העמותה ועד מחברי המורכבות משנה

  ועדת   אותה  חברי  מבין  כי  מניעה  אין  אז  או  ,העמותה  ועד  ידי  על  תתקבלנהאשר אלה    וההחלטות
 .ותההעמ ועד  חברי שאינם חברים יישבו משנה

 .העמותה ועד  ידי על ימונומשנה  ועדות חברי .25.2

משנה    ועדות  מחברי  הנדרשת  לכשירות   באשר  וקריטריונים  הנחיות  לקבוע  רשאי  העמותה  ועד .25.3
 . העמותה ידי על  בשכר המועסק עמותה חבר גםמשנה  בועדות  לכהן  יוכל. השונות

 . משנה ועדת ראש יושב כולל חברים 5-חברים ולא יותר מ 2 לפחות  יהיו משנה ועדת בכל .25.4

  בתפקיד   יכהנו  אשר,  משנה  לועדות  יועצים  או  מקצוע  אנשי  צירוף  על  להחליט  רשאי  העמותה  ועד .25.5
 . משנה בועדות

ראש    יושב.  משנה  תועד  לאותה  שמונו  החברים  מתוך,  משנה  ועדת  לכלראש    יושב  יבחר  העמותה  ועד .25.6
 . ישיבותיה וסדרי מועדי את ויקבע, ישיבותיה את ינהל משנה תועד

 תועד  כל  תכין,  אחריותה  בתוקף.  עליהם  מופקדת  שהיא  העניינים  את  לנהל  אחראית  משנה  תעדו   כל .25.7
 לועדוהמלצותיה    תוכניותיה  את  תעביר  משנה  תועד.  פעולתה  לדרכי  בנוגע  והצעות  הנחיות  משנה

 .העמותה

  להחזירה   או,  לדחותה,  לאשרה  רשאי   אשר,  העמותה  ועד  לאישור  תובא  משנה  תועד  של  הצעה  כל .25.8
 בהם  מוגדרים  תחומים  לקבוע  רשאי  העמותה  ועד,  25.1בכפוף לסעיף  .  משנה  תועד  אותהב  נוסף  וןלדי 

 .תההעמו ועד באישור צורך ללא להחליט רשאית  משנה תעדו תהיה

  לסייע  עשוי  אשר,  אחר  אדם  כל  או   ספורטאי  או  בעמותה  חבר  לדיוניה  להזמין  רשאית  משנה  תועד  כל .25.9
 . משנה תועד חברי לדעת, לדיון

,  שקולים הקולות  היו.  משנה  תועד  חברי  קולות  ברוב יתקבלו  משנה  תועד  בדיוני  ההחלטות/מלצותהה .25.10
 .העמותה ועד להכרעת מלצההה תועבר

  כל  בסיום  העמותה  לועד  יועברו  ואלה,  והמלצותיהם  מדיוניהם  וליםטוקפרו  ינהלו  משנה  ועדות .25.11
 .ישיבה

  עוד  כל,  העמותה  ועד  בסמכות  תהיה,  כלשהי  משנה  תלועד  זה  לתקנון  בהתאם  המוקנית  סמכות  כל .25.12
 .כלשהי מסיבה לתפקד יכולה אינהעדת משנה ו

 :הבאותמשנה  תועדו את להקים העמותה ועד רשאי יהיה, העמותה ועד מסמכות לגרוע מבלי  .26

 שיפוט ועדת .26.1

 .לטאקוונדו העולמית ההתאחדות של מוסמך לאומינבי שופט בדרגת טכני מנהל תכלול שיפוט ועדת .26.1.1

  דרגת לקבלת הקריטריונים את , של ועדת שיפוט  הטכני המנהל להמלצות בהתאם, תקבע שיפוט תועד .26.1.2
 . לאומי שופט

ועדת    הטכני  המנהל  להמלצות  בהתאם ,  תקבע  שיפוט  ועדת .26.1.3 אתשל    קורסיםהתוכן    שיפוט, 
 . העמותה ידי על  שיערכו וההשתלמויות

 . עליהם הפיקוח עלו, העמותה מטעם מוסמכים טאקוונדו שופטי אישור על ממונה שיפוט ועדת .26.1.4

 פרט   וזאת,  שלהן  המקצועי  ולארגון,  בישראל  טאקוונדו  תחרויות  תקנוני  את  תקבע  שיפוט  ועדת .26.1.5
 . לאומיות  בין לתחרויות

 הטכנית  הועדה .26.2

  5  דאן  שחורה  חגורה  בדרגת  שיהיה,  טכני  ומנהל  השחורות  החגורות  רשם  תכלול  הטכנית  העדהו .26.2.1
 .המוסד הממונה מטעמה או של לטאקוונדו העולמית ההתאחדות של  לפחות

 ממונה על כל הנושא של החגורות השחורות בעמותה. השחורות החגורותרשם   .26.2.2
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פרט לקורסים והשתלמויות   העמותה של תוהשתלמויו קורסים של הנושא כל על ממונה הטכני המנהל .26.2.3
 .של שופטים שבסמכות ועדת שיפוט

  ארגון   ועל,  ישראל  מדינת  של  ומאמנים  מדריכים  קורסי  אירגון  על  אחראית  הטכנית  הועדת .26.2.4
שיפוט  אימונים  ומחנות  השתלמויות ועדת  שבסמכות  שופטים  של  להשתלמויות   מדריך  כל.  פרט 

ורשום    ישראל  מדינת  של  מתאימה  וכשירות  הסמכה  לעב   יהיה  טאקוונדו  בהדרכת  העוסק  ומאמן
 בעמותה.

 נשים  ועדת .26.3

 הרלוונטיות ההוראות יישום ועל, ווקידומ עמותהב נשי טאקוונדו של הנושא כל על ממונה נשים ועדת .26.3.1
 . הספורט בחוק

 רפואה  ועדת .26.4

  כללי  ארופ  חבר  להיות  חייב,  רפואה  תבועד.  בעמותה  וטאקוונדו  רפואה  נושא  על  ממונה  רפואה  ועדת .26.4.1
 .רפואה תבועד  וטו זכות תהוה המקצועית עמדתו אשר

 ארגון  ועדת .26.5

ת העמותה האחרות והכל בהתאם  ממונה על כל הנושאים האחרים אשר לא בטיפול ועדו  ארגון  ועדת .26.5.1
 .להנחיות ועד העמותה

 ישראל  נבחרת ועדת .26.6

ממונה    נבחרת  ועדת .26.6.1 , תוכניותה,  אימוניה,  הרכבה,  ומאמניה  מדריכיה,  ישראל  נבחרת  עלישראל 
 .אליה הקשורים הנושאים וכל תקנונה

  בעלי   רלשעב  ישראל   נבחרת  חברי  ו/או  לשעבר  ישראל   נבחרת  מאמנייהיו    ישראל  נבחרת  ועדת  חברי .26.6.2
 .ו/או מומחים אחרים מכובדים בינלאומיים הישגים

 שכר  ועדת .26.7

  אחרים  עבודה   ותנאי  שכר  קביעת,  משנה  וקבלני   עובדים   העסקת  על   החלטות  על   ממונה  שכר  ועדת .26.7.1
 .משנה וקבלני  עובדים העסקת הפסקת על והחלטות, העמותה לעובדי

  וגזבר  כללי  ממזכיר,  שכר  דתוע  ראש   יושבכ   משמש  אשר,  העמותה  ראש  מיושב  מורכבת  שכר  ועדת .26.7.2
 .העמותה

 מוסדות שיפוט פנימיים  .26.8

ועד .26.8.1 בידי  העמותה, תהיה  במסגרת  לפעילות  הקשורים  בעניינים  ולהחליט  לדון  הבלעדית  ת הסמכות 
על  לתקנון המשמעת שאושר  , ובהתאם  לספורט בישראל  המשמעת ובית הדין העליון של ההתאחדות

ויפורסם על פי החלטת ועד ההתאחדות  מעת לעתיו בתוקף לתקנונים שלהם כפי שיהידי וועד העמותה
 ;  לרבות באמצעות אתר האינטרנט של ההתאחדות

עליהן לפני בית    מעת יהיו סופיות ואין לערערהפנימית העליונה בענייני משהחלטות ערכאת השיפוט   .26.8.2
 משפט.

