שוויון מגדרי  -הוועד האולימפי הבינלאומי
פרויקט סקירה
דו"ח הוועד האולימפי הבינלאומי בנושא שוויון מגדרי

הקדמה

הודעה מנשיא הוועד האולימפי הבינלאומי ,תומאס באך

אני מאמין באמונה שלמה שספורט הוא אחת הפלטפורמות החזקות ביותר
לקידום שוויון מגדרי תוך העצמת נשים ונערות.
"פרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד האולימפי
הבינלאומי אושר במלואו על ידי הוועד המנהל של
הוועד האולימפי הבינלאומי בפברואר  ."2018ברצוני
לנצל הזדמנות זו לברך את קבוצת העבודה לשוויון
מגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי על פיתוח דו"ח
השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי ,ואת
בעלי העניין בתנועה האולימפית שסיפקו את המשוב
שלהם שלא יסולא בפז בהפקת דו"ח זה.
הוועד האולימפי הבינלאומי ובעלי עניין רבים
בתנועה האולימפית כבר נוקט בצעדים
משמעותיים; אנו עומדים לסגור את הפער
המגדרי בהיבטים רבים בספורט ,ואנו מברכים
את הפדרציות הבינלאומיות והוועדות
האולימפיות הלאומיות שכבר נקטו בפעולות
אפקטיביות.
כמנהיג התנועה האולימפית ,מוטלת על הוועד
האולימפי הבינלאומי אחריות כבדה לנקוט בפעולה
בכל הנוגע לשוויון מגדרי  -זכות אנושית בסיסית
בעלת חשיבות עמוקה ועקרון בסיסי של האמנה
האולימפית.
לכולנו יש תפקיד .אני גאה בהיותי תומך של הקמפיין
 HeForShe#של האו"ם ,בהתחייבותי שהוועד
האולימפי הבינלאומי נותר מחויב להשתמש בספורט
כדי לקדם את זכויותיהן ורווחתן של נשים וילדות
ברחבי העולם.

אנו בטוחים כי דרך יישום  25המלצות השוויון
המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי המפורטות
כאן ,אנו כתנועה אולימפית  -ספורטאים ,פקידים,
ועדות ,פדרציות ומנהלים כאחד  -יכולים לנקוט
בצעדים אמתיים כדי לחולל שינוי אפקטיבי
ומשמעותי .זה לא רק הדבר הנכון לעשות .מדובר
באינטרס של כולנו  -האוהדים ,המשפחות וכל נערה
ואישה שהצליחה להגשים את כל חלומותיה על ידי
השתתפות כאתלטית.

"סדר היום האולימפי לשנת  ,2020מפת הדרכים
האסטרטגית של התנועה האולימפית ,מחייבת
את כל בני המשפחה האולימפית לאיזון מגדרי;
ופרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד
האולימפי הבינלאומי הוא תוצאה מוחשית של
התחייבות זו"

הזמן הנכון הוא עכשיו .קידום נשים בתפקידי
מנהיגות בספורט הוא באמת מאמץ קבוצתי ,לכן,
אנו מודים לכם על המשך התמיכה ,המחויבות
וההשראה שלכם.

פרויקט זה הוא יוזמה משותפת של האגודה לנשים
בספורט ואיגוד הספורטאים בוועד האולימפי
הבינלאומי .קבוצת העבודה לשוויון מגדרי של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,בראשותה של מריסול
קאסאדו ,בשיתוף פעולה נרחב עם בעלי העניין
בתנועה האולימפית ,ערכה סקר מקיף בנושא שוויון
מגדרי ברחבי התנועה האולימפית .מטרת הסקר
הייתה לספק גישה מבוססת פתרונות להשגת שוויון
מגדרי במגרש ומחוצה לו  -מטרה שכל התנועה
האולימפית תומכת בה.

תומאס באך

.

2

עם זאת ,תמיד ניתן לעשות עוד ,ואנו יכולים
להתקדם רק כאשר אנו פועלים יחד ,בשותפות
מלאה.

נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי,
תומך HeForShe

תוכן העניינים

תקציר עסקי

4

פרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי במספרים
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קבוצת העבודה לשוויון מגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי
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חמשת נושאי השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי
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המלצות הוועד האולימפי הבינלאומי לשוויון מגדרי
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המלצות הקשורות לספורט
המלצות הקשורות לייצוג

16

המלצות הקשורות למימון

19

המלצות הקשורות למשילות

22

המלצות הקשורות לכוח אדם ,ניטור ותקשורת

25

נספחים
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28

ששת גורמי המפתח לשוויון מגדרי

29

מקורות מחקר
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עסקי
תקציר עסקי
תקציר .I
הוועד האולימפי הבינלאומי ( )IOCעשה דרך ארוכה
ממצאי הפרויקט מדגישים כי לצורך הטמעה
בקידום השוויון המגדרי בכל הקשור לאיזון המספר
ויישום מוצלח של היוזמות לשוויון מגדרי ,יש
הספורטאים המשתתפים במשחקים ,תוך
הכולל של
.
הצעת פיתוח של קמפיינים ,מנהיגות ומודעות,
המובאות כאן.
ההמלצות
דרך כל
את את
לקיים
המגדרי
בקידום השוויון
ארוכה
עשה
הבינלאומי ()IOC
האולימפי
ולאחרונה מינה נשיםהוועד
מנהיגות
נוספות לתפקידי
הקשורשל
והמשילות .התעדוף
דורשת
הספורט
מגדרי בכל ענפי
השגת שוויון
תוך
במשחקים,
המשתתפים
הספורטאים
השוויוןהמספר הכולל של
לאיזון
בתחומי הניהול בכל
המגדרי אושר מחדש בסדר היום האולימפי ,2020
נשיםאחריות
חלוקת
ולאחרונהעם
פעולה ברורים,
זמני
הצעת פיתוח של קמפיינים ,גם
נוספות
מינה
ומודעות,
מנהיגות
המלצה .11
ניטור
והמשילות.מעקב,
ברורה ,כולל
האולימפית
בתנועה
בתוך כך ,רבים מבעלי העניין
והערכה.המגדרי
של השוויון
התעדוף
בתחומי הניהול
מנהיגות
לתפקידי
יישמו יוזמות משמעותיות לשוויון מגדרי ,כך שלילדות
היום האולימפי  ,2020המלצה .11
אושר מחדש בסדר
ולנשים ניתנת הזדמנות וגישה רחבה יותר להשתתף

קבוצת העבודה מדגישה את החשיבות ליישום כל ההמלצות ,כדי
בספורט תחרותי.
להשיג גישה והשתתפות אמיתית ושוויונית לנשים בכל ענפי
האולימפית יישמו יוזמות משמעותיות לשוויון מגדרי ,כך
מבעלי
רבים
עם זאת ,ישנם עדיין בתוך
להתמודד
שצריך
כך,רבים
אתגרים
העניין בתנועה הספורט.
מהיר זה.
ולנשיםבעידן
טי ,בפרט
איתם ,וקצב ההתקדמות אי
.
הזדמנות וגישה רחבה יותר להשתתף בספורט תחרותי. .
ניתנת
שלילדות
דו"ח זה כולל את ממצאי קבוצת העבודה תוך התייעצות עם
אתגרים רבים שצריך להתמודד איתם ,וקצב ההתקדמות אטי ,בפרט בעידן
עדיין
אלה,ישנם
תגריםזאת,
כדי להתמודד עם א עם
המנהלים
מועצת
מינהלת הוועד האולימפי הבינלאומי .יתר על כן ,אנו מבססים
מהיר זה. .
האולימפי הבינלאומי ( )IOCהשיקה
( )EBשל הוועד
.
המלצות אלה .על בסיס התייעצות עם עמיתינו בוועדים
השוויון
הסקירה של
כדיפרויקט
ב 16 -במרץ  2017את
),IF
הבינלאומית (
הוועדהפדרציה
של ונציגי
הלאומיים
 )IOCהשיקה ב16 -
הבינלאומי (
האולימפי
האולימפיים ()EB
אלה ,מועצת המנהלים
אתגרים
להתמודד עם
פרויקט בין
את המגדרי
השוויון
במרץ את
המגדרי ,עם מנדט "לדחוף
השוויון אקדמיה
ספורט ,אנשי
תקשורת
עםאנשי
לשעבר,
ספורטאים
המגדרי בין המינים ברחבי
"לדחוף את
מנדט
המגדרי,
הסקירה של השוויון
2017
מוכוונות
"המלצות
עם
כולו"
שינוי".ספורט ,מובילי דעה עסקיים במגזר הפרטי
במחקרי
המתמחים
המינים ברחבי העולםהעולם כולו" עם "המלצות מוכוונות לנקיטת פעולה ל
לשינוי".
לנקיטת פעולה
וכן פרסומים ,דוחות ומחקרי ניהול .פרטים נוספים ניתן למצוא
.
מקורות מחקר.
בסעיף
.
האימוץ וההטמעה .
של המלצות אלה הם בגדר מילוי

הבינלאומי
מהתוצאות הוועד
רצון חובתו של
שבעימילוי
המלצות אלה הםאנובגדר
וההטמעה של
בכפוף לאמנה
האימוץהבינלאומי
חובתו של הוועד האולימפי
מאמינים כי
האולימפיזה ,ואנו
הצורות".
בדו"ח ובכל
המוצגותהרמות
בספורט בכל
בקידום נשים
בספורט "לעודד ולתמוך
האולימפית
לאמנה
בכפוף
בקידום
המינים
השוויון בין
יעד"לדחוף
הפרויקט
במנדט
נשיםגם יתרום משמעותיתהן
השוויון
אתביעדי
מספר 5
קיימא של
עומדותבר-
לפיתוח
הדבר
ולתמוך לכך
האולימפית "לעודד מעבר
הדבר גם
מעבר לכך
בכל הרמות ובכל הצורות".
האו"ם.
של
המגדרי
באופן גלובלי ולהביא לשינוי אמיתי" באמצעות "המלצות מוכוונות
.
יתרום משמעותית לפיתוח בר-קיימא של יעד מספר 5
.
פעולה לשינוי".
לנקיטת
..
ביעדי השוויון המגדרי של האו"ם.
מעריכים מאוד את
האולימפי אנו
הוועד העבודה
שלקבוצת
חברי
המוניטין של
קידום השוויון המגדרי אינו משפר את בשמם
הבינלאומי
החיובי
מוניטין
משפר את
קידום השוויון המגדרי אינו
תמיכתנו ליישום
ולהעניק
שניתנה לנו לתרום
את בוועד
שימוש
המסחריים ,תוך
ההזדמנותלשותפינו
אחריות חברתית תאגידית
מציגהגם
בלבד ,אלא
אלא
בלבד,
הבינלאומי
האולימפי
מוצלח של המלצות הפרויקט.
החיובי של הוועד האולימפי הבינלאומי לטובת החברה בכלל. .
חברתית תאגידית לשותפינו
ההשפעה החיובית של שוויון מגדרי מתועדת
מציג גם אחריות .
.
שימוש בוועד האולימפי הבינלאומי
המסחריים ,תוך היטב במחקרים העוסקים במדעי החברה וניהול עסקים.
בכלל .ההשפעה החיובית של שוויון
לטובת החברה
.
במדעי
העוסקים
במחקרים
היטב
מתועדת
מגדרי
שוויון מגדרי בתוך התנועה האולימפית יוצר הזדמנות לנשים להיות שותפות פעילות בחברה ומאפשר להן לתרום בתפקידים
בעלי השפעה ובקבלת החלטות.
החברה ובניהול עסקים.
 .שוויון מגדרי מעודד פעילות גופנית ואורח חיים בריא בקרב נשים ונערות.

