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דבר יו"ר ומנכ"ל הוועד האולימפי בישראל
הדרכים  מפת  את   2020 האולימפית  באג'נדה  עיגן  הבינלאומי  האולימפי  הוועד  בה  חשובה  ציון  בנקודת  נמצאים  אנו 

האסטרטגית לעתידה של התנועה האולימפית הבינלאומית ובכללה עידוד, תמיכה וקידום נשים בספורט בכל הרמות תוך 

ביצוע שינויים מרחיקי לכת למימוש השוויון בין המינים.

אנו בוועד האולימפי בישראל הצטרפנו לקריאתו של ד�ר תומאס באך, נשיא התנועה האולימפית, לצמצם את הפערים 

גופי  המגדריים בספורט ולחתור לשוויון בין המינים מתוך מחויבות ואחריות להשפיע מחד ולהוות מודל ודוגמה לכלל 

הספורט בישראל מאידך.

כבר במשחקים האולימפיים לנוער שנערכו בארגנטינה ב-2018 יישמו את השוויון הלכה למעשה ובמשחקים האולימפיים 

בטוקיו )2021( יבואו לידי ביטוי שינויים מרחיקי לכת עם ייצוג נשי השואף לשוויון. במשחקים האולימפיים בפריז )2024( 

50% מהספורטאים המשתתפים במשחקים האולימפיים תהיינה נשים.

תמונת המצב המובאת במסמך זה מציגה את כברת הדרך שנעשתה לצמצום הפערים ואת התחומים בהם הננו נדרשים 

להשתפר.

טיפוח השוויון בין המינים וחיזוק השתתפותן של נשים בספורט ובאמצעותם יצירת שינוי חברתי, אלה משימות המפתח 

שלנו בוועד האולימפי בישראל.

הקמנו את הוועדה לשוויון מגדרי, חתמנו על האמנה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל, פתחנו הכשרה להסמכת 

דירקטוריות למנהלות בכירות מעולם הספורט, מינינו ממונה למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט, כתבנו תקנון 

המבהיר את האסור ואת האחריות הנדרשת על מנת להבטיח סביבת אימון, תחרות ועבודה בטוחים ומוגנים. 

אנו ממשיכים לטפח את הספורטאיות בסגלים שלנו כמו את הספורטאים תוך שוויון מלא כערך, על מנת שתוכלנה לבטא 

כישוריהן, להתמקצע בספורט ולהגיע להישגים בזירה הבינלאומית בכלל ובמשחקים האולימפיים בפרט.

אנו מקדמים פעולות ופרויקטים, שיסייעו בקידום המודעות והחינוך לערכים האולימפיים ובכללם ערך השוויון תוך הצבת 

מודל ערכי ברור לכל ארגוני הרוחב המאוגדים תחת הוועד האולימפי בישראל. 

לפנינו אתגרים חשובים: טיפול בתת הייצוג של נשים באיגודי הספורט העומד על 22.5%, טיפול עומק בתת הייצוג של 

ניהולית  תרבות  והטמעת  הנשים  לספורט  ושוויוניים  הולמים  תקציבים  הקצאת  והבטחת  קידום  הרמות,  בכל  מאמנות 

המתייחסת אל נשים כחלק מהזרם המרכזי. 

אנחנו בוועד האולימפי בישראל מחויבים לנושא ומאמינים כי ככל שזה יהיה מהר יותר, כך יהיה צודק יותר!

יגאל כרמי, יו"ר
הוועד האולימפי בישראל

גלעד )גילי( לוסטיג, מנכ"ל
הוועד האולימפי בישראל
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פתח דבר - יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי 
התכנית האסטרטגית לקידום השוויון המגדרי של הוועד האולימפי בישראל נכתבה במטרה להציע כלי אסטרטגי להאצת 

התהליכים לצמצום הפערים בין נשים לגברים והיא מתייחסת כ"כלים שלובים", לחמשת נושאי הליבה האסטרטגים של 

התנועה האולימפית: ספורט, מימון, ייצוג, משילות, כ"א, תקשורת וניטור )ראה נספח 1(. 

הבינלאומי  האולימפי  הוועד  המלצות   25 מתוך  פעולות   10 בישראל  האולימפי  בוועד  יושמו  כבר   2020-2018 בשנים 
באמצעות פרויקטים, תכניות והקצאת תקציבים למימושם )ראו תמונת מצב(

זו  בישראל. תקינה  בוועד האולימפי  פעולה אסטרטגי להטמעת השוויון המגדרי  המגדרית מהווה מצפן מנחה  התקינה 
משרטטת את 10 הנושאים והאתגרים שיישומם בוועד האולימפי בישראל ואחר כך הטמעתם ויישומם באירגוני הרוחב 

המאוגדים תחתיו, יציבו את הנשים כשוות ערך ויקדמו זכויותיהן בשדה הספורט.

ארבעה עקרונות הנחו אותנו בתהליך העבודה:

עקרון המיקוד האסטרטגי

הוועד האולימפי בישראל קיבל שתי החלטות אסטרטגיות מהן נגזרו המטרות, היעדים ותכנית הפעולה הרב שנתית שלנו 

לשנים 2020-2018 ועתה לשנים 2024-2020:

הראשונה: אימוץ 25 המלצותיה של התנועה האולימפית כ"מפת הדרכים" שלנו, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח השוויון 

המגדרי של ה-IOC )הוועד האולימפי הבינלאומי(.

האולימפי  הוועד  של  מגדרי  לשוויון  האמנה  בספורט.  המגדרי  השוויון  במימוש  בישראל  מוביל  ארגון  להיות  השנייה: 

בישראל, מהווה סמן ערכי ונורמטיבי אשר מבהיר את החזון המגדרי שלנו ושם דגש על פעולות היסוד המתבקשות על מנת 

לחולל שינוי בסוגיות מגדריות בספורט בישראל כמפורט בה:

הסרת חסמים: טיפוח השוויון בין המינים וחיזוק השתתפותן של נשים בספורט, תוך הסרת כל החסמים להשתלבותן   ›
המיטבית בספורט.

ייצוג שווה: קידום והנחלת ההכרה לפיה יש ערך יסודי בייצוג שווה בכל רבדי ההשתתפות בספורט וניהולו, וכי תת ייצוג   ›
של נשים בספורט הינו תופעה חברתית-תרבותית ולא פיזיולוגית-ביולוגית. 

קידום מוטיבציה הישגית: קידום הלגיטימציה למוטיבציה חברתית להישגיות בספורט חובבני ותחרותי בקרב נשים   ›
כגברים, על מנת להגביר מעורבותן והישגיהן בספורט העלית.

חלוקת משאבים שוויונית: חלוקה שוויונית בהקצאת המשאבים לספורט הנשים - בהכשרות, בשכר, בחלוקת התגמולים   ›
והפרסים, במתקנים, במדים וציוד בכל הענפים האולימפיים, תוך יצירת השוואה מתקנת, במקומות בהם הדבר נדרש.

הכרה בשוני: הכרה כי לספורטאיות ולמאמנות צרכים שונים מאלה של ספורטאים ומאמנים ויש להכיר בהם כתנאי   ›
לשוויון ולשיפור הישגיהן/תפקודן. 

מנהיגות שוויונית וייצוג השוויון: מתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים בהנהלות, דירקטוריונים, תפקידי אימון, בתפקידים   ›
ובעמדות מפתח באגודות הספורט השונות, בארגוני ואיגודי הספורט ובוועד האולימפי בישראל. הכול תוך מתן נראות 

ציבורית והנכחה של השינוי בכל זירות הפעילות הציבורית.

שילוב וייצוג הולם: עידוד וסיוע בשילובן של נשים לאחר פרישה מספורט, בלימודים אקדמאים, סדנאות ניהול ומנהיגות   ›
וייצוגן ההולם בעמדות מפתח בעולם הספורט ובחברה הישראלית. 

סביבה מוגנת: הבטחת סביבת אימון, תחרות ועיסוק מוגנים ומכבדים בספורט לבני כל המינים, לרבות לבעלי העדפה   ›
מינית מגוונת והבטחת פתיחות, יעילות, יסודיות ושקיפות בטיפול במוגנות בספורט האולימפי.
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קידום חינוך לשוויון מגדרי בספורט: קידום חינוך מודע מגדר לספורטאיות וספורטאים, על דרך של דוגמה אישית   ›
והסברה נרחבת, כמנוף ליצירת מודלים מקדמי שוויון בכלל החברה.

חינוך ל"אולימפיזם": הטמעת ערכי הספורט והרוח האולימפית לכלל הציבור בדגש על ילדות, נערות ונשים, כמטרה   ›
ואמצעי לשיפור איכות החיים, פיתוח אישי וחברתי וכמנוף להצלחה בחיים. 

