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לכבוד
יו"ר האיגודי והתאחדויות הספורט

הנדו :קוד הבסיס :כללי אתיקה לספורט בישראל
כידוע ,בתארי' ה  8בנובמבר  2011אושר תיקו $חוק הספורט מס'  7המחייב "קביעת כללי אתיקה מקצועית
לשופטי ספורט ,למאמני ,למדריכי ספורט ולספורטאי בהתאמה לענפי הספורט ,וכ $לנושאי המשרה".
בהתאמה ,גיבש משרד התרבות והספורט  מינהל הספורט )להל – $המשרד( ,בשיתו -פעולה ע נציגי
התאחדויות ואיגודי הספורט בישראל ובסיוע מרכז האתיקה בירושלי בראשות השופט בדימוס יצחק זמיר,
קוד אתי גנרי )להל – $הקוד האתי(.
הקוד האתי קובע את ערכי הליבה הראויי בתחו זה ,לרבות התייחסות מפורשת לבעלי עניי $מרכזיי
בעול הספורט :ספורטאי ,מאמני ,שופטי ,מנהלי וחברי וועד מנהל.
בד בבד ,המשרד פעל לתיקו $מבחני התמיכה באופ $המחייב את התאחדויות ואיגודי הספורט בקיומו של קוד
אתי במסגרת תקנו $האיגוד ,ההתאחדות וארגו $הספורט הנתמ' על ידי המשרד .דרישה זו מהווה תנאי ס-
לקבלת תמיכה החל מתארי'  .1.1.2013יודגש כי בהתא לדרישת תנאי הס ,-גופי הספורט לא יוכלו להקל על
דרישות הקוד האתי ,אלא רק להחמיר.$
לאור האמור ,כבר באפריל  2011נשלח העתק מהקוד האתי להתאחדויות ואיגודי הספורט ,מתו' הכרה
בהערכות הנדרשת מגופי הספורט לצור' עמידה בדרישת החוק כמו ג בדרישת תנאי הס -בתארי' הקובע.
אנו שבי ומצרפי את נוסח הקוד האתי המעודכ $ומבקשי לפעול לכ' שעד לתארי' הקובע ,תעמדו
בדרישות אלו .למע $הסר ספק ,נוסח הקוד האתי המצור -הינו הנוסח המחייב.
יודגש ,כי הקוד האתי נועד ליצור תשתית נורמטיבית אחידה ,המאגדת ערכי אתיי בסיסיי להתנהגות
ספורטיבית של הוגנות ,שקיפות ויושרה ,מעבר לכללי הפורמאליי המחייבי בתחו הספורט.
באמצעות החלת קוד אתי על ידי גופי הספורט ,חובר הספורט בישראל למדינות המתוקנות בעול ,אשר לה$
מערכת כללי התנהגות שהוטמעה זה מכבר .בכ' אנו שואפי לחזק ,בשיתו -פעולה עמכ ,את מעמד הספורט
בישראל ואת אמו $הציבור בארגוני הספורט ,במטרה לקד את הספורט הישראלי ולהביאו להישגי גבוהי
עוד יותר.
אנו ציפייה ,כי ההתאחדויות ואיגודי הספורט יאמצו קוד אתי זה בהתאמה לענ -ויפעלו ליישומו ולהטמעתו.

בברכה,

ד"ר אורי שפר
ראש מינהל הספורט
העתקי:
ח"כ לימור לבנת ,שרת התרבות והספורט
הגב' אורלי פרומ ,$מנכ"לית משרד התרבות והספורט
עו"ד הדס פרבר ,יועמ"ש משרד התרבות והספורט
מר דודו מלכא ,סג $ראש מינהל הספורט
עו"ד עפרה שרו ,$עוזרת ראשית ליועמ"ש
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