 יתסמכות שיפוט שיורית ייחוד  .26.9

, 26.8טים בסעיף  דית של מוסדות השיפוט הפנימיים המפורכל עניין שאינו בסמכות השיפוט הייחו ב .26.9.1
 . מוענקת סמכות שיפוט ייחודית לביהמ"ש המוסמכים בירושלים

למוס . 26.10 פנייה  שיפבטרם  תלונה  -אד  ועדה  להקיםרשאי    ותההעמ  ועד,  פנימיים  וטדות  לבדיקת  הוק 
ו/או ספורטא כנגד חבר  נציג של חבר שהוגשה בכתב  כל  ו/או  פעיל    3לפחות    תכלולק  הו-אד  ועדה  .י 

או  /ו  חברחברים והיא רשאית לאחר שבדקה את התלונה ושמעה את הצדדים, להחליט להגיש כנגד  
מוסדות שיפוט פנימיים של  בכתב אישום  ,נהלוהת הוגשה שכנגדו רחב של ציגנ  כלאו /ו פעיל איספורט

  ועדה  רשאית, חבר של נציג כלאו / ו פעיל  ספורטאיאו /ו חברנגד להגיש כתב אישום כ הוחלטהעמותה. 
 ,בעמותה,  חבר  של  נציג  כל  שלאו  /ו  פעיל  ספורטאי  שלאו  /ו  חבר  שלפעילות    את  להקפיאהוק    אד

ובעולם   שאי ופלתקפעם  בכל  בארץ  על  ה  עולה  בעניינו    עדחודשים,    3נה  החלטה  מוסדות בלקבלת 
 שור. לאי   לועדבכתב ויועבר   יהיההוק -אד ועדה של הדוח. שיפוט פנימיים של העמותה

 העמותה חברי חובות': ז סימן

 אדם  .27

 האסיפה  והנחיות  ת החלטו,  זה  תקנון  הוראות  למלא  מחוייביםוהספורטאים הפעילים    העמותה  חברי .27.1
  ידי   על  שאושרו  השונים  העמותה  ומוסדות  הועדות  והנחיות  החלטות  ראח  וכן,  העמותה  עדוו   הכללית

 . נדרש זה שאישור  ככל, העמותה ועד

 ספורט  אגודת .28

וכן    כי  ידאגו  ספורט  אגודות  שהם  מותהעה  חברי .28.1 התפקידים  נושאי    בהם  הפעילים  הספורטאיםכל 
 .לעיל כמפורט, יםהשונ תההעמו מוסדות יותנחוה והחלטות התקנון אחר ימלאו

  טאיםורספ  לגבי  ה לב  תשומת  את  להסב,  בעמותה  ההחבר  ספורט  אגודתל  לפנות  רשאי  העמותה  דוע .28.2
  מוסדות   והנחיות  החלטות,  התקנון  אחר  ממלאים  אינם  ואשר  ספורט  אגודת  באותו  הפעילים
 .לעיל כמפורט, העמותה
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  אחר   יקיים  רטאיפושס   לכך  אגד ת  כי  בעמותה  הברח ה  ספורט  מאגודת  לדרוש  רשאי  העמותה  ועד .28.3
  של  פעילותו  תא  יפסיק  כי,  ולחילופין,  לעיל  כמפורט,  העמותה  מוסדות  והנחיות  החלטות,  התקנון

 . ספורט אגודתבהרשום  ספורטאי אותו

 .בעמותה ההחבר ספורט אגודת י"ע  זה תקנון קיום כאי כמוה, כאמור הדרישה קיום אי .28.4

 איסור שימוש בסמים  .29

החמוהע .29.1 את  מיישמת  נג תה  בסמד  וקים  ההשימוש  של  הים  באמצעות  תאחדות  לטאקוונדו  עולמית 
 אולימפי בישראל. -הוועד הפרא ובהתאם להנחיות הועד האולימפי בישראל ושל

 לכבד אחר החוקים התקנות וההנחיות שנקבעו כאמור. ה מחויבים חברי העמות .29.2

 אתי קוד .30

 .זה וןקנלת אתי ודק - 1  כנספח צורףמה האתי הקוד את לכבד מחויבים העמותה חברי .30.1

 העמותה ורכוש נכסי :'ח סימן

 כללי  .31

 צורה  בכל   הנאה  טובות  או  רווחים  וקתוחל  למטרותיה  ורק  אך  משמשים  העמותה  והכנסות  נכסי .31.1
 .אסורה, חבריה בין, שהיא

 סמ לפקודת"( 2)" 9 בסעיף כמשמעותו אחר ציבורי מוסד ליד העמותה רכוש יועבר פירוק של במיקרה .31.2
 . יהחבר בין ולקיח ולא, הכנסה

 התקנון  ישינו': ט סימן

 כללי  .32

 תפורסם  בתקנון  שינויים  לבצע  נההכוו  על  שהודעה  ובלבד,  זה  תקנון  לשנות  רשאית  הכללית  האסיפה .32.1
 .הכללית האסיפה כינוס לפני ימיםוחמישה  יםארבע לפחות

 . העמותה בועד ונהשנד לאחר  רק תעלה העמותה בתקנון לשינוי  הצעה כל .32.2

רוב מיוחס של    2.2.2סעיף  , למעט  קולות  ברוב  יעשה  תקנוןב  סעיף  כל  שינוי .32.3 יידרש  לשם   75%לגביו 
 . שינויו
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 1נספח  

 קוד אתי

 מטרתו של הקוד האתי
 

בתפ רבים  מעו  קידיםגורמים  ומגוונים,  בישראלרבים  שונים  הטאקוונדו  הספורטאים, בספורט  היתר,  בין  בהם,   ,
 ורת.קהל האוהדים, התקשרה באורגני הספורט השונים, שופטים, נושאי המש המאמנים, ה

 
בספורט  הכללים האתיים שיפורטו בקוד אתי זה נועדו להציב מסגרת התנהגות ברורה וראויה שתהלום את העוסקים 

ושרה . הכללים שלהלן מניחים תשתית התנהגותית ראויה לעוסקים בספורט המשקפים הוגנות, ינדו בישראלטאקווה
 ושקיפות.

 
י תפקידים בכלל, צריכים להיות מודעים לעצם היותם  אונוש  בפרט  לוונדו בישרא בספורט הטאקטאים ומאמנים  ורספ

בנ ובעיקר  בישראל  רבה  אוכלוסיה  בקרב  לחיקוי  ומודל  נוע דמות  זוכים י  לה  הציבורית  החשיפה  ובשל  כך  בשל  ר. 
להשפעות הספורטאי הקטין, אשר נתון    ה לדאגה לשלומו של, נודעת גם חשיבות מרובבספורט הטאקוונדוהעוסקים  

 ם. ייביבתים סוללחצ
תוך   הוגן,  ועל משחק  השונים  האולימפי  הספורט  של משחקי  הספורטיבית  הרוח  על  לשמור  בדבר  הנוגעים  כל  על 

 ות הולמת וייצוגית בכל עת בה נמנה הספורטאי או נושא התפקיד עם האיגודים. התנהג
 

לציין   למותר  ייצוג לא  בשל  גם  חל   כי  ומכובדות,  רבות  בתחרויות  לשמ המדינה  החובה  על  ה  ראויים  כלל ור  התנהגות  י 
 .וייצוגיים 

 
 הגדרות 

 
 . ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו )ע"ר( -"ההתאחדות"

 ורט.כהגדרתה בחוק בספ -"אגודת ספורט" 

 אגודת ספורט. התאחדות ו/או  -"אורגן ספורט" 

 פורט. כהגדרתו בחוק הס -"מאמן"

בעל תפקיד    -"נושא תפקיד" דיין,  שופט,  לרבות  להתאחדות  סונפתהמ  דהבאגואו    בהתאחדותמאמן,  בנבחרת,  או   ,
 השונים.וקשור במישרין או בעקיפין לאיגודים  בספורט הטאקוונדו בישראלאדם העוסק 

 ילה.ות ספורטיבית פע)לרבות ספורטאית( אדם הרשום באורגן ספורט, ועוסק בפעיל  -"ספורטאי"

 שנה.  18-ספורטאי שגילו פחות מ -"ספורטאי קטין"

שמונ אד   -"שופט"  ל ם  כשופט  ה  בישראל שמש  הטאקוונדו  ידי    בספורט  המוסמכים    ההתאחדותעל  הגורמים  ידי  על  או 
 מטעמם. 

עניין אישי של קרו  בפעולה או בעסקה שליין אישי של אדם  ענ   -"עניין אישי" לרבות  גוף אחר  אורגן ספורט,  בו ושל 
 ייכותו לאורגן הספורט.השתדו או עלי עניין בו ולמעט עניין אישי הנובע מעצם תפקי שהוא או קרובו ב

של כל אחד ממנויים בהגדרה בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי ההורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו    -"קרוב"
 זו.

 .חבר גוף שיפוט פנימי של אורגן ספורט -"דיין" 
 

 פורט ות במשחקי הספרק א': הגינ

גן ואמיתי הינו הישג הראוי להערכה ואשר מגשים את הו  ישגק ה. רבספורט הטאקוונדוהגינות הינה הערך הבסיסי  
 . ספורט הטאקוונדוו משחקי המטרות החינוכיות והחברתיות והשאיפה למצוינות שלשמן נועד

  ו של משחק הוגן.ית ולגרום לקיומעל כל ספורטאי או נושא תפקיד לנהוג ברוח ספורטיב 

פע  ו/או להשפיע באופן  ניסיון להטות משחקים  על  כל  ולכללים  תוציל  לרוח הספורטיבית  ומנוגדת  אתם אסור בהחלט 
 אלה. 

