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  תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות באיגוד לספורט הניווט
 

והספורטאים מאמניו מתנדביו, חבריו, עובדיו, כל של בזכויותיהם מכיר ("האיגוד") בישראל הניווט לספורט               האיגוד
והגנה בקידום ורואה ותומכת, מכבדת בטוחה ספורטיבית מסביבה ליהנות "המשתתפים") (להלן: במסגרתו              הפועלים
לספורט ההכרחיים והמצוינות המנהיגות מטרותיו. להגשמת מהדרכים אחת ונפשם גופם ושלמות בריאותם כבודם,               על

 הניווט מחייבים בין היתר, גם חתירה מתמדת לערכים, ובכלל זה לערכי חברות וכבוד הדדי.

אין המשתתפים, של חייהם ולשיפור וחברתי אישי לפיתוח ההישגי בספורט הגלום המשמעותי הפוטנציאל אף                על
  להתעלם מהעובדה כי הטרדה מינית או התנכלות עשויים להתרחש בעולם הספורט ולגרום לסבל רב.

המשתתפים. של וביטחונם בריאותם בכבודם, משמעותית בצורה לפגוע עשויה להלן, כמתואר אסורה              התנהגות
כלל בקרב וביטחון כבוד של תרבות לפתח גם כמו אלה, מעשים ולמנוע לזהות באחריות נושא האיגוד                  לפיכך,

  המשתתפים.

 תקנון זה חל על כל האיגוד ועל כל המשתתפים (כהגדרתם לעיל) ונועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק והתקנות
  למניעת הטרדה מינית. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק יחולו הוראות החוק.

 עוד מובהר, שתקנון זה מיועד להגנה על בני שני המינים, ולפיכך המונח "משתתף" בתקנון זה, מתייחס הן למשתתף
 והן למשתתפת, וכל שימוש אחר בלשון זכר מכוון לשני בני המינים.

 

 הגדרות:
 

   
לפחד,  "הטרדה" לגרום העשויה פיזית, שאינה ובין פיזית שהיא בין התנהגות, דפוס             כל

הטיה לשקף או עוינת, סביבה ליצור להשפיל, או לפגוע מטרד, או             השפלה
נפשית מוגבלות מיני, ביטוי דת, תרבות, אתני, מוצא גזע, מין, רקע על              מפלה

  או פיזית של המשתתפים.

אחת  "הטרדה מינית" כל לרבות הצדדים, לאחד רצויה שאינה מיני, אופי בעלת            התנהגות
  מההתנהגויות הבאות:

  סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני;(1)
חיבוקים,(2) ליטופים, נגיעות, לרבות בחוק, כהגדרתו מגונה         מעשה

  נשיקות, חשיפה פיזית, בניגוד לרצון אחד הצדדים;
בהצעות(3) מעוניין אינו כי שהראה מי כלפי מיני אופי בעלות חוזרות             הצעות

 אלה;
אינו(4) כי הראה אשר המשתתף במיניות המתמקדות חוזרות          התייחסויות

  מעוניין בהתייחסויות אלה;
לרבות(5) המינית, לנטייה או למיניות למין, משפילה או מבזה           התייחסות

למגדר, בקשר פעמי) חד באופן נאמרו אם (אף משפילות           הערות
 למיניות או לנטייה המינית של אדם;

לפרסום,(6) הסכמתו ללא אדם של הקלטה או סרט תצלום,           פרסום
 המתמקד במיניותו ועלול להשפילו או לבזותו.

 
התנהגות  "התנכלות" רקע על תביעה ו/או בתלונה שמקורה שהוא סוג מכל            פגיעה

שחשף במי נקמה לצורך או ההטרדה השתקת לצורך לרוב הננקטת            אסורה,
שסבל המשתתף כלפי מופנית להיות חייבת אינה הפגיעה          אותה.
העיד או שסייע מי כלפי גם שתופנה ויכול ישיר באופן האסורה             מההתנהגות
בהתנהגות שנקט האדם להיות חייב לא המתנכל כי יובהר המשתתף.            לטובת
עמו העובד עובד או מנהל משפחה, בן חבר, גם להיות יכול והוא              האסורה

 וכיוצא באלה.
 

