0302300303
פרסום דיגיטלי באתר

הנדון :ריכוז עדכוני הוועדה בנושא מוגנות בספורט
 02להלן עיקרי העדכונים בנושא מוגנות בספורט כפי שהוצגו בתכתובת קבוצתית:
 – 00000303 משרד המשפטים יוצא בהכרזה פומבית לכלל גופי הספורט
בישראל ,לציבור בישראל ובצורה רשמית למנהל הספורט ולוועד האולימפי
בישראל ,להציע רעיונות ופתרונות למניעת הטרדות מיניות בענפי הספורט
ולהגיב להצעות שהועלו ע"י הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת וזאת
כחלק מבחינת משרד המשפטים ,כיצד ניתן למנוע באופן אפקטיבי הטרדות
מיניות בגופי הספורט0
 ארגוני הספורט והציבור הרחב מוזמן על ידי משרד המשפטים להעיר
law-/https://www.tazkirim.gov.il/s 
D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%/item/a093Y00001RdcQbQAJ
D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%-%AA
%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AAD7%91%D7%95%D7%AA-59%%D7%97%D7%
%D7%92%D7%95%D7%A3D7%A8%D7%98-59%%D7%A1%D7%A4%D7%
language=iw?%D7%94%D7%AA

 הוועד האולימפי בישראל הגיש שתי התייחסויות למשרד המשפטים
שעיקרם :הגדרת הסמכות והאחריות של האיגודים לנושא הטיפול
בהטרדות מיניות ומוגנות ,להכליל בחוק יחסי מרות בין מאמן0ת
לספורטאים0יות ,הגדיר בחוק או בתקנות את נושא המוגנות (ביזוי,
השפלה ,פגיעה רגשית ,אלימות פיסית ומילולית ועוד)000
פורסם והובא ע"י לחברי הוועדה ב* :00000303 -החוק למניעת הטרדה מינית יחול
גם על ארגוני ספורט :שחקנים בליגות המקצועיות יחויבו לעבור הדרכה אחת לשנה* שר
המשפטים אבי ניסנקורן ,בתאום עם שר התרבות והספורט חילי טרופר ,מאמצים את
המלצת הוועדה לקידום מעמד האישה בראשות ח"כ עודד פורר בעניין תקנות למניעת
הטרדה מינית בקרב ספורטאים 0בעקבות דיון הוועדה החליט השר ניסנקורן לתקן את
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובת המעסיק) ,התשנ"ח  ,2000על ידי הרחבת החובות
המוטלות על ארגוני ספורט וליגות מקצועיות לרבות החובה לערוך הדרכות בנושא מניעת
הטרדה מינית אחת לשנה 0שר המשפטים אבי ניסנקורן" :כמו בכל תחומי העיסוק ,גם
בספורט ,אנו מחויבים להיאבק למיגור תופעות פוגעניות של הטרדות מיניות 0החלטתי
לאמץ את המלצת הוועדה לקידום מעמד האישה ,לפעול להגברת חובת ארגוני הספורט
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בנושא החשוב הזה ,ובכך לעודד תרבות ספורט בסביבה מוגנת ונוחה לכל ספורטאי
וספורטאית" 0שר התרבות והספורט חילי טרופר" :האחריות שלנו היא למנוע הטרדות
מיניות בכלל ובספורט בפרט 0אני ר ואה ערך גדול בפעולה בענין ושמח על ההחלטה
המשותפת לאמץ את המלצת הוועדה לקידום מעמד האישה ובכך למגר את התופעה
ולהגן על ספורטאים וספורטאיות 0בתפקידי כשר הספורט אמשיך להיאבק על נושא
מניעת הטרדות מיניות בכל דרך ואפעל ככל יכולתי כדי שתופעות מסוג זה יטופלו בצורה
המיטבית" 0יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ח"כ עודד פורר" :אני מברך את השר
ניסנקורן על שהרים את הכפפה ויחיל את התקנות גם על קבוצות ואיגודי ספורט 0חשוב
לפעול למניעת אירועי הטרדות מיניות ,כל השקעה במניעה ,הדרכה וחינוך תציל נפשות0
הוועדה תאשר את התקנות החדשות ברגע שיועברו אלינו באופן מיידי"0
בקשת הח"מ מחברי הוועדה ( : )00000303להתייחס לנוסח הסופי טרם שינוי החוק0
מבקשת עיונכם המדוקדק 0הערות להעביר עד יום ראשון0 60000303 ,
הפורום עודכן שהוועד האולימפי בישראל ברך את שר הספורט חילי טרופר ושר
המשפטים אבי ניסנקורן על החלטתם החשובה לאמץ את המלצת הוועדה לקידום מעמד
האישה בכנסת בראשות עודד פורר בעניין התקנות למניעת הטרדה מינית בקרב
ספורטאים ,ולהחיל את החוק למניעת הטרדה מינית גם על ארגוני הספורט לרבות
החובה לערוך הדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית ומוגנות אחת לשנה0
אנו נמשיך לפעול למימוש אחריותנו לאפשר לספורטאים והספורטאיות סביבת אימון
ותחרות מוגנים0

