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הקוד האתי של ארגון הספורט של החירשים בישראל
.1

מבוא
 1.1הדברים להלן נאמרים בלשון זכר אך חלים על שני המינים.
 1.1ארגון הספורט של החירשים בישראל (להלן" :אס"ח") דוגל בתרבות ספורטיבית נאותה של חבריו ומנהליו במסגרת

מוכר ע"י
הוועד האולימפי
בישראל

הפעילויות והמשחקים בעמותה.
 1.1אס"ח מצא לנכון לקבוע ולנסח מערכת כללים ועקרונות המכונה "קוד האתי".
 1.1הקוד האתי מגבש סטנדרטים וקיום תרבות ספורטיבית ערכית אשר תבסס יחסי אמון ,אמינות ויושרה בין העמותה,
חבריה ומנהליה לבין הגורמים החיצוניים הבאים עימה במגע.
.2

תחולה
 1.1הקוד האתי יחול על כל הספורטאים ,מנהלי הקבוצות ,ראשי ענפים ,צירים וחברי וועד אס"ח
(להלן" :נציגי אס"ח").

חבר בארגון
הספורט חרשים
האירופי והעולמי

" 1.1חבר אס"ח" הוא אדם ששילם דמי חבר ,לרבות דמי ביטוח לאס"ח.
.1

עמידה בדרישות החוק
 1.1אס"ח מקפיד על מילוי דווקני של התקנות וההוראות של ארגוני הספורט של החירשים הבינלאומיים ושל חוקי מדינת
ישראל.

E.D.S.O

.4

היעדר אפליה
 1.1לא תהיה באס"ח אפ לייה על בסיס מין ,גזע ,מוצא ,תרבות ,גיל ,מוגבלות ,נטייה מינית ,דת ,דעה פוליטית או לאום .נציגי
אס"ח מחוייבים ליצירת סביבת עבודה נקייה מכל סוג הטרדה ,אפליה או אלימות מכל סוג שהיא.

.5

היעדר אלימות פיזית ומילולית
 1.1כל אדם יכבד אדם אחר בכל תפקיד ויגיד את דבריו שברצונו להגיד רק בבמה המתאימה לכך ,כגון :אסיפה כללית,
ישיבות ופגישות.

I.C.S.D

 1.1כל אדם לא יורשה לדבר דברי הסתה או השמצה כלפי נציגי אס"ח ו\או על אס"ח .אדם שיעשה כך ויגרום נזק לאומי ו\או
ערכי ו\או כלכלי לאס"ח יורחק מפעילות אס"ח לשנתיים או אחרת כפי שוועדת המשמעת תקבע.
 1.1כל אדם שישתמש באלימות ,פיזית ו\או מילולית ,נגד נציגי אס"ח ,יורחק לשנתיים מלאות מפעילויות אס"ח מיום ביצוע
המעשה ,או אחרת כפי שתקבע וועדת המשמעת.
.6

סביבת עבודה בטוחה
 1.1אס"ח יעשה ככל יכולתו ליצור סביבת עבודה בטוחה ,פועל על פי חוקי הבטיחות ונוקט בכל האמצעים הדרושים על מנת
להבטיח את שלומם של נציגיו ובריאותם .כנציג אס"ח הינך מחויב להקפיד על נהלי הבטיחות בביצוע תפקידך ולהקשיב
לממוניך בנושאים אלו ולדווח על כל מפגע בטיחותי לממוניך ללא דיחוי.

.7

איסור טובות הנאה
 1.1נציגי אס"ח לא יקבלו טובות הנאה שלא קיבלו לכך אישור מאס"ח.
 1.1ניסיון לקבל או קבלת טובות הנאה בעקיפין ,בלי אישור של אס"ח ו\או בשם אס"ח במרמה ,יורחק לצמיתות מפעילויות
באס"ח.
" 1.1טובות הנאה" – לרבות קבלת כסף ,מתנות או גמול תמורה כלשהי.

