
 
____________________________________________________________________ 

 

 Code for officials -קוד התנהגות לשופטי טניס שולחן 

 

איגוד טניס השולחן יחולו על כלל , תקנון ועדת ליגה וגביע ותקנוני קוד התנהגות זה .1

עתי והרחקת השופטים בישראל. אי עמידה בקוד האתי תגרור העמדה לדין משמ

 בהתאם להחלטת בית דין משמעתי.השופט/פסילת הסמכתו בהתאם להחלטת 

ועדת ליגה וגביע ולאיגוד  כפופים לועדת השיפוט,בישראל  המוסמכיםהשופטים כלל  .2

 .הטניס שולחן בישראל

ויבים לרמת מקצוענות גבוהה ובכל סוג תחרות מח בכל רמהכל שופטי טניס השולחן  .3

אכוף את כל חוקי טניס השולחן ומשימותיהם בכל ביותר ומחובתם להבין, לציית ול

 תחרות בה הם עובדים.

 על כל השופטים להגיע בזמן אל מקום התחרות ואל המשחקים אליהם שובצו. .4

 על כל השופטים להיות במצב פיזי מספק המאפשר להם למלא את חובותיהם. .5

בכל  אישית והיגיינה הופעה מכובדתים לשמור על רמה גבוהה של נראות, על כל השופט .6

 זמן בו הם נמצאים במקום התחרות או באירוע רשמי של התחרות.

ושמיעה תקינה טבעית או  6/6מתוקנת של לכל השופטים חייבת להיות ראייה טבעית או  .7

 מתוקנת.

 יבטל את שיבוצו ללא סיבה וללא אישור.לעבוד בתחרות מחויב לה ולא  כל שופט שנבחר .8

היות מאושרת ע"י השופט הראשי או אחראי כל בקשה מיוחדת של שופט צריכה ל

 השופטים.

זמן משחק לא ישתמש בטלפון נייד שלא לצרכי המשחק עצמו בלבד ואו לצורך בשופט  .9

 .עדכון תוצאות

על כל השופטים להתייחס ולהתנהג אל כל השחקנים ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים.  .10

ו אינטרס שיוכל להיחשב שופטים לא ישפטו במשחק בו יש להם אינטרס אמיתי א

כאמיתי. שופטים לא יפתחו יחסים אינטימיים עם שחקנים או יפתחו איתם מערכות 

שופטים לדווח על כל ניגוד העל  יחסים אחרות )חבריות, עסקיות או מכל סוג אחר(.

 לאיגוד טניס השולחן בכלל ולשופט ראשי של כל תחרות בפרט. םענייני

על פי דרישות מנהל הספורט )המוסד לבחינת מינויים בספורט(, על השופט לעבור בדיקת  .11

רישום פלילי במשטרה ולחתום על כתב הסכמה לבדיקה של אישור כשירות על פי 

 הכשירות למינוי כשופט.

ולא יפעלו בשום דרך  שופטים לא יתנהגו בצורה מאיימת או פוגענית, מילולית או פיזית, .12

 צוות התחרות והצופים. מאמן, ודתו של שופט אחר, שחקן, להפריע לעב

שופטים לא יפרסמו ברבים, בתקשורת או ברשתות חברתיות תוכן שתוקף או מזלזל  .13

בתחרות, שחקן, שופט אחר, או ארגון רשמי הקשור לטניס שולחן או תוכן שיפגע 

 באינטרס כלכלי של אחד הגופים הנ"ל. 



צהרות לתקשורת שיכולות להיות מודפסות או שופטים לא יתראיינו או יספקו ה .14

 משודרות, אלא באישור השופט הראשי/איגוד טניס השולחן.

ו/או  במקום התחרות שעות התחרות ו/או 12ך משקאות אלכוהוליים לצרו חל איסור .15

 כאשר הם לבושים בביגוד הרשמי.

ופטים, לא רק בתחרות בישראל בה הם ש לשופטים אסור להשתתף בהימורי טניס שולחן .16

בתם לדווח על כל מקרה של חשד ומחו אלא גם בכל תחרות טניס שולחן ברחבי העולם

 כזה. בנוסף, אסור עליהם למסור כל מידע שעלול לתמוך בהימורים.

רה מול גופי טניס השולחן לשיתוף פעולה מלא בכל בדיקה או חקי מחויביםשופטים  .17

 היחידה נגד שימוש בסמים. השונים ו

בה מתמדת לחשוף ולדווח אל האיגוד כל הפרה של קוד התנהגות ע"י שופטים תחת חו .18

 שופט אחר. אי דיווח מהווה הפרה של קוד ההתנהגות.

איגוד טניס השולחן כפוף לאמנה למניעת הטרדות מיניות של הועד האולימפי בישראל  .19

 וכל עבירה בנושא זה תטופל בהתאם להוראות החוק שבנידון.
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