התנועה האולימפית יוצר הזדמנות
שוויון מגדרי בתוך . .

ומאפשר להן
בחברה
פעילות
שמהווה מרכיב מרכזי במשילות ובניהול סיכונים.
מגוון דעות,
מעודד
לנשים להיות שותפותהוא

מגוון הפעילויות של הוועד האולימפי הבינלאומי והתנועה האולימפית בנושא שוויון מגדרי.
מייצג את כל
סקירה זה
פרויקט
החלטות.
ובקבלת
השפעה
לתרום בתפקידים בעלי

שוויון מגדרי מעודד פעילות גופנית ואורח חיים בריא
בקרב נשים ונערות .הוא מעודד מגוון דעות ,שמהווה
מרכיב מרכזי במשילות ובניהול סיכונים.
פרויקט סקירה זה מייצג את כל מגוון הפעילויות של
הוועד האולימפי הבינלאומי והתנועה האולימפית
בנושא שוויון מגדרי.

מריסול קאסדו
יו"ר ,פרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי
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פרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי במספרים
 ...עם

6

 ...עם למעלה מ-

קבוצות בעלי עניין

40

ראיונות שנערכו
ועיון נרחב בספרות ...

(ספורטאים; נציגי הוועד האולימפי
הלאומי () ;NOCנציגי הפדרציה
הבינלאומית () ;IFאנשי תקשורת
ספורט; אנשי אקדמיה המתמחים
במחקרי ספורט; מובילי דעה
עסקיים במגזר הפרטי) ...
.

11

חברי קבוצת עבודה
אשר ביצע סקירה מקיפה של המצב הנוכחי
בנושא שוויון מגדרי ברחבי התנועה
האולימפית ,תוך שיתוף פעולה נרחב ...

 ...ומעל
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60

וועדות בוועד האולימפי
הבינלאומי

דוחות ,פרסומים
ומחקרי ניהול

אגודות הנשים בספורט
ואיגוד הספורטאים
בוועד האולימפי הבינלאומי

הערכת השוויון המגדרי בתוך
התנועה האולימפית ...

 ...תוך התמקדות ב-

5

נושאים חיוניים
(ספורט; ייצוג; מימון; משילות
ומשאבי אנוש) .התוצאה הייתה
דו"ח השוויון המגדרי ...
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 ...כולל

25

המלצות לשוויון מגדרי בוועד
האולימפי הבינלאומי

קבוצת העבודה לשוויון מגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי

נסה גונדוגאן (טורקיה)
המזכירה הכללית של הוועד האולימפי הטורקי
הייקה גרוסוואנג (גרמניה)
המזכירה הכללית של IBSF

ה .מ .הנסיך פייסל אל חוסיין (ירדן)
חבר הוועד האולימפי הבינלאומי

מריסול קאסדו (ספרד)
יושבת ראש הפרויקט לסקירת השוויון
המגדרי בוועד האולימפי הבינלאומי

נוואל אל מוטאווקל (מרוקו)
חברת הוועד האולימפי הבינלאומי

מורינארי ווטנבה (יפן)
נשיא FIG

סאברינה איבנייז (שווייץ)
המזכירה הכללית של FEI

הלן בראונלי (אוסטרליה)
סגנית הנשיא של הוועד
האולימפי באוסטרליה

שרה ווקר (ניו זילנד)
חברת הוועד האולימפי
הבינלאומי

6

הייזל קנדי (זמביה)
המזכירה הכללית של
הוועד האולימפי בזמביה

בריאן לואיס (טרינידד וטובגו)
נשיא הוועד האולימפי של
טרינידד וטובגו

המלצות
המלצות

חמשת נושאי השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי

ישנן  25המלצות לשוויון מגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי ,המכסות חמישה נושאים עיקריים:
מימון

ייצוג

המלצה :15
דרישה למימון

המלצה :12
ייצוג שוויוני בתקשורת של שני המינים

המלצה :16
יוזמות של הוועדים האולימפיים הלאומיים
והפדרציה הבינלאומית

המלצה  :13ארגון
ועדות למשחקים האולימפיים ()OCOG

המלצה :17
תשלום שוויוני

המלצה :14
שותפויות בנושאי תקשורת

כוח אדם ,ניטור ותקשורת

המלצה :22
תרבות ארגונית כוללת וגיוון מגדרי במנהיגות

המלצה :23
מערכת ניטור ומעקב
המלצה :25
תוכנית תקשורת

ספורט

המלצה :1
השתתפות במשחקים האולימפיים
המלצה :2
פורמט התחרויות וכללים טכניים
המלצה :3
מדים
המלצה :4
ציוד  /מכשירים

משילות

המלצה :18
פיתוח מנהיגות במשילות
המלצה :19
הליך בחירת חברים לוועד האולימפי הבינלאומי
המלצה :20
הליך בחירת חברים לוועדים האולימפיים
הלאומיים ולפדרציה הבינלאומית
המלצה :21
בעלי תפקידים וחלוקת אחריות
המלצה :24
מנהיגות שוויון מגדרי

המלצה :5
גורמים טכניים רשמיים
המלצה :6
מאמנים
המלצה :7
אולמות ומתקנים
המלצה :8
לוח הזמנים של התחרויות
המלצה :9
רפואי
המלצה :10
הגנה על ספורטאים מפני הטרדות
והתעללות בספורט

המלצה :11
מעבר לקריירה חדשה
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המלצות הוועד האולימפי הבינלאומי בנושא שוויון מגדרי
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המלצות

המלצות הקשורות לספורט

.1

השתתפות במשחקים האולימפיים

• לוודא שקיים שוויון מגדרי מלא במכסות
הספורטאים ובאירועי הענקת המדליות לשני
המינים במסגרת המשחקים האולימפיים
 2024ובמשחקי החורף האולימפיים 2026
ואילך.
• בכל ענפי הספורט  /ענפי הספורט  /האירועים
הקבוצתיים ,יש להבטיח מספר שווה של
קבוצות ,ובמידת הצורך ,מספר שווה של
ספורטאים משני המינים.
• בכל האירועים האישיים ,מספר נשיים
והגברים המשתתפים צריך להיות שווה בכל
אירוע ו/או בכל ענפי הספורט.

פעולות:
א .בפדרציות בינלאומיות בהן לא הושג איזון מגדרי ,מחלקת
הספורט של הוועד האולימפי הבינלאומי תיזום ותקבע
כיצד להגיע לאיזון הנדרש .כל ההצעות תיבדקנה על ידי
נציבות התכנית ומועצת המנהלים של הוועד האולימפי
הבינלאומי.
לוח זמנים :פיתוח תוכנית עד דצמבר .2018
ב .קבוצת העבודה תתמוך ביעד של הוועד האולימפי
הבינלאומי לכלול אירועי ספורט מעורבים לנשים ולגברים
בתוכנית האולימפית.
לוח זמנים :מתמשך.
ג .מתוך הכרה שקיימים הבדלים ספורטיביים טכניים
באירועים מסוימים ,קבוצת העבודה מבקשת ממחלקת
הספורט של הוועד האולימפי הבינלאומי לזהות את נקודות
השוני ולדווח אותה לוועדת התוכנית לצורך בדיקתן.
לוח זמנים :עד דצמבר 2018
.
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המלצות

המלצות הקשורות לספורט

טבלה  :1פיונג-צ'אנג  2018נתוני השתתפות על פי ענפי ספורט
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המלצות הקשורות לספורט
 .2פורמט התחרויות וכללים טכניים
• יש לוודא שמתכונת התחרות הקשורה למרחקים,
משך מקטעי התחרות ,מספר הסיבובים וכדומה ,שווים
ככל הניתן בין נשים לגברים.

 .3מדים
• יש לוודא שמדי התחרות משקפים את הדרישות הטכניות
של הספורט ולא הבדלים בלתי מוצדקים בין המינים.
פעולות:

פעולה:
א .על מחלקת הספורט של הוועד האולימפי הבינלאומי
לבצע סקר בקרב הפדרציות הבינלאומיות כדי
לזהות הבדלים בפורמטים של תחרות בין נשים
לגברים ,כמו גם את הרציונל לשוני זה .העבודה
חייבת להיות בשיתוף פעולה עם האגודה לנשים
בספורט ואיגוד הספורטאים.
לוח זמנים :מחלקת הספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי תציג המלצות בפני נציבות התוכנית
האולימפית של הוועד האולימפי הבינלאומי עד
דצמבר .2018

א .על מחלקת הספורט של הוועד האולימפי הבינלאומי ומחלקת
יחסי הציבור של הוועדים האולימפיים הלאומיים לבצע סקר
בקרב הוועדים האולימפיים הלאומיים והפדרציות
הבינלאומיות כדי לזהות הבדלים במדי התחרות (מדים
לתחרויות ספורט ,ומדים ייצוגיים בטקסים ובמעמד הענקת
מדליות) בין נשים לגברים ,לצורך הגדרת הגישה הקשורה
למדים במשחקים האולימפיים .הייעוץ צריך לכלול סקירה של
 ,IOCהוועד האולימפי הבינלאומי ,הוועדים האולימפיים
הלאומיים ,והפדרציות הבינלאומיות ,האגודה לנשים בספורט
ואיגוד הספורטאים ,בשיתוף פעולה עם האיגוד הגלובלי של
פדרציות הספורט הבינלאומיות (.)GAISF
לוח זמנים :איסוף נתונים עד דצמבר .2018
ב .איגוד הספורטאים בוועד האולימפי הבינלאומי תזהה מנגנוני
פיקוח מתאימים המתייחסים למדים מבוססי מגדר ,ואפשרויות
לסגנונות אחידים המבוססים על משוב מהספורטאים ועל
הכללים הטכניים בענפי הספורט.
לוח זמנים :מנגנון פיקוח לזיהוי עד דצמבר 2018
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המלצות

המלצות הקשורות לספורט
 .5גורמים טכניים רשמיים

 .4ציוד  /מכשירים
• ככל שניתן ,הציוד והמכשירים הספציפיים בענף
ספורט צריכים להיות זהים לגברים ולנשים.