 
 פרק ב': יושר, כבוד ושוויון בספורט 

או    א. תפקיד  ספורטאי  ההולמת  נושא  בדרך  מקום  בכל  וינהג  אדם,  הוא  באשר  אדם  לכל  בכבוד  מעמדו  ינהג  את 
 . ציבורית ומוסריתכדמות 

גזע, מין, לאום, השקפות עולם פוליטיות ו/או פילוסופיות, ת, בסיס דספורטאי או נושא תפקיד לא ינהג באפליה על  ב.
 או מכל סיבה אחרת שהיא.  

יימנע מלהטריד אדם    ג. נושא תפקיד  או  דרך אחרת, אשר תספורטאי  בכל  או  מינית  מילולית,  פיזית,  ביא בין אם 
 לפגיעה ברגשותיו ובכבודו. 

"אדם"  זה  צופי   -בסעיף  קהל  עיתונאי,  מאמן,  שופט,  שקשור ם,  לרבות  אחר  אדם  כל  או  יריבות  קבוצות  שחקני 
 לאחריו.  , הן בזמן המשחק והןספורט הטאקוונדולמשחקי 

אורגן הספורט  לאמנות  ספורטאי או נושא תפקיד יתמידו בעיסוקם, וישקיעו בפועלם תוך שיתוף פעולה, הדדיות ונ  ד.
 שתייך. אליו הוא מ

 רבות סם, אשר נועד לשפר את הישגיו הספורטיביים.  , לספורטאי לא ישתמש בחומר אסור מכל סוג שהוא ה.
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נושא תפקיד לקחת חלק בהימורי ספורט שאינם מאורגנים על ידי המועצה    חל איסור מוחלט על כל ספורטאי או  ו.
ספור בספורט.  הימורים  ללהסדרת  רשאי  אינו  התפקיד  נושא  או  קבוצתו  טאי  או  הוא  בהם  בהימורים  חלק  קחת 

 יר. מעורבים באופן יש 

מרשויות המדינה, יגלה   ספורטאי או נושא תפקיד שהורשע בהליך פלילי חלוט, למעט עבירות תעבורה, על ידי אחת  ז.
המוסמכים ב לגורמים  בתצהיר  ו/או  זאת  הוא משתהתאחדות  הספורט אליהם  ראוי  אורגני  האם  החלטה  לשם  ייך 

 או ימשיך לכהן בתפקידו.  שיתקבל 

 כל פגיעה אפשרית במדינת ישראל, בתדמיתה ובקשריה הבין לאומיים. ע מספורטאי ונושא תפקיד יימנ ח.

 ה על סמך כישוריו המקצועיים בלבד ועל סמך שיקולים ענייניים בלבד. מינויו של מאמן יהי ט.
 

 ': ספורטאים קטינים גפרק 

 ול בהתאם לכללים שלהלן: האחראים על ספורטאים קטינים לפע על 

 שלומו של הספורטאי הקטין.ו ו להבטיח את בריאותו, בטיחות א.

 ן, בשים לב לגילו ולמידת תלותו של הקטין. למנוע ניצול פיזי, מילולי, נפשי ומיני של הספורטאי הקטי ב.

 את טובתו האישית. לפעול בשיקול דעת בכל הנוגע לספורטאי הקטין ולראות ג.

 שים לפעילותו כספורטאי קטין. דרוזנחת הקטין ולספק לו את כל הצרכים הפיזיים והנפשיים הלהימנע מה ד.
 

 ': איסור קבלת או נתינת מתנות או טובת הנאהדפרק 

 שא תפקיד לא יפיקו טובת הנאה אישית מעצם מעמדם באורגן ספורט או מעצם השתייכותם לאורגן ספורט. נו א.

יל. בכל מקרה הרגמתנות, למעט תשורות שסביר ומקובל לקבלן במהלך העסקים  חל איסור על מתן או קבלה של    ב.
נה נושא התפקיד לועדת האתיקה של ספק האם מדובר בתשורה סבירה או בטובת הנאה או בתשלום בלתי מקובל, יפ

הצדדים, בין  דעות  חילוקי  של  ובמקרה  עמדתו  הרלוונטי לקבל את  העליו  באיגוד  הדין  בית  אב  ן של תכריע קביעת 
 האיגוד. 

 
 פקיד א ת': מחויבות אישית של ספורטאי ונושהפרק 

 המנויים בקוד זה.על כל ספורטאי או נושא תפקיד לפעול ללא ניגוד עניינים תוך מחויבות לעקרונות  א.

ירת השם והמוניטין של אורגן  על כל ספורטאי או נושא תפקיד למלא את תפקידו בנאותות ובכיבוד הדדי, תוך שמ  ב.
 ורט אליו הוא משתייך.הספ

קי וניצול הזדמנות עסקית של איגוד הספורט אליו הוא משתייך לשם טובתו  עס  נושא תפקיד יימנע מקשירת קשר  ג.
 האישית.

ספורט  נושא  ד. באורגן  תפקידו  מילוי  לבין  האישיים  חייו  בין  עניינים  ניגוד  בה  שיש  פעולה  מכל  יימנע  , תפקיד 
 . הטאקוונדו חר בספורטתפקידים אחרים שלו או עיסוק א

יק  ה. לא  תפקיד  נושא  או  כפי    שורספורטאי  העקרונות  לרוח  מנוגדת  שפעילותה  חברה  או  אדם  כל  עם  קשר  כל 
 אינם עולים בקנה אחד עם הערכים המנויים לעיל ולהלן. שמובאים בקוד זה ואשר 

הם משתייכים כל תפקיד נוסף, עניין  שקיפות ויגלו לאורגן הספורט אליספורטאי או נושא תפקיד ינהגו בתום לב וב  ו.
 , בין אם מתמלאים בתשלום או לאו. התאחדותהותיים שיכולים להשפיע על מילוי תפקידו בך מאישי, עובדה או מסמ

הספורטאי או נושא   -( ניגוד עניינים נקודתי2פסול. )  -( ניגוד עניינים מתמשך ועקבי  1מנגנון מניעת ניגוד עניינים: )  ז.
 קחו חלק באותו עניין.התפקיד לא יי

 
 ': מקורות מימון ו פרק

המקורו  א. ספו ת  לצרכי  ישמשו  הספורט,  לאגודות  ו/או  לספורטאים  הספורט  אורגני  ידי  על  הניתנים  רט מימון 
 בלבד ולשם המטרות שאליהן יועד המימון. הטאקוונדו 

 ט יתועד במסמכים רשמיים.כל שימוש בכספים שניתנו מטעם אורגן ספור ב.

 הנעשה בחשבון ועל תקינותו. על  חשבון בנק מטעם אוגני ספורט יהיה מבקר או רו"ח שיפקח לכל ג.

והתקציבים    ד. המשאבים  ושקופה    בהתאחדותחלוקת  הוגנת  על  תהיה  וענייניים,  שיקולים מקצועיים  על  ותתבסס 
 טובת הענף ופיתוחו ותהיה נקייה משיקולים זרים.

והתורמים בספורט    את תרומתם  הומעריכ  המכיר  תאחדותהה  ה. נותני החסות, התומכים  ראל. ביש  הטאקוונדושל 
במסמך זה וכן עקרונות   אולם על כספים שמועברים על ידי גורמים אלו לעמוד בשורה אחת עם העקרונות המנויים

 מממנים. האות ההתאחדותבלבד ולמען הטאקוונדו ולשמש לצרכי ספורט  ההתאחדותכללים אחרים החלים על 
 

 סודיות ':זפרק 

על סודיות המידע אליו הו  א. ישמור  ננושא תפקיד  לצדדים שלישיים, למעט א  יעבירו  ולא  נחלת הכלל  ושאינו  חשף 
 פי דין.   חובה למסור את המידע האמור על

בנוגע    ב. במידע  ישתמש  לא  הפקת    האלי  להתאחדותנושא תפקיד  לספורטאים לשם  או  הנאה  הוא משתייך  טובות 
 יים. אישיות ולצרכיו האיש

 
 ': אכיפה חפרק 
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 לעיל, תדווח לועדת האתיקה של כל אורגני הספורט אליהם משתייך המפר.   ייםכל הודעה על הפרת הכללים המנו א.

 מנויים לעיל כמוה כהפרה של תקנון אורגן הספורט. הפרת הכללים ה ב.
 