עידוד וקידום תקשורת הוגנת ומאוזנת מגדרית: מתן תמונה וכיסוי ספורטיבי - תקשורתי הוגן ומאוזן מגדרית.   ›
עקרון התהליך המשתף

הוועד האולימפי בישראל באמצעות הנהלתו וועדותיו ובכללן הוועדה לשוויון מגדרי, מקיימים תהליך משתף ושיח פתוח 

בכל הנוגע לשוויון מגדרי בספורט. קיימנו את הוועידה הבינלאומית הראשונה לספורט ומגדר כפלטפורמה שמאפשרת לנו 

מרחב אקדמי ופרקטי לשיח, הרחבת המודעות וקבלת תמונה טובה יותר של התהליכים לקידום שוויון והוגנות מגדריים 

הספורט,  מנהל  עם  והמשתפים  המשותפים  העבודה  תהליכי  מהשטח�,  ל�קולות  ההקשבה  ובעולם.  בישראל  בספורט 

כלל  באמצעות  בארץ  בתקשורת  החשיפה  בינלאומיים,  וכנסים  בפורומים  השתתפות  הישגי,  לספורט  והיחידה  �אתנה� 

מקיפה  התבוננות  מאפשרים  האולימפית,  ובאקדמיה  בינלאומי  בניוזלייטר  גם  כמו  לרשותנו,  העומדות  הפלטפורמות 

ומעמיקה של האתגרים וההזדמנויות לקידום השוויון המגדרי, תורמים לחיזוק האמון והמחויבות ההדדית לנקוט פעולות 

מעצבות עתיד ולסייע לנו להרחיב את קהילת נאמני השוויון המגדרי מקרב הציבור.

עקרון המצפן כמתווה פעולה

התקינה המגדרית מהווה מצפן )ללא מרכאות( כמנחה פעולה אסטרטגי. התקן מגדיר את הסטנדרט והתוצאה הרצויים 
המתארים את המציאות אותה אנו מצפים לראות בכל אחד מעשרת הפרמטרים שהוגדרו. התוצאות הרצויות מנוסחות 

באופן מדיד כברות השגה. במידת הצורך הן תעודכנה אחרי המשחקים האולימפיים בפריז )2024(.

הרוחב  ולאירגוני  בישראל  האולימפי  לוועד  סטנדרטיזציה  תוך  במהירות  מהותי  שינוי  להניע  המגדרית  התקינה  תכלית 

המאוגדים תחתיו, לכוון אותנו בפעולות הנדרשות ובתעדוף המשאבים והפרויקטים תוך בניית תשתית איכותית להערכת 

אפקטיביות הפעילות שלנו ומידת ההתקדמות בוועד האולימפי בישראל. 

בתקן/ )עמידה  מהצלחות  ולמידה  שימור  שיפור,  הטעונים  התחומים  של  בחינה  מאפשרת  הרצויות  התוצאות  הגדרת 

בסטנדרט הרצוי( וחיזוק של הדורש חיזוק. 

עקרון מרחבי ההשפעה

הטמעת התקינה המגדרית במלואה בוועד האולימפי בישראל כמודל ודוגמה תאיץ הטמעתה במרכזים, באיגודים וארגוני הרוחב 

המאוגדים תחת הוועד האולימפי בישראל תוך שיתוף מנהל הספורט. לאיגודים שיגדירו תקן ויחתרו למימושו הלכה למעשה 

אות "אלופי השוויון המגדרי"  אות "התקינה המגדרית" — של הוועד האולימפי בישראל ולארגונים המצטיינים שבהם  יונפק 

מטעם הוועד האולימפי בישראל בשיתוף מנהל הספורט. אנו תקווה שלתהליך זה יצטרפו גם גופים נוספים במשק הישראלי.

אני יודעת שיש לנו מנהיגי ספורט רבים, בעלי קול חזק ומשפיע, אשר בנאורותם כבר פועלים ויוצרים שינוי במקומותיהם. 

עם זאת, שינוי בשדה הספורט בישראל נוכל לעשות אם נעשה הרבה יותר, הרבה יותר מהר וביחד!

בברכת ספורט שווה 
סוזי יוגב, יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי
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מתקדמים לקראת שוויון מגדרי
#מהר יותר #שווה יותר #צודק יותר

"ייצוג שוויוני לנשים כספורטאיות וכמאמנות, תקצוב 
מעודד צמיחה ושוויון לנשים, הסללת נשים להכשרה 

לניהול ספורטיבי, ומוטיבציה של הנשים עצמן להתפתח 
בעולם הספורט, יביאו לשוויון אמיתי בספורט 

ובאמצעותו לחברה בישראל"

יעל ארד
יו"ר הוועדה המקצועית 

וחברת הנהלת הוועד  האולימפי בישראל
ספורטאית אולימפית

"חשוב לתנועה האולימפית שלכל נערה ונער תהיה 
הזדמנות שווה להתחרות במשחקים האולימפיים"

 מריסול קאסאדו, 
IOC הנציבה לשוויון מגדרי

"מנהיגות היא זכות, ומחייבת סט מיומנויות שונה. כולנו 
יכולים להמשיך ללמוד איך אנחנו ואחרים מובילים, וזה 
נפלא לראות אנשים צעירים שמקבלים את ההזדמנות 
הזו באמצעות תוכנית "המנהיגים החדשים". במיוחד 
נהדר לראות מספר זהה של מנהיגים צעירים נשים 

וגברים, וכולי תקווה שהם יתעודדו לצעוד קדימה רחוק 
עוד יותר במסע המנהיגות שלהם"

שרה קיין
 יו"ר הוועדה לשיוויון מגדרי בוועד האולימפי האירופי

נשיאת הוועד האולימפי האירי

"שוויון מהווה זכות אנושית בסיסית בעלת חשיבות 
עמוקה ועיקרון יסוד של האמנה האולימפית. אנו מאמינים 
בשוויון בין המינים וחותרים לממש זאת ללא משוא פנים".

גלעד )גילי ( לוסטיג, 
מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל 

"לארגוני הספורט ולנו יש אחריות חשובה להוות דוגמה 
לאחרים בעולם הספורטיבי ובשאר החברה. 

זו הסיבה שה-IOC מחויב לסגירת הפער בין המינים"
 "קידום נשים בספורט ובאמצעותו הוא מאמץ קבוצתי. 
על-ידי שילוב ידים ועבודת צוות, ספורט יכול לעורר 

את השינוי הדרוש ולהוביל דרך"

ד"ר תומס באך, נשיא התנועה האולימפית, 
בדברי הברכה להנהלת הוועד האולימפי 
בישראל ולבאי הוועידה הראשונה לספורט 

ומגדר שקיים הוועד האולימפי בישראל )2019(

"אנו מחויבים  לקידום השוויון בין המינים בספורט 
ומתוך תחושת אחריות לעיצוב דמותו של הספורט 

בישראל, כמנוף לשינוי חברתי, ברוח ערכיה של מדינת 
ישראל והערכים האולימפיים"

יגאל כרמי, 
יו"ר הוועד האולימפי בישראל
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תקינה מגדרית - הקדמה
הוועד האולימפי בישראל אימץ את האג'נדה האולימפית העולמית לקידום ספורט הנשים והעצמת הנשים בספורט. לאורך 

)1( של התנועה האולימפית  25 ההמלצות  לקידום  הוועד האולימפי בישראל את מחויבותו  ביטא  השנתיים האחרונות 

לשוויון בין המינים ע�י פעולות הלכה למעשה ותקצוב תכניות לקידום נשים: הקמת וועדה לשוויון מגדרי, כתיבת ואימוץ 

למוגנות  ממונה  מינוי  בישראל,  לראשונה  בספורט  ומוגנות  מינית  הטרדה  למניעת  תקנון  כתיבת  מגדרי;  לשוויון  אמנה 

בספורט בוועד האולימפי בישראל, פתיחת קורס דירקטורית וניהול לבכירות בספורט, שליחת מועמדת ומנטור לתכנית 

מנהיגים חדשים לקידום שוויון מגדרי ועוד.

בכפוף  האירופי,  האולימפי  הוועד  של  האסטרטגיים  היעדים  פרסום  ידי  על  מחוזקת  ההמלצות   25 לקידום  זו  מחויבות 

לחמישה נושאי הליבה של ה-IOC, שאומצו שם בהתאם להמלצות )2(. 

בהיות הוועד האולימפי בישראל ארגון הגג של גופי הספורט השונים בארץ, ראתה הנהלתו חשיבות וצורך להבין מהם 

החסמים המונעים מנשים להשתלב באופן שוויוני בהשתתפות פעילה בספורט, כמו גם מהן הציפיות מהוועד האולימפי 

בישראל ומהם הפרמטרים הנדרשים לתקינה מגדרית. זאת - על מנת ליצור כלי להטמעת ערך השוויון, להסרת אותם 

החסמים וליצירת סטנדרטיזציה ומדידת השינוי עד להטמעתו.

על רקע זה יצאנו לבדוק את הדרך בה נתפסות עמדותיהן של נשים מעולם הספורט בישראל ביחס לשוויון ואיזון מגדריים 

AII IN! - �לקראת שוויון מגדרי  בספורט אל מול המלצות התנועה האולימפית הבינלאומית ואל מול תוצאות הסקר 

ומועצת  האירופי  האיחוד  של  משותף  פרויקט   -  ))3(Towards Gender Balance in European Sport( בספורט� 

אירופה )COE(, שנערך בידי ד�ר Fasting ב-16 מדינות, הכוללות את ישראל ופורסם באוגוסט 2019.

ובכל התחומים שנבדקו בספורט - שוויון מגדרי לנשים כמאמנות ובתפקידי  זה מצביע על כך שבכל 16 המדינות  סקר 

מנהיגות, השתייכות למועדוני ספורט, מניעת אלימות מגדרית, יצירת הנחיות 

לשוויון מגדרי במדיה, מדיניות ותכנון לשוויון מגדרי - נמצאה דומיננטיות של 

גברים )למעט בשיעור ההשתתפות עצמה(, לרבות בענפי הספורט הפופולריים 

יותר בקרב נשים. 