• ייצוג מגדרי מאוזן של גורמים טכניים רשמיים
המשתתפים.
פעולות:

פעולה:
א .על מחלקת הספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי להגדיר סקר עם הפדרציות
הבינלאומיות כדי לזהות את הפערים בציוד
ובמכשירים הספציפיים בענפי הספורט השונים
בים גברים לנשים ,לסקור את ההבדלים באופן
ביקורתי ,ועל כל פדרציה לעבוד בשיתוף פעולה
עם האגודה לנשים בספורט ,הוועדות הטכניות
הרלוונטיות ואיגוד הספורטאים ,על מנת להציע
תיקונים במידת האפשר (אם לא ניתן ,יש להסביר
את הפערים על ידי רציונל הקשור לרפואה  /למדע
 /לבריאות ולבטיחות).
לוח זמנים :מחלקת הספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי לדווח על הממצאים וההמלצות לקבוצת
העבודה עד דצמבר .2018

א .קבוצת העבודה מציעה לפדרציות הבינלאומיות ולוועדות
למשחקים האולימפיים להחיל עקרונות של שוויון מגדרי
בבחירת גורמים טכניים רשמיים בינלאומיים ( )ITOורשויות
טכניות לאומיות ( )NTOהמשתתפות במשחקים
האולימפיים .על מחלקת הספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי לתאם עם הפדרציות הבינלאומיות את זיהוי
החסמים ולגבש תוכניות לעמידה ביעדי ההשתתפות בשוויון
מגדרי ,כולל לוחות זמנים.
לוח זמנים :פיתוח תוכנית עד ספטמבר  .2018תוכנית
השלב הראשון להגדלת ההשתתפות של נשים הגורמים
הטכניים הרשמיים הבינלאומיים ( )ITOוברשויות הטכניות
הלאומיות ( )NTOבמשחקי החורף האולימפיים בבייג'ינג
 2022ובמשחקים האולימפיים בפריז .2024
ב .קבוצת העבודה ממליצה למחלקת הספורט של הוועד
האולימפי הבינלאומי לדון במאמצי פיתוח משותפים עם
הפדרציה למשחקי חבר העמים הבריטי ,שהחלה בעבודה
בתחום זה.

טבלה  :3גורמים טכניים רשמיים בינלאומיים מוסמכים במשחקים האולימפיים
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המלצות

המלצות הקשורות לספורט

 .6מאמנים

פעולה:
א .קבוצת העבודה מכירה בחשיבות של תמיכה
בהשתתפותן של יותר מאמנות במשחקים
האולימפיים .קבוצת העבודה ממליצה לוועד
האולימפי הבינלאומי לתאם פיתוח תוכנית פעולה
בשיתוף עם בעלי העניין בתנועה האולימפית ,כדי
שיותר נשים תהיינה זכאיות ותיבחרנה לקחת
חלק במשחקים האולימפיים .יתר על כן ,מומלץ
להגדיר קו בסיס להשתתפות משלחות של נשים
במשחקים האולימפיים.

• ייצוג מגדרי מאוזן למאמנים שנבחרו
להשתתף במשחקים.

לוח זמנים :על מובילי הפרויקט לעבוד מול
הסולידריות והספורט האולימפי (משלחת) לצורך
גיבוש תוכנית פעולה .יש לדווח על הממצאים
הראשונים והמלצות הפעולה למשלחת
הספורטאים של הוועד האולימפי הבינלאומי,
לסולידריות האולימפית ולאגודה לנשים בספורט,
עד דצמבר .2018

טבלה  :4מאמנים מוסמכים במשחקים האולימפיים
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 . 7אולמות ומתקנים
• נשים וגברים ישתמשו במתקנים ובמגרשים
זהים היכן שהדבר מתאפשר.
פעולה:
א.
כאשר יש יותר ממתקן אחד לתחרויות נשים
וגברים ,קבוצת העבודה ממליצה לוועד
האולימפי הבינלאומי ולוועדות למשחקים
האולימפיים לתת את הדעת על הבטחת גישה
שווה למתקני הנשים והגברים בכל האירועים.
לוח זמנים :התחלה בשלב התכנון למשחקי
החורף האולימפיים בבייג'ינג .2022

 .8לוח הזמנים של התחרויות
• ייצוג שווה לאירועי הנשים והגברים בלוח
הזמנים של התחרות.
פעולות:
ב .קבוצת העבודה תומכת בעבודה הנוכחית של
מחלקות הספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי ושל ה OBS-כדי להבטיח שתזמון
התחרויות במהלך המשחקים האולימפיים יהיה
מאוזן בים אירועי הנשים והגברים ,בכל יום ובכל
מקצה.
לוח זמנים :מתמשך.
ב .קבוצת העבודה תומכת בהשגת איזון בלוח
הזמנים של התחרות במהלך משחקי החורף
האולימפיים בבייג'ינג  2022ובמשחקים
האולימפיים בפריז .2024
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 .9רפואי
• כדי להבטיח יחס שווה לספורטאים ולספורטאיות,
יש לערוך בדיקות ו/או מחקרים רפואיים על שני
המינים בעת בחינת היבטים כגון בריאות
ובטיחות ,ושינויים בציוד ובמתקנים.
פעולות:
א .בנסיבות הדורשות בדיקה או מחקר רפואי ,קבוצת
העבודה ממליצה לבצע בדיקות ייעודיות למגדר
בחלוקה לנשים ולגברים.
לוח זמנים :מתמשך.
ב .קבוצת העבודה ממליצה שכל נושא רפואי או
מחקרי הנמצא תחת בדיקה על ידי הוועדה
הרפואית והמדעית של הוועד האולימפי הבינלאומי
בהתייחס לנשים ,יבוצע על ידי האגודה לנשים
בספורט ואיגוד הספורטאים ,כאשר כל העדכונים
יועברו לוועדות.
לוח זמנים :מתמשך.
ג .קבוצת העבודה ממליצה לכלול נציגות מטעם
האגודה לנשים בספורט כחברה בוועדה הרפואית
והמדעית של הוועד האולימפי הבינלאומי ,ולבחון
את החלפת החברים בהמשך.
לוח זמנים :ספטמבר .2017

המלצות
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 .10הגנה על ספורטאים מפני
הטרדות והתעללות בספורט
• מניעת הטרדה והתעללות בספורט ( ,)PHASכולל
מניעה של אפליה על בסיס מגדרי ,יש לקחת
בחשבון הכללה בעקרונות היסוד של הוועד
האולימפי הבינלאומי בכל הנוגע למשילות טובה.
פעולות:
א .מחלקת הספורט ,הרפואה והמדע של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,והיחידה ליחסי ציבור ופיתוח
חברתי ,בשיתוף עם הספורטאים של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,משלחות הספורטאים ,ועדות
רפואיות ומדעיות והאגודה לנשים בספורט ,חייבים
לדון על הכדאיות של יוזמה זו עם מחלקת יחסי
הציבור של הוועד האולימפי הבינלאומי והוועדים
האולימפיים הלאומיים.
לוח זמנים :על הדיונים להתחיל עד ספטמבר .2017
מחלקת הספורט ,הרפואה והמדע של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,והיחידה ליחסי ציבור ופיתוח
חברתי ,בשיתוף עם הספורטאים של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,משלחות הספורטאים ,ועדות
רפואיות ומדעיות והאגודה לנשים בספורט ,לחקור
יותר לעומק ולבחון כיצד להניע את בעלי העניין
בתנועה האולימפית בהתייחס למדיניות ולנהלים
להגנה על ספורטאים ,זאת לאחר השקת הכלים של
הוועד האולימפי הבינלאומי עבור הפדרציות
הבינלאומיות והוועדים האולימפיים הלאומיים בכל
הנוגע ליצירת והטמעת מדיניות ונהלים להגנה על
ספורטאים מפני הטרדות והתעללות בספורט,
בנובמבר .2017
.

 .11מעבר לקריירה חדשה
• פיתוח תוכנית אסטרטגית המתמקדת במעבר של
אלופות אולימפיות לקריירה חדשה עם סיום היותן
ספורטאיות ,ולמקסם את השימוש בתוכניות קיימות.
פעולות:
א .האגודה לנשים בספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי חייבת לזהות יוזמות עדכניות או חדשות
כדי לסייע לספורטאיות
במעבר שלהן לקריירה חדשה .התוכנית חייבת
להתייחס לשונות גאוגרפית ,שיפוטית ותרבותית.
לוח זמנים :ספטמבר .2017
ב .האגודה לנשים בספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי מתבקשת לבדוק את התוכנית מול איגוד
הספורטאים של הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :דצמבר 2018
ג .על האגודה לנשים בספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי לתאם את הפעולות מול הארגונים
האזוריים והיבשתיים לצורך פיתוח תוכניות פיילוט.
לוח זמנים :פיתוח תוכנית עד דצמבר  .2018השקת
תוכניות הפיילוט עד יוני .2019
ד .האגודה לנשים בספורט של הוועד האולימפי
הבינלאומי חייבת להפיץ את תכני התכנית
ולימודי המפתח אל הפדרציות הבינלאומיות והוועדים
האולימפיים הלאומיים.
לוח זמנים :יוני  2019והלאה
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 12ייצוג שוויוני בתקשורת
של שני המינים
• הוועד האולימפי הבינלאומי דורש
מהמינהלת לקבוע עקרונות והנחיות
לייצוג הוגן ומאוזן בכל אמצעי התקשורת.
פעולות:
א .המחלקה לתקשורת אסטרטגית של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,פעולות המדיה של הוועד
האולימפי הבינלאומי ,רשות השידור האולימפית
( )OBSוערוץ השידור האולימפי יתרמו לפיתוח
טרמינולוגיה ספציפית למגדר כחלק ממדריך
הסגנון הנוכחי של הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :השלמה עד יוני .2018
ב .משרד התקשורת של הוועד האולימפי הבינלאומי,
יחד עם משרד המדיה של הוועד האולימפי
הבינלאומי ,רשות השידור האולימפית וערוץ
השידור האולימפי ,יפתחו ערכת כלים לתקשורת
מגדרית ,המקדמת מודעות בנושא הייצוג ,וקביעת
עקרונות הכוללים גם קווים מנחים לאופן הייצוג.
הוועד האולימפי הבינלאומי יזמין נציגים מאגודת
העיתונאים של הוועד האולימפי הבינלאומי ובעלי
זכויות שידור ( )RHBכדי לסייע בפיתוח המפורט
לעיל.
לוח זמנים :השלמה עד יוני .2018
ג .הוועד האולימפי הבינלאומי יעודד את כל בעלי
העניין בתנועה האולימפית להשתמש בערכת
הכלים לייצוג בתקשורת ולאמץ את הנחיות הייצוג.
לוח זמנים :הוועד האולימפי הבינלאומי
האולימפי יהפוך את ערכת הכלים
לזמינה עד ספטמבר .2018

