
 

 

       
 

     
 הכדורסל בישראל  מאמניארגון המקצועיים של תקנון האתיקה והמשמעת 

 
בהתאם לסעיף ____ בתוקף והנהלת ארגון מאמני הכדורסל בישראל )להלן "הארגון"( 

)להלן "קוד  האתיקה והמשמעת של הארגוןמתקינה בזאת את תקנון , הארגוןלתקנון 
 כדלקמן:האתיקה המקצועי"( 

 
 :כללי אתיקה

  
 ( מתחייבורך תקנון זהלצשיכונה להלן "המאמן" ), מי שחבר מסוג כלשהו בארגון כל .א

 נון זה וזאת מבלי לפגוע במחויבותולנהוג עפ"י קוד האתיקה המקצועי שנקבע בתק
 לקיים את כל יתר הוראות תקנון הארגון.

 

עבירה על הוראה מהוראות תקנון הארגון, תהווה אף היא הפרה של קוד האתיקה כל  .ב
 . האתיקה של הארגון המקצועי, אם החליטה על כך ועדת

 

רכת ציבור ספורטאים ו/או בני אדם הינו אדם אשר עיקר תפקידו הוא בהדהמאמן  .ג
וככזה משמש דוגמא ומופת לקבוצות ציבור שונות ינים גם קט ביניהם חובבי ספורט,

רמת יכולתו וכישוריו דומים לאלה מעמדו, באוכלוסייה, שהינן חלק הארי מזולתו. 
ממנו כי ינהג בהתאם למפורט בתקנון הארגון ותקנון  נדרש ,כןמורה ומחנך. על של 

 .הנותנים ביטוי למעמדו זה האתיקה המקצועית
 

תוך שמירה על הגינות, יחס של כבוד ידו בנאמנות, במסירות, יבצע את תפקהמאמן  .ד
 וחבריות כלפי הזולת ועמיתיו למקצוע.

 
 יכולתם המקצועית של עמיתיו למקצוע.אמן לעולם לא יתבטא בגנות המ .ה

 
המאמן יעשה כל שביכולתו כדי לשמור על שלמות גופו, בריאותו, של הזולת תוך  .ו

 .משמש דוגמא אישיתשהוא 
 

ע את עבודתו אך ורק בסביבה הראויה לקיום פעילות בענף הכדורסל אגב המאמן יבצ .ז
ביגוד והופעה נאותים ומתאימים לפעילות בענף הכדורסל  -שמירה על כללי לבוש 

תקין  מתקן אימונים או משחקיםיעשה כל שסביר לעשותו כדי לקיים את אימוניו בו
 .תהא ראויה או תלבושת שחקניוו/תלבושתו  כאשר

 
יבצע את עבודתו אך ורק תמורת תשלום שכר הולם שאינו נוגד את הדין. המאמן  .ח

המאמן רשאי להתנדב לעבודה רק במסגרת ארגוני צדקה ותמיכה באוכלוסיות 
 .או נצרכות מיוחדות

 
המאמן ימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד אינטרסים או אפליה בין סוגים שונים של בני  .ט

 אדם.
 

ערכי היסוד של  עילות בו נוגדת את הדין ואתהמאמן ימנע מלעסוק במקום שהפ .י
 .הדמוקרטיה וחוקי מדינת ישראל

 
המאמן יכבד את פרטיותו ואת צנעתו של הפרט ואף ישמור בסודיות כל פרט אישי  .יא

שהגיע לידיעתו עקב קשריו ועבודתו עם הזולת אלא עם מדובר במעשה או מחדל 
 המהווים עבירה לכאורה על החוק.

 
 את המקצועיות העניינית לענף הכדורסל על אינטרסים אישיים המאמן יעדיף תמיד .יב

 . אלא אם מדובר על הגנה על זכויותיו על פי כל דין
 



 

 

בריאותו ושלמות גופו של הזולת מצאו, יהמקום ב המאמן יושיט עזרה לזולת אם .יג
 נמצאת בסכנה או בשאלה.

 
 שיקול אחר.המאמן יעדיף לעולם את בריאותו ושלמות גופו של הזולת על פני כל  .יד

 
המאמן לא יישאר אדיש לנוכל גילויי אפליה, שנאה, גזענות מכל סוג שהוא, פגיעה  .טו

 בזכויות הפרט וינקוט עמדה חד משמעית נגד תופעות אלה.
 

המאמן יעשה כל שביכולתו כדי לרומם ולפאר את ענף הכדורסל מבלי להתבטא  .טז
 בגנותם של ענפי ספורט אחרים והעוסקים בהם.