למיגור  מדיניות  נוקטות  בודדות  רק  בסקר  שהשתתפו  המדינות  כל  מתוך 

תכניות  בעלי  נמצאו  האיגודים  מבין  מיעוט  כן,  כמו  המגדרית.  האלימות 

המקדמות שוויון מגדרי. לא נמצאו פעולות להעדפה מתקנת או אסטרטגיה 

השואפת לקדם שוויון מגדרי ו"הטמעת חשיבה מגדרית" ברוב הפדרציות )למעט 

בענף הכדורסל(.

מן הסקר עולה כי ישראל מדורגת במקום השלישי )יחד עם פורטוגל( בתוכנית 

פעולה לשוויון מגדרי )3 — ר' טבלה 13, עמ' 21(, ובמקום השני - בכל הקשור 

המשתתפות  המדינות  לכל  בהשוואה  כן,  כמו  מתקנת.  העדפה  של  לפעולות 

נשים  של  ביותר  הגבוה  הייצוג  כבעלת  ישראל  נמצאת   ,!ALL IN בסקר 

אף  ישראל  נשים.   98 שהם   ,28% וצרפת(:  פינלנד  עם  )יחד  בדירקטוריונים 

מדורגת במקום הרביעי בסקר )שם, ר' טבלה 1, עמוד 16(, בשיעור הפעולות 

 .)67%( החלטות  קבלת  של  לעמדות  נשים  בתיעול  ספורט  באיגודי  שננקטו 

מצב דומה קיים בנושא של מאמנות ספורט בענפים השונים )מקום רביעי(.

ישראל מפתיעה לטובה במקום הראשון, במספר  כי  לציון הוא  נושא הראוי 

הטמעת חשיבה מגדרית" - 

Gender Mainstreaming
חדשה  גישה  הינה  מגדרית'  חשיבה  'הטמעת 

יחסית לקידום שוויון בין המינים, לפיה, מגדר צריך 

בבחינה  ביישום,  בתכנון,  מרכזי  ככלי  לשמש 

ובניתוח של מדיניות כדוגמת תקציבים, חוקים, 

ההנחה  וכדומה.  מקומיות  או  לאומיות  תכניות 

הציבורית  המדיניות  כי  היא  בבסיסה  העומדת 

מושפעים  וגברים  נשים  וכי  ניטרלית  אינה 

מעוצבת  מדיניות  כאשר  שונה.  באופן  ממנה 

ללא מודעות מגדרית וללא התייחסות להיבטים 

מוטה  שהיא  כך  מתעצבת  היא  אזי  מגדריים, 

לטובתם של גברים. לדוגמה, עלינו להסתכל על 

הזרם המרכזי לפיו קובעים את המדיניות ולבחון 

עונה על  ובאיזו מידה חלוקת המשאבים  האם 

הצרכים, השונים לעיתים, של גברים ונשים, וכך 

לייצר שוויון תקציבי ומדיני בין המינים. 

המשחק:  חוקי  את  משנות   ,)7( מגדר  לקסיקון 

מבט מגדרי על תקצוב הספורט בישראל )8(
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הפעולות שננקטו להגדלת מספר הנשים המאמנות בספורט. לעומת זאת, במספר הבנות )עד גיל 18( והנשים שהן חברות 

במועדוני ספורט ובאיגודים, ישראל מדורגת רק במקום ה-12 מתוך 16 המדינות, שלקחו חלק בסקר. בנות ונשים בישראל 

הגיעו למקום ה-5 מתוך 16 המדינות בהשתתפות אקטיבית בפעולות ספורט וכן- ברמה אתלטית גבוהה.

בכל הקשור להצבת הגדרות ברורות לגבי ייצוגיות ואיזון מגדרי במדיה וברשתות התקשורת השונות נמצאה ישראל במקום 

אמצעי, וכך גם בטיפול בנושאים כמו המאבק באלימות מגדרית. לפי הסקר ישראל מדורגת במקום ה-10 באיגודי הספורט 

בעלי מדיניות כתובה ובמימון למניעת אלימות ולמאבק בה )שם, עמ' 20(. 

וייצוג בדרגות  ALL IN! ישראל נמצאת במקום יחסית גבוה ברמות של תכנון  לפיכך, גם אם מתוך הנתונים של סקר 

לשם  המדיניות.  למימוש  בתקצוב   - וכן  למעשה,  הלכה  ובהטמעה  הטמעה  של  במדיניות  בולט  פער  קיים  הרי  הניהול, 

המחשה: נכון לנובמבר 2019, תקציבים שהובטחו לכדורגלניות, כדורסלניות ואיגוד הרשת ע�י שרת התרבות והספורט 

לא הגיעו ליעדם. האיגודים השונים נאלצו לנהל תהליכים בבג�ץ: �העתירות האחרונות עלולות לסמל ובצדק את הדרך 

הארוכה שספורט נשים צריך לעבור במדינת ישראל לפני שנוכל לדבר על שוויון זכויות אמיתי שם� )4(.

הנתונים המוצגים לעיל הינם מורכבים ובעלי רבדים שונים, והם מצביעים על הישגים בצד חסמים מסוגים שונים. אם 

מתבוננים בתחומים בהם ישראל מדורגת במקום נמוך בסקר זה, הם מצטרפים לתמונה המצטיירת גם מפגישות שנערכו 

עם יו�ר איגודים, בעלי תפקידים בכירים בוועד האולימפי בישראל, חברי הנהלת הוועד האולימפי בישראל, המפקחת על 

ספורט נשים במינהל הספורט, מ�מ מנכ�ל �אתנה�, ספורטאיות אולימפיות בעבר וספורטאיות עבר ממכון וינגייט. 

תמונה זו מעידה על חוסר מודעות לשוויון ואיזון מגדריים במרכזי וגופי הספורט והעדר מדיניות הטמעת חשיבה מגדרית 

חשובים  ערכים  של  הטמעה  וחוסר  מובנות  פעולה  תכניות  אסטרטגי,  תכנון  היעדר  ניכרים  כן,  כמו  בישראל.  בספורט 

לשוויון ואיזון מגדריים במרכזים ובאיגודי הספורט. נתונים אלה שאספנו מהווים את הנקודות המרכזיות העומדות בבסיס 

כתיבת התקינה המגדרית, שמהווה מצפן העשייה לתכנית האסטרטגית ממנה תיגזר תכנית הפעולה.

לסיום, המפתח לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל הוא באמצעות הגדרת תקינה מגדרית כהמלצתנו והפיכתה לפעולות 

ויוזמות קונקרטיות ואפקטיביות אשר יחוללו שינוי בפרקטיקות ובתרבות האירגונית העומדת בבסיס המחסומים )2(.

התגייסות אקטיבית של כל גופי הספורט לטובת שינוי זה, תסייע להגשים חזון כפול: 

)5(: �העמדת הספורט לשירותה של התפתחות  חזון התנועה האולימפית המתואר באמנה האולימפית הבינלאומית  א. 

הרמונית של האנושות, עם מבט המקדם חברה שוחרת שלום שבמרכזה השמירה על הכבוד האנושי�. 

ב. החזון המגדרי של הוועד האולימפי בישראל כפי שבא לידי ביטוי באמנה לשוויון המגדרי שיצר: �שוויון בין המינים 

בספורט הוא ערך יסוד אשר יוביל ויקדם שוויון בכל תחומי החיים בישראל� )6(.

ד"ר מירה חניק

יעל שפירא

בביליוגרפיה: ראה נספח 2
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תקינה מגדרית — כמצפן מנחה פעולה

השתתפות במשחקים האולימפיים   /  /1

תקן: 

השתתפות מלאה של נשים במשחקים האולימפיים  #

תפקידים וייצוג בדרגי ניהול   /  /2

תקן:

תקן בהנהלת הוועד האולימפי בישראל 30% )בשאיפה ל-40% בדומה לתנועה האולימפית(  #

תקן בתפקידים ודרגי ניהול בכירים - 50%   #

תקן בוועדות )ספורט, ספורטאים, ביקורת וכו'(: 50%  #

השתתפות בוועדות למשחקים האולימפיים - 40% )בשאיפה ל-50%(  #

תקציבים   /  /3

תקן: 

תקציב שוויוני לגברים ונשים   #

שוויוניות בפרסים/מלגות/תמריצים   /  /4

תקן: 

הקצאת מלגות ותמריצים שוויוניים לגברים ונשים  #

הכשרת וטיפוח מאמנות   /  /5

תקן:

בקורס הכשרת מאמנים לאומיים - 40%  #

מוגנות בספורט - מניעת הטרדות, התעללויות, ביזוי ואלימות   /  /6

תקן:

חובת קיום - תקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט  #

חובת קיום - אמנה/קוד אתי המתייחסים למוגנות, כבוד האדם, שוויון   #

חובת מינוי - ממונה למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט   #

חובת קיום הדרכה למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט אחת לשנה  #

חובת פרסום מידע ואמצעי הדרכה בנושא מניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט   #



התכנית האסטרטגית 2024-2020

10

תקשורת, חשיפה — נראות   /  /7

תקן: 

