
 בקליעה תקנון נבחרת ישראל

 

 הגדרות .1

 התאחדות הקליעה בישראל, באמצעות הנהלתה.  -ההתאחדות 

 לייצג את מדינת ישראל י ההתאחדות"ע האשר נבחרקלעים קבוצת כל   -נבחרת ה

, בכל הרכב שהיאתחרויות בכל מסגרת  ןכלשהבתחרות ו/או בתחרויות 

 לרבות בודדים. שהוא, בין אם בוגרים, נשים, נוער, נערות, 

או /בסגל הנבחרת באימון ו י ההתאחדות ליטול חלק"אשר הוזמן ע, קלע  - נבחרתחבר 

ע"י המאמן  וכל עוד לא שוחרר, של הנבחרת בתחרות או/ו במחנה אימונים

 ו/או מנהל הנבחרת ו/או ההנהלה. 

, בין לתקופה ההתאחדות י הנהלת"עמאמן בנבחרת מאמן שמונה לתפקיד   -מאמן 

 .ספציפיתללת ובין לפעילות כו

, בין לתקופה ההתאחדות י הנהלת"שימונה לתפקיד זה עמי שמונה או   - מנהל נבחרת

 .ספציפיתכוללת ובין לפעילות 

רשמי של  המשלחת ומלוו וכן ראש, שופט מאמן כושר, מנהל, לרבות מאמן  -בעל תפקיד 

עוד הם וכל  מעת שהתמנו לתפקידם בנבחרת, ההתאחדות הנבחרת מטעם

 . זה מכהנים או משמשים בתפקידם

 . הקוד האתי כמפורט בנספח לתקנון זה  - הקוד האתי

התקנון הכללי של התאחדות הקליעה בהיותה עמותה רשומה על פי דיני  - תקנון ההתאחדות

 ישראל, בנוסחו כפי שיהיה מעת לעת.

 

 חבר הנבחרת חובות  .2

 .מטעם ההתאחדותאחר  עאירואו לכל /לתחרות ו או/חייב להתייצב לאימון וחבר נבחרת  . א

מראש להיעדרותו  או תחרות רק אם קיבל אישור/חבר נבחרת יהיה רשאי להיעדר מאימון ו . ב

, כאמור ציות להוראה מחייבת-איהנבחרת. אי התייצבות תחשב כ מנהלממהמאמן או 

 בתקנון המשמעת של ההתאחדות.

תחרות יהא חייב  או/יעה איננו יכול להתייצב לאימון ואו פצ/חבר נבחרת אשר מפאת מחלה ו . ג

כל אישור אחר לא מנהל הנבחרת. מאמן או כך ע"י הלאם יידרש  להמציא אישור רפואי לכך

 .או תחרות מפאת מחלה או פציעה/הופעה לאימונים ו יובא בחשבון כמסמך המצדיק אי

רשמי אחר של  או כל נציג/ואו המנהל /נבחרת חייב במשמעת מלאה כלפי המאמן והחבר  . ד

 , לרבות הוראות והנחיות בנושא בטיחות ובטחון, גם אם ניתנו במישרין ע"י אחר.ההתאחדות

)לרבות ביגוד רשמי של הנבחרת ו/או נבחרת חייב לשמור על הציוד הנמסר לו החבר  . ה

 .כן כאשר יידרש לעשות ,ולהחזירוההתאחדות( 

הנבחרת ועל  חייבים לשמור על מעמדה הייצוגי שלחבר נבחרת ובעל תפקיד בנבחרת  . ו

 . בנבחרת ייצוגית בעל תפקיד/התנהגות ההולמת את מעמדם כחבר נבחרת

חבר נבחרת חייב למלא אחר ההוראות הניתנות לו ע"י בעל תפקיד בעת היותו באימון ו/או  ז. 

 בתחרות.

עלי תפקידים ללא אישור חבר נבחרת לא יתראיין באמצעי תקשורת כלשהו ביחס לדעתו על ב ח.

הגורמים האחראים עליו. אין בכך כדי למנוע מחבר נבחרת להתראיין בעניינים הנוגעים 

 למעשיו שלו. 
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בחו"ל לאחר שובה של הנבחרת ארצה, אלא אם קיבל  רלהישאחבר נבחרת לא יהיה רשאי  ט.

