
  העמותה לקידום השחייה מכבי קריית ביאליק –קוד אתי 

  

עשורים קיימת עמותת השחייה של מכבי ביאליק, היא ובעצם אנחנו, פועלים  ששהבמשך כ
בכדי לממש את חזוננו והוא קידום השחייה, החינוך והספורט ההישגי בקריית ביאליק 

  ובישראל. 

יושרה, כבוד לזולת, אחריות אישית, שוויון ומצוינות  עקרונות עליהם נבנה הקוד האתי הם:ה
  אישית וספורטיבית.

אשר עשוי לקדם במשותף את מטרות האגודה מעשי, אנו מאמינים שאתיקה מהווה יתרון 
  ., תוך שמירה על עקרונות התנהגותואת ההישגים הספורטיביים

ייה העממית אנו מאמנים שיחד, בתמיכת הקוד האתי, נמשיך להוביל את לפיד השח
  ולצבור הישגים עוד שנים רבות.והתחרותית 

  

  להלן עקרונות הקוד:

 הגינות, בכנות נהגו. בהם מאמינים שאנו לדברים ונאמנים אמיתיים היו: והגינות יושרה
  .פשרות ללא, לעשותו הראוי הדבר את ועשו, והוגנות

, אחרים בלקוחות, ובהוריהםבמאמנים עמיתים, בשחיינים  !בכולם בכבוד נהגו: לזולת כבוד
  כל!ל קודמת ארץ דרך דרכנו.ב הנקרים ובכל שחיינים ומאמנים באגודות ספורט אחרותב

 כחלק פועל כשהוא גם, למעשיו אישית באחריות נושא מאתנו ואחת אחד כל: אישית אחריות
  .כקטנה גדולה, מקבוצה

  .לאום או דת, מין רקע על אפליה ומניעת שוויון בעד אנו: שוויון

 בכל דופן ויוצאי איכותיים לביצועים היא מאיתנו ואחת אחד כל של האחריות: מצוינות
  .לרגלנו נר יהיו לשיפור המתמדת והשאיפה המצוינות, המקצוענות. משימה

  : ביננו לבין עצמנו

, עדתי רקע על שתהא בין, מגע או מילה, במבט פוגעת או מטרידה, מעליבה התנהגות •
בנחישות  נפעל - שכזו להתנהגות עדים נהיה אם. דרכנו איננה אחר או מיני, מגזרי

  .למניעתה
  ., בין העמותה והמאמנים לשחייניםהדדי באופן הסכמים כיבוד על נקפיד •
  .מרכזי נדבך מהווים שיח ודו הקשבה בה ואדיבה פתוחה תקשורת נקיים •
  .המאמנים והשחיינים של ומקצועיתספורטיבית  אישית התפתחות ונקדם נאפשר •
  .מיוחדים צרכים בעליאו שחיינים עובדים  של לצרכיהם הקשוב היההעמותה ת •
  

  הגינות בספורט

ם ספורטיביים להישגי הבסיס היא, הוגנת ולתחרות בספורט להגינות הערכית המחויבות
 ןהגו ספורט באמצעות רק. להכרה וראוי אמיתי הוא ןהוג הישג רק. טווח וארוכי םמשמעותיי



, האישית ברמה םוהחברתיייים החינוכ יעדיו את למלא הספורטאי יצליח הוגנת ותחרות
 כל ידי על הקפדה המחייב במעלה ןוהראשו הבסיסי ךהער היא הגינות. והלאומית הציבורית

  . בספורט םהמעורבי םהתפקידי מבעלי אחד

  

  מידות וטוהר יושר

ם פני משוא ללא ינהג או חבר בעמותה שכיר -  הנאה וטובות מתנות ןמת או קבלה איסור
 הדעת ובשיקול בהתנהלות עלפגו שעלולות מתנות או הנאה טובות ןמת או מקבלה, וימנע

  . אחר באמצעות או בעצמו ןבעקיפי או ןשרייימ, המקצועי

  .ןהעניי בנסיבות בסבירות ייעשו, אסורות ןשאינ, הנאה טובות ןומת קבלה

  

  :זה ובכלל ובפתיחות בשקיפות, לב םבתו ינהג ןעניי בעל - םענייני ניגודי

  .בלבד העמותה לטובת יפעלמהעמותה כל חבר עמותה ומקבל שכר  •
 אחרים תפקידים לביןבעמותה  תפקידו מילוי בין עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל יימנע •

  .האישיים ענייניו לבין או שלו
 מעמדו בתוקף לידיו שבאו ביאליקמכבי  לענייני הנוגעים מסמך כל וימסור ידיעה כל יגלה •

  .הגוף להנהלת, גוף באותו
 או עובדה לרבות כל, האישי עניינו מהות את, סביר זמן פרק תוך, למכבי ביאליק יגלה •

 .מהותיים מסמך
  

  

  מאמנים

 דאגה תוך, בום הגלו הספורטיבי הפוטנציאל את לממש לספורטאי לסייע מחויב מאמןה
  . הספורטאי של , לביטחונו ולאישיותולשלומו

 לפעול מחויב, במכבי ביאליק וחשוב מרכזי, מקצועי בתפקיד נושא היותום מעצ מאמןה
  .העמותה וענף השחייה לטובת

 ףענ חוקי על להקפיד מחויב , תוך שהואעת בכל ובמקצועיות באחריות ינהג מאמןה •
 םאחרי מקצוע ובעלים עמיתים ע בעבודה בכבוד ינהג מאמןה. האיגוד וכללי השחייה
 . דעת בשיקול ויפעילו בידו שיש לכוח מודע ויהיה