 איסור הטרדה, הטרדה מינית והתנכלות1.
תקנון1.1. של הפרה ומהוות האיגוד, לערכי מנוגדות בעליל, אסורות הינן התנכלות או מינית הטרדה                הטרדה,

 זה (להלן: "התנהגות אסורה"). 
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מתאימה1.2. משמעתית לפעולה כפוף יהיה הוא אסורה, בהתנהגות מעורב המשתתפים מבין מי שימצא               ככל

קבועה, השעיה זמנית, השעיה לרבות משתתף), אותו כלפי האיגוד לסמכות (בהתאם זה לתקנון               בהתאם
אכיפת לרשויות פניה ו/או מהאיגוד הרחקה שרלוונטי), (ככל פיטורים סמכויות, שלילת משמעתי,              מכתב

 החוק.
  בנסיבות מסוימות ההתנהגות האסורה עשויה להיות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה בנזיקין.1.3.

 
 יחסי מרות2.

לרבות2.1. הנפגע, מהמשתתף יותר בכיר אחד משתתף כאשר למשל שוויוניים, לא יחסים הם מרות                יחסי
מרות בעל מצד מינית הטרדה מרות"). "בעל (להלן: מלווה ו/או מאמן מנהל, הינו הפוגע המשתתף                 כאשר
לבין המרות בעל בין המובנה השוויון חוסר ניצול תוך לעיתים נעשית שהיא מכיוון במיוחד, חמורה                 הינה

  משתתף.
התנגדותו2.2. את להראות צריך אינו המוטרד מרות, יחסי של בנסיבות מינית הטרדה של מעשה                כשמתרחש

במקרה מינית. כהטרדה תיחשב זו שהתנהגות מנת על לעיל כמפורט המיניות להתייחסויות או               להצעות
על מרות יחסי ניצול או הסכמה היעדר להוכיח צורך אין שכן יותר, עוד מחמירות בנסיבות מדובר קטין                   של

 מנת שיחשב להטרדה מינית.
 גם רומן בהסכמה הינו אסור כל עוד קיימים בין הצדדים יחסי מרות. בעל מרות המעוניין לקיים רומן2.3.

 בהסכמה עם משתתף הנתון למרותו חייב ליזום את ניתוק יחסי המרות כבר בתחילת הקשר, ולדווח על
  הקשר ליו"ר האיגוד או לממונה על מניעת הטרדות מיניות באיגוד.

 
 דיווח על התנהגות אסורה3.

הטרדות3.1. מניעת על לממונה אסורה להתנהגות חשש או אסורה התנהגות של מקרה כל על לדווח יש                  
(להלן: מיניות באיגוד, ganit2005@gmail.comובמייל 054-6621018 בטלפון: אשכנזי גנית        הגב'

 "הממונה").
  התלונה יכולה להיות מוגשת בכתב או בעל פה ("התלונה").3.2.
המתלונן3.3. כלפי מכוונת הייתה לא האסורה ההתנהגות אם גם הממונה אצל תלונה להגיש יכול                משתתף

  באופן אישי.
או3.4. עובדי ע"י אסורה התנהגות של לקיומה המודעים מנהלים או מארגנים מדריכים, מאמנים, על                חובה

על לשמור יש במשתתפים. נוספת פגיעה כל למנוע בכדי לממונה מיידית כך על לדווח האיגוד                 חברי
 פרטיות הנוגעים בדבר ולהימנע מהעברת המידע לגורמים נוספים (פרט לממונה).

מלאה3.5. ברצינות האיגוד ידי על תילקח האיגוד עובד או חבר בידי אסורה התנהגות על דיווח כל כי,                   יובהר
 ועם קבלת התלונה יפתח מיידית הליך בירור התלונה (בהתאם לסמכות האיגוד כלפי אותו משתתף).

 
 בירור התלונה4.

