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 מטרה: .1

 , המאמנים והפעילים. שחקני העמותהקוד ההתנהגות של ה להגדיר את .1.1
 ., המאמנים והפעיליםשחקני העמותההאיסורים החלים על הלהגדיר את  .1.2
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 :"האתיקה הספורטיבית" .2

הספורט צריך ויכול לשמש דרך לנימוסים הוגנים ולהתנהגות מוסרית בשביל העוסקים בו. יש בו  .2.1
 למטרות חינוכיות נעלות.  סגולות שאפשר להשתמש בהן

צר מאוד, שרבים מן העוסקים בספורט נוקטים את הכלל: "כל דאלים גבר", וסבורים שכל  .2.2
", והכינוי שחקני העמותההאמצעים כשרים ובלבד לזכות בניצחון. אלה אינם זכאים לשם "

 "מרדפי שיאים" הולמים יותר. 
מנחיל לספורט את כוחו המחזק, בלעדי לא כולם  יודעים להוקיר את עקרון "המשחק ההגון", ה .2.3

, אפילו יהא כוחו הגופני רב ועצום, שחקן ליגההגינות במשחק אין ערך לספורט ואין חשיבות ל
 .לא בכוחו בלבד נמדד ערכו של האדם אלא גם בגבורתו המוסרית, בעצמתו הרוחנית ובאישיותו

חייב לברך את מנצחו  המנצח יזכור תמיד להביע למנוצח את הוקרתו על המאבק: המנוצח .2.4
 וללחץ את ידו לאות הוקרה על הצלחתו.

לעולם אל תראה פנים זועמות אחרי כשלון, ואל תריע בראש חוצות על הצלחתך. שני הדברים  .2.5
 עלולים לפגוע בכבוד יריביך, וגם לך לא יוסיפו כבוד. 

בצורה  הער לו על כך באדיבות. על זכותך עמוד –אם אירע שהשופט טעה וגרם לך מכשול  .2.6
 נאותה: בזמן הראוי ולפני המוסד המתאים.

בשעת הפעולה הספורטיבית מוטב שלא לדבר, ועל אחת כמה וכמה שאסור לנבל את הפה  .2.7
 בקריאות גנאי ובקללות.

עוד חזון למועד. אל תחפש תירוצים ואמתלות ואל תסבירם  – שאם הפסדת במאבק, אל תתייא .2.8
ים", אומר פתגם רוסי. מוטב שתפשפש במעשיך לזולתך. "אחרי הקרב אין מנפנפים באגרופ

 ותמצא את מקור הכישלון, כדי לתקן את הטעון תיקון.
 החינוך הגופני הוא אסכולה להתנהגות היגיינית.  .2.9

 העוסק בספורט ילבש בגדי ספורט כנדרש. .2.10

 העישון אסור, במהלך התחרות באולם המשחקים.  .2.11
 לך התחרות. שתיית משקאות אלכוהוליים אסורה לפני תחרות ובמה .2.12

יתחרה תמיד בכובד ראש ולא בקלות דעת, אפילו כוחו עולה הרבה על יריבו, ולא  שחקן ליגהה  .2.13
 יעליב ביריבו החלש על ידי אופן תחרות שיש בו מן הזלזול והביטול. 

קודם הזמן, מתוך חשבון ש"בין כך ובין כך ינצח היריב".  שלא ייכנע מתוך ייאו  שחקן ליגהה .2.14
 ספורט: מוטב להיות מנוצח מאשר להיכנע!כלל גדול הוא ב

זכור: לא יערב הניצחון שהושג לא בדרך הישרה. יכול אדם לרמות אחרים, אך את עצמו לא  .2.15
 יבוז הוא לעצמו כרמאי. –ירמה, ואף אם אחרים יכבדוהו כמנצח 