ד .מחלקות ויחידות התקשורת של הוועד האולימפי
הבינלאומי ישתמשו במדדי ניטור כדי למדוד את
נפח החומר המתפרסם בספורט הנשים ,כמו כן
הם יבצעו מעקב רבעוני אחר איכות התקשורת
והכיסוי התקשורתי .המחלקה לתקשורת
אסטרטגית של הוועד האולימפי הבינלאומי ,רשות
השידור האולימפית וערוץ השידור האולימפי
ימשיכו מדי שנה לדווח את התוצאות לוועדות
הרלוונטיות ,תוך הוספת דיווחים לאגודה לנשים
בספורט ולאיגוד הספורטאים.
לוח זמנים :מעקב מתמשך של רשות השידור
האולימפית וערוץ השידור האולימפי .על המחלקה
לתקשורת אסטרטגית של הוועד האולימפי
הבינלאומי לדווח עד נובמבר  2018לאגודה
לנשים בספורט ולאיגוד הספורטאים על תוכנית
ניטור הנפחים .על רשות השידור האולימפית
וערוץ השידור האולימפי לפעול בהתאם למשחקים
(רשות השידור האולימפית)
ושנתית (ערוץ השידור האולימפי) ולדווח על
התוצאות לאגודה לנשים בספורט ולאיגוד
הספורטאים החל מנובמבר .2018
ה .עידוד רשות השידור האולימפית וערוץ השידור
האולימפי להמשיך במאמצים לקידום תחרויות
ענפי ספורט מעורבים לנשים ולגברים.
ו .על רשות השידור האולימפית וערוץ השידור
האולימפי להמשיך בתוכנית הגיוס והקבלה
לעבודה ,כדי לאזן בין הצוותים במשרה מלאה
והצוותים במשחקים ,תוך שימת לב מיוחדת
לצוותי השידור ,מנהלי הצוותים בהפקה ובהנדסה
ומנהלים בכירים .על רשות השידור האולימפית
וערוץ השידור האולימפי להמשיך
בדיווח השנתי לאגודות השונות.
לוח זמנים :מתמשך.
ז .מחלקת העיתונות של הוועד האולימפי הבינלאומי
תמשיך בתכנית הגיוס והקבלה לעבודה שלה
למועדי המשחקים ,לצורך הגדלת ההשתתפות
של נשות תקשורת הספורט במשחקים.
לוח זמנים :מתמשך
.
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 .13ארגון ועדות למשחקים
האולימפיים ()OCOG
• כחלק מהמחויבות לכבד את האמנה האולימפית
ולהגן על המותג האולימפי ,הוועדות למשחקים
האולימפיים תספקנה ייצוג הוגן ושווה של נשים
וגברים בכל ענפי הספורט האולימפיים.
פעולות:
א .על הוועד האולימפי הבינלאומי לכלול התייחסות
ספציפית לייצוג מגדרי הוגן ושוויוני בחוזים עם
העיר המארחת בעתיד ,החל מהמשחקים
האולימפיים בפריז  .2024יש לבצע מעקב על פי
אבני הדרך בתוכנית האב,
והנושא ייכלל בסדר היום הקבוע של כל ישיבות
ועדת התיאום של הוועד האולימפי הבינלאומי.
ב .זאת כדי לכלול ייצוג הוגן ושוויוני של נשים
בחומרים המופקים על ידי הוועדות למשחקים
האולימפיים המקדמות את המשחקים כמו גם
במהלך המשחקים עצמם.
ג .על הוועדות למשחקים האולימפיים לכלול שוויון
מגדרי בקריטריונים לקבלת החלטות
בפיתוח לוח התחרויות של המשחקים.
לוח זמנים :מתחיל במשחקים האולימפיים .2020
ד .על הוועדות למשחקים האולימפיים להשתמש
בערכת הכלים לייצוג מגדרי של הוועד האולימפי
הבינלאומי על מנת להבטיח עקביות בייצוג כל
משתתפי המשחקים.
לוח זמנים :מתחיל במשחקים האולימפיים
טוקיו .2020
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 14שותפויות תקשורת
• קבוצת העבודה תומכת בצורך של כל המדיה
להציע ייצוג הוגן ושוויוני של הספורטאיות .על
הוועד האולימפי הבינלאומי ליישם מנגנונים
לטיפול ולבקרת מטרה זו מול בעלי העניין
והשותפים בתנועה האולימפית.
פעולות:
א .קבוצת העבודה ממליצה לוועד האולימפי הבינלאומי
להשתתף במימון של עד  10פיילוטים של הוועדים
האולימפיים הלאומיים ,תוך אימוץ מודל הניתוח של
התוכן במדיה שנוצר על ידי הוועד האולימפי הלאומי
בניו זילנד .הפיילוטים יבוצעו החל מ 2018-ועד
 ,2020וכללו שני משחקים אולימפיים .הממצאים
ידווחו לאגודה לנשים בספורט ולאיגוד הספורטאים
בכל הוועדים האולימפיים הלאומיים ולוועד
האולימפי הבינלאומי בהתאמה ,וכן למשרד המדיה
של הוועד האולימפי הבינלאומי ולמחלקות
התקשורת של הוועד האולימפי הבינלאומי ,לא
יאוחר מדצמבר  .2020על הוועדות האולימפיות
הלאומיות המשתתפות לדווח על הממצאים ולשתף
מידע בפגישות עבודה של איגוד הוועדות הלאומיות
.2020 - 2018
ב .שירותי הטלוויזיה והשיווק של הוועד האולימפי
הבינלאומי ( )ITMSצריכים לקבוע כיצד ניתן לקדם
את הכיסוי התקשורתי של תחרויות הנשים ואת
הייצוג של המשתתפות כחלק מההסכמים
העתידיים של זכויות המדיה.
לוח זמנים :על שירותי הטלוויזיה והשיווק לדווח את
ממצאיהן לאיגוד התקשורת ולאגודה לנשים בספורט
בוועד האולימפי הבינלאומי ,פברואר .2019
ג .על שירותי הטלוויזיה והשיווק לכלול לאחר
המשחקים ניתוח נתוני מגדר של הקהל
שיסופקו על ידי בעלי זכויות השידור (.)RHB
לוח זמנים :על שירותי הטלוויזיה והשיווק לייעץ
למובילי הפרויקט עד יוני  2018באילו משחקים
ניתן יהיה להתחיל באיסוף נתונים אלה.
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ד .על ערוץ השידור האולימפי להמשיך ולהבטיח איזון בין
המינים בהפקותיו .ערוץ השידור האולימפי ידווח את
תוצאות הניטור לנציבות של ערוץ השידור האולימפי
ולאגודה לנשים בספורט בוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :התחלה פברואר .2019
ה .על הוועד האולימפי הבינלאומי לתמוך בעקרון השוויון בין
המינים בערוץ השידור האולימפי ,על ידי דרישה
מהפדרציות הבינלאומיות ומהוועדים האולימפיים
הלאומיים לספק איזון מגדרי שווה בתוכניות המסופקות
לערוץ השידור האולימפי .יש לדווח על הפעולות בדו"ח
מעקב השוויון המגדרי החדש של הוועד האולימפי
הבינלאומי.
לוח זמנים :מתמשך.
ו .יש לכלול מדדי ייצוג ומערכות ניטור בדו"ח מעקב השוויון
המגדרי החדש של הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :התחלה ספטמבר .2017
ז .על הוועד האולימפי הבינלאומי להבטיח שבספריית
המולטימדיה האולימפית ( )TOMLקיים ייצוג הוגן ושוויוני
של ענפי הספורט לנשים ולספורטאיות.
לוח זמנים :דיווח הממצאים למובילי הפרויקט עד
פברואר .2019

המלצות

המלצות הקשורות למימון
 .15דרישה למימון
• התנועה האולימפית מקצה חלק מתקציב הפעילות
שלה כדי להשיג את יעדיה בנושא השוויון
המגדרי במשחקים ,במשילות ובמינהלת שלה.
פעולות:
א .לצורך יישום באולימפיאדה  ,2024 - 2021על
הוועד האולימפי הבינלאומי לדרוש ממחלקותיו
להמליץ על הקצאה מתקציב הפעילות של התנועה
האולימפית עבור פרויקטים ספציפיים המתמקדים
באיזון מגדרי .ההמלצות צריכות לציין תקציבים
ופרויקטים ספציפיים.
לוח זמנים :תקופת תכנון אולימפיאדה .2021-2024
ב .בנוסף לבדיקה של הוועדות הרלוונטיות בוועד
האולימפי הבינלאומי ,ההמלצות של מחלקות אלה
צריכות להיבדק על ידי האגודה לנשים בספורט
ואיגוד הספורטאים בוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :תקופת תכנון אולימפיאדה .2021-2024

ג .יש לבצע מעקב אחר הקצאה זו של הכנסות התנועה
האולימפית באופן המאפשר לבצע מעקב אחר
התוצאות ,כמו גם הערכה כמותית אל מול העמידה
ביעדי הוועד האולימפי הבינלאומי בנושא שוויון מגדרי.
קבוצת העבודה מציעה למחלקת הכספים של הוועד
האולימפי הבינלאומי לספק תמיכה לצורכי הדיווח.
לוח זמנים :מתמשך.
ד .בעוד שההיקף המלא של הקצאות המימון ליוזמות
נשים ייושם באולימפיאדת  ,2021-2024קבוצת
העבודה ממליצה לוועד האולימפי הבינלאומי להשתמש
באולימפיאדה הנוכחית  2017-2020כדי ליישם יוזמות
שייגרמו לנשים רבות יותר ליטול חלק בתפקידים
טכניים וכמאמנות החל ממשחקי החורף האולימפיים
בבייג'ינג  .2022יוזמות צריכות לכלול יעדי מעבר,
מדידה ,מעקב והערכה.
לוח זמנים :הסולידריות האולימפית תדווח על היוזמה
המוצעת לקבוצת העבודה עד נובמבר  .2017מועדי
היישום של יוזמות אלה ייכללו בעדכון יישום הפרויקט
בדצמבר  2017במהלך כינוס מועצת המנהלים של
הוועד האולימפי הבינלאומי.
ה .קבוצת העבודה מעודדת בחום את הוועד האולימפי
הבינלאומי ליזום הוצאות לעידוד יוזמות לאיזון מגדרי
באולימפיאדה הנוכחית  2017-2020על בסיס המלצות
הפרויקט.
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 .16יוזמות של הוועדים האולימפיים
הלאומיים והפדרציה הבינלאומית
• מתוך הכרה בכך שחלק מהוועדים האולימפיים
הלאומיים והפדרציות הבינלאומיות כבר
מקצות מימון ייעודי לתכניות נשים ,קבוצת
העבודה ממליצה בחום לארגונים אחרים
לנקוט בפרקטיקה זהה.
פעולות:
א .על הוועדים האולימפיים הלאומיים המקבלים מימון
מהוועד האולימפי הבינלאומי להגדיר הקצאה ליישום
המלצות פרויקט השוויון המגדרי של הוועד האולימפי
הבינלאומי ,או כל יוזמה נוספת להשגת איזון מגדרי
בארגון שלהם.
לוח זמנים :אולימפיאדה .2021-2024
ב .אנו מעודדים את הוועדים האולימפיים הלאומיים
להקצות כספים שהתקבלו ממקורות הכנסה
עצמאיים ליוזמות המתמקדות בהשגת איזון
מגדרי בארגון.
לוח זמנים :התחלת דיווח על הקצאות בדו"ח
מעקב השוויון המגדרי החדש של הוועד
האולימפי הבינלאומי החל מיוני .2018
ג .אנו מעודדים את הוועדים האולימפיים הלאומיים
לבדוק את דוחות ההקצאה הללו עם האגודות
לנשים בספורט ואיגודי הספורטאים לפני הכנסת
הדיווח לדו"ח מעקב השוויון המגדרי החדש של
הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :יוני .2018
ד .על הפדרציות הבינלאומיות המקבלות מימון מהוועד
האולימפי הבינלאומי לקבוע הקצאה ליישום המלצות
פרויקט השוויון המגדרי של הוועד האולימפי
הבינלאומי ,או כל יוזמה נוספת להשגת איזון מגדרי
בארגון.
לוח זמנים :אולימפיאדה .2021-2024
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ה .אנו מעודדים את הפדרציות הבינלאומיות להקצות
כספים שהתקבלו ממקורות הכנסה עצמאיים
ליוזמות המתמקדות בהשגת איזון מגדרי בארגון.
לוח זמנים :התחלת דיווח על הקצאות בדו"ח מעקב
השוויון המגדרי החדש של הוועד האולימפי
הבינלאומי החל מיוני .2018
ו .אנו מעודדים את הפדרציות הבינלאומיות לבדוק את
דוחות ההקצאה הללו עם האגודות לנשים בספורט
ואיגודי הספורטאים לפני הכנסת הדיווח לדו"ח
מעקב השוויון המגדרי החדש של הוועד האולימפי
הבינלאומי.
לוח זמנים :יוני .2018
ז .אנו מעודדים את הוועדים האולימפיים הלאומיים
והפדרציות הבינלאומיות להוציא כספים על יוזמות
לאיזון מגדרי באולימפיאדה הנוכחית 2020 - 2017
על בסיס המלצות הפרויקט .יוזמות אלה והקצאת
כספים לטובתן ידווחו בדו"ח מעקב השוויון המגדרי
החדש של הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :התחלה יוני .2018
ח .אנו מציעים לכלול מפגשי עבודה בנושא הקצאת
מימון ויוזמות לאיזון מגדרי כחלק מהמפגשים
בארגון הספורט האזורי והיבשתי בשיתוף הוועד
האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :התחלה בשנת .2018