 אישור לכך מראש מהנהלת ההתאחדות.

למטרת רווח עם קלעים אחרים ולא יעסוק ברכישת  חבר נבחרת לא יקיים עסקים מסחריים י.

 ציוד למטרות רווח בעת היותו במשלחת רשמית.

י דיני "לרבות הימורים המותרים עפ, מכל מין וסוג שהוא, בהימוריםחבר נבחרת לא ישתתף  יא.

, כל עוד הוא מייצג את ההתאחדות ו/או את המדינה ובזמנים שהוא התקיימו המקום שבו

 ין בכך כדי להטיל חובה זו על חבר נבחרת בזמנו החופשי בארץ.עושה זאת. א

 חבר נבחרת לא ישתתף ביחסי מין הכרוכים בתשלום. יב.

 . כחלק מהותי ובלתי נפרד מתקנון זה, על כל חבר נבחרת הוראות הקוד האתי יחולו יג.

 

 כויות חבר נבחרתז .3

תבחינים אשר ייקבעו ע"י לקבלת תחמושת ומלגה, על פי הזכאי יהיה חבר נבחרת  . א

 ההתאחדות ומוסדותיה מעת לעת.

חבר הנבחרת יהיה זכאי לקבלת דמי כלכלה בעת היותו בחו"ל בשיעורים שייקבעו מעת לעת  ב.

 ע"י ההנהלה.

 חבר נבחרת יהיה זכאי לביטוח על פי חוק בגין פעילותו בנבחרת. ב.

שיתקיים בארץ, בכפוף לאילוצי  חבר נבחרת יהיה זכאי להיות מוזמן לכל מחנה אימונים ג.

 המטווח והפעילות. תינתן עדיפות לחברי סגל בכיר על פני חברי סגל נמוך.

חבר נבחרת יהיה זכאי להשתתף כאורח בכל תחרות בארץ בה אינו משתתף כמתחרה מן  ד.

, בכפוף להרשמה מראש ולאישור המאמן ובכפוף לאילוצי התחרות. תינתן עדיפות ןהמניי

 בכיר על פני חברי סגל נמוך. לחברי סגל

 

 הרכב הנבחרת .4

 עמדו בקריטריונים שנקבעו ע"י ההתאחדות ומוסדותיה.שמקלעים הנבחרת תורכב  א.

צירופו לנבחרת, אם לדעתו הוא עומד -קלע יוכל לערער בפני הנהלת ההתאחדות על אי ב.

 בקריטריונים שנקבעו. 

 

 המאמןוחובות סמכויות  .5

או כפי  ההתאחדות חתם בינו לביןייוגדרו בחוזה העבודה אשר יהן כפי שסמכויות המאמן  א.

 שייקבע בהסכם זמני לצורך פעילות ספציפית.

בנוסף על האמור לעיל, יהיה המאמן אחראי להכנת תכניות אימונים ותחרויות ואחראי  ב.

 שנקבעו ע"י מנהל הנבחרת ו/או ההתאחדות. םהאירועילהופעת חניכיו לכל 

 יהיה כפוף למנהל הנבחרת.המאמן  ג.

כפי שיורה מנהל הנבחרת ו/או מנכ"ל ההתאחדות, לרבות  עאירוהמאמן יתייצב לכל  ד.

רשמיים, וישיבות הנהלה ו/או ועדה מוועדות  םואירועיאימונים, תחרויות, מסיבות עיתונאים 

 ההנהלה, אם תתבקש נוכחותו.

 

 סמכויות וחובות בעלי תפקידים  .6

היה נציגה היחיד של ההתאחדות בכל הקשור לייצוג ההתאחדות במסגרת ראש המשלחת י א.

המשלחת במקום התחרויות ולהחלטות לגבי התנהלות הנבחרת וחבריה, לרבות ענייני 

 משמעת וסדר. בעניינים מקצועיים יפעל ראש המשלחת תוך תיאום עם המאמנים.
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חרת מתחרות חבר נבלראש המשלחת תהיה סמכות להחליט באופן מיידי על השעיית  ב.