מתן כיסוי ספורטיבי תקשורתי הוגן ומאוזן מגדרית  #

מעבר לקריירה חדשה   /  /8

תקן: 

השתתפות של כל הספורטאיות האולימפיות בפרויקט ה�יום שאחרי�  #

תרבות ארגונית ומנהיגות שוויון מגדרי   /  /9

תקן:

קיום וועדה/מנהלת לקידום תכניות לשוויון מגדרי   #

מערכת ניטור ומעקב   /  /10

תקן:

ניטור שנתי למדידה והערכה של כלל ההיבטים המגדריים תוך שקיפות מלאה  #

ורד בוסקילה, 
שייטת אולימפית

צילום: אילן בסיק תשתש
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תמונת מצב מגדרית — הוועד האולימפי בישראל
 

/ השתתפות במשחקים האולימפיים /

ספורטאים וספורטאיות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים 2016-1952

המשחקים האולימפיים בעת   #

באתונה  נערכו  בחדשה 

1896. ישראל השתתפה בהם 

לראשונה מהלסינקי 1952 

סך הכול ישראל השתתפה ב-  #

אולימפיים  קיץ  משחקי   16

ובכל משלחותיה נכללו נשים

זכו  ישראליים  ספורטאים   8  #

אולימפיות,  מדליות  ב-9 

על  הושגו  מדליות   2 מתוכן 

ידי נשים

 
 

 הוועד האולימפי בישראל –תמונת מצב מגדרית 

      

 האולימפייםהשתתפות  במשחקים 

 

2016 - 1952ספורטאים וספורטאיות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים   

 

 לראשונהבהם ישראל השתתפה  .1896האולימפיים בעת בחדשה נערכו באתונה ם המשחקי 

  1952 הלסינקימ

  משחקי קיץ אולימפיים ובכל משלחותיה נכללו נשים 16-ישראל השתתפה בסך הכול 

 8  מדליות הושגו על ידי נשים 2 מתוכן מדליות אולימפיות, 9-ישראליים זכו בספורטאים 

יעל ארד, 
המדליסטית 
האולימפית 

הראשונה של 
ישראל, מדלית כסף, 

ברצלונה - 1992

צילום: יוסי רוט
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ספורטאים וספורטאיות במשחקי החורף האולימפיים בין השנים 2018-1994

משחקי החורף האולימפיים נערכו לראשונה בשאמוני 1924, בעוד ישראל החלה להשתתף בהם רק בלילהאמר 1994   #

ומאז השתתפה בעקביות 

סך הכול ישראל השתתפה ב-7 משחקי חורף אולימפיים והחל מנגאנו 1998 נכללו נשים במשלחותיה  #

ספורטאים ישראליים לא זכו עד היום במדליות אולימפיות במשחקי החורף  #

ספורטאים וספורטאיות במשחקים האולימפיים לנוער )קיץ וחורף( בין השנים 2020-2010

 2018 – 1994ספורטאים וספורטאיות במשחקי החורף האולימפיים בין השנים  

 

  בעוד ישראל החלה להשתתף , 1924משחקי החורף האולימפיים נערכו לראשונה בשאמוני

 ומאז השתתפה בעקביות   1994בהם רק בלילהאמר 

  נכללו נשים  1998והחל מנגאנו אולימפיים חורף משחקי  7-ישראל השתתפה בסך הכול

 במשלחותיה

 במשחקי החורף ספורטאים ישראליים לא זכו עד היום במדליות אולימפיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2010בין השנים  )קיץ וחורף( ספורטאים וספורטאיות במשחקים האולימפיים לנוער  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בסינגפור מראשיתם החל לנוער האולימפיים הקיץ במשחקי סדיר באופן משתתפת ישראל 

 2016 לילהאמרמ החל לנוער האולימפיים החורף במשחקי להשתתף והחלה, 2010
 קיץ אולימפיים לנוער ובכל משלחותיה נכללו נערות משחקי 3-עד היום ישראל השתתפה ב 

  נכללו  2020השתתפה פעמיים כאשר רק בלוזאן במשחקי החורף האולימפיים לנוער ישראל

 נערות במשלחת

 9 2מדליות אולימפיות במשחקי הנוער )קיץ וחורף(, מתוכן  10-ספורטאים ישראליים זכו ב 

נערה במשחקי החורף ומדליה אחת הושגה במקצוע מעורב )משולב מדליות הושגו על ידי 

 נער ונערה ביחד(
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לנוער החל מראשיתם בסינגפור 2010, והחלה להשתתף  ישראל משתתפת באופן סדיר במשחקי הקיץ האולימפיים   #

במשחקי החורף האולימפיים לנוער החל מלילהאמר 2016

עד היום ישראל השתתפה ב-3 משחקי קיץ אולימפיים לנוער ובכל משלחותיה נכללו נערות  #

במשחקי החורף האולימפיים לנוער ישראל השתתפה פעמיים כאשר רק בלוזאן 2020 נכללו נערות במשלחת  #

9 ספורטאים ישראליים זכו ב-10 מדליות אולימפיות במשחקי הנוער )קיץ וחורף(, מתוכן 2 מדליות הושגו על ידי נערה   #

במשחקי החורף ומדליה אחת הושגה במקצוע מעורב )משולב נער ונערה ביחד(

/ תפקידים וייצוג בדרגי ניהול /

הרכב הנהלת הוועד האולימפי בישראל בשנת 2020

2 מבין 8 חברות ההנהלה הן משקיפות )ללא זכות הצבעה(  #

2 מבין 28 חברי ההנהלה הם משקיפים )ללא זכות הצבעה(  #

נוכח החשיבות הרבה שהוועד האולימפי בישראל רואה בקידומן של נשים ועל מנת להאיץ תהליכי שילובן ושותפותן   #

בעמדות מפתח וצומתי השפעה, נבנתה בוועד האולימפי בישראל תכנית ייחודית לדירקטוריות )2019(

עד כה הוסמכו 25 נשים )2019( בעת זו נמצאות בהכשרה 26 נשים נוספות )2020(  #

הקורס מקנה לבוגרותיו תעודת הסמכה מוכרת לתפקיד דירקטורית מטעם המי�ל.  #

תפקידים ודרגי ניהול בכירים בוועד האולימפי בישראל בין השנים 2020-2012

בנוסף — ישנן 2 מנהלות פרויקטים שהינן עובדות עצמאיות.  #

 ניהולתפקידים וייצוג בדרגי 

 

 2020הנהלת הוועד האולימפי בישראל בשנת הרכב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  חברות ההנהלה הן משקיפות )ללא זכות הצבעה( 8מבין 
 2  חברי ההנהלה הם משקיפים )ללא זכות הצבעה( 28מבין 
  בקידומן של נשים ועל מנת  הרואשהוועד האולימפי בישראל נוכח החשיבות הרבה

בוועד להאיץ תהליכי שילובן ושותפותן בעמדות מפתח וצומתי השפעה, נבנתה 

 (2019) תכנית  ייחודית  לדירקטוריותהאולימפי בישראל 
  (2020) נשים נוספות 26בעת זו נמצאות בהכשרה  ( 2019) נשים 25עד כה הוסמכו 

 פקיד דירקטורית מטעם המי"ל.הקורס מקנה לבוגרותיו תעודת הסמכה מוכרת לת 

 

 2020 - 2012תפקידים ודרגי ניהול בכירים בוועד האולימפי בישראל בין השנים 

 

 פרויקטים שהינן עובדות עצמאיות.מנהלות  2ישנן  – בנוסף 
 

 מספר שנה

 עובדים

 מספר 

 עובדות

 אחוז

 נשים

 נשים בתפקידי ניהול

 אין נשים בתפקידי ניהול 44% 4 5 2012

 םתפקידי ניהול לנשי 2 58% 7 5 2020

 ניהולתפקידים וייצוג בדרגי 

 

 2020הנהלת הוועד האולימפי בישראל בשנת הרכב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  חברות ההנהלה הן משקיפות )ללא זכות הצבעה( 8מבין 
 2  חברי ההנהלה הם משקיפים )ללא זכות הצבעה( 28מבין 
  בקידומן של נשים ועל מנת  הרואשהוועד האולימפי בישראל נוכח החשיבות הרבה

בוועד להאיץ תהליכי שילובן ושותפותן בעמדות מפתח וצומתי השפעה, נבנתה 

 (2019) תכנית  ייחודית  לדירקטוריותהאולימפי בישראל 
  (2020) נשים נוספות 26בעת זו נמצאות בהכשרה  ( 2019) נשים 25עד כה הוסמכו 

 פקיד דירקטורית מטעם המי"ל.הקורס מקנה לבוגרותיו תעודת הסמכה מוכרת לת 

 

 2020 - 2012תפקידים ודרגי ניהול בכירים בוועד האולימפי בישראל בין השנים 

 

 פרויקטים שהינן עובדות עצמאיות.מנהלות  2ישנן  – בנוסף 
 

 מספר שנה

 עובדים

 מספר 

 עובדות

 אחוז

 נשים

 נשים בתפקידי ניהול

 אין נשים בתפקידי ניהול 44% 4 5 2012

 םתפקידי ניהול לנשי 2 58% 7 5 2020
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חברי ועדות הוועד האולימפי בישראל בשנת 2020