 ': כללים לבעלי עניין יפרק 
 

 מאמנים 

מאמן כל  פי  על  על  לנהוג  לעיל,  לאמור  אליו  בנוסף  הספורט  אורגן  בקרב  להטמעתם  ולדאוג  הבאים  א  הו  הכללים 
 משתייך: 

 יקה המנויים לעיל ולהלן.המאמן מחויב להקפיד על חוקי אורגן הספורט אליו הוא משתייך ועל כללי האת .1

 ככל שניתן לממש את עצמו. מאמן מתוקף תפקידו המקצועי מתחייב לדאוג לספורטאי, לכבדו לעזור לו  .2

 מן יימנע מיחס משפיל כלפי ספורטאי או כל נושא תפקיד.המא .3

 . המאמן יפעל באחריות מוגברת כלפי הספורטאי הקטין .4

 דכן בידע מקצועי בכל עת. המאמן ינהג באחריות מקצועית ויתע  .5

יקפיד    .6 זה  ובכלל  תפקיד  נושא  ולכל  לספורטאיו  אישית  דוגמה  ייתן  והתנהגות  המאמן  רהוטה  לשון  על 
 מכובדת. 

 .ים שהובא לידיעתו האישיתיינהמאמן מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד ענ .7

 הספורטאי.  לא תהיה כל זיקה עסקית בין המאמן לספורטאיו או לקרוב של .8

 הרכב סגלי הנבחרות ייקבעו אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים. .9

בין המועמד לתפקיד  כאשר קיים קשר א  .10 נושא תפקיד באיגוד הספורט ההליך  ישי או עסקי  לבין  מאמן 
מוחלטת, תוך גילוי לוועדה הממנה את המאמן אודות הקשר האישי או העסקי. בעל הזיקה    פותהתנהל בשקי 

 ישתתף בדיוני הוועדה לבחירת המאמן ולא ישפיע על תנאי העסקתו ו/או משכורתו. לא 

 ת על בסיס שיקולים מקצועיים גרידא.ע את הרכב סגלי הספורטאים בנבחרמאמן נבחרת ייקב .11

 על ספורטאים מצטיינים על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים, גלויים ושקופים.   ליץמאמן נבחרת ימ .12

תהי  .13 הספורט אליו משתייך מאמן  לא  לאורגן  בן משפחתו  או  נבחרת  בין מאמן  ישירה  זיקה עסקית  כל  ה 
 הנבחרת. 

 
 ופטים  ש

ומשחקי ספורט  תפקידם של השופטים בתחרו ואת  שחקהינו להבטיח את תקינות המהטאקוונדו  יות  , את הגינותה 
נוספים כללים  מספר  לקיים  השופט  על  כך,  בשל  וספורטיבית.  חוקית  בקוד היותה  לאמור  בנוסף  להלן,  שיפורטו   ,

 האתי לגופו:

 עניינים. ך התנהגות הגונה וללא כל ניגוד  על השופט לשמור על חוקי המשחק בו הוא שופט תו .1

שופ  .2 על  לעיל,  ג'  בפרק  לגרוע מהאמור  במבלי  איסור  ט  חל  פועל,  הוא  בו  הספורט  באורגן  ספורט  תחרות 
 נושא תפקיד או אורגן ספורט.לקבל מתנה או טובת הנאה מספורטאי, 

 צועית ביותר. השופט ישאף תמיד למצוינות למילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר והמק .3

 אישית.ו הדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתהשופט מתחייב ל .4

 שופט לא ישמש כחבר ועד מנהל באורגן הספורט בו הוא משמש כשופט. .5

לא    .6 ספורט  שופט  אורגני  למעט  וזאת  הספורטיביים  בתחרות  או  במשחק  אישי  עניין  של  במקרה  ישפוט 
בשני כובעים או יותר. במקרה כזה השופט יהיה חייב    אילוצי כוח אדם, על השופט לתפקדקטנים אשר בשל  

ל   לויבגי באשר  השופטים  איגוד  וכלפי  היריבה  הקבוצה  חברי  התפקיד,  נושאי  הספורטאים,  כלפי  כל  נאות 
 פנים.  תפקידיו באורגן הספורט. כמו כן על השופט בהתקיים מקרה כגון דא, לנהוג ביושר מוגבר ובאי משוא

 
 דיינים 

 י שפורט לעיל: האתד בכללים שלהלן בנוסף לפרקים הרלוונטיים לגביהם בקוד על הדיינים לעמו 

ות וסבירות ולא יפגע בדימויו של  דיין במוסד השיפוט הפנימי יפעל ויפסוק על פי אמות מידת שיפוט מקובל  .1
 .דו ומעמדוהמוסד השיפוטי אליו הוא משתייך, וכן ינהג בצורה המכבדת את תפקי

אישי ללא כל השפעה חיצונית  י הט הפנימי יהיה בלתי תלוי ויפסוק על פי ניסיונו המקצועדיין במוסד השיפו .2
 ו/או לחצים של גורמים חיצוניים וללא כל חשש מפני ביקורת. 

הנאה   .3 טובת  או  מתנה  לקבל  איסור  חל  שיפוטי,  במוסד  דיין  על  לעיל,  ג'  בפרק  מהאמור  לגרוע  מבלי 
 רט. פורטאי, נושא משרה או אורגן ספומס

יינים שהובא לידיעתו האישית, בנושא שהוא אמור  ענ  הדיין מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד  .4
 לדון בו. 

 ל באורגן הספורט בו הוא משמש כדיין.דיין לא ישמש כחבר ועד מנה .5

 עמיתיו למקצוע.   דיין במוסד שיפוטי יימנע ככל האפשר מביקורת פומבית כלפי .6
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 חברי הנהלות באיגודים נושאי תפקיד ו

בהם נושאים באחריות רבה כלפי כל הענף כולו, תקינותו והתפתחותו. משום    דיםונושאי תפקי   וועד ההתאחדותחברי  
 כללים נוספים אשר עליהם להכיר ולנהוג על פיהם: כך קיימים מספר

 ורגן הספורט אליו הוא משתייך. יפעל להטמעת הקוד האתי בא וועד ההתאחדותחבר  .1

 ליו הוא משתייך. ט איפעל לקידום אגודת ואיגודי הספור וועד ההתאחדותחבר  .2

ההתאחדותחבר    .3 איש   וועד  עניין  כל  לגבי  מלא  ומידע  נאות  בגילוי  באורגן  חייב  לפעילותו  הנוגע  שלו  י 
ין בהתנדבות במשך כל תקופת  הספורט לרבות מסירת מידע בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר וב 

 החשש כי יימצא בניגוד עניינים. ים תו, ולא ייקח חלק בישיבות ו/או בהחלטות אשר לגביהן קיכהונ

נושא ת  .4 בין  ישירה או עקיפה  זיקה עסקית,  כל  יכולה  לא תהיה  זו  זיקה  ו/או ספורטאי, אם  פקיד למאמן 
 להעמיד את מי מהצדדים במצב של ניגוד עניינים. 

 ענף.תו לשופט באו וועד ההתאחדותיפה בין נושא תפקיד ו/או חבר א תהיה זיקה עסקית, ישירה או עקל .5

חבר    .6 ההתאחדותעל  התנאים  וועד  מירב  הקטין,  ולספורטאי  לספורטאי  ניתנו  כי  המיטביים    לדאוג 
 האפשריים, אשר יעזרו לו לממש את יכולתו הספורטיבית.

תן מתנות ו/או טובות הנאה לשופטים  יימנע ממ  וועד ההתאחדותיל, חבר  מבלי לגרוע מהאמור בפרק ג' לע  .7
 רטיביים ו/או לדיינים.ספו בתחרויות ובמשחקים 

 עניינים שהובא לידיעתו האישית.  מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד  וועד ההתאחדותחבר  .8

ההתאחדותחבר    .9 שיקו   וועד  בסיס  על  מצטיינים  ספורטאים  על  גלויים ימליץ  טהורים,  מקצועיים  לים 
 קופים.וש

המוע  .10 בין  עסקי  או  אישי  לקשר  חשש  קיים  חבר  מד  כאשר  נושא  לבין  ייצוגי  ההתאחדותלתפקיד   , וועד 
גילוי   תוך  מוחלטת,  בשקיפות  התנהל  העסקי.  ההליך  או  האישי  הקשר  אודות  המועמד  הממנה את  לוועדה 

בדיו   וועד ההתאחדותחבר   ישתתף  יש בעל הזיקה לא  ולא  על תנאי העסקתו  ני הוועדה לבחירת המועמד  פיע 
 ו/או משכורתו. 

 :ייצוג בינלאומי .11

 הרכב סגלי הנבחרות ייקבע על בסיס שיקולים מקצועיים וענייניים גרידא.  .א

משל  ב. יתקבלו  מלווי  בסיסם  על  השיקולים  גרידא.  ענייניים  שיקולים  סמך  על  ייקבעו  לחו"ל  חות 
 ם וגלויים.ההחלטות יהיו שקופי 

  
 חרים ': נושאים איאפרק 

את קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל, המצורף  מץ  ההתאחדות מחליטה בזאת, בכפוף להוראות כל דין, לא
 הבסיס"(.כנספח א' לקוד אתי זה )להלן: " קוד 

 קוד הבסיס יהווה מודל בסיסי עבור ההתאחדות. .1

הבסיס, יהיו ידן של האחרון על    ראת קוד אתי זה לבין הוראות קודככל שקיימת סתירה ו/או תוספת בין הו   .2
 העליונה. 

