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הקוד האתי של ההתאחדות
מבוא
מטרתו של קוד אתי זה היא לסמן גבולות גיזרה לשיח ולהתנהלות ולקבוע
עקרונות של מותר ושל אסור ,של מתקבל ושלל לא מתקבל וזאת בכל פעילות
שהיא בעולם הכלבני.
בבסיסו של קוד זה פועמים שני היבטים:
האחד מדבר על הדרך .לא הנושא מעיניינו ,לא מהות הוויכוח ,לא אי
ההסכמה ולא צידקת או טעות הטוען ,אלא הדרך .בכל אי הסכמה ,בכל
מאבק פוליטי ,בכל ויכוח ,בכל היבטיו של ספורט זה ,בכל צעד בגידול
ובקריירה כלבנית ,נדרשים להליכה בדרך ספורטיבית ,אנושית ,ראויה
והגונה.
בהיבט זה מודגש מקומם של נושאי התפקידים הנימצאים בלב צמתים
חשובים .צמתים של עשייה או החלטות ולפיכך עומדים כמטרה לביקורת
ולוויכוח .ממטרות קוד זה היא להגן ולהדגיש את כבודם.
כן מצוי ,במרכזו של היבט זה ,הכלב כשותף לעשייה ולדרך.

לפיכך קובע קוד זה כי:
.2
א .בכל התרחשות שהיא ,בין אם היא פיסית ובין אם היא וירטואלית וזאת בכל
מישור של העולם הכלבני ,תתקיים בדרך מכבדת ומכובדת ,ספורטיבית
והוגנת .דרישה זו מקיפה את כל זוויות הפעילות הכלבנית הן זו שבין אדם
לחברו והן זו שבין האדם לכלב.
ב .התנהלות הגונה ויישרת דרך הינה תמרור חובה בכל מצב.
ג .אלימות ובריונות ,פיסית ומילולית ,בכל אמצעי שהוא ,הינה קו אדום שאין
לחצותו
ד .כיבוד העומדים בצמתי העשייה הכלבנית ,נבחרי ציבור ,ממונים ושופטים,
הינה חובה.
ה .בריאותו הפיסית וחוסנו הנפשי של הכלב אינם ניתנים לפשרה וחובה
לשמרם בכל מקרה.
ו .מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות ,המעוגנות בתקנונה ,הן מאבני
היסוד וחובה על כל פרט לפעול על פיהן ובשום אופן שלא כנגדם.
ז .בהמשכו של סעיף ו' שלהלן מדגיש קוד זה את העמידה על אחד מעמודי
התווך של ההתאחדות והוא מושג ה"כלב הגזעי" .על כל אחד מהחברים
בחוגי ומועדוני ההתאחדות לשים ידם על האיסור המוחלט לגדל ,לתווך
ולמכור מסחרית כלב "גזעי ללא תעודות".
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ההיבט השני ,העומד אל מולו ההיבט הראשון ,מכוון אל העשה ואל האל
תעשה .עיקרו מחד מקבץ עקרונות שנקבעו בתקנון ההתאחדות ובנהלים
השונים המתלווים אליו .מאידך מציב הוא אבני דרך להתנהגותו של כל אדם
בכל היבט או תחום שאינם מכוסים ישירות על ידי סעיפי התקנונים
והנהלים.

