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הסיווגון הרביעי יעסוק ברשמים מהמפגש השנתי הבינלאומי של המסווגים ,הזדמנות להבין מה
מעסיק את עולם הסיווג כרגע ובנושא החם שכל העולם עוסק בו ומטבע הדברים עוסקים בו גם
בעולם הסיווג :שימור ידע ואבטחת מידע .קריאה נעימה  -העלון הבא יצא בינואר 2020

סכום המפגש השנתי הבינלאומי של ראשי הסיווג הענפי – דוידה קוסף
מדי שנה מתקיים מפגש ראשי הסיווג של ענפי

 .4ניצול יעיל וחכם של טכנולוגיה עדכנית

הספורט הפראלימפי ונציגים נוספים המייצגים

במקומות שאין גישה קלה למסווגים – ולא

המפגש

רק במדינות מעולם השלישי – יש לא מעט

באמסטרדם ,בחודש אוקטובר ,סמוך לכנס

מדינות מערביות שבענפים שונים מערכת

ויסטה .כנציגת מדינת ישראל ,אני השתתפתי

הסיווג פחות מפותחת.

מדינות

שונות.

הפעם

התקיים

בפעם הרביעית .בכנסים הקודמים הנושא
העיקרי שהעסיק את המשתתפים היה הטמעת
הקוד החדש ויישור קו עם כל הענפים.
מרבית הענפים סיימו את תהליך יישור הקו
(ענפי הטניס בכסאות גלגלים וכדורסל בכסאות

גלגלים התחילו את התהליך לאחרונה) לכן
המפגש עסק הפעם בנושאים שהוקדשה להם
פחות תשומת לב בעבר.
הנושאים העיקריים שנדונו במפגש ובסדנאות:
 .1הכשרת מסווגים חדשים וריענון למסווגים
ותיקים.
 .2הצורך לעדכן וליידע מאמנים  /ספורטאים /
מדריכים  /מנהלי קבוצות  /מנהלי מועדונים
בשינויים שחלו בשנים האחרונות.
 .3הנחיות שימוש בטפסים החדשים והעדכניים
העוסקים בהוכחת eligibility criteria and
minimal eligibility.

 .5היה דיון סוער על השלכות הניסיונות לרמות
או

להציג

מצג

שווא

–

intentional

( .misrepresentationהסיווגון הבא יעסוק
בנושא זה)
 .6סדנא נוספת בנושא ערעורים הועברה על ידי
עורכת דין.
שאלה מעניינת שעלתה הייתה :מי מבטח את
המסווג מפני תביעות מצד הספורטאים ,במידה
ולא מסכימים עם החלטת המסווגים לגבי הסיווג.
ההחלטה של ה  IPCהייתה שכל ענף אחראי
לדאוג לביטוח למסווגים שלו.
ההמלצה שלי היא שכל מסווג בארץ יפנה את
השאלה הזו לגוף הבינלאומי האחראי על הענף
שלו.
בארץ ,בנהלים החדשים ,יש טופס הסכמה מדעת
שעליו כל ספורטאי חותם על מנת למנוע תביעות
בעתיד.
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שימור ידע ואבטחת מידע
"שימור ידע ואבטחת מידע" הינם מהנושאים
החמים שמעסיקים את העולם .במאי  2018האיחוד
האירופאי הכניס לתוקף את חוק שמירת המידע,
המחייב כל ארגון ששומר מידע אישי על אנשים,
לנקוט במספר צעדים לאבטח את אותו מידע.
הועד הפראלימפי הבינלאומי בדק את השלכות
החוק על הידע שנצבר בתהליך ביצוע הסיווג
לספורטאים .הוועד קבע מספר עקרונות הקובעים
את אחראיות הארגונים ביישום החוק ואלו
העקרונות העיקריים כאשר מבקשים מידע
מספורטאי:
.1

מטרה | יש להסביר מדוע מבקשים את המידע.

 .2רלוונטיות | יש לבקש רק מידע שחיוני לסיווג.
דוגמא לחוסר רלוונטיות לתהליך הסיווג :פרוטוקול
אחוזי נכות של משרד הביטחון או ביטוח לאומי.
ברוב המקרים ,חוות דעת שניתנה עבור קבלת
אחוזי נכות איננה רלוונטית .חשוב מאוד
שהספורטאי יבין שאין כל קשר בין אחוזי נכות
וסיווג בספורט ושלא יאלץ למסור את הפרוטוקול
אשר מכיל מידע אישי עליו ,אך איננו רלוונטי
לתהליך הסיווג.
.1

אמינות ודיוק | יש לוודא שהמידע שמגיע
מהספורטאי מדויק ואמין.

 .2זמן | יש להחליט לכמה זמן הכרחי לשמור את
המידע
 .3הגינות וחוקיות | לדאוג שאיסוף המידע נעשה
בצורה חוקית והוגנת.
 .4אבטחת מידע | הארגון חייב לשמור את המידע
מגניבה ,אובדן ,שימוש לא ראוי ,שינוי או
חשיפה.
חשוב מאוד להחתים את הספורטאי על טופס הסכמה
בתחילת תהליך הסיווג ,הן בארץ והן בחו"ל.
הספורטאי יבין שהמידע האישי ישמש אך ורק לביצוע
הסיווג .במקרה בו רוצים להשתמש בחומר רפואי
לצורך מחקר ,הספורטאי צריך לחתום בנפרד על
שחרור המידע לצורך זה.

עד היום לא היתה מדיניות ברורה בנושא ,יש
מסווגים ששמרו את כל חומר הגלם אצלם בבית
ואחרים לא שמרו דבר .מה שיצר במקרה הראשון
בעיה של אבטחת מידע ,היות והחומרים האישיים
על הספורטאים היו חשופים לגניבה ,אובדן ,שימוש
לא ראוי וחשיפה למי שלא מוסמך לראות את
המידע .במקרה השני אי שמירת המידע יצרה
בעיה ,כאשר היה צורך להשתמש שוב במידע
לדוגמא :במעבר מסיווג ארצי לסיווג בינלאומי,
במקרה של פרישה וחזרה ועוד מצבים שהצריכו
את הספורטאי לאסוף את החומר שוב.
וההתאחדות
הישראלי
הפראלימפי
הועד
הישראלית לספורט נכים החליטו לאמץ מדיניות
חדשה:
.1

העברת כל המידע אשר קיים אצל המסווגים ל
משרדי ההתאחדות.

 .2חומר הגלם ישמר בארון נעול בהתאחדות
 .3החומר יסרק וישמר כעותק דיגיטאלי בענן –
כאשר בשלב הראשון הסריקה תהיה
לספורטאים הפעילים כרגע ולספורטאים
חדשים ובשלב הבא יסרק כל החומר.
 .4גישה לחומרים בענן :בשלב הראשון הוחלט
למסווגת
שהגישה לחומרים בענן תותר
למנכ"ל
המקצועי,
למנהל
הראשית,
ההתאחדות ולמתאמת לספורט הישגי.
 .5שקיפות בסיווג – רשימה שמית של כל
ספורטאי והסיווג אותו קיבל ,תפורסם באתר
ההתאחדות ( ללא פרטים מזהים אחרים כגון
ת.ז ,סוג פציעה ,תאריך לידה וכו') הרשימות
יפורסמו לפי ענף .אפשרות הרישום והעדכון
תהיה מוגבלת ותפורסם בהמשך.