בנסיבות, בהן עבר לכאורה עבירה חמורה על תקנון המשמעת של ההתאחדות שיש בה פגיעה 

של ממש, מהמשך התחרויות בהן הוא אמור להשתתף. במקרה זה ימסור ראש המשלחת 

דיווח על כך באופן מיידי למנכ"ל ההתאחדות ו/או ליו"ר ההתאחדות, אשר יעדכן את חברי 

ש המשלחת יהיה אחראי כלפי ההתאחדות לניהול כל העניינים רא ההנהלה על כך. ג.

הכספיים של המשלחת, לרבות מסירת דו"ח כספי בכתב להנהלת ההתאחדות ו/או לוועדת 

 הכספים של ההתאחדות.

 ראש המשלחת יהיה אחראי כלפי ההתאחדות וכל גוף אחר בארץ להתנהלות המשלחת. ד.

בהם משתתפים חברי הנבחרת,  םהאירועיד בכל ראש המשלחת אחראי לנוכחות בעל תפקי ה.

 לרבות אימונים ותחרויות.

ראש המשלחת אחראי לגבי מקום המצאם של חברי הנבחרת. אין בכך כדי למנוע מראש  ו.

המשלחת לאפשר לחברי הנבחרת לשוטט כאוות נפשם בזמנם החופשי )בכפוף להוראות 

 והוראות ראש המשלחת(.  ןהביטחו

ראי למסור דו"ח כולל בכתב לגבי התנהלות הנבחרת בתחרות בה שימש ראש המשלחת אח ז.

בתור ראש משלחת. דו"חות ראש המשלחת יימסרו תוך עשרה ימים מחזרת הנבחרת לארץ 

 מהתחרות.

ראש המשלחת מוסמך להאציל מתפקידיו לבעלי תפקידים אחרים במשלחת, אולם האחריות  ח.

 שהואצלו תחול גם עליו. למעשיהם ופעולות שיעשו במסגרת הסמכויות

עסקים מסחריים למטרת רווח עם חברי נבחרת. אין בכך בעל תפקיד לא ינהל בכל אופן שהוא  ט.

כדי למנוע מבעל תפקיד לתווך בין חברי נבחרת לבין יצרן ו/או סוחר כדי להשיג לחבר 

הנבחרת ציוד במחיר מוזל; ובלבד שבעל התפקיד לא יקבל טובת הנאה או רווח אישי 

 כתוצאה מכך.

י דיני "לרבות הימורים המותרים עפ, מכל מין וסוג שהוא, בהימוריםבעל תפקיד לא ישתתף  י.

 , כל עוד הוא ממלא תפקיד ובזמן היותו בתפקיד.התקיימו המקום שבו

 בעל תפקיד לא ישתתף ביחסי מין הכרוכים בתשלום. .2

 

 

 הנבחרת  סמכויות מנהל .7

, בשיתוף פעולה עם מנכ"ל ם הארגוניים הקשורים בנבחרתהמנהל יטפל בכל הענייני . א

 ההתאחדות.

 הנבחרת יהיה כפוף להנהלה, באמצעות ועדת הספורט.מנהל  . ב

 

 עבירות ועונשים .8

ו/או מהוראות תקנון  חבר נבחרת ובעל תפקיד בנבחרת אשר יפרו הוראה מהוראות תקנון זה א.

ועדת בפני  יובאו לדיןתיקה של הנבחרת, המשמעת של ההתאחדות ו/או מהוראות תקנון הא

צפויים לאחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון  ויהיו, המשמעת של ההתאחדות

 . המשמעת

 על הדיונים בפני ועדת המשמעת יחול האמור בתקנון המשמעת. ב.

. 

 

 תחולה ושינויים, תוקף .9
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 .2..2.22.2תקנון זה אושר בישיבת הנהלת ההתאחדות מיום  . א

באתר האינטרנט של עם פרסומו וכל שינוי לתקנון זה מייד תחולת תוקפו של תקנון זה  . ב

 .התאחדותההתאחדות ומשלוחו בדואר למועדונים החברים ב

, ובלבד שלאף שינוי לא הנהלת התאחדות רשאית להחליט ברוב רגיל על שינויים בתקנון זה . ג

הלה בה יוחלט על שינוי בתקנון תימסר יהיה תוקף רטרואקטיבי ובלבד שלפני ישיבת ההנ

 הודעה לכל חברי ההנהלה על ההצעה לשנות מהוראות התקנון.