זהות4.1. המתלונן/ת, זהות הבאים: הפרטים את תכלול בכתב שהתלונה מומלץ וממצה יעיל בירור               לצורך
שהיו. ככל עדים של ופרטיהם הפגיעה סוג הפגיעה, מועד והפוגע), (הנפגע המעורבים              המשתתפים
על המתלונן את תחתים התלונה, תוכן את המתלונן מפי תרשום הממונה בע"פ תלונה של                במקרה

 התלונה לאישור פרטיו ותיתן בידי המתלונן עותק מהתלונה.
עדויות4.2. גביית ידי על התלונה את ותברר התלונה, הטיפול דרכי לגבי המתלונן את תיידע                הממונה

רלוונטיים ומעדים "הנילון") (להלן: להתנהגותו ביחס תלונה הוגשה אשר מהמשתתף הנפגע,             מהמשתתף
  אחרים, וכן תבדוק כל מידע אחר שהגיע אליה בעניין התלונה.

  בירור התלונה יעשה ביעילות, ללא דיחוי ותוך שמירה על כבודם ופרטיותם של כל הנוגעים בדבר.4.3.

גם4.4. ימשך התלונה בירור האיגוד), עובד כנגד תלונה של במקרה (למשל מסוימות בנסיבות כי                יובהר,
 במקרה בו המתלונן/ת חזר בו/ה מהתלונה, לרבות בירור סיבת החזרה מהתלונה.

עליה,4.5. המדווח רק הוא אם ובין האסורה מההתנהגות נפגע הוא אם בין למשתתף, תינתן הצורך                 במידת
הוצאת מתפקידו/ה, הנילון העברת באמצעות לרבות זאת, הבירור. תקופת במהלך הנילון מפני              הגנה
ויו"ר הממונה של דעתם לשיקול בהתאם שרלבנטי), (ככל מסמכויותיו/ה חלק שלילת ו/או לחופשה               הנילון

 האיגוד. במידה והיו"ר הינו צד לתלונה, ההחלטה תתקבל ע"י יו"ר ארגון איילת.
תביעה4.6. או פלילית תלונה עניין באותו להגיש האפשרות את חוסמת אינה לממונה תלונה הגשת כי                 יובהר,

 אזרחית.
 
 תוצאות הבירור5.

לגבי5.1. המנומקות והמלצותיה ידה על התלונה בירור את שיסכם דו"ח הממונה תכתוב הבירור הליך                בתום
 המשך הטיפול  (להלן: "הדו"ח המסכם").
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אחת5.2. לפי לרבות בעניין, סופית החלטה עבודה ימי 7 תוך יקבל אשר האיגוד ליו"ר יועבר המסכם                  הדו"ח

 מהאפשרויות הבאות:
לשם5.2.1. שנגרמה. הפגיעה את לתקן כדי או נוספת אסורה התנהגות למנוע מנת על בפעולות                לנקוט

הנילון הרחקת על להורות במקרה, המעורבים לגורמים הוראות לתת האיגוד יו"ר רשאי              כך
ו/או מסמכויותיו/ה חלק שלילת ו/או מתפקידו/ה הנילון העברת באמצעות (לרבות            מהנפגע
הרחקה או משמעתי מכתב כמו כך, לשם אחר צעד בכל לנקוט או שרלבנטי) ככל                פיטוריו/ה
כלפי דין על-פי היו"ר ולסמכות לדין בכפוף הכל לצמיתות), או זמנית (הרחקה              מהאיגוד

 המעורבים במקרה.
 להימנע מלנקוט בצעדים כלשהם.5.2.2.

  המתלונן/ת והנילון רשאים לפי דרישה לעיין בדוח המסכם ובהחלטה המנומקת של יו"ר האיגוד.5.3.
 
  נקיטת אמצעי מנע על ידי האיגוד6.

זה6.1. תקנון ולפי החוק לפי והתנכלות מינית הטרדה על האיסור את האיגוד חברי לידיעת יביא                 האיגוד
 באמצעות הצבת התקנון באתר האיגוד אשר ידרוש מכל חבר איגוד להימנע מהתנהגות אסורה;

בפעולות6.2. לפעם מפעם להשתתף שביניהם) המרות בעלי (ובעיקר ולמשתתפיו לעובדיו יאפשר             האיגוד
  הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות.

 

 

         גנית אשכנזינועם רביד

          הממונה באיגוד על מניעת הטרדות מיניות               יו"ר האיגוד

 


