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איגרת למאמנים

מניעת הטרדה מינית
וקידום מוגנות בספורט
#Safe sport

מאמנים ומאמנות יקרים,

גם השנה שמנו על סדר היום האולימפי בישראל את נושא המוגנות בספורט .אנו מחויבים לנושא ונמשיך לחתור על
מנת להבטיח מרחב אימון ותחרות מכבדים יותר ובטוחים יותר עבור הספורטאיות והספורטאים כאחד!
לכם המאמנים תפקיד חשוב בקידום המוגנות בכל המועדונים והתחרויות בארץ ובעולם.
לצערנו ,לאחרונה הוגשו  5תלונות חמורות כלפי מאמנים – שתיים מהן הוגשו ישירות למשטרת ישראל .אחד הודח
מתפקידו טרום המשחקים האולימפיים ושתיים נמצאות בימים אלה עדיין בבדיקה.
נוכח פגיעות-היתר הייחודית הקיימת בעולם הספורט ,אנו רואים בחומרה רבה כל מערכת יחסים המתאפיינת ביחסי-
כוח קיצוניים במסגרת שבה לספורטאי/ת יש קושי עצום בפירוש המעשים ,בהבנת חומרתם ,בהבעת התנגדות אליהם
ובחשיפתם.
אלימות פיזית ,אלימות מילולית ,התעללות נפשית ,תקיפה מינית ועוד דרכים וצורות נוספות של פגיעה כלפי
ספורטאים/יות בכל הגילים הינן עבירות חמורות ,בחלקן פליליות אשר עונש בצידן ופגיעה כלכלית.

להלן עשרה היגדים המתחייבים מעצם תפקידכם/ן החשוב והרגיש כאחד .נהגו בהם כמצפן מתווה דרך:
 .1ממשו את זכויותיהם של הספורטאים/יות שלכם ללא הבחנה מגדרית וכבדו אותם ואת צרכיהם
 .2דעו את גבולות הסמכות שלכם והכירו על בוריו את התקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט של הוועד
האולימפי בישראל תוך מימוש מלוא אחריותכם כמאמנים
 .3היו בהתנהגותכם ובעשייתכם מודל ומופת לאחרים בכלל ולספורטאים/יות בפרט
 .4התריעו והודיעו לגורמים הרלבנטים על סימנים של הטרדה מינית ופגיעה במוגנות – התעללות והתנהגות שאינם
הולמים ,שינוי קיצוני בהתנהגות ,בעיות משמעת בלתי מוכרות ,נטישת הענף
 .5כל מקרה של פגיעה בקטינים :הטרדה מינית ופגיעה במוגנות בקרב הצוות שלכם ו/או הספורטאים/יות מחייבים
פנייה למשטרת ישראל ומעורבות ההורים
 .6אל תבקשו מספורטאים/יות ללכת אתכם לבד למקומות פרטיים (ביתכם/חדר במלון וכיוצ"ב) אל תיכנסו למקומות
פרטיים שלהם (ביתם/חדרם) ואל תחרגו מגבולות מסגרות האימון המתחייבות והמקובלות
 .7אל תלחצו או תעודדו או תרמזו לספורטאים/יות לעשות שום דבר בעל אופי מיני ואל תפעילו עליהם וכלפיהם
לחץ או אלימות שחורגים מאתיקת הספורט והוראות התקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט
 .8תפעלו במיידי אם אחרים מתנהגים בצורה שאינה הולמת ואשר חורגת מהתקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט
 .9תפעלו עם הצוות שלכם ועם עמיתיכם בתוך גבולות הגיוניים ,סבירים ומקובלים
 .10אם יש לכם ספק אין ספק! התייעצו עם הגורמים המוסמכים

בכל מקרה של הטרדה מינית ו/או התנהגות אסורה כמפורט מעלה את.ה יכולים לפנות
לממונה על הטרדות מיניות ומוגנות בוועד האולימפי בישראל https://bit.ly/3ppxd9S

הקו החם של אירגוני הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:
 :1202נשים |  :1203גברים
*האיגרת כתובה בלשון רבים אך פונה לנשים וגברים כאחד