בראשן של 5 מתוך 7 ועדות הוועד האולימפי בישראל מכהנות נשים.  #

השתתפות בוועדות בינלאומיות למשחקים האולימפיים בשנת 2020

השתתפות בוועדות הוועד האולימפי הבינלאומי — נציגה אחת  #

השתתפות בוועדות הוועד האולימפי האירופאי — 2 נציגים )גבר ואישה(  #

 2020חברי ועדות הוועד האולימפי בישראל בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ועדות הוועד האולימפי בישראל מכהנות נשים. 7מתוך  5בראשן של 
 

 

 2020השתתפות בוועדות בינלאומיות למשחקים האולימפיים בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחת נציגה –האולימפי הבינלאומי הוועד  ותוועדהשתתפות ב 
 נציגים )גבר ואישה( 2 –האולימפי האירופאי  ות הוועדוועדהשתתפות ב 

 

 2020חברי ועדות הוועד האולימפי בישראל בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ועדות הוועד האולימפי בישראל מכהנות נשים. 7מתוך  5בראשן של 
 

 

 2020השתתפות בוועדות בינלאומיות למשחקים האולימפיים בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחת נציגה –האולימפי הבינלאומי הוועד  ותוועדהשתתפות ב 
 נציגים )גבר ואישה( 2 –האולימפי האירופאי  ות הוועדוועדהשתתפות ב 
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/ פרסים, מלגות ותמריצים /

הקצאת מלגות ותמריצים שוויוניים לגברים ונשים

משנת 1984, הוועד האולימפי בישראל מעניק מלגות לספורטאים. סכום התגמול הינו זהה לגברים ונשים בהתאם לסגל   #

אליו משתייכים הספורטאים — זהב, כסף, ארד ובכיר.

משנת 1984, הוועד האולימפי בישראל מעניק תמריצים לספורטאים ומאמנים. סכום התמריץ הינו זהה לגברים ונשים   #

בהתאם להישג.

זכיה בתואר מאמן/נת השנה בין השנים 2019-2007

תואר מאמן/ת נכנס בשנת 2007 במטרה לשפר ולקדם את מעמד המאמנים והמאמנות  #

זכיה בתואר ספורטאי/ת השנה בין השנים 2019-2007

החל משנת 1949 ניתן תואר ספורטאי או ספורטאית השנה כאות הערכה, הוקרה וכניסה להיסטוריה. הנבחרים זוכים   #

בגמול כספי מכובד מהוועד האולימפי בישראל

החל משנת 2013 נוספה התייחסות מגדרית והתואר ניתן בכל שנה מאז לספורטאי וספורטאית.   #

 פרסים, מלגות ותמריצים

 

 הקצאת מלגות ותמריצים שוויוניים לגברים ונשים

  הוועד האולימפי בישראל מעניק מלגות לספורטאים. סכום התגמול הינו זהה 1984משנת ,

 זהב, כסף, ארד ובכיר. –לגברים ונשים בהתאם לסגל אליו משתייכים הספורטאים 
  הוועד האולימפי בישראל מעניק תמריצים לספורטאים ומאמנים. סכום 1984משנת ,

 להישג.התמריץ הינו זהה לגברים ונשים בהתאם 

 

 

 2019 – 2007מאמן/נת השנה בין השנים  תוארזכיה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המאמנים והמאמנות מעמד את ולקדם לשפר במטרה 2007שנת נכנס ב ת/תואר מאמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 – 2007השנה בין השנים  ספורטאי/ת תוארזכיה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הוקרה וכניסה, כאות הערכה השנה או ספורטאית תואר ספורטאיניתן  1949החל משנת 

 מכובד מהוועד האולימפי בישראל להיסטוריה. הנבחרים זוכים בגמול כספי

  נוספה התייחסות מגדרית והתואר ניתן בכל שנה מאז לספורטאי  2013החל משנת

 וספורטאית. 

 

   הכשרת וטיפוח מאמנות

 2016 - 1952מאמנים ומאמנות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים 
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/ הכשרת וטיפוח מאמנות / 

מאמנים ומאמנות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים 2016-1952

מאמנים ומאמנות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים 2018-1994

 

 2019 – 2007השנה בין השנים  ספורטאי/ת תוארזכיה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הוקרה וכניסה, כאות הערכה השנה או ספורטאית תואר ספורטאיניתן  1949החל משנת 

 מכובד מהוועד האולימפי בישראל להיסטוריה. הנבחרים זוכים בגמול כספי

  נוספה התייחסות מגדרית והתואר ניתן בכל שנה מאז לספורטאי  2013החל משנת

 וספורטאית. 

 

   הכשרת וטיפוח מאמנות

 2016 - 1952מאמנים ומאמנות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2018 - 1994מאמנים ומאמנות במשחקי הקיץ האולימפיים בין השנים 
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מאמנים ומאמנות במשחקים האולימפיים לנוער בין השנים 2020-2010

משתתפי התוכנית הלאומית למאמנים ומאמנות 2020-2016 

בשנת 2016 השיק הוועד האולימפי בישראל את תכנית “פודיום� — התוכנית הלאומית למאמנים  #

האיגודים נדרשים להגיש עד 3 מועמדים — מתוכם אישה אחת לפחות  #

במחזור הראשון )מרץ 2016( — 82% גברים ו-86% נשים ממשתתפי התוכנית עוסקים באימון בהווה  #

במחזור השני )מאי 2019( — 100% ממשתתפי ומשתתפות התוכנית עוסקים באימון בהווה  #

2020 – 2010מאמנים ומאמנות במשחקים האולימפיים לנוער בין השנים   

 

 

  2020 - 2016 ומאמנות  משתתפי התוכנית הלאומית למאמנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  אחת לפחותמתוכם אישה  –מועמדים  3האיגודים נדרשים להגיש עד 

2020 – 2010מאמנים ומאמנות במשחקים האולימפיים לנוער בין השנים   

 

 

  2020 - 2016 ומאמנות  משתתפי התוכנית הלאומית למאמנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  אחת לפחותמתוכם אישה  –מועמדים  3האיגודים נדרשים להגיש עד 
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/ מעבר לקריירה חדשה /

משתתפי פרויקט "היום שאחרי" בין השנים 2020-2016

מתחילת הפרויקט בשנת 2016, 55 )62%( מתוך 89 משתתפי הפרויקט הן ספורטאיות  #

הנתונים הנ�ל מתייחסים לספורטאים וספורטאיות אולימפיים בלבד  #

ההצטרפות לתכנית מתבצעת על ידי יצירת קשר אישי עם הספורטאי/ת  #

/ מוגנות בספורט - מניעת הטרדות, התעללויות , ביזוי ואלימות /

לראשונה נכתב תקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט )2018(  #

לראשונה נכתבה ונחתמה אמנה לשוויון מגדרי בספורט המתייחסת בין היתר למוגנות, כבוד האדם ושוויון בספורט   #

)2018(

לראשונה מונתה ממונה למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט )2018(  #

עד כה התקיימו 3 הדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט   #

פורסמו 3 אמצעי מיידע בנושא מניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט   #

 נשים ממשתתפי התוכנית  86% -גברים ו 82% – (2016)מרץ  במחזור הראשון

 עוסקים באימון בהווה

 ממשתתפי ומשתתפות התוכנית עוסקים באימון  100% – (2019)מאי  במחזור השני

 בהווה

 

 

 מעבר לקריירה חדשה

2020 - 2016משתתפי פרויקט ״היום שאחרי״ בין השנים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  משתתפי הפרויקט הן ספורטאיות 89( מתוך 62%) 55, 2016מתחילת הפרויקט בשנת 

 הנתונים הנ״ל מתייחסים לספורטאים וספורטאיות אולימפיים בלבד 

 יצירת קשר אישי עם הספורטאי/ת ההצטרפות לתכנית מתבצעת על ידי 

 

 

 מניעת הטרדות, התעללויות , ביזוי ואלימות -מוגנות בספורט 
  (2018) נכתב  תקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורטלראשונה 
 ת בין היתר המתייחסלשוויון מגדרי בספורט אמנה ונחתמה  לראשונה נכתבה

 (2018בספורט )שוויון  למוגנות, כבוד האדם ו
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/ תקשורת, חשיפה — נראות /

לראשונה בישראל התקיימה הוועידה הבינלאומית הראשונה לספורט ומגדר )2019(  #

החידון האולימפי לשנת 2019 עמד בסימן נשים   #

לספורט  המודעות  להעלאת  ווינגייט  ובמכון  באס�א  מכללות,  ב-4  גופני  לחינוך  סטודנטים   500 עם  מפגשים  נערכו   #

ומגדר )2018, 2019(

הופק והופץ ל-300 עיתונאים ולכל אירגוני הספורט מנחה פעולה לאיזון   #

הייצוג המגדרי בתקשורת )2020(

 )2018( בישראל קטגוריית שוויון מגדרי  הוועד האולימפי  נפתחה באתר   #

למידע, פרסומים וחדשות בנושא מגדר

/ תרבות ארגונית ומנהיגות שוויון מגדרי /
הוקמה בוועד האולימפי בישראל וועדה לשוויון מגדרי )2018(  #

/ מערכת ניטור ומעקב /
אושרה בוועד האולימפי הקמת מערכת ניטור ומעקב מגדרית )2020(  #

תמונת מצב מגדרית - ריכוז נתונים, פילוח 

גרפי ומידע בוצעו ע�י ירדן הר לב

ניטור 
ההנהלה,  באחריות  הנמצא  תהליך  הוא  ניטור 

מצב  ותמונת  אינפורמציה  מתקבלת  במסגרתו 

כאחד  לגברים  ביחס  נשים  של  השוואתית 

המגדרית  המדיניות  מימוש  אחר  למעקב  הכלים 

עקרונות  על  שמירה  תוך  בארגון  והטמעתה 

השקיפות והאחריות. 

