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 קוד אתי לנבחרת ישראל באופניים 
 

 הקוד מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים. 

 

הקוד מגדיר את הסטנדרט האתי המצופה מרוכב בנבחרת ישראל. רוכב שיפר אחד או יותר מהסעיפים בקוד  

במקרים חמורים  האתי חשוף לענישה ו/או הדחה מהנבחרת, בהתאם לשיקול הדעת של צוות הנבחרת.  

 הרוכב עלול להיות מובא בפני וועדת המשמעת של האיגוד. 

 

 תוכן העניינים: 

 רוכב הנבחרת 

 כבוד ודוגמה אישית 

 אנטי דופינג 

 פנייה במקרה של הפרה של הקוד האתי 

 פנייה במקרה של הטרדה מינית

 

 רוכב הנבחרת 

 

ד השאיפה להשגת מטרות הנבחרת  רוכב הנבחרת מחויב בראש ובראשונה לתחרות ספורטיבית והוגנת, לצ 

במירוץ ותוך חתירה למצוינות. רוכב נבחרת מחויב לכללי האתיקה, לחוקי הענף ולכללי איגוד האופניים  

 בישראל 

 

 כבוד ודוגמה אישית 

רוכב הנבחרת יכבד את זכויות הרוכבים זולתו ויהווה דוגמה בשמירה על זכותם של חבריו ויריביו   ●

 ליחס מכבד רגיש והגון. 

 וכב הנבחרת ימלא את חובות הרוכב ויהווה דוגמא אישית לעמידה בהן. ר ●

 .ענף האופניים בכבוד תוך שמירה על מוניטין הענף הישראלי רוכב הנבחרת ייצג את המדינה ואת  ●

רוכב הנבחרת יכבד את מאמן הנבחרת או בעלי תפקידים מטעם האיגוד שאמונים עליו ויבצע את   ●

 הוראותיהם. 

 הנבחרת יכבד את חבריו לנבחרת וישתף איתם פעולה להצלחת המטרה המשותפת. רוכב  ●

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

 רוכב הנבחרת ינהג בצניעות ובכבוד לזולתו.  ●

 רים. רוכב הנבחרת ישמור על טוהר הלשון, ימנע משפה או מחוות שיש בהן כדי לפגוע או לבזות אח ●

 רוכב הנבחרת יקדם יחס הגון ויבטא הערכה/כבוד ליכולותיהם של רוכבים אחרים.   ●

רוכב הנבחרת המתראיין או המפרסם במדיה כלשהי יעשה זאת באופן מכובד ההולם את ערכי   ●

 הנבחרת ובאופן המכבד את מעמדו, חבריו, יריביו, בעלי תפקידים והציבור. 

ל התנהגות של גורמים נוספים בענף. על כן, רוכב  להתנהגות רוכב הנבחרת נודעת השפעה ע  ●

הנבחרת ינהג בכבוד כלפי בעל עניין )מאמן, שופט, סדרן, מנהל או חבר ועדה מקצועית(, מתחרה או  

עמית במרוץ ובכל זמן שהוא, יעודד את סביבתו ורוכבים אחרים לנהוג בכבוד כלפי כל בעלי העניין  

 בענף. 

 

 

 

 דופינג: -אנטי



 

 

)הסוכנות הלאומית למניעת    INADOכיר באופן יסודי, יתעדכן ויעמוד בתקנות של  רוכב הנבחרת י ●

 No needle)כדוגמא ה   UCI-, והמגבלות הייחודיות המונהגות על ידי ה WADAסימום בספורט(,  

Policy אך לא רק( וה -MPCC. 

אומיות  רוכב הנבחרת לא יחזיק ברשותו כל תרופה, חומר או שיטה האסורה על ידי הסוכנויות הל  ●

 ( TUEוהבינלאומיות למניעת סימום, ללא האישור הנדרש )

 רוכב הנבחרת ידווח לסוכנות הלאומית או למנהלי הנבחרות על כל חריגה מתקנות אלה לה יהיה עד.  ●

 

 

 

 פנייה במקרה של הפרה של כללי האתיקה: 

האתיקה רשאים ומוזמנים לפנות  חברות וחברי נבחרת המרגישים כי הם או אדם אחר נפגעו מהפרה של כללי 

 benartzi@zahav.net.il לוועדת האתיקה של האיגוד, באמצעות מייל ליו"ר הוועדה עו"ד דורון בן ארצי: 

 

 פנייה במקרה של הטרדה מינית: 

ת מצד בעל תפקיד או חבר לנבחרת רשאים  חברות וחברי נבחרת המרגישים כי חוו או היו עדים להטרדה מיני

 revital69@gmail.com ומוזמנים לפנות לממונה על הטרדות מיניות באיגוד האופניים רויטל רשקובן במייל:  
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