פגישת הח"מ עם ח"כ עודד פורר יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת
המטרה להעלות בפניו את כל הסוגיות המגדריות המחייבות טיפול וקידום0
השתתפות הח"מ בישיבת הוועדה הועדה לקידום מעמד האישה בכנסת שעניינה
הסדרת החוק להטרדה מינית0
 – 2002300303חברי הוועדה עודכנו ,שבתום  0שנות כהונה כממונה להטרדות
מיניות ומוגנות בספורט ,שלומית ניר טור ביקשה לסיים את תפקידה 0הנהלת
הוועד האולימפי בישראל מינתה במקומה את ורד בוסקילה לתפקיד זה0
תודה והוקרה -אנו מבקשים להודות לשלומית על תקופת עשיה חלוצית,
משמעותית וחשובה בה עוצב ומוסד התפקיד ונעשו פעולות חשובות להטמעת
מניעת ההטרדה המינית והמוגנות באיגודים 0שלומית תמשיך להשפיע כחברת
הוועדה לשוויון מגדרי0
 - 0002300303עדכון מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת כפי שפורסם
ע"י דוברות הכנסת (הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי):
"*אושר :גופי ספורט יחויבו בהכשרות והדרכות מוגברות למניעת הטרדה מינית; קפטן
נבחרת ישראל בכדורסל :לא אשלח את בתי להתאמן*
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת אישרה היום תקנות המחייבות
גופי ספורט לקיים הכשרות והדרכות *מוגברות* למניעת הטרדה מינית לספורטאים ,שופטי
ספורט ,מאמנים ,מטפלים ונותני שירותים 0את התקנות יזם יו"ר הוועדה ,ח"כ עודד פורר,
והן ייכנסו לתוקף תוך חצי שנה0
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כל גוף ספורט ועוסק בספורט מאורגן ונתמך על ידי המדינה יחויב בהדרכות 0החובה תחול
*גם על מתאמנים קטינים* מגיל  20ומעלה ,אולם בגילאים  20עד  26תתקיים ההדרכה רק
באישור הורים 0שר התרבות והספורט חילי טרופר הודיע כי *גוף ספורט שלא ידווח כנדרש
על קיום ההדרכות ,לא ייתמך* עוד כספית על ידי המדינה0
פעולות ההדרכה וההסברה יתקיימו *אחת לשנה לפחות ,יותאמו לענף הספורט* ויכללו
מידע על זיהוי מצבי הטרדה מינית או התנכלות המאפיינים את תחום הספורט ודרכים
למניעתם 0בנוסף הוחלט להעמיק את הכשרות האחראיות על מניעת הטרדה מינית בגופי
ספורט 0שר המשפטים אבי ניסנקורן אמר בדיון כי משרד המשפטים יקבע את התכנים ואת
זהות המנחים0
סמנכ"ל הוועד האולימפי בישראל ,ורד בוסקילה ,ציינה כי אחת מכל  0שחקניות ספורט
עוברת הטרדה מינית ,ו 60% -מההטרדות הן סביב מגדר וזהות מינית0
קפטן נבחרת ישראל בכדורסל נשים ,יערה יצחקי ,אמרה בדיון" :לא אשלח את בתי
להתאמן בכדורסל ,אחרי שראיתי מה קורה בענף 0זה פשוט מזעזע 0שחקניות צעירות רבות
באות לדבר איתי 0לא יאומן כמה השפעה יש למאמנים ולמאמנות"0
ליה אלבז ,ספורטאית ובעלת מכון כושר" :גם אני נפגעתי בתור ספורטאית 0התקנות האלה
נורא חשובות 0בתקופת הקורונה ,כשנשים מתאמנות בחוץ ,נושא הפגיעות המיניות פרוץ
אפילו יותר 0הרחוב הוא לא מרחב מוגן" 0
יו"ר הוועדה ,ח"כ עודד פורר" :כולנו רוצים לשלוח את ילדינו למקומות בטוחים ,וסוף סוף
חובות נוספים מוטלים על גופי הספורט בארץ 0לאור פרשיית הכדורגלנים והקטינות ,אני
מבהיר שגם שחקנים יעברו הדרכות"0
מנכ"ל הלובי למלחמה באלימות מינית ,יעל שרר ,קראה להחמיר את הסנקציות על
מטרידים מינית בספורט" :לא ייתכן שמאמן או מטפל שפגע יעזוב את הגוף אליו ישתייך,
אך יעבור לגוף אחר וימשיך לסכן אחרים ,כאילו לא קרה כלום 0מצאו כאן פרצה וצריך
לחסום אותה"0
מנכ"ל איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ,אורית סוליציאנו קראה לחברי
הכנסת לא לאשר את התקנות ,עד אשר ההדרכות יחולו על כלל המתאמנים הקטינים ,ולא
רק מגיל  020בנוסף אמרה" :לבקש רשות מההורים להדרכות בגילאי  20עד  26זה לא
סביר 0כתוצאה מכך עלולים הורים המשתייכים לחברות מסורתיות לא לשלוח את הבנות
לאימוני ספורט כלל"0

בברכת בריאות איתנה
סוזי יוגב
יו"ר הוועדה
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