הניטור מתבצע באמצעות סריקות שונות ושוטפות 

על מנת לזהות מצבי אי שוויון לטפל בחריגות מחד 

ולתעדף פרוייקטים שיאיצו צמצומם מאידך.

בוועד  המגדרי  בניטור  העיקריים  השלבים 

האולימפי בישראל:

היעדים  המטרות,  המדיניות,  של  הגדרה   #

והגדרה ברורה של מדדי הביצוע בהם נדרש 

השיפור בתחומי השוויון המגדרי

פרמטרים  המגדרית:  התקינה  הגדרת   #

וסטנדרט רצוי

יעילים   ניטור  ונהלי  ניטור  מערך  קביעת   #

שיספקו  כך  שוטפת,  בצורה  מידע  לאיסוף 

ואמיתית של המצב המגדרי  תמונה עדכנית 

בארגון בכל נקודת זמן

ובמערכות  בכלים  ומשולב  נכון  שימוש   #

הקיימות בארגון למדידה יעילה ואפקטיבית 

התקינה  מול  אל  ושנתית  עיתית  מדידה   #

הוועד  של  מפורטים  וניתוח  דו“ח  והפקת 

לשוויון  מעקב  ודו“ח  בישראל  האולימפי 

מגדרי של הוועד האולימפי הבינ“ל, המבוסס 

הפורום  של  המגדרי  השוויון  פערי  דו“ח  על 

הכלכלי העולמי

המטרות,  המדיניות,  בחינת  לשנה  אחת   #

היעדים ותכנית העבודה הרב שנתית בחינת 

המשאבים ועדכונם במידת הצורך.

פרסום ושקיפות פנים וחוץ ארגונית  #

וחוזר חלילה  #
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תכנית פעולה רב שנתית
מטרות ויעדים אסטרטגים כנגזר מהתקינה המגדרית

/ מטרה: השתתפות מלאה של נשים במשחקים האולימפיים /
)IOC-נושא ליבה: "ספורט". המלצה 1 של ה(

יעד 1: השתתפות מלאה של נשים במשחקים האולימפיים 

לו"ז:אחריות:פעולות:

שוטף, המשחקים מנכ"ל ומנהל היחידה לספורט הישגי  מעקב אחר ספורטאיות עלית1.

האולימפיים 2021, 2024

העצמה וטיפוח המסוגלות 2.

הספורטיבית ההישגית. 

TOP-TEAM-שוטףמנהלת ה

קידום מוטיבציה לעיסוק בספורט 3.

בקרב נשים )תחרותי וחובבני( 

בכנסים וועידות

האולימפי  הוועד  סמנכ"ל  הוועדה,  יו"ר 

בישראל

שוטף

ציון לשבח של "דמויות מופת" 4.

ופרסומן )ספורטאית, מאמנת 

ומעטפת תומכת(

האולימפי  הוועד  סמנכ"ל  הוועדה,  יו"ר 

בישראל

הבינלאומית  הוועידה   2022

השנייה לספורט ומגדר

�המוטו הספורטיבי הוא להגיע 
להישגים הכי גבוהים. אנו מאתגרים 

את עצמנו לפרוץ גבולות ולהוות 
השראה למין האנושי, לכן אני 
מברכת על פריצת הדרך של 

הוועד האולימפי בישראל להשוואה 
מגדרית, המציבה מטרה ברורה 

וחדה לשיוויון בין המינים. קביעה זו 
תהווה ללא ספק מטרה ראויה למין 

האנושי על כל גווניו�

ירדן ג‘רבי, מדליסטית אולימפית 
)ריו 2016(

צילום: עמית שיסל
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/ מטרה: ייצוג בדרגי ניהול ומנהיגות מאוזנת /
 )IOC נושאי ליבה: "משילות" ו"ייצוג". סעיפים: 13, 18, 19, 20, 21 בהמלצות(

יעד 2 - העלאת שיעור הנשים בהנהלת הוועד האולימפי בישראל מ-22% ל-30%

לו"ז:אחריות:פעולות:

שינוי תקנון הוועד האולימפי בישראל 1.

לנשים  הולם  ייצוג  שיבטיח  באופן 

בהנהלה, בוועדות ובתפקידים השונים 

המינויים  שתהליך  והבטחה  בארגון 

לחברות  מחויבותו  ישקף  והבחירות 

מאוזנת ומגוונת

מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל באמצעות 

האולימפי  הוועד  של  המשפטי  היועץ 

חבר  קידר  אורי  עו"ד  ובסיוע  בישראל 

הוועדה לשוויון מגדרי

2021

וניהול 2. דירקטוריות  קורס  פתיחת 

לקידום  הכלים  את  שיקנה  לבכירות, 

ניהול  ובתפקידי  והשתלבות בהנהלות 

בכירים 

2021 קורס שלישיסמנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

הוועד 3. ע"י  שהוכשרו  נשים  מינוף 

האולימפי בישראל כמנהיגות ומנהלות 

בספורט

שוטףמנכ"ל/סמנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

בכל 4. ספורטיבית  מנהיגות  פיתוח 

קורסים/הכשרות  באמצעות  הרמות: 

 New :ייעודיות בארץ ובעולם כדוגמת

Ieaders Forum

פתיחת מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל במועד  מותנה 

הכשרות בינלאומיות

להביא 5. מגוונת,  בדרכים  נשים,  עידוד 

בדיונים  שלהן  המבט  נקודת  את 

וועדות בהן משתתפות

"הצנחת" 6. לגבי  ברורה  עמדה  נקיטת 

טרם  בהם  במקרים  מבחוץ  מנהלים 

מוצה פוטנציאל הנשים

 מנכ"ל הוועד האולימפי / 

חברי הנהלת הוועד האולימפי בישראל
שוטף

צעירות 7. מנהלות  חניכת  קידום 

)ע"י נשים בכירות,  באיגודים/מרכזים 

בעלות  בכירים  ניהול  בתפקידי 

בישראל/ האולימפי  מהוועד  ניסיון 

האולימפי  הוועד  ע"י  שהוכשרו  או 

בישראל(



התכנית האסטרטגית 2024-2020

22

המשך -

לו"ז:אחריות:פעולות:

קידום ספורטאיות מפרויקט 8.

"היום שאחרי" להשתלב 

בקורסים, לטפח קריירה ואח"כ 

להשתלב בתפקידי ניהול בתוך 

הוועד האולימפי, באיגודים 

ומחוצה להם בשוק החופשי.

מנהלת פרויקט 

"היום שאחרי"

שוטף

איתור מנהלות בכירות מחוץ 9.

לעולם הספורט בעלות יידע 

וניסיון שמוכנות להשתלב 

בעשיה לקידום הספורט 

בישראל

מנכ"ל הוועד 

האולימפי / חברי 

הנהלת הוועד 

האולימפי בישראל

 

/ מטרה: תקצוב שוויוני ללא הבחנה מגדרית /

יעד 3: תקציב שוויוני לנשים וגברים

לו"ז:אחריות:פעולות:

האולימפי 1. בוועד  תקציבית  החלטה  כל 

בישראל תבוצע ללא הבחנה מגדרית, תוך 

שימת לב לאיזון שוויוני בין נשים לגברים

 מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל, 

יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי
שוטף

נשים 2. של  שוויוני  תקצוב  קידום 

מול  הרמות  בכל  בישראל  בספורט 

גורמי ממשל

קידום השוואה מתקנת של תקציבים 3.

ע"י  ואגודות  לאיגודים  המיועדים 

מנהל הספורט

קידום תהליכי פיקוח ובקרה של מנהל 4.

המיועדים  תקציבים  על  הספורט 

לנשים, נערות וילדות באמצעות ועדת 

הלאומית  המועצה  או  ייחודית  היגוי 

לקידום ספורט הנשים בישראל כתנאי 

לתמיכות ממנהל הספורט

קורס דירקטוריות וניהול לבכירות
אחד האתגרים בעת הזו הוא איתור נשים 

המעוניינות לקחת חלק בתפקידי מנהיגות 

הבכירים  בדרגים  בספורט  מובילים 

ביותר. נוכח החשיבות הרבה שאנו רואים 

בקידומן של נשים ועל מנת להאיץ תהליכי 

שילובן ושותפותן בעמדות מפתח וצומתי 

האולימפי  הוועד  ע“י  נבנתה  השפעה, 

לדירקטוריות  ייחודית   תכנית  בישראל 

לידע   נחשפות   המשתתפות  במסגרתה 

לחידושי  והפיננסים,  המשפט  בתחומי 

תכנים  לצד  ורגולציה  פסיקה  חקיקה, 

נדרשים להבנת האתגרים  המבנים ודרך 

ההתנהלות של גופי הספורט על גווניהם 

בישראל.

הסמכה  תעודת  לבוגרות  מקנה  הקורס 

מוכרת לתפקיד דירקטורית מטעם המי“ל. 