 
כדי למנוע עימותים  כל שניתןקירוב הלבבות בקרב הציבור ויעשה המאמן יעודד את  .יז

 אוהדים וצדדים שלישיים אחרים.בין שחקנים, בלתי ספורטיביים 
 

 המאמן לא יהיה מעורב במערכות יחסים העלולות לפגוע בשיקול דעתו המקצועי. .יח
 

 תרמית או הטעיה., למעשה או מחדל שיש בהם מצג שווא המאמן לא יהיה שותף .יט
 

אלא עם העמית הסכים לכך ואם את עמיתו למקצוע במקום עבודה מאמן לא יחליף  .כ
ועדת האתיקה  .העמית לכך, אם קיבל לכך אישור של ועדת האתיקהלא הסכים 

הזכויות הכספיות להן או הובטחו תימנע מלתת אישור כזה אלא אם טרם הוסדרו 
 זכאי המאמן היוצא ממעבידו.

 
 ינצל מחלוקת שבין עמית לבין מעסיקו כדי לקדם אינטרס אישי שלו.מאמן לא  .כא

 
המאמן יעשה כל שביכולתו כדי למנוע העסקתם של אנשים באימון הכדורסל אשר  .כב

 אינם מורשים לכך עפ"י דין.
 

, בערוצים מתאימים כדי לקבול על התנהגות אמן ינקוט בכל פעולה חוקית סבירההמ .כג
א יעשה זאת תוך הקפדה על כללי הנימוס ויראת הו בלתי אטית של עמית למקצוע.
 הכבוד הראויים בין אדם לחברו.

 
המאמן יגן על זכויותיהם של קטינים השרים למרותו וינהג בהם בדרך ארץ וכבוד  .כד

 ראויים.
 

המאמן לא יהיה מעורב בעסקי הימורים, הלוואות כספיות שאינן באמצעות מוסד  .כה
שהינו  בעל  או תאגידכספו אצל אדם בנקאי או חברת בטוח ואף לא ישקיע את 

אם לתפקיד זה לא כלשהו הקשור לענף הכדורסל, גם ניהולי או מעין ניהולי תפקיד 
 קיים מינוי רשמי ו/או הקשור במישרין או בעקיפין לבעל תפקיד כזה.

   
 :ועדת אתיקה

 
 ועדת האתיקה לא תדון בעניינו של מאמן/מדריך כלשהו אם אינו חבר בארגון. .כו

 

אשר חבריה יהיו בהתאם לאמור בסעיף ____  ועדת אתיקה,ממנה הנהלת הארגון  .כז
יקבעו בישיבה של  , אשר תוכל להיות במספר הרכבים,לתקנון. שמות חברי הועדה

זה ע"י הנהלת הארגון  ןלעניייעודכנו בהתאם להחלטות שתתקבלנה הנהלת הארגון ו
  מעת לעת.

 
וניה יתנהלו במספר אי זוגי של דיינים די דת האתיקה תהא ועדה שיפוטית, אשרוע .כח

לא תדון בתלונה או  אך לא יותר משלושה ולפחות באחד דן יחיד. ועדת האתיקה
שנגדו הוגשה התלונה או בפניה כלשהי, אשר בגין נסיבותיה כבר הורשע המאמן 

 הפניה.
 



 

 

יקבעו ע"י הנהלת ארגון המאמנים, אולם עד הועדה  בסמכותשוהעונשים סדרי הדין  .כט
המשמעת של איגוד הכדורסל בישראל  של ועדתאלה יהיו זהים לאשר ייקבעו, הם 

כל מאמן יהיה רשאי להיות מיוצג ע"י כל אדם מטעמו . ןימהעני בשינויים המחויבים
 כח כדין.  יייפומועד הדיון ב  המחזיק ומציג

 
על השהיית  ארגון המאמניםהנהלת ל להמליץגם הסמכות  תהאהאתיקה  תלוועד .ל

לשהו בארגון המאמנים, אך לא חברות ו/או ביטול חברות של כל מי שחבר מסוג כ
תוכל לשלול את חברותו, אלא רק להשהותה באמצעות הפקדת כרטיס המאמן 

המונפק ע"י הארגון בידיה באופן זמני כפי שקבעה הועדה או עד לקבלת החלטת הגוף 
בדבר שלילת חברותו. הן רשאית הועדה להמליץ על סירוב  המוסך מטעם הארגון

בארגון, כעונש במסגרת הרשעת חבר הארגון בדין חברות מתן  או על סירוב חידוש
 על ידה. 

 
הועדה תעשה כמיטב יכולה כי חבר ארגון, שהורשע או זוכה ע"י הועדה, לא יועמד  .לא

יגוד / ארגון ספורט לדין משמעתי בפני ועדת המשמעת של איגוד הכדורסל או א
 רלוונטי כהגדרתו בחוק בגין אותו מעשה או מחדל שבגינו עמד לדין בפני הועדה.

 
 
 
 

 גון המאמנים ביום ______ בהצבעה ברב קולות.ארע"י הנהלת התקבל תקנון זה 
 
 

 
 

       --------------------------------------------------                         ------------------------------------------- 
 משה וינקרנץ, יו"ר                                          יאיר שרון, חבר ועדת ביקורת            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