המלצות

המלצות הקשורות למימון

 .17תשלום שוויוני
• על הוועדים האולימפיים הלאומיים והפדרציות
הבינלאומיות להגדיר מנגנונים לטיפול באי שוויון
מגדרי בתשלום כספי פרס או בתשלומים אחרים
לספורטאים.

פעולות:
א .קבוצת העבודה ממליצה לוועד האולימפי הבינלאומי
לערוך סקר עם הוועדים האולימפיים הלאומיים
והפדרציות הבינלאומיות בכדי לזהות פערים בכספי
הפרס או בתשלומים אחרים לספורטאים.
לוח זמנים :יש לדווח ממצאים עד פברואר .2019
ב .קבוצת העבודה ממליצה לעקוב אחר הקצאות כספי
הפרס בדו"ח מעקב השוויון המגדרי החדש של הוועד
האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :ספטמבר .2017
ג .קבוצת העבודה ממליצה לוועדים האולימפיים הלאומיים
ולפדרציות הבינלאומיות לפתח תכניות מעבר לסגירת
פערי השכר המבוססים על מגדר.
לוח זמנים :דצמבר 2020
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המלצות

המלצות הקשורות למשילות

 .18פיתוח מנהיגות במשילות
• על הוועד האולימפי הבינלאומי לפתח מנגנונים
אסטרטגיים להגדלת היצע המועמדות לתפקידי
משילות בכלל ,כמו גם לתפקידים במועצת
המנהלים בפרט.
פעולות:
א .קבוצת העבודה ממליצה לוועד האולימפי הבינלאומי
לפעול בשיתוף פעולה עם בעלי העניין בתנועה
האולימפית להקמת מרשם ספורטאים המיועדים
למועצות המשילות ולוועדות.
לוח זמנים :פיתוח פיילוט עד ספטמבר .2018

ב .קבוצת העבודה ממליצה לוועד האולימפי
הבינלאומי לתאם את ההקמה של שולחן עגול בכיר
ייחודי ברמת המנהלים עבור מנהיגות הספורט
הבכירות בעולם.
לוח זמנים :יוני .2019
ג .קבוצת העבודה ממליצה לוועד האולימפי הבינלאומי
להכין תוכנית חונכות משותפת לנשים ,תוך שיתוף
פעולה עם מועמדות פוטנציאליות בממשל וחברות
דירקטוריון בכירות .התוכנית אמורה לכלול
מנטורינג ,נטוורקינג והדרכה הקשורים לתכנון רצף
היורשים.
לוח זמנים :פיתוח והטמעת תוכנית חונכות
משותפת עד יוני .2019

מידע ורקע
אתגר רב שנים לארגונים הוא זיהוי וגיוס נשים המעוניינות לקחת חלק בתפקידי ממשל .הוועד האולימפי
הבינלאומי וחלק מהשותפים בתנועה האולימפית מארחים סדנאות מנהיגות וכנסים לנשים .יוזמות אלה
הוכחו כמועילות מאוד למשתתפות הבודדות .עם זאת ,מתוך המשוב למדנו כי יש צורך במנגנונים
נוספים המבססים מסלול אסטרטגי יותר לנשים כדי להגיע לתפקידי מנהיגות ,במיוחד לתפקידים
הבכירים של חברי הנהלה ,סגני נשיא ונשיאים.
במדינות רבות ,קיימים רישומים של מועמדות המעוניינות להיות חברות דירקטוריון או חברות במועצת
המנהלים ללא מטרות רווח .חלק גדול מהמרשמים קשורים למוסדות אקדמיים לתארים מתקדמים .קיים
מרשם אחד בנושא ספורט ,שנוצר על ידי נציבות הספורט האוסטרלית.
פעולה (א) של המלצה זו מציעה שהוועד האולימפי הבינלאומי והשותפים בתנועה האולימפית יפתחו
מרשמי ספורט דומים  -ככל הנראה על בסיס אזורי  -שיכולים להתחיל עם הכללתן של "בוגרות"
מתוכניות האגודה לנשים בספורט של הוועד האולימפי הבינלאומי.
כדי לטפל במחסור סגניות נשיא ונשיאות נשים ,פעולה (ב) קוראת לקיום שולחן עגול ברמת הביצוע של
מנהיגות הספורט המובילות בעולם .השולחן העגול יקים רשת של נשות הספורט הבינלאומיות
העיקריות ,וייצור עבורן גישה פורמלית למשפיעים הגדולים בעולם הספורט והעסקים ויכלול שיתוף
פעולה במשימות עבודה קונקרטיות.
תוכניות החונכות הוכחו כמוצלחות במספר תחומי השיפוט .פעולה (ג) מציעה לוועד האולימפי
הבינלאומי לעבוד עם מומחים ארגוניים לפיתוח תוכנית לחונכות משותפת .תוכנית החונכות המשותפת
תתמקד תחילה במובילות בענפי הספורט השונים בעולם ,תוך התחברות למשתתפות ביוזמת השולחן
העגול .ניתן לקחת בחשבון את מעורבות חברות הדירקטוריון הנוכחיות כמשותפות .תוכניות החונכות
המשותפות שהוקמו במגזר העסקי מציעות להפגיש כל אחת עם מנטור מתחום שיפוט שונה לצורך
הרחבת הנטוורקינג והלמידה.
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המלצות

המלצות הקשורות למשילות

 .19הליך בחירת חברים לוועד
האולימפי הבינלאומי
• על הוועד האולימפי הבינלאומי להבטיח שתהליך
הבחירות משקף את מחויבותו לחברות מגוונת
ומאוזנת.
פעולות:
א .יש לכלול נציגה מטעם האגודה לנשים בספורט
בוועד האולימפי הבינלאומי כחברה בוועדה
לבחירת חברי הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :תאריך תהליך המינוי הבא
של האגודה.
ב .לכלול כשיקול בבחירות לוועד המנהל של הוועד
האולימפי הבינלאומי האם הבחירה של מועמד/ת
מסוים מציגה מספר שווה של נשים וגברים במועצת
המנהלים.
לוח זמנים :יוכרז בהמשך.
ג .שינוי הרכב הוועד המנהל של הוועד האולימפי
הבינלאומי והרכב המשרות של סגני הנשיא לצורך
ייצוג שווה לנשים ולגברים.

 .20הליך בחירת חברים לוועדים
האולימפיים הלאומיים ולפדרציה
הבינלאומית
• על השותפים לתנועה האולימפית לבחון את תהליכי
הבחירות שלהם במטרה לפתח אסטרטגיות לייצוג
מגדרי מאוזן בגופי הממשל.
פעולות:
א .על הוועד האולימפי הבינלאומי לבקש ישיבות עבודה
בהן נושא המבנה החדש של הממשל יהיה חלק בלתי
נפרד מהישיבות האזוריות והיבשתיות העתידיות.
לוח זמנים :התחלה ב.2018-
ב .על הוועדים האולימפיים הלאומיים והפדרציות
הבינלאומיות לדווח על החלטותיהן בנוגע לתהליך
הבחירה כחלק מדו"ח השוויון המגדרי של הוועד
האולימפי הבינלאומי ולבצע הערכה עצמית בהתייחס
לשוויון מגדרי בהתאם לערכת הכלים למשילות טובה
של הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :התחלה ספטמבר 2017

דוגמאות לשיטות עבודה מומלצות

לוח זמנים :עד .2024

מתוך הראיונות והמחקר עולה כי יש צורך
בבחינת שוויון מגדרי במדיניות ובתקנות על מנת
לקיים אותו בארגון.

ד .כתוצאה מהמחקרים והממצאים של פרויקט סקירת
השוויון המגדרי של הוועד האולימפי הבינלאומי,
קבוצת העבודה ממליצה כי היעד של  30אחוז
בתפקידי קבלת ההחלטות שאושר בנובמבר ,2016
יתוקן בהתאם לפעולה (ג).

יתר על כן ,במהלך פרויקט המחקר ,נציגים
מהוועדים האולימפיים הלאומיים ומהפדרציות
הבינלאומיות ביקשו לקבל דוגמאות לשיטות
עבודה מומלצות וכיצד הדבר יכול לעבוד בתהליך
הבחירות.

ה .הוועדים האולימפיים הלאומיים והפדרציות
הבינלאומיות נדרשים להגיש מועמדת אחת על כל
מועמד גברי כדי להיבחר לאחד מ 15-התפקידים
בוועדים האולימפיים הלאומיים ו 15-התפקידים
בפדרציות הבינלאומיות.

דוגמאות לכך כללו את התקנות של
איחוד הטריאתלון הבינלאומי ( )ITUוההתאחדות
הבינלאומית של פדרציות האתלטיקה (.)IAAF
כל פדרציה משתמשת בתהליך הבחירה שלה כדי
לבסס איזון בין המינים בדירקטוריוני המנהלים.