עד כה הוסמכו 25 נשים. בעת זו נמצאות 

בהכשרה 26 נשים נוספות.

בכלל  נשים  של  שילובן  כי  מאמינים  אנו 

בפרט  דירקטוריות  קורס  ובוגרות 

אירגוני  את  תשביח  בכירים,  בתפקידים 

הספורט כולם.
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/ מטרה - שוויוניות בפרסים/מלגות/תמריצים / 
 )IOC נושא ליבה: "מימון". סעיף 17 בהמלצות(

יעד 4 - הקצאת פרסים, מלגות ותמריצים שוויוניים לגברים ונשים

לו"ז:אחריות:פעולות:

הבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים 1.

שהוא  סוג  מכל  לתגמולים  בהקצאות 

ע"י עיגון מנגנוני בקרה

שוטףמנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

 

דני ג‘ וולדמן היא רוכבת סוסים ברמה האולימפית וחברת נבחרת ישראל בקפיצות. 
והפלטפורמות  הרכיבה  בעולם  שלה  ההשפעה  בכוח  משתמשת  היא  בכירה,  ספורטאית  בהיותה 

החברתיות שלה כדי לעמוד כנגד בריונות, לקדם שוויון, לעודד קבלת השונה וטוב הלב.

בסגנונה האותנטי, רכיבה עם נוצות ותלבושות ייחודיות לה,  היא מאתגרת סטריאוטיפים ונחשבת 
פורצת דרך בהפיכת התפיסה ההיסטורית והשמרנית של ספורט הרכיבה ותדמיתו המיושנת, לעדכנית 

ומודרנית בקרב קהל רחב ומגוון יותר ברחבי העולם.

צילום: יפעת זהר
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/ מטרה: הכשרות וטיפוח מאמנות /
)IOC נושא ליבה: "ספורט". סעיף 6 בהמלצות(

יעד 5: העלאת שיעור המאמנות באיגודים ושיעור המאמנות הלאומיות

לו"ז:אחריות:פעולות:

השתלבות מאמנות בקורס המאמנים הלאומיים 1.

בוועד האולימפי כמוגדר בתקן ואף מעבר לו

מועד פתיחת הקורסהמנהל המדעי וחברי הנהלה

עבר 2. לספורטאיות  ייחודית  הכשרה  פתיחת 

לעידוד,  הכלים  את  שתקנה  בלבד  ולמאמנות 

קידום ושילוב קריירה-משפחה

עבודת מטה - מחצית 2020 יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי  #

קיום קבוצת מיקוד   #

למאמנות להבנה טובה 

יותר של "תקרת הזכוכית" 

בגינה יש תת ייצוג של 

מאמנות בספורט - 2021 

הכשרה ראשונה — 2021   #

העלאת נושא המאמנות לסדר היום הספורטיבי 3.

והציבורי בכנסים ובוועידה הבינלאומית השנייה 

לספורט ומגדר

2021, 2022יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי

במסגרת 4.  — מופת"  "דמויות  של  לשבח  ציון 

הוועידה הבינלאומית השנייה לספורט ומגדר

 יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי /

סמנכ"ל הוועד האולימפי

2022

קידום תכנית בוועד האולימפי לבחינת סוגיית המאמנות 5.

בספורט בשיתוף מנהל הספורט/אתנה על מנת:

להגביר השתתפות נשים בקורסי מאמנים בכלל   #

ומאמנים לאומיים בפרט

הגדרת תקן מחייב תוך שת"פ עם מנהל הספורט   #

ואתנה לגבי מאמנים ומאמנות באיגודים ובאגודות

עידוד מענה כאשר הצוות המאמן של נשים   #

באיגודים כולו גברי באמצעות

הקצאת אישה במעטפת התומכת/מאמנת  א.   

אחת לפחות בכל קבוצה

הקצאת אישה "מלווה" שתהיה ממונה/ ב.   

מפקחת על כל הנושאים המגדריים. 

עידוד:  #

גיוס נשים לתפקידי מאמנות )גם בקבוצות   # 	

של גברים( 

פניה באופן יזום אל נשים )ספורטאיות עבר   # 	

במרכזים ובאגודים( לצאת להכשרות ולאמן ספורטאים

תמיכה ועידוד נשים להשתלב בתפקידי אימון   # 	

בקבוצות של בנות/נשים

מול  הוועדה  יו"ר   ,5 סעיף 

מנכ"ל הוועד האולימפי ומנהל 

הספורט

2021
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/ מטרה: מוגנות בספורט - מניעת הטרדות, התעללויות, ביזוי ואלימות /
)IOC נושא ליבה: "ספורט". סעיף 10 בהמלצות(

יעד 6 - הרחבת המודעות והטמעת האחריות בקרב ראשי ארגונים בכל הנוגע למוגנות  בספורט

לו"ז:אחריות:פעולות:

מנת 1. על  והמרכזים  האיגודים  למנכ"לי  הסברה 

סביבת  להבטחת  הפעולות  כל  שינקטו  להבטיח 

אימון תחרות ועבודה מוגנים ובטוחים

הממונה למניעת הטרדה מינית 

וקידום מוגנות בספורט

 ,2023  ,2022  ,2021  ,2020

 2024

למאמנים 2. לספורטאיות,  הסברה  איגרת  פרסום 

ולמעטפת התומכת

מינית 3. הטרדה  למניעת  ממונות  פורום  קיום 

ומוגנות בספורט בוועד האולימפי בישראל

הטמעת התקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות 4.

בספורט כמו גם האמנה לשוויון מגדרי באיגודים 

שטרם אימצו אותם או כתבו כמותם בעצמם

הכשרה( 5. )שעברה  מוסמכת  "ממונה"  מינוי  קידום 

בנושא מגדר ומוגנות בכל המרכזים ואירגוני הרוחב

ביזוי, 6. )מניעת  מוגנות  סעיפי  הכנסת  קידום 

לאמנות  וכיוצ"ב(  התעללות  אלימות,  השפלה, 

ולתקנונים של המרכזים והאיגודים

ומוגנות 7. מינית  הטרדה  למניעת  התקנון  עדכון 

בסעיף  בישראל  האולימפי  הוועד  של  בספורט 

ה"אחריות"

מנכ"ל הוועד האולימפי והיועץ 

האולימפי  הוועד  של  המשפטי 

בישראל , יו"ר הוועדה לשוויון 

קידר,  אורי  עו"ד  בסיוע  מגדרי 

חבר הוועדה לשוויון מגדרי

מחצית שניה של שנת 

2022-2021 קידום תיקון החוק ל"מניעת הטרדה מינית" תוך 8.

מאמן  בין  גם  מרות  יחסי  הגדרת  סעיף  הוספת 

לספורטאיות/ים בשיתוף מנהל הספורט

השתתפות בפרויקט מוגנות בספורט לילדות/ים 9.

של האיחוד האירופי בהובלת מנהל הספורט

הוועדה  חבר  קידר  אורי  עו"ד 

לשוויון מגדרי

מחצית שניה של שנת 

2021-2020

הממונה למניעת הטרדה מינית הטמעת הסברה מתקדמת ואינטראקטיבית10.

מול  בספורט  מוגנות  וקידום 

מנהל הספורט

2021 ואילך



התכנית האסטרטגית 2024-2020

26

/ מטרה: תקשורת, חשיפה — ונראות של נשים בכל זירות הספורט / 
 )IOC נושא ליבה: "ספורט" ו"ייצוגיות". סעיף 3, 12 בהמלצות(

יעד 7: מתן כיסוי ספורטיבי תקשורתי הוגן, מעצים ומאוזן מגדרית

לו"ז:אחריות:פעולות:

מגדרי, פרסום מנחה איזון הייצוג המגדרי בתקשורת1. לשוויון  הועדה  יו"ר 

הוועדה  חברת  ורדי  שירה 

לשוויון מגדרי

2020

באירועים/2. במדיה,  בתקשורת,  שוויונית  נראות 

כנסים/וועידות

הציבור  יחסי  מנכ"ל/מנהלת 

והדוברות/יו"ר הוועדה לשוויון 

מגדרי

שוטף

חשיפה גדולה יותר של נשים ונערות3.

מתן תשומת לב לנראות של קבוצות נשים/בנות 4.

)מדים(

הבטחת נוכחות של 50% נשים בכנסים ואירועים 5.

של הוועד האולימפי בישראל

/ מטרה: מעבר לקריירה חדשה / 
)IOC נושא ליבה: "ספורט". סעיף 11 בהמלצות(

יעד 8: השתתפות של כל הספורטאיות האולימפיות בפרויקט ה"יום שאחרי"

לו"ז:אחריות:פעולות:

המשך שימור ותקצוב פרויקטים קיימים וחדשים 1.

מנהלות פרויקט "היום שאחרי" שתכליתם מעבר לקריירה חדשה

בוועד האולימפי בישראל
שוטף/שנתי

עידוד ספורטאיות לצאת ללימודים אקדמאים2.

