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 הנדון: קורס דירקטוריות וניהול ספורט לנשים מובילות

 

בהנהלות של אגודות, הוועד האולימפי בישראל משיק בימים אלה תוכנית ייחודית לשילוב נשים 

איגודים וארגוני ספורט בישראל. אשר יקנה תעודת הסמכה מוכרת לתפקיד דירקטור/ית ובה בעת, 

 ישלב ידע ופרקטיקה מעולם הספורט.  

 לאחר הגדרת המתווה ובחינת הצעות מגופים מתמחים הוחלט לחבור למרכז הישראלי לניהול

דגש נרחב למשלב בין הקניית ידע אקדמי ה ,מעשהת על דגלו את החיבור לעולם ה)המי"ל( אשר חר

 על היבטים פרקטיים בעבודת הדירקטוריון.

 

בישראל, אחוז הנשים המעורבות בניהול ספורט בדירקטוריונים במוסדות השונים הינו מתחת 

אינו מביא לידיי ביטוי את תרומתן אשר  בממוצע, אחוז נמוך באופן קיצוני בכל קנה מידה, 02%ל

 .ישראל ואינו עומד ברף הדרישות הבסיסי ע"פ חוקלספורט ב

 

על מנת לקדם ולעודד את השתלבותן של נשים מובילות, בעלות זיקה לספורט, לעמדות ניהול 

בכירות בכלל ובגופי הספורט וההנהלות בפרט, נבנתה מתכונת ייחודית המשלבת בין עקרונות 

, פסיקה ורגולציה לצד תכנים נדרשים בסיס בתחומי המשפט, הפיננסים, הניהול, חידושי חקיקה

וחיוניים להבנת האתגרים, המבנים ודרך ההתנהלות של גופי הספורט על גווניהם מול מנהל 

 .הספורט והגופים התומכים בספורט במדינת בישראל

 

ים/יות בעידן המודרני, אחראיים על אופן ניהולו התקין כידוע, נושאי משרה בכירים/ות ודירקטור

ות בוצעו תיקוני בשנים האחרונומם של מנגנוני בקרה אפקטיביים. של הארגון/התאגיד ועל קי

על  האחריות האישית והחובות המוטלות אשר הרחיבו את היקף חקיקה ורגולציה,

 דירקטורים/יות ונושאי/ות  משרה בכירים. 

  

 



 

 

הבנת מכלול  ,ביטויידי רשים יותר מאי פעם, ההיכרות עם הדין והאופן בו הינו בא לבעת הזו, נד 

השיקולים הרלוונטיים תוך שימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקיד הדירקטור/ית על הצד 

 הטוב ביותר, תוך נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד.

 

בילות בספורט ועל מנת להאיץ תהליכי נוכח החשיבות הרבה שאנו רואים בקידומן של נשים מו

אנו מצפים ממך, באופן , ומתי השפעה, עד כדי איזון מגדרישילובן ושותפותן בעמדות מפתח וצ

לאתר ולהמליץ על נשים איכותיות, בעלות זיקה לספורט, אשר תעמודנה בקריטריונים אישי, 

יפתח עתיד להוב זה אשר המופיעים ב"קול קורא" הרצ"ב, ולעודדן להקדים ולהירשם לקורס חש

 .0202בנובמבר 
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