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 קוד אתי למאמן נבחרת ישראל באופניים

 הקוד מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים. 

הקוד מגדיר את הסטנדרט האתי המצופה ממאמן בנבחרת ישראל. מאמן שיפר אחד או יותר מהסעיפים 

 בקוד האתי חשוף לענישה ו/או הדחה, בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת האיגוד. 
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 מאמן הנבחרת

מאמן הנבחרת מחויב לסייע לרוכב הנבחרת לממש את הפוטנציאל הספורטיבי הגלום בו, תוך דאגה לשלומו  

מחויב לפעול   -ת, מעצם היותו נושא בתפקיד מקצועי, מרכזי וחשוב של הענף של הרוכב. מאמן הנבחר

 לטובת הנבחרת בפרט וענף האופניים הישראלי בכלל.  

 כבוד ודוגמה אישית 

 מאמן הנבחרת יכבד את הרוכב ויהיה אמון על ביטחונו האישי ועל טובתו האישית והמקצועית.  ●

 ב, טובתו המקצועית של הרוכב ויעדי הנבחרת.  מאמן הנבחרת יאזן בין טובתו האישית של הרוכ ●

 מאמן הנבחרת ימנע מיחס משפיל כלפי רוכב.  ●

 מאמן הנבחרת יפעל מתוך דאגה מוגברת לרוכב קטין ורוכב צעיר. ●

 מאמן הנבחרת יאפשר לכל רוכב הזדמנות לממש את עצמו.   ●

תם, בקבוצה אותה  מאמן הנבחרת יקפיד על יחס שיווני והוגן לכלל הרוכבים, בהתאם לדרגתם ורמ ●

 הוא מאמן.  

 מאמן הנבחרת ינהג בכבוד בעבודה עם עמיתים ובעלי מקצוע אחרים. ●

 אישיים. -מאמן הנבחרת ינהג ביושרה, בכנות ובהגינות ובכלל זה ביחסים בין ●

 מאמן הנבחרת יימנע מביטויים אשר עלולים לעודד גזענות ואפליה.  ●

 בעלי העניין בענף ובכלל זה יקפיד על התבטאות מכובדת.  מאמן הנבחרת מחויב לנהוג בכבוד כלפי  ●



 
 

 

מאמן הנבחרת ייתן דוגמא אישית להטמעת הקוד האתי של ענף האופניים הישראלי, הלכה   ●

 למעשה. הקוד האתי יהווה חלק מההכשרה של מאמנים לפעול באיגוד ובענף האופניים הישראלי.

 יקול דעת. מאמן הנבחרת יהיה מודע לכוח שיש בידו ויפעילו בש ●

 

 מקצועיות

 מאמן הנבחרת יציב מטרות ריאליות וברות השגה.  ●

 מאמן הנבחרת מחויב להקפיד על חוקי הענף וכללי האיגוד.   ●

 מאמן הנבחרת ינהג באחריות ובמקצועיות בכל עת.   ●

 מאמן הנבחרת יתעדכן בידע מקצועי עדכני באופן מתמיד.  ●

 

 היעדר ניגוד עניינים 

א במצב של חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין. ניגוד עניינים מאמן הנבחרת יימנע מלהימצ ●

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

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

 כל מצב של ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי.   מאמן הנבחרת ידווח ללא דיחוי לממונים עליו על ●

מאמן הנבחרת לא יגלה שום סוג של מעורבות וגם לא השפעה, במישרין או בעקיפין בעצמו או   ●

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

יו גלויים, הרכב סגלי הנבחרת לכל מרוץ יקבע אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים, שיה ●

 ברורים ושקופים, ושטובת הנבחרת בבסיסם.  

המלצות על ספורטאים מצטיינים ייקבעו אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים שיהיו גלויים,  ●

 ברורים ושקופים.  

 

 פנייה במקרה של הפרה של כללי האתיקה:

האתיקה  חברות וחברי נבחרת המרגישים כי הם או אדם אחר נפגעו מהפרה של כללי  ●

רשאים ומוזמנים לפנות לוועדת האתיקה של האיגוד, באמצעות מייל ליו"ר הוועדה עו"ד דורון  

 benartzi@zahav.net.il בן ארצי: 

 

 פנייה במקרה של הטרדה מינית: 

להטרדה מינית מצד בעל תפקיד או חבר  חברות וחברי נבחרת המרגישים כי חוו או היו עדים  ●

רויטל רשקובן  לנבחרת רשאים ומוזמנים לפנות לממונה על הטרדות מיניות באיגוד האופניים 

 revital69@gmail.com במייל: 
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