לפיכך קובע קוד זה כי:
מכלול הדרישות והעקרונות שנקבעו בתקנוני ונהלי ההתאחדות השונים
ואשר בבסיסם נקבעה אמירה אתית ,הינם חלק בלתי נפרד מקוד זה
וההתייחסות אליהם תהיה בהתאם.
תקנות מגוונות אלו מייצגות את הדרישה להתנהלות הוגנת וראויה בין כל
המשתתפים בזירה הכלבנית ,בעלי כלבים ,מגדלים ,מציגים ,שופטים,
נבחרי ציבור וממונים.
לצד זאת יודגש יחסו של כל פרט אל הכלב ,בכל מישור שהוא ,תהיה זו
מכבדת ומוקירה את רווחתו ובריאותו הפיסית והנפשית של הכלב.
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לצידו של קוד זה תעמוד מערכת אכיפה .מטרתה העליונה היא לשמר את
העיקרון החד משמעי של אפס סובלנות לאלימות .מילולית או פיסית ובכל
אפיק שהוא .עיקרון זה ינחה את העומדים להגנת המערכת על כל מרכיביה
ובניית חומת מגן בפני כל בריונות שהיא.
לשם כך תוקם ,תחת אחריות הנהלת ההתאחדות ,ועדה לאכיפת הקוד האתי
זה על כל מרכיבי המערכת .ועדה זו תקרא הועדה העליונה לקיום הקוד
האתי בהתאחדות
א .הרכב הועדה :הוועדה תימנה  3חברים  -בראש הועדה יעמוד נציג מממונה
מטעם הנהלת ההתאחדות ושהינו חבר הנהלה .לצידו יכהנו נציג נוסף
הממונה מטעם הנהלת ההתאחדות ונציג נוסף הממונה מטעם אחת מוועדות
ההתאחדות השונות (גידול ,תערוכות ,חינוך ,חבר השופטים ,וועדת אכ"ע,
ועדת אגליטי) ,בהתאם לתכני ולמהות הדיון בו דנה הוועדה.
א .1.באחריות הנהלת ההתאחדות להקים ועדה אד הוק ,לכל עתירה שתובא
בפניה.
א .2.מנהלת משרדי ההתאחדות היא מזכירת הועדה
ב .רשאים להגיש לועדה עתירות כל חבר במועדון חבר ,חבר ,מוסד ממוסדות
ההתאחדות ,בעל תפקיד נבחר ,מוסמך או ממונה.
ג .הועדה תדון בכל מקרה שיגיע לשולחנה בנוהל הבא:
ג .1על כל עותר להגיש את כל טענותיו והעדויות התומכות בהן למזכירת הועדה.
ג .2מזכירת הועדה תעביר את החומר לידי נשוא העתירה שלידיו  14יום למתן
תשובתו.
ג .3הועדה תדון בעתירה ע"ס החומר שבידיה ותחליט תוך  30יום האם לקבל
את העתירה לדיון או לדחות את העתירה תוך כדי נימוק בכתב.
ג .4קיבלה הועדה את העתירה ,יקבע מועד לדיון תוך  30יום מיום קבלת החלטה
זו.
ג .5בדיון כל צד יציג בו את טענותיו בליווי עדויות כצרכיו.
ג .6הדיון יתקיים אך ורק בנוכחות חברי הוועדה ,העותר/ים ,נשוא/י העתירה
וכותב פרוטוקול (במידה ויתאפשר).
ג .7רשאי כל צד להציג עדים שנוכחותם תתאפשר רק בעת מתן עדותם והחקירה
הנגדית.
ג .8נדרש כי הדיון יתקיים במועד אחד בלבד.
ג .9הועדה תפרסם את החלטתה בכתב תוך  14יום ממועד הדיון.

ד .סמכויות הענישה של הועדה הן (במצבור או לחוד):
• נזיפה
• התראה (שדינה כעונש על תנאי למשך תקופה מוגבלת)
• הטלת סנקציות (מניעת שירות ו/או השתתפות באירועי ההתאחדות ו/או
החברים) מכל סוג שהו ,ושרלוונטיים לנושא העתירה וזאת לפרק זמן
מקסימלי של שנתיים.
• ביטול תארים שונים הנגזרים מנהלי ההתאחדות.
• העברת העתירה לדיון בבית הדין של ההתאחדות ,תוך כדי נימוק בכתב
והמלצותיה וזאת במידה ורואה הועדה צורך לענישה החמורה מהסמכויות
שנתנו לה בנ"ל
ה.

אגרת דיון בסך שיקבע על ידי הנהלת ההתאחדות תכול על כל מגיש עתירה.
במידה ופסקה הועדה את צדקתו ,תוחזר האגרה במלואה למשלם .במידה
ואין הפסיקה חד משמעית רשאית הועדה להחליט כל החלטה בנושא זה .כל
מוסד ממוסדות ההתאחדות כמו גם כל בעל תפקיד נבחר באסיפה הכללית
של ההתאחדות ,שופט או ממונה באחת מוועדות ההתאחדות ,פטורים
מתשלום אגרה.