לוח זמנים :עד .2020
ו .על ועדת הבחירות של חברי הוועד האולימפי
הבינלאומי לבצע סקירה של שותפים אחרים
לתנועה האולימפית שהכניסו מגבלות כהונה
לחבריהם.

איחוד הטריאתלון הבינלאומי ו-ההתאחדות
הבינלאומית של פדרציות האתלטיקה

לוח זמנים :דווח לאגודה לנשים בספורט
ולאיגוד הספורטאים עד נובמבר .2018
23
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המלצות

המלצות הקשורות למשילות

 21בעלי תפקידים וחלוקת אחריות
• על הוועד האולימפי הבינלאומי ובעלי העניין
בתנועה האולימפית לטפל בסוגיית הדחיקה
לשוליים של נשים מול גברים הנושאים באחריות
שווה ,לצורך יישום וקיום של שוויון מגדרי
בארגוניהם ולהבטיח שנשים נושאות בתפקידים
בעלי השפעה וקבלת החלטות בהנהלת הארגון
ובממשל.
פעולות:
א .יש לתת לאגודה  /ועדה לנשים בספורט בתוך
הוועד האולימפי הבינלאומי ,לוועדים האולימפיים
הלאומיים ולפדרציות הבינלאומיות תפקידי פיקוח
על יישום
המלצות פרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד
האולימפי הבינלאומי בנושאים כגון ייצוג ,מימון,
משאבי אנוש וממשל.
לוח זמנים :התחלת .2018
א .יש לתת לאיגודי הספורטאים בתוך הוועד
האולימפי הבינלאומי ,לוועדים האולימפיים
הלאומיים ולפדרציות הבינלאומיות תפקידי פיקוח
על יישום
המלצות פרויקט סקירת השוויון המגדרי של הוועד
האולימפי הבינלאומי בנושאים כגון ספורט ,ייצוג
ומימון.

 .24מנהיגות שוויון מגדרי
• כדי להבטיח שבכיר בוועד האולימפי הבינלאומי
יתאם את כל פעילות השוויון בין המינים
המשפיעים על הנהלת הוועד האולימפי
הבינלאומי ומשפיעים על בעלי העניין בתנועה
האולימפית.
פעולות:
א .על הוועד האולימפי הבינלאומי למנות מנהל
לתכנית לשוויון מגדרי בשנת  .2018יתר על כן על
הוועד האולימפי הבינלאומי להמשיך ולאמץ את
שיטות העבודה המומלצות של החברות המסחריות
הגדולות ולמנות ממונה לגיוון ,המדווח ישירות
לנשיא (או למנכ"ל) .על ממונה הגיוון להיות אחראי
על יישום פרויקט סקירת השוויון המגדרי ולספק
לתנועה האולימפית הכוונה ופיקוח על שוויון מגדרי
וגיוון בממשל הוועד האולימפי הבינלאומי ומחוצה
לו.
לוח זמנים :מינוי ממונה גיוון בחפיפה לאסטרטגית
הפיתוח האנושי .2020
ב .להקים קבוצת עבודה ניהולית של הוועד האולימפי
הבינלאומי לתיאום פעילות של שוויון מגדרי.
לוח זמנים :התחלה מרץ 2017

לוח זמנים :התחלת .2018
ג .על בעלי העניין בתנועה האולימפית לכלול גברים
באגודה  /וועדה לנשים בספורט .גברים שהם
חברי הנהלה ימונו לאגודה לנשים בספורט.
.
לוח זמנים :התחלת .2018
ד .על הוועד האולימפי הבינלאומי ובעלי העניין
בתנועה האולימפית להקצות גברים ונשים לצורך
התייחסות לענייני מגדר ומגוון בתוך מועצות
המנהלים וגופי הממשל האחרים.
לוח זמנים :ינואר  2018והלאה.
.
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 .22תרבות ארגונית כוללת וגיוון
מגדרי במנהיגות
• ועדת משאבי האנוש של הוועד האולימפי
הבינלאומי תשלב לפי הצורך פעולות בתוכנית
הפעולה לקיימות ובתכנית האסטרטגית לפיתוח
אנושי  2020לאולימפיאדת .2020 - 2017

פעולות:
א .על מחלקת משאבי אנוש של הוועד האולימפי
הבינלאומי לבחון ולעדכן מדיניות ושיטות עבודה בכדי
להבטיח שוויון מגדרי בכל הנוגע לגיוס צוותים ,לשיטות
גיוס עובדים ,לשכר הוגן ,להכשרה ,לפיתוח קריירה
ולתכנון יורשים.
ב .על מחלקת משאבי אנוש של הוועד האולימפי הבינלאומי
לבחון ולעדכן במידת הצורך את קוד ההתנהגות ומניעת
ההטרדה של הצוותים.
ג .על מחלקת משאבי אנוש של הוועד האולימפי
הבינלאומי לתקשר עם הצוות על היעדים של משאבי
האנוש ותכנית הפעולה לטיפוח שוויון מגדרי בארגון.
ד .על הוועד האולימפי הבינלאומי לכלול יעדים של שוויון
מגדרי בהערכות של ביצועי מנהיגות.
ה .על הוועד האולימפי הבינלאומי לטפח תרבות מכילה
בארגון.
לוח זמנים לכל הפעולה :בחפיפה לאסטרטגית הפיתוח
האנושי.2020
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מידע רקע
אחד הגורמים המרכזיים שצוינו בפרויקט המחקר,
כדי להבטיח יישום ושמירה על שוויון מגדרי ,הוא
הצורך במעקב ,מדידה והערכה שוטפים.
המלצה זו מציעה ליצור מערכת דיווח שתשמש
כמנגנון סקר ומעקב שוטף לשוויון מגדרי בתנועה
האולימפית .בנוסף להיותו כלי מעקב חשוב ,קיום
טופס יחיד לדיווח אמור להיות יעיל יותר עבור
הוועד האולימפי הבינלאומי ,הוועדים האולימפיים
הלאומיים והפדרציות הבינלאומיות.
השם שניתן לו הוא דו"ח מעקב לשוויון מגדרי של
הוועד האולימפי הבינלאומי ,והוא מבוסס על דו"ח
פערי השוויון המגדרי של הפורום הכלכלי העולמי.
המלצה זו מציעה כי יש לפרסם את תוצאות
הדו"ח ,כדי להדגיש את עקרונות השקיפות
והאחריות המשמשות דוגמה למשילות טובה.
המטרה היא להתאים את המסגרת של מסמך
הפורום הכלכלי העולמי כך שיתאים לקריטריונים
ולמנגנונים לשוויון מגדרי המוצגים בדו"ח של
פרויקט זה.

 .23מערכת ניטור ומעקב
• להטמיע מערכת דיווח מוחשית לניטור,
למדידה ולהערכה של פעילויות לשוויון
מגדרי ותוצאותיהן באופן שוטף .מנגנון
ניטור ודיווח זה צריך להיות פשוט ,ידידותי
למשתמש ויעיל באופן החוצה תחומי
פעילות וארגונים.
פעולות:
א .על הוועד האולימפי הבינלאומי לאמץ את דו"ח
פערי השוויון המגדרי של הפורום הכלכלי
העולמי וליצור דו"ח מעקב לשוויון מגדרי עבור
הוועד האולימפי הבינלאומי .הדו"ח המעקב
החדש לשוויון מגדרי יחליף את הסקרים
והשאלונים השונים המנוהלים כיום על ידי הוועד
האולימפי הבינלאומי למילוי על ידי הוועדים
האולימפיים הלאומיים והפדרציות הבינלאומיות.
לוח זמנים :פיתוח עד ספטמבר 2018
לבדיקה על ידי מחלקת הספורט של הוועד
האולימפי הבינלאומי ומחלקת יחסי הציבור
של הוועדים האולימפיים הלאומיים .היישום
יחל עד דצמבר .2018
ב .על מובילי הפרויקט לעבוד בשיתוף פעולה עם
הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי כדי לפתח
דו"ח חדש זה .הדו"ח אמור כלול את התוצאות
של פרויקט זה כקריטריונים להערכה,
בתוספת מדדי שקלול וחישובים לקביעת
מערכת הדירוג.
לוח זמנים :התחלת עבודה בפברואר 2018
יעד לסיום בספטמבר .2018
ג .על מובילי הפרויקט לדווח את התוצאות של
דו"ח מעקב השוויון המגדרי של הוועד
האולימפי הבינלאומי לאגודה לנשים
בספורט ולאיגוד הספורטאים.
לוח זמנים :התחלת .2019
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 .25תוכנית תקשורת
• קבוצת העבודה מדגישה את הצורך בתוכנית
תקשורת מקיפה שתפיץ באופן שוטף את
תוצאות הפרויקט .תוכנית תקשורת ,המורכבת
מפעולות מרובות ,נדרשת כדי ליצור מודעות
ליוזמות השוויון המגדרי של הפרויקט ,כמו גם
להעצמת מנהלים ,ספורטאים ,גורמים רשמיים
של המשחקים ומקבלי החלטות.

פעולות:

א .על מובילי הפרויקט לעבוד בשיתוף פעולה עם מחלקת
התקשורת של הוועד האולימפי הבינלאומי כדי ליצור את
תוכנית תקשורת עבור הפרויקט.
לוח זמנים :עד יוני .2018
ב .תוכנית התקשורת של הפרויקט צריכה לכלול מנגנונים כמו
שוויון מגדרי בוועד האולימפי הבינלאומי,
פלטפורמה אלקטרונית ומפגשי עבודה במפגשי איגוד
הוועדות הלאומיות ,איגוד הפדרציות הבינלאומיות של
משחקי הקיץ האולימפיים ,איגוד הפדרציות הבינלאומיות
למשחקי החורף האולימפיים וישיבות יבשתיות כלליות.
לוח זמנים :עד יוני .2018
ג .על מובילי הפרויקט והממונה החדש לגיוון לפעול בשיתוף
פעולה עם מחלקת התקשורת של הוועד האולימפי
הבינלאומי כדי להבטיח עדכונים שוטפים המועברים באופן
ייעודי להנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי.
לוח זמנים :עד דצמבר .2018
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נספחים

ששת גורמי המפתח לשוויון מגדרי
במסגרת פרויקט המחקר לסקירת השוויון המגדרי עבור הוועד האולימפי הבינלאומי,
נערכו למעלה מ 40 -ראיונות .אלה כוללים ראיונות עם חברי קבוצת העבודה ,כמו גם
עם גורמים ממוסדות הוועד האולימפי הבינלאומי ,פדרציות הספורט הבינלאומיות
והוועדים האולימפיים הלאומיים .כמו כן השתתפו מומחים בתחום בשוויון במגדרי,
מובילים בעולם הספורט ותקשורת הספורט .כמו כן ניהלנו שיחות עם אקדמאים,
פרקליטים ,ספורטאים ומנהיגים עסקיים.
בנוסף ,פרויקט המחקר כלל סקירת כמות אדירה של
ספרות הקשורה לשוויון מגדרי בספורט ובמגזר
הפרטי ,ובחינת מגוון חוקים ותקנות של ארגוני
הספורט .מסמכים אלה מופיעים בסעיף מקורות
המחקר.
מתוך הראיונות והמחקר גילינו קונצנזוס של דעה
המזהה רשימה של גורמים הנחוצים כדי שהערכים
והפרקטיקה של שוויון מגדרי ייושמו בכל רחבי הארגון.
ששת גורמי המפתח הם:
 .1מנהיג והנהגה של שוויון מגדרי.
 .2להקצות כספים בפרט לספורטאיות ולהשתמש
במימון כתמריץ לארגונים ליישום שוויון מגדרי.
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 .3לקיים (או במקרים מסוימים להציג) תרבות ארגונית
מכילה.
 .4להבטיח שלנשים המעורבות בתפקידי הנהלה
בכירים מוקצות לתפקידים בעלי השפעה עם אחריות
לקבלת החלטות.
 .5להשתמש בחוקים ,במדיניות ובתהליך הבחירה כדי
לבסס את השוויון בין המינים בארגון.
 .6לעקוב אחר ההתקדמות ,למדוד ולהעריך את
התוצאות ולהנחיל אחריות.
שש גורמי המפתח הללו יוצרים את הבסיס של
ההמלצות .בשילוב המחקר והטמעת מנגנוני התרגול
הטובים ביותר מקהילת הספורט והמגזר התאגידי25 ,
ההמלצות משקפות את המנדט של הפרויקט להמלצות
מונחות פעולה ,כדי לקדם שינוי ולדחוף את השוויון בין
המינים ברחבי העולם.

