
 :הקוד האתי .1

העמותה מאמצת את כללי האתיקה לספורט בישראל "הקוד האתי" כפי  .1.1
 שנקבעו ע"י משרד התרבות והספורט וכפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

העמותה מתחייבת לפעול ולהנחות את כל חבריה לפעול על פי ערכי  .1.1
 הליבה של הקוד האתי, כדלקמן:

 הגדרות .1.1

המפורסם ו/או שיפורסם הגדרות כפי שהן מופיעות בקוד האתי  .1.1.1
 מעת לעת ע"י מנהל הספורט.

 הגינות בספורט .1.1

המחויבות הערכית להגינות בספורט ולתחרות הוגנת, היא  .1.1.1
הבסיס להישגים ספורטיביים משמעותיים וארוכי טווח. רק 

הישג הוגן הוא אמיתי וראוי להכרה. רק באמצעות ספורט הגון 
ו החינוכיים ותחרות הוגנת יצליח הספורטאי למלא את יעדי

והחברתיים ברמה האישית, הציבורית והלאומית. הגינות היא 
הערך הבסיסי והראשון במעלה המחייב הקפדה על ידי כל אחד 

 מבעלי התפקידים המעורבים בספורט.

 יושר וטוהר מידות .1.1

בעל עניין יפעל ללא  – איסור קבלה או מתן מתנות וטובות הנאה .1.1.1
קבלה או מתן טובות הנאה משוא פנים וימנע, הוא או קרובו, מ

או מתנות שעלולות לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת המקצועי, 
במישרין או בעקיפין בעצמו או באמצעות אחר. קבלה ומתן 

 טובות הנאה, שאינן אסורות, ייעשו בסבירות בנסיבות העניין.

ייערכו בשקיפות ובהתאם לאמות מידה  – מינויים והתקשרויות .1.1.1
 מקצועיות.

בעל עניין ינהג בתום לב, בשקיפות  –ניגוד עניינים  הסדרה של .1.1.1
 ובפתיחות ובכלל זה:

 יפעל לטובת העמותה וענף הפטנק. .1.1.1.1

יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי  .1.1.1.1
תפקידו בעמותה ובענף הפטנק לבין תפקידים 

 אחרים שלו או לבין ענייניו האישיים.

לענייני יגלה כל ידיעה וימסור כל מסמך הנוגעים  .1.1.1.1
העמותה וענף הפטנק שבאו לידיו בתוקף מעמדו 

 בעמותה.



יגלה לעמותה, תוך פרק זמן סביר את מהות  .1.1.1.1
עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך 

 מהותיים.

מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן  .1.1.1.1
 הבא:

ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום  .1.5.3.5.1
 הדבר פסול; –נרחב ומרכזי 

ר בניגוד מקרי, בתחום ככל שמדוב .1.5.3.5.1
צר של נושאים או תפקידים שוליים 

ניתן להסדיר את הניגוד באמצעות  –
הימנעות מהשתתפות בדיון, 

 מהצבעה או מביצוע של תפקיד נוגד.

כמו כן, ראוי לערוך הבחנה בין נושא תפקיד  .1.1.1.1
בדרגות בכירות שהוא בעל סמכות לקבל 

 החלטות מהותיות לבין מי שאינו מוסמך לכך.

העיסוק בספורט הוא זכות  – ויון אפשרויות ואיסור אפליהשו .1.1.1
יסוד המגיעה לכל אדם. יש לנהוג בשוויון כלפי העוסקים 

בספורט בהתאם לדרגתם ורמתם, ללא הבדל דת, מין, גזע, מוצא 
 או מגבלה גופנית ולהימנע מכל צורה של אפליה.

 התנהגות ספורטיבית .1.1

הענף, חוקי  בעלי עניין בספורט הפטנק יכבדו את חוקי .1.1.1
התחרויות, חוקי האיגוד והחוקים הבינלאומיים וכן את כללי 

 האתיקה, וינהגו בכבוד בינם לבין עצמם וכלפי אוהדים וצופים.

