בטיחות המשחקים
נטבול ישראל רואה בשמירה על בטיחות השחקניות ערך עליון במעלה .בתמיכת ספורט בריטניה ()UK Sport
ופדרציית הנטבול הבינלאומית ( ,)INFממשיך נטבול ישראל להקפיד על בטיחות ילדים ואנשים בספורט .ג'ודי
עקנין ולקסי שפירה השתתפו בכנס של  Beyond Sportבלונדון ביולי  ,2012ובסדנה המנוהלת על ידי UNICEF
במטרה לקבוע סט של סטנדרטים שייושמו בעולם כדי להגן על ילדים בספורט.
נטבול ישראל פיתח סט של תקני שמירה הרלוונטיים לכל חברות המועדונים שלו .בעוד שכולנו מעריכים את
היתרונות המרובים של פעילות ספורטיבית ,אנחנו מכירים בצורך לשמור על סטנדרטים אלה כדי להבטיח את
בטיחות השחקניות הנוטלות חלק בספורט הנפלא הזה .ג'ודי עקנין וטל שגב אף הציגו את אופן יישום התקנות
למשתתפי הסדנה בחסות ה INF-שנערכה לצד האליפות לנוער בגלזגו באוגוסט .2013
בטיחות מהי
נקיטת כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח כי הסיכונים לפגיעה ברווחתם של הילדים (כוללים פיזיים ,רגשיים
וחברתיים) הם מזעריים.
כאשר קיימים חששות לרווחתם של ילדים ובני נוער יש לנקוט פעולה מתאימה כדי לטפל בחששות אלה.
מטרות משותפות
לכל ילד ,בכל מצב ,מכל לאום ,כל רקע ,כל מין ובכל רמה של יכולת ,יש את ההזדמנות להשתתף ,ליהנות
ולהתפתח באמצעות ספורט ופעילות גופנית בטוחים שמלומדים היטב.
מדיניות נטבול ישראל בנושא בטיחות ילדים
פיזי
 .1המגרש חייב להיבדק על ידי מאמן  /רכז מועדון לפני ששחקניות עולות עליו.
 .2כל השחקניות חייבות לעשות חימום לפני המשחק.
 .3כל השחקניות המשתתפות בליגה הארצית חייבות לעבור מבחן מאמץ.
 .4כל הפציעות צריכות להיות מדווחות למאמן ולקבל טיפול כנדרש.
 .5ערכת עזרה ראשונה חייבת להיות בכל מפגש.
 .6כל המאמנים חייבים לסיים קורס עזרה ראשונה בסיסי.
קוד ההתנהגות
 .1אין אפליה בהצטרפות למועדון על בסיס דת או מידת דתיות .מפגשים לא ייקבעו בחגים דתיים.
 .2כל החברות מצופות להתיחס לחברותיהן בכבוד הן על המגרש והן מחוץ למגרש.
 .3אפס סובלנות לאלימות ולבריונות.
 .4יינתן זמן שווה על המגרש לכל השחקניות הצעירות.
 .5אין אפליה על בסיס רמת מיומנות.
 .6הנהלת נטבול ישראל תפעל ככל יכולתה כדי לשלב כל שחקן.
ניטור והערכה
 .1נטבול ישראל מינתה חברה שתהיה אחראית על ניטור והערכה של מדיניות הבטיחות.
 .2כל השחקניות (ומלוויהן של הקטינות) יהיו מודעים לסטנדרטים של התנהגות וקוד התנהגות.
 .3במידה ומשתתפת אינה מתנהגת בהתאם לקודים של נטבול ישראל ,למאמנת הסמכות כיצד לנהל את
המצב ,לרבות הוצאת המשתתפת מההפעילות  /מהקבוצה.
 .4במקרים המצוינים בסעיף  ,3המאמנת תקבל גיבוי.
 .5שותפים עסקיים וקולגות ייודעו בנושא סטנדרטים וקוד התנהגות.