נספחים

מקורות מחקר

ישנה כמות עצומה של ספרות הקשורה לשוויון מגדרי ושפע של מקורות שמתמקדים
בשוויון מגדרי בספורט .הספרות שנסקרה כחלק מפרויקט המחקר מופיעה כאן
בסעיפים בהתאם להתייחסות להמלצות הפרויקט.
המלצות ספורט
 .Askren, H. (2015) .1כדורגל נשים מוסלמיות :גבול
תחרותי בפוליטיקה מגדרית ,מתוך )Hoodfar, H. (Ed.
ספורט נשים כפוליטיקה בהקשרים מוסלמיים .לונדון,
בריטניה .נשים החיות תחת חוקים מוסלמיים .עמודים
.160 - 136
 .2כתב העת הקנדי למאמנות.
מקורות מקוונים-https://www.coach.ca/canadian :
journal-for-women-in-coaching-p154726
(בוצעה גישה  4באפריל .)017
 Robertson, S .3לשמוע את הקולות :פיתוח ותמיכה
במאמנות ברחבי העולם ,מתוך ) a Voi, N. (Ed.נשים
כמאמנות ספורט Routledge ,מקורות מקוונים:
www.routledge.com
(בוצעה גישה  15באפריל .)017

המלצות ייצוג
 .Shephard, S. (2016) .1מי הילדה הזאת ,מתוך
 :Kicking Offכיצד נשים בספורט משנות את המשחק.
.Bloomsbury Publishing
 .2קרן הספורט לנשים :שאלות ותשובות ,כיסויי מדיה
בספורט נשים 23( .באוגוסט  .)2011מקורות מקוונים:
https://www.womenssportsfoundation.org/advoc
ate/foundation
(בוצעה גישה  29באפריל .)2017
 .3איחוד השידור האירופי .)995( .אמנת שוויון הזדמנויות
לנשים בשידור ,מתוך הנציבות האירופית :ספורט .הצעה
לפעולות אסטרטגיות  18( 020 - 2014בפברואר .)014
בריסל .מקורות מקווניםhttps://www.ebu.ch :
(בוצעה גישה  26בפברואר .)017
 .Robertson, S. (1998) .4הפקת המרב מההזדמנויות
שלך :מדריך תקשורת לספורטאים ומאמניהם .האיגוד
הקנדי לקידום נשים בספורט.
 Heldman, C .5אם היא יכולה לראות את זה ,היא יכולה
לעשות את זה ,מתוך מדוע להתערב בחץ וקשת .מכון
ג'נה דיוויס למגדר בתקשורת .מקורות מקוונים:
-https://seejane.org/wp-content/uploads/hitting
-the-bullseye-reel-girl-archers-inspire-real-girl
archers-short.pdf
(בוצעה גישה  16במרץ .)017

 .UNESCO 2012 .6אינדיקטורים לרגישות מגדרית
בתקשורת .מקורות מקוונים.http://www :
-unesco.org/new/en/communication-and
-information/resources/publications-and
/communication-materials/publications
-full-list/gender-sensitive-indicators-for-media
-framework-of-indicators-to-gauge-gender
sensitivity-in-media-operations-and-content
(בוצעה גישה  2במרץ .)017
הערה :בדו"ח ,אונסק"ו הגדירה מספר מונחי שפה:
שוויון מגדרי :נוכחות ושיתוף מאוזנים של נשים וגברים על
מנת להביא לשוויון בסביבה מסוימת .זהו תהליך של להיות
הוגן הן כלפי נשים והן כלפי גברים.
 .כדי להבטיח הגינות ,לעתים קרובות נדרשים אמצעים כדי
לפצות על החסרונות ההיסטוריים והחברתיים שמונעים
מנשים וגברים לפעול כשווים.
זוגיות מגדרית :קונספט מספרי לייצוג והשתתפות .זוגיות
מגדרית נדרשת אך אינה מספיקה .זהו צעד בדרך לשוויון
מגדרי.
מיינסטרים מגדרי :זוהי מתודולוגיה ,תהליך של שילוב
נקודת מבט מגדרית בכל הפעילויות המבוצעות על ידי
ארגון ,כאשר המטרה העיקרית היא להשיג שוויון מגדרי.
 .7הנציבות האירופאית :ספורט .)2014( .מגדר שוויון
בספורט :הצעה לפעולות אסטרטגיות ,2014-2020עמ' .40
הערה :המחברים ציינו כי העלאת המודעות באמצעות
קמפיינים וכנסים יכולה להועיל ,אך לעתים קרובות פעילויות
אלו אינן מובילות לשינוי מהותי ולנקיטת צעדים קונקרטיים,
וכי יש צורך למסד פעולות בתחומים ספציפיים בכל ארגון.
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נספחים

מקורות מחקר

המלצות מימין
 .1נציבות הספורט האוסטרלית ( .)2015עקרונות משילות
מנדטוריים הספורט ,כחלק מהיתרון המנצח של
אוסטרליה ( .)2022 - 2012מקורות מקוונים:
/https://www.ausport.gov.au/ais/about
history/sports_tally/2017/governance
(בוצעה גישה  25במרץ .)2017

 .4איגוד מפיקי המדיה הקנדיים( .ינואר  .)2017נשים ומנהיגות:
מחקר על שוויון מגדרי וגיוון בעולם המסכים של קנדה ,עמ'
 .7מקורות מקוונים(www.cmpa.ca :בוצעה גישה
 16במרץ  )...(" )2017מרבית בעלי העניין שנסקרו מביעים
תסכול מכך שיעדים שהוצבו מרצון פשוט לא הושגו וכי הגיע
הזמן שתמריצים יהיו קשורים לתועלת כלכלית".

הערה :מקשר את המימון לארגוני הספורט הלאומיים
המציגים ייצוג של  40אחוזים בדירקטוריון.

 .5הנציבות האירופאית :ספורט .)2014( .שוויון מגדרי בספורט,
הצעה לפעולות אסטרטגיות ( ,)2020 - 2014עמ' .40

 .2קוד למשילות בספורט ,בריטניה .)016( .מקורות
מקוונים.http://www.uksport.gov :
uk/resources/governance-code
(בוצעה גישה  25במרץ .)2017
הערה :מקבץ דרישות לאיזון מגדרי בגופי ממשל לארגוני
ספורט בבריטניה .קישור בין מימון להשגת ייצוג נשי
מינימלי של  30%בגופי ממשל.
 .Bitel, N. Sport England Chair. (2016) .3קוד
למשילות בספורט "( )...המגוון במועצות המנהלים של
ענפי הספורט השונים הוא עדיין נושא לדיון ומחייב קריאה
להשגת שינוי בר-קיימא".
 .מקורות מקוונים/https://www.sportengland.org :
media/11193/a_code_for_sports_governance.pdf
(בוצעה גישה  26במרץ .)017

הערה :מתאר כיצד תקצוב מגדרי הוא כלי יעיל ליישום שוויון
מגדרי בארגון .מציע "למסד פעולות ספציפיות". .
ומזהיר מפני וויכוחים פנימיים כגון "נטל ניהולי ,חוסר כישורי
ניהול או תהליכים" שכן הם יכולים לשמש כהתנגדויות ליישום
הפעולות הספציפיות.
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נספחים

מקורות מחקר

המלצות משילות
 .1האמנה האולימפית .)016( .תקנה  .6תהליכי בחירה.
מקורות מקווניםwww.olympic.org :
(בוצעה גישה  15באפריל .)017

הערה :הדו"ח של לאפבורו מציג שמונה המלצות לטיפול
בחסמים המובילים לייצוג החסר של נשים בתפקידים בעלי
השפעה וקבלת החלטות:

 .2כיצד קידום שוויוני לנשים יכול להוסיף  12טריליון דולר
לצמיחה גלובלית( .ספטמבר  .)015מקורות מקוונים:
themes/employment- -www.mckinsey.com/global
and-growth.pdf
(בוצעה גישה  23בפברואר .)017

• פיתוח רשימת מועמדים.

 .3סדרת המחקר של  .Catalystהקו התחתון.
מקורות מקווניםwww.catalyst.org :
(בוצעה גישה  23בפברואר .)2017
 .4משילות תאגידית .מקורות מקוונים:
www.catalyst.org
(בוצעה גישה  23בפברואר .)015
 .Nicholl, L. (2006 .5מאזן מגדרי בדו"ח הספורט
העולמי .נשים במועצות מנהלים .מקורות מקוונים:
www.womenonboards.net
(בוצעה גישה  18במרץ .)017
Lapchik, R., Davison, E., Grant, C., Quirarle, .6
 .)R. (2016דו"ח הספורט הבינלאומי בנושא נשים
בתפקידי ניהול .המכון לגיוון ואתיקה בספורט.
 .מקורות מקוונים:
www.tidesport.org
(בוצעה גישה  30באפריל .)017
Henry, I., Radzi, W., Rich E., Shelton, C., .7
 .)Theodoraki, E., & White, A. (2004נשים,
מנהיגות והתנועה האולימפית .לאפבורו :המכון לספורט
ופנאי ,אוניברסיטת לאפבורו והוועד האולימפי
הבינלאומי.
 .)Henry, I., Robinson, L. (2010 .8שוויון מגדרי
ומנהיגות בגופים אולימפיים .לאפבורו :מדיניות המכון
לספורט ופנאי .אוניברסיטת לאפבורו והוועד האולימפי
הבינלאומי.
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• מנהיגות סמינריון ,הכנה לבחירות ,חלוקת אחריות עם
גברים.
• שימוש במספר הנציגים באסיפות הכלליות כתמריץ.
• הגבלת תקופת הכהונה.
• שימוש בוועדות לזיהוי מועמדים.
• הגדרת יעדים ארוכי טווח לייצוג מגדרי.
• הכללת מדיניות הוגנת בתקנות.
• למתג מחדש של נשים בוועדות הספורט לוועדות הוגנות
והכללת גברים כדי לקזז את הדחיקה לשוליים והשגת
איזון מגדרי.
.
 .9תקנות ההתאחדות הבינלאומית של פדרציות האתלטיקה
 .019מקורות מקווניםhttps://www.iaaf.org/about- :
constitution /iaaf/documents
(בוצעה גישה  6באפריל .)017
 .10תיקון תקנות ההתאחדות הבינלאומית של פדרציות
האתלטיקה :זמן לשינוי( .ספטמבר  .)2016מקורות מקוונים:
/https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents
(בוצעה גישה  26במרץ .)2017
 .11תקנות חבר העמים הבריטי :מקורות מקוונים:
www.thecgf.com/about/constitution.pdf
(בוצעה גישה  4באפריל .)017
 .12שינוי תקנות חבר העמים הבריטי  .2022מקורות מקוונים:
www.thecgf.com/about/transformation
pdf.2022
(בוצעה גישה  28במרץ .)017