ספורטאי ינהג בכבוד למתחרה ולעמית וימנע מאלימות פיזית או  .1.1.1
 מילולית.

יטפחו ערכי הספורט כמו הוגנות,  בעלי העניין בספורט הפטנק .1.1.1
שאיפה למצוינות, דבקות במשימה, התמדה ריכוז, דיוק, מיקוד 

 והשקעה, שתוף פעולה ונאמנות לקבוצה.

 איסור שימוש בסמים וחומרי עזר אסורים .1.1.1

ספורטאי ישמר מפני שימוש בחומרי עזר  .1.1.1.1
אסורים. בעל עניין בטרם ימליץ לספורטאי על 

 ודא כי אינם אסורים.נטילת תוסף או תרופה, יו

בעלי העניין, יהיו אחראים להפעיל מערך  .1.1.1.1
 הסברתי בנושא נטילת חומרים אסורים.

 אחריות כלפי ספורטאי קטין   .1.1



למבוגר הנוטל חלק בחייו הספורטיביים של ספורטאי קטין  .1.1.1
)לדוגמא: מאמן, הורה, מנהל(, נודעת השפעה על חייו ומכאן 

הכללים בנוגע  ההכרה בצורך לייחד פרק נפרד להסדרת
 לספורטאי קטין.

בשל המשמעות החינוכית של העיסוק בספורט בגיל צעיר, בעלי  .1.1.1
העניין השונים, יכירו בחשיבות שבשמירה על טובת הספורטאי 

 הקטין במרכז פעילותם בהתאם לערכים הבאים:

הסדרה ופיקוח מקצועי, תוך הבטחת, בטיחותו  .1.1.1.1
 ושלומו של הספורטאי הקטין;

 רלוונטית;הכרת החקיקה ה .1.1.1.1

ערנות לניצול והתעללות מכח יחסי תלות או  .1.1.1.1
חוסר בגרות של קטינים בהיבט הפיזי, המילולי 

 והנפשי;

הפעלת שיקול דעת והתנהלות דיסקרטית מתוך  .1.1.1.1
הכרה בסמכות ובכוח המצוי בידו של המבוגר 

 הנוטל חלק בחייו של הספורטאי הקטין;

הימנעות מפעולה המזיקה לספורטאי הקטין  .1.1.1.1
 שענת על שיקולים מקצועיים סבירים.שאינה נ

דאגה לשימור והעלאת ההערכה העצמית  .1.1.1.1
והביטחון העצמי של הספורטאי הקטין במהלך 

 פעילותו הספורטיבית;

אי מילוי הצרכים  –הימנעות מהזנחה )מחדל(  .1.1.1.1
הפיזיים והנפשיים הבסיסיים במהלך פעילותו 

 הספורטיבית של הספורטאי הקטין;

ש האגודה ויש לפעול ספורטאי קטין אינו רכו .1.1.1.1
בשקיפות והגינות ובהתאם לקבוע בחוק 

 הספורט, בנושא שחרור ומעבר מאגודה לאגודה.

 התנהגות ראויה ודוגמא אישית .1.1

בעל עניין בעולם הספורט מייצג לא רק את עצמו כי אם גם את  .1.1.1
הקבוצה, את ענף פטנק והמדינה. על כן עליו לתת דוגמא אישית 

ת הולמת וראויה כספורטאי או מכובדת ולהקפיד על התנהגו
 נושא תפקיד, כאדם וכאזרח מדינת ישראל.

 אחריות ומקצועיות .1.1

בעל עניין יהיה מחויב להשגת המטרות הנובעות ממהות תפקידו  .1.1.1
 בצורה המיטבית ומתוך ראייה מערכתית רחבה.



 תהליך קבלת ההחלטות ייעשה בשקיפות. .1.1.1

 אימוץ ועדכון כללי התנהגות אתית .1.11

יתר הנחיות הקוד האתי אשר פורסם ו/או  העמותה מאמצת את .1.11.1
יפורסם מעת לעת על ידי מנהל הספורט, בשינויים המחויבים 

 בהתאם למאפיינים הייחודיים של ענף הפטנק והעמותה.

 