.8

איסור שימוש בסמים
 1.1אס"ח אוסר על החזקה ,שימוש ,מכירה ,העברה או כל סוג של סחר בסמים .סביבת העבודה של אס"ח ונציגיו יהיו נקיים
מסמים ואלכוהול ויוטלו אמצעים משמעתיים כנגד נציגי אס"ח אשר מצויין תחת השפעת סמים ואלכוהול ,מחזיקים
סמים או סוחרים בסמים.
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סודיות מקצועית
 1.1נציגי אס"ח מחויבים לשמור על סודיות בכל הקשור לפעילויות אס"ח בארץ ובחו"ל.

 .11שמירה על נכסי אס"ח
 1..1נציגי אס"ח מחויבים לשמור על נכסי אס"ח ,לרבות מתקנים ספורטיביים ,מדים ,אולמות ומשרדים .נציג אס"ח אשר
יגרום לנזק פיסי בנכס אס"ח ,מחויב לפצות את אס"ח בסכום עלות הנכס הניזוק.
 .11ייצוג מכובד
 11.1נציג אס"ח חייב להקפיד על התנהגות נאותה וייצוג מכובד של אס" ח בפעילויות בארץ ובחו"ל ,לרבות בכל תחרות,
אליפויות אירופה ועולם ובאולימפיאדות.
 11.1נציג אס"ח חייב לשמור על אורח חיים ספורטיבי ולמלא אחר הנחיות המאמנים בנושא שמירת הכושר ותזונה מתאימה
לפעילויות הספורטיבית שלו באס"ח.

חבר בארגון
הספורט חרשים
האירופי והעולמי

 11.1יש לשמור על אוירה טובה ורגועה ,תרבות דיבר נינוחה ומכובדת עם נציגי אס"ח ועם ספורטאים ונציגי ארגוני ספורט
בחו"ל.
 11.1כל ספורטאי אס"ח יקשיב לממוניו וישתף עימם בפעולה בפעילויות בארץ ובחו"ל ,ויישאר עם הנבחרת לכל אורך
התחרות בחו"ל ועד החזרה לארץ של הנבחרת.
 .12עזרה לקהילה

E.D.S.O

 11.1אס"ח רואה עצמו כמחוייב לקהילה ,במיוחד לקהילת החירשים וכבדי השמיעה ויפעל לעידוד וטיפוח ההקשבה,
הסובלנות והעזרה לזולת.
 11.1על נציגי אס"ח לפעול ,לעזור ולתרום לכל אדם שנקלע לבעיה כלכלית או חברתית.
 .11מינוי ממונה על קוד האתי וועדת משמעת
 11.1הפרת כלל של הקוד האתי של אס"ח ,תהווה הפרת משמעת.

I.C.S.D

 11.1אס"ח ימנה אחראי על נושא יישום הקוד האתי בעמותה .הממונה על הקוד האתי עומד לרשות נציגי אס"ח בהכוונה,
הדרכה ובעצה בכל הקשור בהתנהגות על פי הקוד האתי .כמו כן ,הממונה על הקוד האתי ירצה בפני כל משלחת לתחרות
או אולימפיאדה בחו"ל כל כללי התנהגות בחו"ל.
 11.1כל נציג אס"ח הסבור כי נעשה כנגדו או נגד נציג אס"ח אחר מעשה המהווה הפרת הקוד האתי של אס"ח יפנה לממונה
על הקוד האתי וידווח לו על המעשה.
 11.1אס"ח ירכיב וועדת משמעת אשר תהווה למעשה בית דין משמעתי למפירי הקוד האתי של אס"ח ולפי שיקוליה יש לה
הסמכות להטיל עונשים או קנסות.
 .14לסיכום
 11.1הכר את הקוד האתי של אס"ח ונהלים אחרים רלוונטים ונהג על פיהם.
 11.1הקוד האתי הוא רק קו מנחה כללי ,מקרה של הוגדר במסגרת הקוד האתי של אס"ח לא פוטר כל אדם מאחריות
להתנהגות אתית באותן נסיבות.
 11.1שחקן שלא משחק בליגה רגילה (איגוד כדורסל) או ליגת החירשים ,לא יורשה להתאמן בנבחרות החירשים למעט
בנסיבות חריגות ,לשיקול הוועד המנהל של אס"ח.

הנני מסכים עם הקוד האתי של אס"ח ואפעל על פיו:
תאריך

שם

משפחה

2

ת"ז

חתימה

