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 תוקף .1

המשתתפים חברי האיגוד, על כל חל על כל הניווט לספורט איגוד ההקוד האתי של 
ידי האיגוד או בחסותו, וכן על כל האנשים -בפעילויות הניווט המאורגנות על

נבחרים, שכירים,  יםבעלי תפקיד :בשמםהפועלים במסגרת האיגוד והמועדונים או 
 מדריכים ומארגנים מתנדבים.

 הקדמה .2

, המהווים ה ערכי ליבהחמישורכב ממקוד אתי הגיבש האיגוד לספורט הניווט 
ערכי ליבה על פי . התנהגות השוטפת בסיס לפעילותו הספורטיבית ולהתנהלותו

 –אלה חיונית לקיומו של ספורט הניווט. ציבור הנווטים בהקשרו הרחב ביותר 
לפעול  ונדרשים מצופים –מתחרים ומשתתפים, צופים, מארגנים ובעלי תפקידים 

 לאורו של הקוד האתי.

 ומשמעת ועדת אתיקה .3

 ומשמעת )להלן: ועדת האתיקה / הוועדה( בהתאם לתקנון האיגוד, ועדת אתיקה
 .חברים הנבחרים על ידי האסיפה הכללית חמישהנה גוף שיפוטי עצמאי, המונה הי

 ה:עדוהו תפקידי

 לעקוב אחר יישום הקוד האתי באופן שוטף בפעילויות האיגוד. .א

הקוד האתי, ולקבוע סנקציות כנגד העוברים על מ חריגהלדון במקרים של  .ב
 הקוד, במידת הנדרש.

וכן בדו"ח  באופן שוטף, להנהלת האיגודוהחלטותיה  לדווח את מסקנותיה .ג
 .הרגילה לאסיפה הכללית שנתי

 ערכי הליבה של איגוד הניווט .4

 ות ספורטיביתגינה

לבד בשטח, הרחק מעיניהם של  מארגנים ומתחרים, לרוב נמצא  הנווט התחרותי
ות, גינהוללא שופטים וקהל שיעקבו אחר פעולותיו. משום כך, יש חשיבות עליונה ל

חוקים ועל כללי ההתנהגות שמירה על הב נווטאמינות ואחריות אישית של כל 
 המקובלים.

והדבר הובא  ,נווט שחרג מהכללים .נווט לא יפעל ביודעין בניגוד לכללי התחרות
 ת.מהתחרות הרלוונטי ביוזמתו לפסול את עצמומצופה  ,לידיעתו

ט ומסלול הניווט, אם מידע נווט לא ישיג ולא ישתמש במידע מוקדם על שטח הניוו
 .לכלל הנווטים זה אסור לשימוש

נווט לא ינצל לרעה את היותו לבד בשטח בכדי להשיג יתרון בלתי הוגן על פני 
 .מתחריו

 נווט לא יפריע למתחריו בעת תחרות.

כללי התחרות וההתנהגות המקובלים, ויעודד  אתמתחרים חדשים ל סבירנווט י
 אמינות.לו ספורטיבית ותהגינאותם ל



 חברות וכבוד הדדי

הנווט יתייחס לנווטים אחרים בכבוד וברגש ידידות, בזמן התחרות ומחוץ לה. 
המכנה המשותף של אהבת הניווט יגבר תמיד על תחרותיות וחילוקי דעות 

 .בין נווטים מקצועיים

)עקב פציעה,  הנמצא במצוקה וזקוק לעזרהבשטח  אדםלכל  באופן מיידינווט יסייע 
 .סכנה, וכו'(

 התנדבות

 איגוד הניווט מבסס את פעילותו על רוח ההתנדבות והרצון הטוב של הנווטים.

כל נווט יתנדב לסייע, לפחות פעם בשנה, בארגון פעילויות ניווט במסגרת מועדונו 
 והאיגוד, ללא קבלת תמורה או רווח אישי.

