עיקרי התקנון למניעת הטרדה מינית
וקידום מוגנות בספורט
הטרדה מינית בריונות והתעמרות ,הינן התנהגויות אסורות ,המפרות את זכויות האדם של המעורבים והמעורבות
בספורט ופוגעים בצורה משמעותית בכבודם ,בריאותם ,ביטחונם ובשוויון בין המינים.
כל החורג מהוראות התקנון יועמד להליך משמעתי שתוצאותיו יכולות להיות השעיה זמנית ,השעיה קבועה ,שלילת
סמכויות ,פיטורים (ככל שרלוונטי) ,הרחקה מהענף ו/או מפעילות אולימפית ו/או הפניה לרשויות אכיפת החוק.

התנהגות אסורה היא כל אחד מאלה:
“ .1הטרדה מינית“ התנהגות בעלת אופי מיני שאינה רצויה לאחד הצדדים ,לרבות כל אחת מההתנהגויות הבאות:
( )1סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני;
( )2מעשה מגונה ,כלומר מעשה שנועד להשגת סיפוק או ביזוי מיניים ,ואשר נעשה תוך נגיעה או בנוכחותם אך ללא הסכמתם;
( )3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שהאדם הראה שאינו מעוניין בהן; אם יש בין הצדדים יחסי מרות ,והמציע מנצל לרעה את מרותו
גם אם האדם הכפוף לא הראה שאינו מעוניין בהן;
( )4התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם שהראה שאינו מעוניין בהן; אם יש בין הצדדים יחסי מרות ,והמציע מנצל
לרעה את מרותו גם אם האדם הכפוף לא הראה שאינו מעוניין בהן;
( )5התייחסות מבזה או משפילה למין ,למיניות או לנטייה המינית של אדם ,לרבות הערות משפילות (אף אם נאמרו באופן חד פעמי)
בקשר למגדרם ,לאופן שבו הם מפגינים מיניות או לנטיותיהם המיניות וכן פרסום ללא הסכמתם תצלום ,סרט או הקלטה שלהם,
המתמקד במיניותם ועלול להשפילם.

“ .2בריונות“

התנהגות אלימה ,לרבות שימוש בכפייה או אכזריות מתמשכת ,המכוונת להשיג שליטה על משתפים אחרים.

“ .3התעמרות“
(“טרטור“)

התנהגות מאיימת ,משפילה ,פוגעת או מזיקה פיזית.

“ .4התנהגות רגשית התייחסות חוזרת במילים או במעשים לגופו של אדם או ליכולתו הספורטיבית ,שמטרתה
שאינה הולמת“ לפגוע בדימוי או בביטחון העצמי ,או למנוע השתתפות או הצלחה בפעילות ספורטיבית.

“ .5התנהגות פיזית
שאינה הולמת“

כל מגע פיזי או איום במגע פיזי ,אשר גורם במכוון או שיש בו פוטנציאל לגרום לאדם נזק גוף או פגיעה גופנית,
או למנוע השתתפות או הצלחה בפעילות ספורטיבית.

“ .6התנכלות“

פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בתלונה ו/או תביעה על רקע התנהגות אסורה ,הננקטת לרוב לצורך השתקת			-
דיווח על אודות ההתנהגות האסורה או לצורך נקמה במי שחשף אותה או כלפי מי שסייע לנפגע או הנפגעת 			
או העיד לטובתם.

			
			

מהם יחסי מרות בספורט?





יחסי מרות הם יחסים לא שוויוניים (לדוגמה :בין מאמן/נת לספורטאי/ת ,בין מנהל שופט או מפקח לשחקן/שחקנית) ,גם אם
המשתתף או המשתתפת אינם כפופים להם באופן פורמאלי או ישיר.
ניצול יחסי מרות לשם פגיעה מכל סוג אסור.
מעבר לכך ,כל סוג של התנהגות אסורה מצד בעל מרות כלפי משתתף או משתתפת הכפופים לו חמורה במיוחד ,מכיוון שהיא נעשית
תוך ניצול חוסר השוויון המובנה ביניהם.
גם רומן הכולל יחסים מיניים בהסכמה אסור כל עוד קיימים בין הצדדים לו יחסי מרות.

למי פונים ואיך?
יש לדווח על כל מקרה של התנהגות אסורה (גם אם אינו מכוון כלפי המתלונן/המתלוננת)
לממונה על הטרדות מיניות והתנהגויות אסורות ,הוועד האולימפי בישראל,

הגב‘ לימור מזרחי ,בטלפון 052-6207707 :או בכתב לlimormiz7@gmail.com-

לקריאת התקנון והורדתו הכנסו לאתר הוועד האולימפי בישראל,
 ,http://www.olympicsil.co.ilקטגורית שוויון מגדרי וערכים.
מודגש כי התקנון מתייחס לשני המינים