 א' -נספח 

 קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית  - יס: כללי אתיקה לספורט בישראלהבסקוד 
 

 תוכן ענייניים 
 

 אמבו
 הגדרות 

 : ערכי הליבה של הספורט בישראל 1חלק 
 הגינות  .1
 יושר וטוהר המידות  .2
 יבית התנהגות ספורט .3
 ין אחריות כלפי ספורטאי קט .4
 התנהגות ראויה ודוגמא אישית  .5
 אחריות מקצועית   .6

 : כללים לבעלי עניין 2ק חל
 ספורטאים  
  מאמנים  
 שופטים בזירת הספורט  
 פוט פנימי חברי מוסד שי  
 מנהלים וחברי ועד מנהל  

 : התאמה והטמעה3חלק 
  ט התאמה והטמעה באיגודים והתאחדויות ספור

 
 מבוא 

 
  הקוד האתי הגנרי א.
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צועית של המעורבים בספורט בישראל. הקוד האתי  המקהקוד האתי הגנרי נועד לשרטט את קווי היסוד של האתיקה  
ל זה,  בתחום  הראויים  הליבה  ערכי  את  הספורט:  קובע  בעולם  מרכזיים  עניין  לבעלי  מפורשת  התייחסות  רבות 

 רי וועד מנהל . ספורטאים, מאמנים, שופטים, מנהלים וחב
 האתי נעשה בשיתוף עם נציגי גופי הספורט השונים. הליך כתיבת הקוד

 
   ת הקוד האתימטר ב.

ספו להתנהגות  בסיסיים  אתיים  ערכים  המאגדת  אחידה,  נורמטיבית  תשתית  שקיפות  ליצור  הוגנות,  של  רטיבית 
  את מעמד הספורט בישראל ואת אמון ויושרה, מעבר לכללים הפורמאליים המחייבים בתחום הספורט, על מנת לחזק  

 ם. שגי הציבור בו ובכדי לקדם את הספורט הישראלי ולהביאו להי 
ע  על  העניין מקבלים  שבעלי  וראויה,  התנהגות מקובלת  כללי  של  האתי מהווה מערכת  הם  הקוד  ערכים אלה  צמם. 

התנה את  לבחון  יש  ולאורם  בפעילותם  העניין  בעלי  את  מנחים  אשר  מעשיים  בספורט  אידיאלים  המעורבים  גות 
 בישראל. 

 
 חשיבות קיומו של קוד אתי .ג

כללי   ואילו כללי האתיקה מגדירים את ההתנהגות המקצועית והערכית הראויה.  רתיחוקים נועדו להבטיח סדר חב
הפעילות  התנהגות אלה   המתעוררות במהלך  ערכיות,  שאלות  עם  להתמודד  ומסייעים  הארגון  משרתים את מטרות 

 רמים לשיפור תפקודו של הארגון. השוטפת ותו 
 

 חינוך ומחויבות לשיתוף פעולה  ד.
ור פעילים, מתעניינים וחובבים נרחב מאוד בקרב אזרחי מדינת ישראל, הוא מעלה תרומה ציבהספורט מגבש סביבו  

ים דה ביותר למבנה החברתי ומחזק חיובית את חיי הקהילה. גורמים רבים הנבדלים זה מזה בתפקידם, מעורבנכב 
ים מארג ארגוני בו  וצראי דרך המאמן, נושא המשרה, וכלה באוהדים ובתקשורת, ויבספורט הישראלי, החל מהספורט

ישראל. לאור האמור חלה חובה אתית על  לכל פעולה או מחדל של אחד השלכה על האחר והשפעה על עיצוב הספורט ב 
 ם.המעורבים בספורט לפעול תוך התחשבות בגורמים המעורבים האחרי 

 
 ה חלקים לושהקוד האתי בנוי ממבוא, שהינו חלק בלתי נפרד מהקוד ומש  -מבנה הקוד האתי הגנרי  ה.

 ערכי הליבה של הספורט בישראל;   - 1פרק 

 , מאמנים, שופטים מנהלים וחברי ועד מנהל(;כללים לבעלי עניין )ספורטאים – 2פרק 

 התאמה והטמעה. – 3פרק 
 
התאמה לענפי הספורט השונים והטמעה באמצעות  ד אתי גנרי, המהווה שלד המחייב  הקוד האתי המובא, הינו קו  ו.

 ופעילות שוטפת בעולם התוכן של האיגוד או התאחדות הספורט הרלוונטי.  טיםכללים מפור
  

ש הקוד האתי הגנרי נבחנו סוגים שונים של קודים אתיים הנוהגים בעולם לדוגמא: הקוד הקנדי, הקוד במהלך גיבו   ז.
הניוה הקוד  ועוד-אוסטרלי,  מזילנדי  או  )עקרונות  הקוד  אופי  הליבה,  ערכי  נבחנו  זה  בכלל  העניין  פרט.  ובעלי   )

 המרכזיים. 
 

 כר ולנקבה גם יחד. קוד זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לז  ח.
 

 הגדרות 
 

 בקוד זה: 

 ספורטאי ונושא תפקיד כהגדרתם בפרק זה; בעל עניין 

בחוק  הגדרתםכט, ארגון ספורט או אגודת ספורט איגוד ספורט, התאחדות ספור ורט גוף ספ
 הספורט; 

בתפקיד חבר הנהלה,  ועלפ בהנהלה של גוף ספורט ומי שמשמש ב רחב ועד מנהל  חבר
 יהא;  יהא תוארו אשר

 ; 1988 –חוק הספורט, התשמ"ח  חוק הספורט 

 בחוק הספורט; משמעוכ מאמן  

מלא תפקיד כאמור מנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממ.מ ל מנהל כללי, מנהל 
אחר הכפוף במישרין למנהל  הלנמ ןכ בגוף ספורט, אף אם תוארו שונה, ו

 הכללי; 

פנימי, מנהל או חבר ועד מנהל כהגדרתם    מאמן, שופט בזירת ספורט, חבר מוסד שיפוט  נושא תפקיד 
   בפרק זה;

 ; רלוונטיועוסק בפעילות ספורטיבית בענף הספורט, איגוד התאחדות או בהרשום באדם  ספורטאי 

 שנה;  18-ספורטאי שגילו פחות מ ספורטאי קטין 

ו  ניין אישי של קרובע ות בן אישי של אדם בפעולה או בעסקה של גוף ספורט, לר יעני  ין אישי  עני 
ובו הם בעלי ענין בו, ולמעט עניין אישי הנובע מעצם תפקידו  ו קרושל גוף אחר שהוא א

 ו לגוף הספורט; או השתייכות

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

 )משחקים(; אדם בעל הכשרה לעסוק בשיפוט אירועי ספורט שופט בזירת הספורט 
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 חבר גוף שיפוט פנימי של גוף ספורט; חבר מוסד שיפוט פנימי 
 

 ורט בישראל  : ערכי הליבה של הספ 1חלק 
 
   הגינות בספורט .1

להגינות בספורט ולתחרות הוגנת, היא   וארוכי טווח.  הבסהמחויבות הערכית  יס להישגים ספורטיביים משמעותיים 
רק באמצעות ספורט הגון ותחרות הוגנת יצליח הספורטאי למלא את יעדיו  רק הישג הוגן הוא אמיתי וראוי להכרה.  

הא ברמה  והחברתיים  הגינו החינוכיים  והלאומית.  הציבורית  המחייב  ישית,  במעלה  והראשון  הבסיסי  הערך  היא  ת 
 אחד מבעלי התפקידים המעורבים בספורט. כל  הקפדה על ידי

 
 יושר וטוהר מידות  .2

בעל עניין ינהג ללא משוא פנים וימנע, הוא או קרובו, מקבלה  –תנות וטובות הנאה איסור קבלה או מתן מ 2.1
לפגום בהתנה או מתן טובות הנא ובשיקול הדעת המקצועי, במישרין או בעקיפין  ה או מתנות שעלולות  לות 

 באמצעות אחר. או בעצמו 

 קבלה ומתן טובות הנאה, שאינן אסורות, ייעשו בסבירות בנסיבות העניין.

 ייערכו בשקיפות ובהתאם לאמות מידה מקצועיות.  –מינויים והתקשרויות  2.2

 בשקיפות ובפתיחות ובכלל זה:בעל עניין ינהג בתום לב,  –נים הסדרה של ניגודי עניי 2.3

 ו הוא מכהן או אליו הוא שייך. ט ביפעל לטובת גוף הספור )א(

פקידו בגוף הספורט לבין תפקידים אחרים שלו  יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי ת )ב(
 או לבין ענייניו האישיים. 