 שמירה על הסביבה

מגרש המשחקים" של ספורט חקלאיים ועירוניים מהווים "שטחים טבעיים, 
 .שטחים אלה הנווטים מחוייבים בשמירה עלהניווט. מארגני התחרויות ו

סביבה, בשטחי הניווט ומחוץ להם: יאסוף אחריו כל פסולת, הטבע וגן על הנווט י
יימנע מפגיעה בחי ובצומח, יתייחס בכבוד לשטחים פרטיים וחקלאיים, לא יגרום 

 זק לרכוש ולמקומות בעלי ערך היסטורי ו/או ארכיאולוגי.נ

 מינהל תקין

יפעלו  )הנהלה ונבחרים אחרים, שכירים, רכזי מועדונים( בעלי תפקידים באיגוד
. החלטות יתקבלו בהלימה לחוקים ולתקנון, לקידום ספורט הניווט בישראל

תוך הימנעות מניגוד עניינים. שימוש במשאבי  בשיקול דעת, בהוגנות ובשקיפות,
בגישה יעילה, חסכונית קידום מטרות האיגוד, טובת אך ורק להאיגוד יעשה 

 וידידותית לסביבה.

 טיפול בתלונות הנוגעות לקוד האתי .5

או חשד  מקרי עבירהעל  לוועדת האתיקה לדווח יםמצופחברי איגוד הניווט 
 .על הקוד האתי לעבירה

, או ועדת האתיקהויוגש ע"י המתלונן ישירות ל ,לכאורה ,רה אתיתדיווח על עבי
לוועדת ישירות . דיווחים שמקבלת הנהלת האיגוד יועברו להנהלת האיגוד

 ללא עיכוב או דיון. ,האתיקה

ועדה תחליט האם נדרש ותעיין בדיווח ותאסוף מידע נוסף, כראות עיניה. ה הוועדה
 וא יערך בהתאם לכללים הבאים:במידה ונדרש שימוע, ה שימוע בנושא.

, וישיבו על שאלות להציג את עמדתם ואת תגובתם וכלוהצדדים המעורבים י -
 .בנושא

 הצדדים רשאים לזמן עדים ולהציג ראיות.במידת הצורך יהיו  -

מחברי הוועדה. חברי הוועדה לא ישתתפו  3יכלול  ועדההרכב מינימלי לדיון בו
 בדיונים בהם הם נמצאים בניגוד עניינים.

, תנאים מיוחדים, רלוונטיים את נסיבות האירוע, תקדימים תיקח בחשבון הוועדה
החלטות יתקבלו ההמעורבים, עמידה במבחן הסבירות, וכו'.  והתנהגות התנהלות

 יון/שימוע.ו בדהשתתפברוב קולות, מבין חבריה ש

  



עדה תפרסם את החלטתה המנומקת בכתב, בסמיכות למועד הדיון/שימוע. והו
המכתב יכלול את שמות חברי הוועדה שדנו במקרה, תקציר המקרה, החלטה, 

תוגש ועדה ושיקולים ונימוקים להחלטה, סנקציות שהוחלט לנקוט בהן. החלטת ה
)ללא ציון שמות  האיגוד תפורסם באתרו ,להנהלת האיגוד לצורך הוצאתה לפועל

 .המעורבים(

 סנקציות .6

 החיל סנקציות על יחיד, על קבוצה, או על מועדון.ועדת האתיקה רשאית ל
 הסנקציות יהיו מידתיות, בהתאם לחומרת העבירה ולנסיבות הרלוונטיות.

 סנקציות אפשריות:

 אזהרה -

 השעיה מפעילות במסגרת האיגוד -

 שלילת תארים ספורטיביים -

 אחר לשיקול הוועדהכל צעד  -

 ערעור .7

 ניתן לערער על החלטות הוועדה בפני בית הדין של "אילת".

 

 