הצטייד בסבלנות ובקשיות עורף, עשה כל מאמץ כדי לזכות בניצחון, תכנן כל פרט והשתמש בכל  .2.16
ואת  םהאפשרויות: למד על מעלותיו וחסרונותיו של יריבך ונצל את התנאים האובייקטיביי

 –ההצלחה למועקה, והניצחון  תהיה לך –תכונותיך שלך לטובתך. אולם אם תנצח לא ביושר 
 לצחיון. 
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 :  שנן את הפתגמים הבאים ופעל לפיהם .2.17

הספורט מלמד לנצח ביושר, הספורט מלמד להפסיד בכבוד.   פירושו  2.16.1
 של דבר : הספורט מלמד לחיות.

האמיתי מחפש את הפחד כדי להכניעו: את העייפות  שחקן ליגהה 2.16.2
 כדי לנצחה: את המכשולים,כדי לגבור עליהם.

זוכה. במקרה הטוב הוא זוכה בניצחון. –למאבק  בכל  אדם המתייצ 2.16.3
 .כה בניסיוןבמקרה אחר הוא זו

 כלל גדול הוא בספורט: מוטב להיות מנוצח מאשר להיכנע ! 2.16.4

 לנצח!–להפסיד אפשר גם במקרה, אך אי אפשר במקרה  2.16.5
 

 : אמנה ספורטיבית .3

 מתחייב: שחקן ליגהכל 
 
 לשמור על ניקיון הגוף והרוח. .3.1
 לפתח את אפשרויותיו על ידי התמדה. .3.2
 דבר העלול להזיק לשיווי משקלו.לנצל כל הזדמנות לשפר את מצב הגוף ולהימנע מכל  .3.3
 להבחין מן השמחה הנובעת מתרגילי הגוף. .3.4
 להבחין בנאמנות בין העזה לזהירות. .3.5
 לשמור על המשחק ההגון. .3.6
 לשאוף לניצחון, אבל לקבל את כל ההחלטות של המוסמכים לכך ללא התנשאות או ייאוש. .3.7
 להשתדל להצטיין בשליטה עצמית, בפשטות, בנימוס. .3.8
 .לכבד את היריב .3.9

 להיות מוכן לעזור לכל איש הנתון בסכנה. .3.10
 להיות נאמן לתקנון. .3.11
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 אכיפת הקוד האתי : .4

 .עמותההאחריות על אכיפת הקוד האתי וההתנהגות הספורטיבית מוטלת על כל בעל תפקיד ב .4.1
 אכיפת הקוד האתי תעשה בהתאם לנספח "האיסורים" ולקבוע בתקנון. .4.2

 איסורים  .5

 יקבל השחקן אזהרה בכתב. –בביצוע העבירה בפעם הראשונה 

 .יוזמן לועדת משמעת  –בביצוע העבירה בפעם השניה 

 חל איסור עישון במרכז הבאולינג. .5.1

 אין לאחר למשחקי הליגה של העמותה ללא ידיעה של הקפטן. .5.2

 חובה להגיע לכל משחקי הליגה של העמותה עם החולצה של העמותה. .5.3

 יש לשמור על סדר וניקיון במרכז הבאולינג. .5.4

 הרעיש ולצעוק במקומות ציבוריים.אין ל .5.5
 
 

 התחייבות : .6

ובעל התפקיד יקרא הנוהל ויחתום עליו כאישור להבנת הנוהל וההסכמה לפעול  שחקן ליגהה .6.1
 לפיו.

 ואחד ההורים/אפוטרופוסים. שחקן ליגהיחתום ה 18מתחת לגיל  שחקן ליגהל .6.2
לשמש כחבר/שחקן  לא יוכלשלא יחתום על ההתחייבות לפעול לפי הנוהל כנ"ל  שחקן ליגה .6.3

 בנבחרות העמותה או כנציג ישראל בתחרות בחו"ל מטעם העמותה.

 

 נוהל : ישראל יעקובוביץ.הרושמי                                                                                

 ן נגאוקר.ח                                                                                                   