הספורט שבאו לידיו בתוקף מעמדו באותו  ר כל מסמך הנוגעים לענייני גוף  )ג( יגלה כל ידיעה וימסו 
 גוף. 

ל יגלה  מסמך    גוף)ה(  או  עובדה  כל  לרבות  האישי,  עניינו  מהות  את  סביר,  זמן  פרק  תוך  הספורט, 
 מהותיים. 

 
 מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא:  

 הדבר פסול;  –מרכזי ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ו 

ניתן להסדיר את הניגוד    -  ר בניגוד מקרי, בתחום צר של נושאים או תפקידים שולייםככל שמדוב 
 וגד. באמצעות הימנעות מהשתתפות בדיון, מהצבעה או מביצוע של תפקיד נ

ת לבין  כמו כן ראוי לערוך הבחנה בין נושא תפקיד בדרגות בכירות שהוא בעל סמכות לקבל החלטות מהותיו
 מי שאיננו מוסמך לכך.

ת יסוד המגיעה לכל אדם. יש לנהוג בשוויון זכוהעיסוק בספורט הוא    –שוויון אפשרויות ואיסור אפליה    2.4
לא הבדל דת, מין, גזע, מוצא או מגבלה גופנית ולהימנע  כלפי העוסקים בספורט בהתאם לדרגתם ורמתם, ל 

 מכל צורה של אפליה.  
 
   תהתנהגות ספורטיבי .3

יכבדו  3.1 עניין בספורט  הבי  בעלי  והחוקים  האיגוד  חוקי  התחרות,  חוקי  הענף,  חוקי  וכן את  נלאאת  ומיים 
 כללי האתיקה, וינהגו בכבוד בינם לבין עצמם וכלפי אוהדים וצופים.  

 פורטאי ינהג בכבוד למתחרה ולעמית וימנע מאלימות פיזית או מילולית. ס 3.2

פה למצוינות, דבקות במשימה, התמדה ריכוז,  חו ערכי הספורט כמו הוגנות, שאיבעלי העניין בספורט יטפ  3.3
 שקעה, שיתוף פעולה, נאמנות לקבוצה.  וה  דיוק, מיקוד

   –איסור שימוש בסמים וחומרי עזר אסורים 3.4

ספורטאי ישמר מפני שימוש בחומרי עזר אסורים. בעל עניין, בטרם ימליץ לספורטאי על נטילת   3.4.1
 ו תרופה, יוודא כי אינם אסורים. תוסף א

 ים אסורים.ומר בעלי העניין יפעלו למערך הסברתי בנושא נטילת ח 3.4.2
 
 אחריות כלפי ספורטאי קטין  .4

ספו הספורטיביים של  בחייו  חלק  הנוטל  חייו  למבוגר  על  השפעה  נודעת  מנהל(,  הורה,  )לדוגמא: מאמן,  רטאי קטין 
 ין.להסדרת כללים בנוגע לספורטאי קטומכאן ההכרה בצורך לייחד פרק נפרד 

עלי העניין השונים, יכירו בחשיבות שבשמירה על טובת , בבשל המשמעות החינוכית של העיסוק בספורט בגיל צעיר
 אם לערכים הבאים:  הספורטאי הקטין במרכז פעילותם בהת

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

 כרת החקיקה הרלוונטית; ה 4.2

 ים בהיבט הפיזי, המילולי והנפשי; טינת לניצול והתעללות מכוח יחסי תלות או חוסר בגרות של קערנו 4.3

סמכות ובכוח המצוי בידו של המבוגר הנוטל חלק  הפעלת שיקול דעת והתנהלות דיסקרטית מתוך הכרה ב  4.4
 בחייו של הספורטאי הקטין;  
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 על שיקולים מקצועיים סבירים.   יקה לספורטאי הקטין שאינה נשענתהימנעות מפעולה המז 4.5

והעלאת  4.6 לשימור  פעילותו  הה  דאגה  במהלך  הקטין  הספורטאי  של  העצמי  והביטחון  העצמית  ערכה 
 הספורטיבית; 

)מחדל(  הימנע 4.7 מהזנחה  פעילותו    –ות  במהלך  הבסיסיים  והנפשיים  הפיזיים  הצרכים  מילוי  אי 
 פורטאי הקטין;  הספורטיבית של הס

קבוע בחוק הספורט, בנושא  ם לן איננו רכוש האגודה ויש לפעול בשקיפות והגינות ובהתאספורטאי קטי  4.8
 שחרור ומעבר מאגודה לאגודה;  

 
   תהתנהגות ראויה ודוגמא אישי .5

על  והמדינה.  הענף  הקבוצה,  גם את  כי אם  עצמו  רק את  לא  מייצג  הספורט  בעולם  עניין  עליו  -בעל  דוגמא כן  לתת 
 וכאזרח מדינת ישראל. דם על התנהגות הולמת וראויה כספורטאי או נושא תפקיד, כא אישית מכובדת ולהקפיד

 
   אחריות ומקצועיות .6

הנובעות ממהות תפקידו בצורה המיטבית ומתוך ראייה מערכתית בעל עניין יהיה מחויב להשגת המטרות  6.1
 רחבה. 

 שקיפות. תהליך קבלת החלטות ייעשה ב 6.2
 

 ניין כללים לבעלי ע - 2חלק 
 

 ספורטאים 

ס לתחרות  ובראשונה  בראש  מחויב  להישג פורספורטאי  למצוינות,  השאיפה  בתחרות.  לניצחון  ולשאיפה  טיבית 
 ותו. ספורטאי מחויב לכללי האתיקה, לחוקי הענף ולכללי איגוד או ההתאחדות. ולניצחון הוגן היא תכלית פעיל 

 ינות, ליושר וטוהר מידות.ספורטאי מחויב להג .1

 יה במגרש ומחוצה לו. ראוורטאי יקפיד על התנהגות ספורטיבית, ייצוגית, מכובדת ו ספ .2

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

 ספורטאי יכבד את מאמנו. .4

 ופים.  ות וגזענות מצד קהל האוהדים והצספורטאי ימנע מגילוי אלימות וגזענות לרבות גילויי אלימ .5

התנהגות האוהדים והפעילים. על כן, ספורטאי ינהג    על  להתנהגות הספורטאי בזמן התחרות נודעת השפעה  .6
 ת במגרש או מחוצה לו. בכבוד כלפי בעל עניין, מתחרה או עמי

המ  .7 האסורים  החומרים  לרשימת  בכפוף  אסורים  עזר  בחומרי  ישתמש  לא  ידי  ספורטאי  על  תפרסמת 
 .WADAלמניעת שימוש בחומרים אסורים ))הסוכנות העולמית 

 בנוגע לתחרויות או אירועים בהם הוא מעורב .   המרספורטאי לא י .8

המקצועיים באיגודים  הפעילים  ספורטאים  כל    על  על  החלים  האתיקה  כללי  על  בנוסף  יחולו,  שלהם 
 מנהל". פיעים בפרק "מנהלים וחברי וועד השחקנים, גם סעיפי ניגוד העניינים ומינויים המו 

 
 מאמנים 

נציאל הספורטיבי הגלום בו, תוך דאגה לשלומו של הספורטאי. מאמן פוטמאמן מחויב לסייע לספורטאי לממש את ה
ד מקצועי, מרכזי וחשוב של ענף הספורט, מחויב לפעול לטובת הענף וגוף הספורט אותו הוא מעצם היותו נושא בתפקי 

 מייצג. 

 מון על טובתו. מאמן יכבד את הספורטאי ויהיה א .1

 י לבין טובתו המקצועית.רטאמאמן יאזן בין טובתו האישית של הספו  .2

 מאמן ימנע מיחס משפיל כלפי ספורטאי.  .3

 גה מוגברת לספורטאי קטין. מאמן יפעל מתוך דא .4

 מאמן יאפשר לכל ספורטאי הזדמנות לממש את עצמו.  .5

   פיד על חוקי הענף וכללי האיגוד.מאמן מחויב להק .6

 מאמן ינהג באחריות ובמקצועיות בכל עת.  .7

 דכן בידע מקצועי עדכני באופן מתמיד.יתעמאמן  .8

 ים, בהתאם לדרגתם ורמתם, בקבוצה אותה הוא מאמן. מאמן יקפיד על יחס שיווני והוגן לכלל הספורטא .9

 צוע אחרים. מאמן ינהג בכבוד בעבודה עם עמיתים ובעלי מק .10

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

 אישיים.-רה, בכנות ובהגינות ובכלל זה ביחסים ביןיוש מאמן ינהג ב .12

 לעודד גזענות ואפליה.   מאמן יימנע מביטויים אשר עלולים .13
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 התבטאות מכובדת.  מאמן מחויב לנהוג בכבוד כלפי בעלי העניין בספורט ובכלל זה יקפיד על .14

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

 ייתן דוגמא אישית להטמעת הקוד האתי של גוף הספורט, הלכה למעשה.  אמןמ .16

ימצא, במצב של חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין. ניגוד עניינים של מאמן יכול  מאמן יימנע, מלה  .17
כ בין  ענייניו האישי שיהיה  לבין  לבין תפקידהונתו כמאמן  בין כהונתו כמאמן    או  ים, שלו או של קרובו, או 

 עיסוק אחר שלו, בין בהתנדבות ובין בשכר.

