
מטרידים אותך? פוגעים בך?

זה מטריד אותנו!
הוועד האולימפי בישראל והממונה למניעת הטרדות מיניות וקידום מוגנות בספורט רואים בחומרה 

כל מקרה של הטרדה מינית, בריונות והתעמרות, ובכללן כל התנהגות אסורה, המפרה את זכויות 

האדם שלך כספורטאית או כעובדת/מתנדבת בוועד האולימפי בישראל ופוגעים בצורה משמעותית 

בכבודך, בריאותך, ביטחונך ובערך השוויון בין המינים. 

התקנון המלא למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט ניתן לקריאה והורדה באתר האינטרנט של 

https://bit.ly/3C4o9gs :הוועד האולימפי בישראל

עיקריו המובאים לך באיגרת זו, מפורסמים גם בוועד האולימפי בישראל ובמבואת היחידה לספורט 

הישגי.

מהי הטרדה מינית והתנהגויות אסורות:

התנהגות בעלת אופי מיני שאינה רצויה לאחד הצדדים, לרבות כל אחת מההתנהגויות הבאות:  “הטרדה מינית“ 
סחיטת לביצוע מעשה מיני;   )1(  

מעשה מגונה, לרבות  נגיעות, ליטופים, חיבוקים, נשיקות, חשיפה פיזית, בניגוד לרצונך;   )2(  

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני בניגוד לרצונך;  )3(  

התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותך בניגוד לרצונך;  )4(  

הערות משפילות  לרבות  המינית,  לנטייה  או  למיניות  למין,  או משפילה  מבזה  התייחסות   )5(  

)אף אם נאמרו באופן חד פעמי( בקשר למגדרך, לאופן שבו את מפגינה מיניות או לנטייתך 

המינית.

איסור פרסום חומרים, תצלום, סרט או הקלטה שלך, המתמקד במיניותך ועלול להשפילך,   )6(  

בניגוד להסכמתך.

כל כפייה של מעשה בעל אופי מיני בכל דרגות החומרה. “תקיפה מינית“ 

התנהגות כלפיך כפרט או בקבוצה המערבת התנהגות בעל אופי מיני, בין שההתנהגות הינה   “התעללות 
מילולית, או פיזית, המבוססת על ניצול לרעה של כוח ואמון.  מינית“ 

דפוס של התנהגות מכוונת לרוב ללא מגע, שיש לה פוטנציאל לגרום  לך נזק רגשי או    “התנהגות רגשית 
נפשי, לרבות על רקע דימוי גוף ודימוי עצמי שלילי ובעייתי.  שאינה הולמת“ 

כל מגע פיזי או איום במגע פיזי, אשר גורם במכוון או שיש בו פוטנציאל לגרום לך   “התנהגות פיזית 
נזק גוף או פגיעה גופנית. לרבות התעמרות ו“זובור“. שאינה הולמת“ 

נפגעת? 
יש לך 

למי לפנות!

 בכל מקרה של הטרדה מינית ו/או התנהגות אסורה כמפורט מעלה את יכולה לפנות 
לממונה על הטרדות מיניות בוועד האולימפי בישראל, הגב‘ לימור מזרחי 

 https://bit.ly/3ppxd9S או באתר limormiz7@gmail.com-בטלפון: 052-6207707 ו/או בכתב ל

הקו החם של אירגוני הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:
קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית   1202: נשים | 1203: גברים

*האיגרת כתובה בלשון אישה אך פונה לנשים וגברים כאחד

https://bit.ly/3C4o9gs
https://bit.ly/3ppxd9S