הוראות תקנון זה והקוד האתי באים בהשלמה להוראות תקנון ההתאחדות ותקנון המשמעת  ד.

שלה ולא במקומם. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות תקנון ההתאחדות לבין הוראות 

 נה הוראות תקנון ההתאחדות.תגבר -תקנון זה 

 

 

 הקוד האתי

 

 תחולה .1

וכל ההגדרות בו חלות גם על הקוד נבחרת החלק בלתי נפרד מתקנון מהווה הקוד האתי  א.

 האתי.

 .כהגדרתם בתקנון, חבר נבחרת ועל בעל תפקיד בנבחרתחל על הקוד האתי  ב.

 

 מבוא .2

בהתנהלו . מובהקים יים ותרבותייםתחרותי בעל היבטים חברתספורט הוא  ספורט הקליעה א.

מעודד שיתוף פעולה והחיים החברתיים  מעשיר אתנת, הספורט פי הכללים של תחרות הוג-על

 .ומדינות, מועדונים ואחווה בין יחידים

המחייבת , ומוסרית מגמתו של הקוד האתי למסד עקרונות להתנהגות הולמת מבחינה ערכית ב.

 .תפקידים בנבחרת מאמנים ובעלי : ספורטאים,את כל הנוגעים בדבר

 

 חבר הנבחרת כדמות לחיקוי .3

ם צעירים קלעינוער ול במיוחד לבני, על חבר נבחרת להיות ער לעובדת היותו מודל לחיקוי

חבר נבחרת , אי לכך. הספורט שלהמוסדות ואת  מדינת ישראלולעובדת היותו מייצג את 

, התנהגות ההולמת את מעמדו כחבר נבחרתהנבחרת ועל  חייב לשמור על מעמדה הייצוגי של

 .בה יימנה על סגל הנבחרת בכל תקופה

 

 אתית של חבר נבחרת התנהגות  .4

המחייבים התנהגות ברוח  תוך שימת לב לכללים, חבר נבחרת ימצה את יכולתו הספורטיבית א.

 .בסתירה לרוח הספורט ממעשים העומדים תוהימנעוספורטיבית 

, ערכית ומוסרית, ציבורית בדרך הולמת את מעמדו כדמות, בכל מקום, ינהג, חבר נבחרת ב.

קהל הצופים , עיתונאיםבעלי תפקידים באימון ובתחרות,  כלפי ובכלל זה יחס נאות

 ספורטאים ובעלי תפקידים ממדינות אחרות.ו

 .חבר נבחרת יימנע מכל פגיעה בתדמיתה וערכיה של מדינת ישראל ג.

 

 תפקיד  התנהגות אתית של בעל .5
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ויימנע מכל פגיעה בערכיה של  בעל תפקיד ינהג בדרך ההולמת את מעמדו כדמות ציבורית א.

 .מדינת ישראל

וישמש להם מודל להתנהגות  דוינהג בהם בכב כל חברי הנבחרת,בעל תפקיד יכבד את רגישות  ב.

, ונאיםעיתבעלי תפקידים באימון ובתחרות,  כלפי ובכלל זה יחס נאות, ראויה וספורטיבית

 ספורטאים ובעלי תפקידים ממדינות אחרות.קהל הצופים ו

 בעל תפקיד יעשה כמיטב יכולתו לעזור לחברי הנבחרת להגיע למיצוי יכולתם הספורטיביות. ג.

 בעל תפקיד יימנע ממצב של ניגוד עניינים אפשרי, לרבות יחסים אינטימיים עם חברי נבחרת. ד.

ת להנהלת ההתאחדות על כל מצב של ניגוד עניינים אפשרי בעל תפקיד בנבחרת ידווח מיידי ה.

 בו במסגרת תפקידו. אלהימצאשר לדעתו הוא נמצא או עלול 

 

 אכיפת הקוד האתי .6

 הנבחרת ותקנון המשמעת. אכיפת הקוד האתי תעשה בהתאם לקבוע בתקנון

 