 הניגוד באופן הבא:   מקום שקיים ניגוד עניינים כאמור, ייבחן .18

 הדבר פסול;  –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי  

ים שוליים ניתן להסדיר את הניגוד אם בהימנעות  בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקיד ככל שמדובר   
 דיון, מהצבעה או מביצוע של תפקיד נוגד.ת במהשתתפו

 עניינים ממשי או פוטנציאלי.  מאמן ידווח ללא דיחוי על כל מצב של ניגוד .19

 בעצמו או באמצעות אחר, כדי   יפיןמאמן לא יגלה שום סוג של מעורבות גם לא השפעה, במישרין או בעק  .20
 לקדם לעצמו או לקרובו כל פעילות עסקית.

סגל  .21 ההרכב  ברורים י  גלויים,  שיהיו  טהורים,  מקצועיים  שיקולים  בסיס  על  ורק  אך  יקבע  נבחרות 
  ושקופים.

 
ם, גם סעיפי  על מאמנים הפעילים באיגודים המקצועיים שלהם יחולו, בנוסף על כללי האתיקה החלים על כל המאמני

 נויים המופיעים בפרק "מנהלים וחברי וועד מנהל". ניגוד העניינים ומי 
 

 חרתנב מאמן
 

יות מוגברת בגילוי התנהגות  מאמן נבחרת הינו תפקיד ממלכתי וייצוגי. בשל מעמדו הציבורי והלאומי חלה עליו אחר
 אתית הן במישור המקצועי והן במישור האישי. 

 

באותה קבוצת גיל, באיזו מהאגודות בענף.  א ישמש גם כמאמן של קבוצה אחרת  מאמן נבחרת קבוצתית ל  .1
 וסדר בין האיגוד למאמן העסקתו של המאמן הלאומי באגודות כאמור לעיל.ם יבמקרים מיוחדי 

הנב  .2 סגלי  מקצועיים  הרכב  שיקולים  בסיס  על  ורק  אך  ייקבעו  מצטיינים  ספורטאים  על  והמלצה  חרות 
 , ברורים ושקופים. טהורים שיהיו גלויים

 משפחתו לבין האיגוד.  בן ל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בין מאמן נבחרת אולא תהיה כ .3

 
 שופטים בזירת התחרות 

 
המסדיר הכללים  ובלי  הספורט  ענף  חוקת  ספורטיבית. תפקיד  ללא  להיות תחרות  יכולה  לא  הענף  התנהלות  ים את 

להבטיח   הוא  ספורט  בתחרויות  וספוהשופטים  חוקית  הגונה,  ניטרליות, שהתחרות תהיה  על  יקפיד  שופט  רטיבית. 
 אלה הם ערכי ליבה שיש לכבד. -ת מכובדת, בטיחות והגינות התחרות הגוהעדר משוא פנים והתנ

  

 אירוע הספורט באורך רוח, סבלנות ומתינות כלפי המעורבים באירוע. שופט ינהג במהלך .1

מוגברת על הגינות, העדר תלות והעדר  נף והנהלים המקובלים תוך הקפדה  שופט נדרש לשמור על חוקי הע  .2
 משוא פנים. 

לשופ  .3 אט  בעצמו  בעקיפין  או  במישרין  פועל,  הוא  בו  בענף  עניין  מבעלי  הנאה  טובת  או  מתנה  יקבל  ו  א 
 באמצעות אחר. 

 שופט ינהג בנימוס ובכבוד כלפי בעלי העניין בספורט. .4

 מבית על עמית.צוע וימנע ככל שניתן מביקורת פושופט יכבד עמיתיו למק .5

 ט ואיגוד השופטים. פורשופט ינהג בגילוי נאות בפני גופי הס .6

 קצועית באופן מתמיד. שופט מחויב לשמור על רמה מקצועית גבוהה ולשאוף להתקדם מבחינה מ .7

 שופט לא יהמר בנוגע לתחרויות או אירועים בהם הוא מעורב.  .8

 פקידו כשופט.  לנהוג בצורה המכבדת את מעמדו ות שופט יקפיד   .9

עי  .10 למראית  אף  מלהימצא,  יימנע,  ניגוד  ן,  שופט  בעקיפין.  או  במישרין  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב 
כהונ בין  שיהיה  יכול  לבין העניינים  כשופט  כהונתו  בין  או  קרובו  של  או  האישיים  ענייניו  לבין  כשופט  תו 

 דבות ובין בשכר. תפקידיו האחרים ובין בהתנ

 ם ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא: מקום שקיי  .11

 הדבר פסול;  –בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי  וברככל שמד  

של תפקידים שוליים ניתן להסדיר את הניגוד אם בהימנעות  ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר   
 יד נוגד. בהשתתפות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפק
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 חוי על כל ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי.שופט ידווח ללא די .12

נים, כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בין שופט או קרוביו לבין אגודות, ספורטאים, מאמ היהלא ת .13
 פעילים בענף או בין בני משפחותיהם.

יפעל, במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצע  .14 פעילות עסקית שלשופט לא  לקידום  קרוביו עם    ות אחר, 
 קבוצות, מועדונים ויחידים בענף.

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

קר  .16 את  ישפוט  לא  בענפי  שופט  כלשהו.  עסקי  או  אישי  עניין  קיים  לקרוביו  או  לו  בהם  קבוצות  או  וביו 
 הענף:  קטנות, בהם אין בררה בשל אילוציספורט קטנים, תחרויות 

 ית לצורך שיפוט כאמור. צועיידרש השופט לקבל אישור עקרוני מאת ועדה מק א.

המתמודדים,    ב. שאר  כלפי  ושקיפות מלאה  נאות  בגילוי  חייב  וכלפי השופט  היריבה  הקבוצה  כלפי 
 איגוד השופטים. 

 גוף הספורט יעודד הכשרת שופטים.  ג.

 טיח שיפוט ניטראלי והוגן. הבטיח קיומו של מנגנון בקרה המבבמקרה זה יש ל ד.

ה התחרות,  בזירת  שופטים  כל  פעי על  על  החלים  האתיקה  כללי  על  בנוסף  יחולו,  שלהם  המקצועיים  באיגודים  לים 
 עיפי ניגוד העניינים ומינויים המופיעים בפרק "מנהלים וחברי וועד מנהל". השופטים, גם ס 

 
 חברי מוסד שיפוט פנימי 

וביכולתו לקיים את    ישיהשיפוט הפנימי מתוך אמון ביושרו, בכושרו המקצועי והא   כוח השיפוט ניתן בידי חבר מוסד
 המוטל עליו. 

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

ל  .2 ידי  על  יושפע במילוי תפקידו  לא  יהיה בלתי תלוי,  פנימי  גורמים חיצוניים,  חבר מוסד שיפוט  חצים של 
 הל, חשש מפני ביקורת. דעת ק

יימנע    .3 פנימי  שיפוט  מוסד  המוסד  ממע חבר  של  בדימויו  לפגוע  העלולים  או  מעמדו  הולמים  שאינם  שים 
 השיפוטי. 

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

לים תוך הקפדה מוגברת על הגינות, מור על חוקי הענף והנהלים המקובחבר מוסד שיפוט פנימי נדרש לש  .5
 נים. א פהעדר תלות והעדר משו

על, במישרין או בעקיפין  חבר מוסד שיפוט פנימי לא יקבל מתנה או טובת הנאה מבעלי עניין בענף בו הוא פו .6
 בעצמו או באמצעות אחר. 

 פי בעלי העניין בספורט.חבר מוסד שיפוט פנימי ינהג בנימוס ובכבוד כל .7

 יקורת פומבית על עמית.מב  מוסד שיפוט פנימי יכבד עמיתיו למקצוע וימנע ככל שניתןחבר  .8

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

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

עין, במצב שחבר מוס  .11 יימנע, מלהימצא, אף למראית  פנימי  עניינים במישרין או ל חד שיפוט  לניגוד  שש 
וסד שיפוט פנימי לבין ענייניו האישיים או של קרובו בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כחבר מ

 ין בשכר. פקידיו האחרים ובין בהתנדבות ובאו בין כהונתו כחבר מוסד שיפוט פנימי לבין ת

 אופן הבא: ד במקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגו  .12

 הדבר פסול;  –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי  

בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקידים שוליים ניתן להסדיר את הניגוד אם בהימנעות   ככל שמדובר  
 . בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגדבהשתתפות בדיון, 

 עניינים ממשי או פוטנציאלי.  גודחבר מוסד שיפוט פנימי ידווח ללא דיחוי על כל ני .13

פט או קרוביו לבין אגודות, ספורטאים, מאמנים, לא תהיה כל זיקה עסקית, לא ישירה ולא עקיפה, בין שו  .14
 פעילים בענף או בין בני משפחותיהם.

