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 פרסום דיגיטלי באתר

 

 הוועד האולימפי בישראל –בספורט תוהטרדה מינית ומוגנ

 

 מה נעשה עד כאן?
 

 מדיניות ותרבות הארגון
 

 ( ביססנו תפקידיה: 7.2.18עם הקמת הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל .) הוגדרו החזון
ובכללם תפקידי הממונה למניעת הטרדה מינית ומוגנות של הוועד האולימפי  ותעודת הזהות שלנו

  בישראל.
 ט בישראל. נכתב ופורסם התקנון למניעת הטרדה מינית וקידום המוגנות בספורט לראשונה בספור

 (. 15.4.18התקנון אושר ע"י הנהלת הוועד האולימפי בישראל )

  למניעת הטרדות מיניות וקידום המוגנות בספורט בוועד הראשונה ממונה כמונתה שלומית ניר טור

(, שהוכשרה והוסמכה לתפקיד במרכז הישראלי לכבוד 10.2020 -15.4.18האולימפי בישראל )

שהוכשרה במרכז הסיוע לנפגעות  2021אוקטובר  -2020אוקטובר . ורד בוסקילה מונתה בהאדם 

 תקיפה מינית

 

  בפעולת הוועד האולימפי בישראל לקידום  מנחהערכי ונורמטיבי מסמך כנכתבה האמנה לשוויון מגדרי
( אשר 10.6.18) . אשר אושרה ע"י האסיפה הכללית והנהלת הוועד האולימפי בישראלהשוויון המגדרי

 אחד מסעיפיו סביבה בטוחה ומוגנת לספורטאים.
 

 ידי הנהלת הוועד האולימפי בישראל, התכנית האסטרטגית והתקינה המגדרית  -נכתבה ואושרה על
 המתייחסת גם להטרדה מינית ומוגנות 2020-2024כמצפן להטמעת השוויון המגדרי 

  האולימפי בישראל בה ניתן לקרוא ולהוריד את כלל נפתחה "לשונית" שוויון מגדרי באתר הוועד
 הפרסומים ובהם הפרסומים בנושא הטרדה מינית ומוגנות בספורט.

 

 חינוך ומודעות 
 

  (, ששמה14.5.19הבינלאומית הראשונה לספורט ומגדר בוועד האולימפי בישראל )הוועידה קיימנו את 
 המודעות לקידום השוויון בין המינים בספורטבספורט על מנת להעלות את של נשים זרקור על האתגרים 

  ומוגנות הספורטאים. 
  פורמט משותף של הוועד האולימפי והמכללה האקדמית בווינגייט, אחד מתוך ששת  –האולפן האולימפי

 הפאנלים היה בנושא מוגנות בספורט
  בנושא של פרופ' נכתב במשותף ספר מאמרים בנושא ספורט ומגדר בשיתוף מכללת וינגייט ובו מאמר

 יפעת ביטון
 

 הטמעת הנושא כלפי האיגודים

 ( 2020, 2018נערכו שתי השתלמויות בנושא הטרדה מינית ומוגנות למנכ"לים) 
במרכזים ובאיגודים תחת הוועד האולימפי למנכ"לים הוצג מודל ההטמעה  משפטית,השתלמות 

התקנון ועיקריו, ברה והדרכה. הקורא לאימוץ התקנון, מינוי ממונה, הסמכתה וקיום הס בישראל

הועברו לאיגודים כמודל לכתיבת תקנוניהם כמו גם איגרת  לספורטאיות ופלקט עיקרי התקנון למניעת 

 הט.מ ומוגנות. 

  תוכנית עומק לנושא מוגנות באמצעות הקרן האולימפית לפיתוח הוועד האולימפי בישראל סייע כספית
 הטמעה באיגודים אחריםבאיגוד ההתעמלות שאמור להוות מודל 
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 קידום תהליכים

 

  הח"מ קיימה פגישה אישית עם יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה עודד פורר בנושא המוגנות ותקצוב
 שוויוני לספורט הנשים והשתתפה בוועדה לקידום מעמד האישה לעניין זה.

  למניעת הטרדה מינית העברנו עמדתנו הכתובה למשרד המשפטים בנוגע לחשיבות החלת החוק
 באמצעות שאלון מקוון שהפיצו ומוגנות בספורט

 הממונה למניעת הטרדות מיניות בוועד האולימפי בישראל והח"מ השתתפו בדיונים שהובילה יעל ארד- 
יו"ר הוועדה המקצועית וחברת הנהלת הוועד האולימפי בנושא המוגנות בספורט והעלאת הנושא לסדר 

 היום הציבורי
 בשולחנות עגולים של מנהל הספורט והאיחוד האירופי בנושא מוגנות לילדים בספורט השתתפות 

 

 סיוע במחקרים

  הוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי סייעו לחוקרות : ד"ר שלומית גיא במחקרה בנושא מוגנות
 ילדים וילדות בספורט התחרותי וד"ר רונה להפיץ את השאלונים לספורטאים 

 

 וטיפול בתלונות תהליכי ברור 

 

  בירור תלונה בוועד האולימפי בישראלוסדר פעולות לנוהל הוגדר  

  פניות שטופלו ע"י האיגודים בסיוענו 3מאז הקמת הוועדה הובאו לשולחננו 

 לאן פנינו?              

 בוועד האולימפי בישראל כתיבת תכנית עבודה ופעולה בנושא מוגנות בספורט 
  המאוגדים תחת הוועד האולימפי  תכניות ואמצעים לקידום מוגנות באיגודים האולימפייםעל להמליץ

 בישראל
 בוועד האולימפי בישראל השתלמויות באמצעים טכנולוגים מתקדמים לקיים הדרכות, הסברות, -חינוך 
 ח כלי בקרה ודיווח להבטחת המוגנות לספורטאים באיגודים/מרכזים המאוגדים תחת הוועד ותיפסייע בל

 האולימפי בישראל
 קורס מוגנות של ה לבצע הסמכת- IOC הוועד של  בספורטלמניעת הטרדה מינית ומוגנות  לממונה

 האולימפי בישראל

  שלמי תודה            

  ועד האולימפי ובאיגודים שנים פוריות וחשובות בעיצוב והטמעת הנושא בו 3לשלומית ניר טור על
 2020אותה באוקטובר לורד בוסקילה, שהחליפה כמו גם 

 ברכת הצלחה          

  2022ללימור מזרחי שתכנס לתפקידה בינואר  
 

 

  ספורט בטוח ומוגן, רכהבב

   סוזי יוגב

 יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי

 

  לקישור: ולקריאה והורדת תכנים היכנס       *
    http://bit.ly/2UObtU9 

     

http://bit.ly/2UObtU9
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