  . ואפליה גזענות לעודדם עלולי אשרם מביטויי יימנע מאמןה •
 הזדמנות ספורטאי לכל יאפשר מאמן .טובתו עלן אמו ויהיה הספורטאי את יכבד מאמןה •

  .עצמו את לממש
  .המקצועית טובתון לבי הספורטאי של האישית טובתון בין יאז מאמןה •
 לספורטאי מוגברת דאגה מתוך יפעל מאמן .ספורטאי כלפי משפיל מיחס ימנע מאמןה •

  ן. קטי
 בקבוצהם, ורמתם לדרגתם בהתאם, הספורטאי לכללן והוג שיווני יחס על יקפיד מאמןה •

  . מאמן הוא אותה
 התבטאות על יקפיד זה ובכלל בספורטן העניי בעלי כלפי בכבוד לנהוג מחויב מאמןה •

  . מכובדת



  .מתמידן באופ עדכני מקצועי בידען יתעדכ מאמןה •
ם טהורי םמקצועיים שיקולי בסיס על ורק אך ייקבעום מצטיינים ספורטאי על המלצה •

  ם.ושקופים ברורים, גלויי שיהיו
  .מעורב הואם בהם אירועי או לתחרויות בנוגע יהמר לא מאמןה •
  .למעשה הלכה, מכבי ביאליק של האתי הקוד להטמעת אישית דוגמאן יית מאמןה •
 ניגודן. בעקיפי און במישרים ענייני לניגוד חשש של במצב, מלהימצא, יימנע מאמןה •

, קרובו של או שלום, ענייניו האישיין לבי כמאמן כהונתון בי שיהיה יכול מאמן שלם ענייני
  .בשכרן ובי בהתנדבותן בי, שלו אחר עיסוק או תפקידן לבי כמאמן כהונתון בי או

  

  

  

  שחיינים

 שחיין .בתחרות לניצחון ולשאיפה ספורטיבית לתחרות ובראשונה בראש מחויב שחיין •
  .האיגוד והעמותה השחייה ולכללי ענף לחוקי, האתיקה לכללי מחויב

  .מידות וטוהר ליושר, להגינות מחויב שחיין •
 ומחוצהבריכת השחייה ב וראויה מכובדת, ייצוגית, ספורטיבית התנהגות על יקפיד שחיין •

  .לה
  . ואת עמיתיו השחיינים מאמנו את יכבד שחיין •
 האוהדים קהל כלפי וגזענות אלימות גילויי לרבות וגזענות אלימות מגילוי ימנע שחיין •

  .והצופים
 מוסד חבר, ספורט בזירת שופט, מאמן ,עניין בעל כלפי בכבוד ינהג שחיין בעת תחרות, •

  . הל מחוצה או בבריכת השחייה עמית או מתחרה, מנהל ועד חבר או מנהל, פנימי שיפוט
 האסורים המתפרסמת החומרים לרשימת בכפוף אסורים עזר בחומרי ישתמש לא שחיין •

  ).WADA( אסורים בחומרים שימוש למניעת העולמית הסוכנות ידי על
  .מעורב הוא בהם אירועים או לתחרויות בנוגע יהמר לא שחיין •
  

  

  

  

  המנהל ועד חברי העמותה וחברי

העמותה וענף  לטובת לפעול רחבה באחריות םנושאי מנהל ועד וחברי העמותהחברי 
  .השחייה

העמותה לקידום השחייה מכבי  שלן תקי מנהל עקרונות על יקפידו מנהל ועד וחבר מנהל •
 הימנעות, ציבוריות מידה אמות, שקיפות, מידות טוהר על שמירה לרבות קריית ביאליק,

  ם.פני משוא והעדר םענייניי מניגוד
  . ות השחייהוקבוצ האגודהם לקידום מחויבי מנהל ועד וחבר מנהל •
ן עניי כל לגבי אסיפת העמותהל, מלא ומידע נאות גילוים חייבי מנהלה ועד וחבר מנהל •

ן בי ממלא הואם אותם התפקידי בדבר מידע מסירת לרבות זו לפעילותו הנוגע שלו אישי
  .כהונתו תקופת כל ךבמש בהתנדבותן בי בשכר

  .מאפליה הימנעול שוויונין באופ לנהוגם מחויבי מנהלה ועדה יחברחברי העמותה ו •



  ן.העניי בעלי וכבוד פרטיות על לשמור יקפידו מנהלה ועדה יחברחברי העמותה ו •
 לממש לו יאפשרו אשרם המיטביים התנאי ניתנו שחיין לכל כי לוודא מחויב מנהלהועד ה •

  . יכולותיו את
  . נאות ובגילוי בשקיפות יפעלו מנהל ועדחברי ה •
ף בענ פנימי שיפוט מוסד ולחברי הספורט בזירתם לשופטי יתנו לא מנהל ועד וחבר מנהל •

 טובת של ומנתינה מקבלה ימנעון וכ אסורות הנאה טובות או מתנותם פועלים ה בו
, המקצועי הדעת ובשיקול בהתנהלותם לפגו כדי בכך ישם אן , העניי בעלי לשאר הנאה
  . אחר באמצעות אום בעצמן בעקיפי און במישרי

  .האתי הקוד הטמעת ל אישית דוגמה לתתם יביומחחברי העמותה  •
  

  

  

  

  

  