ת  ו בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחר, לקידום פעילות עסקישיפוט פנימי לא יפעל, במישרין אחבר מוסד    .15
 ל קרוביו עם קבוצות, מועדונים ויחידים בענף. ש

ישמש כמנהל  .16 לא  פנימי  בו הוא משמש כחבר מוסד   חבר מוסד שיפוט  בענף הספורט  ועד מנהל  או חבר 
 שיפוט פנימי.

ה פנימי,  מוסד שיפוט  חברי  שלהםעל  המקצועיים  באיגודים  כל    פעילים  על  החלים  האתיקה  כללי  על  בנוסף  יחולו, 
 ל". פוט הפנימי, גם סעיפי ניגוד העניינים ומינויים המופיעים בפרק "מנהלים וחברי וועד מנההשיחברי מוסד 

 
 מנהלים וחברי ועד מנהל  

 נף. בת כל העוסקים או המתעניינים בע מנהלים וחברי ועד מנהל נושאים באחריות רחבה לפעול לטובת הענף, לטו
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ת  .1 מינהל  עקרונות  על  יקפידו  מנהל  ועד  וחבר  מידות,   קיןמנהל  טוהר  על  שמירה  לרבות  ספורט  גופי  של 
 גוד ענייניים והעדר משוא פנים. שקיפות, אמות מידה ציבוריות, הימנעות מני 

 מנהל וחבר ועד מנהל מחויבים לקידום הענף, האגודה או הקבוצה.  .2

ועד מנהל חייבים    .3 וחבר  עניין אישי שלו הנוגע  מנהל  כל  לגבי  ומידע מלא  נאות  לרבות לפע בגילוי  זו  ילותו 
 כל תקופת כהונתו. מסירת מידע בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר בין בהתנדבות במשך 

 מנהל וחבר ועד מנהל מחויבים לנהוג באופן שוויוני ולהימנע מאפליה. .4

 פרטיות וכבוד בעלי העניין.וחבר ועד מנהל יקפידו לשמור על מנהל  .5

 ספורטאי ניתנו התנאים המיטביים אשר יאפשרו לו לממש את יכולותיו.  לכלמנהל מחויבים לוודא כי  .6

 מנהל יפעלו בשקיפות ובגילוי נאות. מנהל וחבר ועד  .7

 הרכבי הנבחרות יאושרו באופן ברור גלוי ושקוף.  .8

ו  .9 לשופטים במנהל  יתנו  לא  ועד מנהל  פועל חבר  בו הם  בענף  פנימי  ולחברי מוסד שיפוט  ים  זירת הספורט 
יש בכך כדי  מתנות או טובות הנאה אסורות. ימנעו מקבלה ומנתינה של טובת הנאה לשאר בעלי העניין אם  

 לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי, במישרין או בעקיפין בעצמם או באמצעות אחר. 

 לתת דוגמה אישית להטמעת הקוד האתי.  מנהל וחבר ועד מנהל מחויבים  .10

וע  .11 וחבר  ממנהל  או  ד  במישרין  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  עין,  למראית  אף  מלהימצא,  יימנעו,  נהל 
ונתו  . ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו כמנהל לבין ענייניו האישיים שלו או של קרובו או בין כה בעקיפין

 אחר בספורט או שלא בספורט, בין בהתנדבות ובין בשכר.  כמנהל לבין תפקיד או עיסוק

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

 הדבר פסול;  –חום נרחב ומרכזי ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובת 

יר את הניגוד אם בהימנעות  ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקידים שוליים ניתן להסד  
 פות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד. בהשתת

ו בר ועד מנהל לא ישתתפו בדיונים ובהצבעה בישיבות, יימנעו מקבלת החלטה, מביצוע פעולה אוח  מנהל  .13
נדון  מכל טיפול אחר כמו גם ימנעו מהשפעה, במישרין או בעקיפין, בעצמם או באמצעות אחרים, אם הנושא ה

להימצא, במ לגרום להם  לבין תפקעלול  בין תפקידם כמנהלים  עניינים  ניגוד  אחר אותו הם יד  צב של חשש 
 ם.ממלאים בין בהתנדבות ובין בשכר או בין ענייניהם האישיים, ענייני מקורביה 

כתית בשל  נושא בתפקיד יו"ר ועד אולימפי, פר אולימפי, איל"ת ויו"ר ארגון ספורט מחויבים בראייה מער  .14
הבכיר   הממלכתי  תפקיתפקידם  ימלאו  לא  אלה,  תפקידים  בעלי  לפיכך  הספורט.  אבתחום  בהנהלת ד  חר 

 איגוד, אגודה או ארגון ספורט. 

ימלא    .15 לא  ספורט  התאחדות  או  באיגוד  ענף  יו"ר  באותו  ספורט  אגודת  או  איגוד  בהנהלת  אחר  תפקיד 
 ספורט.

נבחרת קבוצתית    .16 ימנה מאמן  גם כמאמן של קבוצה אחרת במנהל לא  גיל באחת  המשמש  אותה קבוצת 
יו מיוחדים  במקרים  בענף.  כאמור   סדרהאגודות  באגודות  הלאומי  המאמן  של  העסקתו  למאמן  האיגוד  בין 

 לעיל. 

מתמודד לתפקיד של יו"ר האיגוד באותו ענף ספורט, יודיע על כך לאגודה ללא דיחוי.  פעיל באגודה אשר    .17
 פעילותו ומעורבותו באגודה. קיד יו"ר, יהיה עליו להפסיק את במידה ונבחר לתפ

 מרו בנוגע לתחרויות בהן הם מעורבים.יה מנהל וחבר ועד מנהל לא .18

האגו   .19 בין  האיגוד  של  והתקציבים  המשאבים  שיקולים  חלוקת  על  תתבסס  ושקופה,  הוגנת  תהיה  דות 
 רים. מקצועיים, על טובת קידום הענף ותהיה נקייה משיקולים ז

מצטי  .20 ספורטאי  על  ברו המלצה  טהורים,  מקצועיים  שיקולים  בסיס  על  ורק  אך  תהיה  שקופים  ריםין   ,
 וגלויים. 

 ינים ממשי או פוטנציאלי. מנהל וחבר ועד מנהל ידווחו ללא דיחוי על כל מצב של ניגוד עני .21

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

קיימת זיקה  נה  אשר בינו ובין יו"ר או מי מחברי הוועד המנהל בגוף המממינוי מועמד לתפקיד ייצוגי כ  .23
 אישית או עסקית: 

 יתנהל בשקיפות מוחלטת.  

 לוי נאות לוועדה הממנה באשר לסוג הזיקה בין המועמד לממנה. היו"ר/חבר הוועד יבצע הליך גי 

הבחירה או בקביעת השכר    או עקיפה, של בעל הזיקה בתהליך  הליך המינוי ייעדר מעורבות, ישירה  
 ותנאי העסקה.

 
 עההטמ: התאמה ו3חלק 

 
נדרש  .1 הספורט  גופי  השונים.  הספורט  גופי  עבור  בסיסי  מודל  יהווה  הגנרי  האתי  לגבשהקוד  אתיים   ים  קודים 

 עם. המתאימים לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של הענפים אליהם הם משתייכים ולהטמי 
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הוראות שיבטיחו את   ולל, את ערכי הליבה המופיעים בקוד האתי הגנרי וכן פרק הכ הקודים האתיים השונים יכללו
ר ספק, גופי הספורט לא יוכלו להקל על הטמעתם של ערכים אלה בקרב הספורטאים ובעלי עניין השונים. למען הס

 מירן.דרישות הקוד האתי הבסיסי )הגנרי(, המובא לעיל, אלא רק להח
 
בי  .2 הוראות תקנונים מקצועיי בכל מקרה של סתירה  לבין  הגנרי  האתי  בקוד  האמור  בינלאומיים  ם שן  ארגונים  ל 

 רלבנטיים, יגברו הוראות התקנונים המקצועיים. 
 
 קיימו פעילות שוטפת, אשר תכלול, לכל הפחות, רענון והפצה של הקוד האתי והטמעתו.גופי הספורט י .3
 
י   .4 / ההתאחדות  הקוד האתי  ולהחליט בסוגשולב בתקנון האיגוד  נפרד הימנו. הסמכות לדון  , יותויהיה חלק בלתי 

בענ ותלונות  לסעיף  בחריגים  בהתאם  מצויה  האתי  לקוד  הנוגעים  בי  11יינים  הספורט,  השיפוט  בחוק  מוסדות  די 
 ההתאחדות. הפנימיים של האיגוד או
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