בחינה האם ניתן להוסיף תכנים ייחודיים3.
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/ מטרה: תרבות ארגונית ומנהיגות שוויון מגדרי /
)IOC נושא ליבה: "משילות", "ספורט", "מימון" ו"כוח אדם" סעיף 9, 16, 22, 24 בהמלצות(

יעד 9 - קיום וועדה/מנהלת לקידום ומעקב אחר תכניות לשוויון מגדרי 

לו"ז:אחריות:פעולות:

וככלי 1. כאסטרטגיה  המגדרית  החשיבה  הטמעת 

מרכזי לקידום מדיניות שוויונית בכל התהליכים 

בוועד האולימפי בישראל : תקצוב, תכנון, יישום, 

תגמול, קידום ועוד

יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי מול 

המנכ"ל

שוטף/שנתי

יעוץ והמלצה להנהלת הוועד האולימפי בישראל, 2.

לאיגודים ולמנהל הספורט בנושא צמצום הפערים 

המגדריים בספורט

סקירת 3. פרויקט  והתקדמות  יישום  על  פיקוח 

של  המגדרית  והתקינה   IOC-ה של  השוויון 

הוועד האולימפי בישראל

ייזום ותקצוב תכניות מקדמות לצמצום הפערים 4.

המגדריים — כגון לומדה אינטראקטיבית

קיום תחרות "אלופי השוויון המגדרי" באיגודים 5.

ובמרכזים בשת"פ עם מנהל הספורט ואתנה

קידום מחקרים רפואיים של שני המינים בעת בחינת 6.

בציוד  שינויים  בטיחות,  בריאות,  כגון  היבטים 

ובמתקנים או בנפרד במקרים של "שוני רלוונטי"

יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי מול 

המנכ"ל והמנהל המדעי
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/ המטרה: מערכת ניטור ומעקב / 
)IOC נושא ליבה: "משאבי אנוש, ניטור ותקשורת". סעיף 23 בהמלצות"(

 יעד 10: ניטור שנתי למדידה והערכה של כלל ההיבטים המגדריים 
ומידת ההתקדמות של התכניות לשוויון מגדרי תוך שקיפות מלאה

לו"ז:אחריות:פעולות:

דיווח 1. מערכת  והטמעת  ניטור  מנגנוני  קביעת 

לביצועם

יו�ר הוועדה לשוויון מגדרי מול 

מוביל לנושא
שוטף/שנתי

המגדרית 2. התקינה  של  שנתית  מדידה  ביצוע 

ובחינת אחוז השינוי למול מצב קיים

עם 3. שת�פ  תוך  באיגודים  שנתית  מדידה  ביצוע 

מנהל הספורט ו�אתנה�

המשך השתתפות בסקרים בינלאומיים4.

דף אחרון ומעוצב יפה שיסגור את החוברת - תודות
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תודות

הזמן  על  שפירא  וליעל  חניק  מירה  לד�ר  להודות  לנו  היא  נעימה  חובה   #

שהקדישו לנושא התקינה המגדרית ועל התוצר האיכותי וכל זאת פרו—בונו

בעבודתה  והמידע.  הגרפי  הפילוח  הנתונים,  ריכוז  על  לב  הר  לירדן  תודה   #

זו הניחה את התשתית הראשונית לעבודת הניטור 

הפעולה  שיתוף  על  היחידה  ולאנשי  הישגי  לספורט  היחידה  למנהל  תודה   #

לאורך כל הדרך

גזית  וללימור  מזרחי  ללימור  המדעי,  המנהל  אפשטיין  למולי  תודה   #

מנהלות פרוייקט �היום שאחרי� על שיתוף הפעולה ועל הסיוע בנתונים 

למסמך זה

עו�ד  עם  בונו  פרו  וברוכה  חשובה  עשיה  על  קידר  אורי  לעו�ד  תודה   #

מתנדבים ממשרדו לקידום השוויון בספורט בכלל ובספורט האולימפי בפרט 

ועל הערות חשובות למסמך זה

תודה לשירה ורדי על תרגום המנחה לאיזון מגדרי בתקשורת 2020  #

האינטנסיבית  הפעילות  על  והיח�צ  השיווק  מנהלת  ביגמן,  לברוריה  תודה   #

כל השנה לקידום נראות הספורטאיות באופן מעורר השראה ומכבד. 

תודה ליונה ברקוביץ מנהלת הלשכה ולשמוליק רוזנטל על שיתוף הפעולה והסיוע בהעברת כל הנתונים הנדרשים  #

תודה לנורית שרביט )מנהל הספורט(, מירב אולייניק )�אתנה�( ועדי ביכמן על הצגת עמדתן החשובה  #

תודה לחברי הוועדה לשוויון מגדרי על המעורבות, התובנות וההתייחסות לקידום המסמך אסטרטגי זה כמו גם לתכנית   #

2019-2018

תודה אישית לחברי הנהלת הוועד האולימפי בישראל שסייעו בהבנת החסמים העומדים בפני נשים: יעל ארד, איתן   #

ברק, רויטל גלוסקא, דפנה הר-אבן, ד�ר יוני ירום ונטע ריבקין

בוועד  דירקטוריות  וקורס  הניהול  תפקידי  וריכוז  לדרך  שותפותה  ההיגוי,  בצוות  חברותה  על  בוסקילה  לורד  תודה   #

האולימפי בישראל

בישראל  האולימפי  הוועד  הנהלת  ולחברי  בישראל  האולימפי  הוועד  למנכ�ל  בישראל,  האולימפי  הוועד  ליו�ר  תודה   #

אשר הציבו את הנושא המגדרי על סדר היום של הוועד האולימפי בישראל ללא משוא פנים ותוך מתן גיבוי בתכניות 

ובתקציבים הנדרשים

בהערכה 
סוזי יוגב

יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי
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נספחים

/ IOC-נספח 1 - 25 המלצות ה /

את המסמך המלא ניתן לפתוח בקישור מטה:

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-
Gender-Equality-Report-March-2018.pdf

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Report-March-2018.pdf


התכנית האסטרטגית 2024-2020

�1

/ נספח 2 - הקדמה לתקינה המגדרית - בביליוגרפיה /

 International Olympic Committee, (2018) IOC Gender Equality Review Project.  )1 

 Lauzanne, Switzerland
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-
Gender-Equality-Report-March-2018.pdf

European Olympic Committee (2019)  IOC Gender Equality Commission Strategy 2019-2022  )2

 https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/11/c3acf2a2-eoc-gender-equality-strategy.pdf

 Council of  Europe (August 2019). ALL IN! Towards Gender Balance in European Sport:  )3

 analytical report of the data collection campaign
https://rm.coe.int/analytical-report-of-the-data-collection-campaign-all-in-towards-gende/
1680971a71

כהן, י' )4.11.2019(. "השרה הבטיחה תקציבים- אבל לא היה כיסוי": ההסכם ההיסטורי שהוכיח שאפשר גם אחרת.   )4

.TheMarker
 https://www.themarker.com/blogs/yoav-cohen/BLOG-1.8127648

IOC Olympic Charter (2019)  )5

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-
Charter.pdf

האמנה לשוויון מגדרי הוועד האולימפי בישראל )10.6.2018(  )6

https://bit.ly/3gmBdCE  

סנוף-פילפול, א' וזאבי, מ' )2017( . לקסיקון מגדר. עורכת: סמדר שיפמן. אוניברסיטת תל אביב.  )7

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/Gender%20Studies/ %D7%
9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%92%D7%93
%D7%A8.pdf

סייגלשיפר, ו' )2012(. משנות את חוקי המשחק: מבט מגדרי על תקצוב הספורט בישראל. מרכז אדווה  )8

https://il.boell.org/sites/default/files/sport-site_1.pdf

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Report-March-2018.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/11/c3acf2a2-eoc-gender-equality-strategy.pdf
https://rm.coe.int/analytical-report-of-the-data-collection-campaign-all-in-towards-gende/1680971a71
https://www.themarker.com/blogs/yoav-cohen/BLOG-1.8127648
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/Gender%20Studies/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8.pdf
https://il.boell.org/sites/default/files/sport-site_1.pdf
https://bit.ly/3gmBdCE
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/ נספח 3 - הבהרות / 

כל נתוני תמונת המצב מבוססים על רשומות של הוועד האולימפי בישראל  #

)נכון לשנת  מנתוני מנהל הספורט עולה כי שיעור הספורטאיות הרשומות בכלל גופי הספורט בישראל הינו 26,890   #

2019( והן מהוות 22.5% מכלל הספורטאים הרשומים בארץ

בתכנית האסטרטגית לא מופיעים הסעיפים 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14 מתוך המלצות ה-IOC )ראו נספח 1( וזאת מסיבות   #

של אי רלוונטיות ו/או יישומיות לוועד האולימפי בישראל

ללשונית הוועדה לשוויון מגדרי באתר הוועד האולימפי בישראל ניתן להיכנס דרך הקישור מטה:   #

http://bit.ly/2UObtU9  

לחיצה על כל קטגוריה תאפשר קריאה על הפעילות והורדת מסמכים:   

תפקידי הוועדה לשוויון מגדרי וחבריה  # 	

האמנה לשוויון מגדרי של הוועד האולימפי בישראל  )בעברית ובאנגלית(  # 	

התקנון למניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט )בעברית ובאנגלית(, עיקרי התקנון )בעברית ובאנגלית( ואיגרת   # 		

לספורטאים ולספורטאיות  

חדשות הוועדה לשוויון מגדרי ובכללם: סיכום הפעילות 2019-2018 ומנחה הפעולה לאיזון מגדרי בתקשורת  # 	

http://bit.ly/2UObtU9