נספחים

מקורות מחקר

 .13תקנות איחוד הטריאתלון הבינלאומי  .015מקורות
מקוונים:
/https://www.triathlon.org/uploads/docs
constitution_with_changes_2017.pdf
(בוצעה גישה  6באפריל .)017
 .14תקנות הוועד האולימפי הלאומי של ניו זילנד( .מאי
 .)015מקורות מקוונים:
/http://www.olympic.org.nz/assets
-Uploads/NZOC-Constitution-Draft-May-2015
final.pdf
(בוצעה גישה  6באפריל .)017
 .15התקנות הכלליות של הפדרציה הבינלאומית להוקי.
(אוגוסט  .)016מקורות מקווניםwww.fih.ch :
(בוצעה גישה  6באפריל .)017
 .16טרינידד וטובגו ,תקנות וכללי משילות.)013( .
מקורות מקוונים.http://www.ttoc :
org/index.php/documentation-centre/ttoc-1
(בוצעה גישה  14במאי .)017
 .17הוועד האולימפי הבינלאומי :עקרונות אוניברסליים
בסיסיים למשילות טובה בתנועה האולימפית (.)008
מקורות מקוונים/https://stillmed.olympic.org :
_Documents/Conferences_Forums_and
_Events/2008_seminar_autonomy/Basic
Universal_Principles_of_Good_Governance.
pdf
(בוצעה גישה  10באפריל .)017
 .18סקר משילות של איגוד הפדרציות הבינלאומיות של
משחקי הקיץ האולימפיים .מקורות מקוונים:
/http://www.asoif.com/sites/default/files
basic_page/if_governance_questionnaire.pdf
(בוצעה גישה  24במרץ .)017
 .Fasting, K. (2004) .19אסטרטגיות לפיתוח הגינות
מגדרית במנהיגות ספורטיבית .הליכי קונגרס .ברלין.
 .White, A. (2004) .20נשים ,מנהיגות והתנועה
האולימפית .הליכי קונגרס .ברלין.
 .Wittenberg-Cox, A .21כיצד מנכ"לים יכולים להציג
את האיזון המגדרי בסדר היום של החברות שלהם,
בסקירה העסקית של הרווארד .מקורות מקוונים:
-https://hbr.org/2016/11/how-ceos-can-put
-gender-balance-on-the-agenda-at-their
companies
(בוצעה גישה  17באפריל .)017
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 .22אגודות הנשים בספורט (בריטניה) מעל .30%
מקורות מקווניםorg/wp- .https://www.womeninsport :
Sport- -content/uploads/2017/03/Women-in
Beyond-3025-1-1.pdf?x99836
(בוצעה גישה  24במרץ .)017
הערה :הדו"ח מזהה חסמים ומציג פתרונות קונקרטיים
להגברת הייצוג הנשי במועצות הממשל בשילוב עם שינויים
תרבותיים מקיפים.
.
 .23פרופסור אניטה ווייט .יועצת" .הגדלת מספר הנשים בממשל
החלה עם יעדים של  10אחוזים 20 ,אחוזים וכולי .בשלב
מוקדם הצבת היעדים היו לעזר רב ,אך ללא אכיפה לא היו
להם שיניים .הארגונים נותרו תקועים ב 30-אחוזים.
 .זה נועד לשמש כאמת מידה בלבד .על מועצות הממשל
להציג ייצוג מגדרי שווה של  " .50-50ראיון.
 29בספטמבר .2017
 .24לנציבות הספורט האוסטרלית קיים מרשם לתפקידי ניהול
בספורט.
מרשם נשים לתפקידי ניהול בספורט .מקורות מקוונים:
( /www.ausport.gov.auבוצעה גישה  26במרץ .)2017
.Melcher, D., Procopio, J. (December 2014) .25
חברי מועצת המנהלים נהנים מהפיכתם למנטורים,
מתוך הסקירה העסקית של הרווארד.
מקורות מקוונים-https://hbr.org/2014/12/board :
members-benefit-from-becoming-mentors
(בוצעה גישה  10במאי .)017
הערה :אקסליס ,חברת תעופה וחלל עולמית ,מצאה
שהחונכים והמנטורים כאחד נהנים מהשתתפות בתכנית.

נספחים

מקורות מחקר

המלצות כוח אדם
 1מועצת המנהלים התאגידית .יצירת יתרון תחרותי על ידי
גיוון בכוח האדם.
הערה. :
במהלך ראיונות עם יותר מ 80-מנהלי משאבי אנוש
ברחבי העולם CEB ,מצאה כי "עובדים שונים ומגוונים
מניעים את התפוקה של העובדים ,כמו גם מגבירים את
שיתופי הפעולה והמחויבות של הצוות".
( .Wittenberg-Cox, A .2נובמבר  .)016כיצד מנכ"לים
יכולים להציג את האיזון המגדרי בסדר היום של החברות
שלהם ,מתוך הסקירה העסקית של הרווארד .מקורות
מקווניםwww.hbr.com :
(בוצעה גישה  6באפריל .)017
"בני אדם מחווטים לגייס ,לקדם ואף להינשא לאנשים
הדומים להם ככל האפשר .היכרות אינה גוררת זלזול;
היא מולידה נוחות".

( .McKinsey & Company .3ספטמבר .)2015
כיצד קידום שוויוני לנשים יכול להוסיף  12טריליון דולר
לצמיחה גלובלית .מקורות מקוונים:
-https://www.mckinsey.com/global
-themes/employment-and-growth/how
to- -advancing-womens-equality-can-add-12-trillion
global-growth
(בוצעה גישה  28במאי .)17
"( )...גם לאחר עשרות שנים של התקדמות לקראת הפיכתן
של נשים לשותפות שוות ערך לגברים במשק ובחברה ,הפער
עדיין נשאר גדול .אנו מכירים בכך שזוגיות מגדרית בהתייחס
לתוצאות כלכליות (כמו השתתפות בכוח העבודה או נוכחות
בתפקידי ניהול ומנהיגות) אינה בהכרח אידיאל נורמטיבי שכן
היא כוללת בני אדם שעשו בחירות אישיות לגבי החיים שהם
מנהלים; אנו גם מכירים בכך שגברים יכולים להיות מקופחים
יחסית לנשים במקרים מסוימים .עם זאת ,אנו מאמינים
שהעולם ,כולל המגזר הפרטי ,יפיק תועלת בכך שהוא יתמקד
בהזדמנות הכלכלית הגדולה של שיפור הזוגיות בין גברים
לנשים".
 .Burrell, L. (July-August 2016) .4אנו פשוט לא יודעים כיצד
להתייחס לגיוון ,מתוך הסקירה העסקית של הרווארד ,עמ'
.74 - 70
 .5האקדמיה לנשים בתפקידי ניהול בספורט .הממוקמת
באוניברסיטת צ'יצ'סטר (אנגליה) ,וניו זילנד.
 .6הנציבות האירופאית :ספורט .)2014( .שוויון מגדרי בספורט:
הצעה לפעולות אסטרטגיות  ,2020 - 2014עמ' .17
"ניתן להגדיל את מספר הנשים בקרב הגורמים המקצועיים
בספורט ,בתפקידי קבלת החלטות כמו במגזרים אחרים
בשוק העבודה .בחירות שקופות על בסיסי מגדי ,גיוס עובדים,
תכנון יורשים ,נהלי מינוי ופרקטיקות ,בתוספת מדיניות
משאבי אנוש צריכים לכלול אינדיקטורים לשוויון מגדרי".
 .7הצהרת עמדת הכללה של הוועד האולימפי בניו זילנד.
מקורות מקוונים:
/http://www.olympic.org.nz/assets/Uploads
Inclusion-Position-Statement-Final-Feb-2017.pdf
(בוצעה גישה  27באפריל .)017
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נספחים

מקורות מחקר
מחקר כללי והערות
 .1סדר היום האולימפי  .020מקורות מקוונים:
https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020
(בוצעה גישה  26בפברואר .)017

 .)Hoodfar, H. (2015 .11ספורט נשים כפוליטיקה בהקשרים
מוסלמיים .נשים החיות תחת חוקים מוסלמיים .לונדון,
בריטניה .נשים החיות תחת חוקים מוסלמיים.

 .2האמנה האולימפית  .016מקורות מקוונים:
-https://www.olympic.org/documents/olympic
charter
(בוצעה גישה  2באפריל .)017

 .Doll-Tepper G .12ואחרים ( .)2004ספורט ,נשים ומנהיגות:
הליכי קונגרס .ברלין ,גרמניה.Sport & Buch Strauß :

 .3סדר היום לפיתוח בר-קיימא של האו"ם  .2030יעד מס.5 .
שוויון מגדרי .מקורות מקוונים:
/www.un.org/sustainabledevelopment
/genderequality
(בוצעה גישה  28במרץ .)2017
 .4היתרון המנצח של אוסטרליה ( .)022 - 2012מקורות
מקוונים/https://www.ausport.gov.au/ais/about :
history/sports_tally/2017/governance
(בוצעה גישה  24במרץ .)017
 .5הפורום הכלכלי העולמי ,מדד פער המינים.)2016( .
מקורות מקווניםorg/global- .http://reports.weforum :
/gender-gap-report-2016
(בוצעה גישה  15באפריל .)2017

 .13איגוד מפיקי המדיה הקנדיים .)017( .נשים ומנהיגות :מחקר
על שוויון מגדרי וגיוון בעולם המסכים של קנדה .מקורות
מקוונים.http://www.omdc :
/on.ca/Assets/Research/Research+Reports
CMPA+Women+and+Leadership+English.pdf
(בוצעה גישה  16במרץ .)017
( Catalyst .14יולי  .)013מקורות מקוונים:
boards- -http://www.catalyst.org/gender-diversity
accelerating-progress -canada-recommendations
(בוצעה גישה
 6במרץ .)2017
 .Dobbin, F., Kalev, A. (2016) .15מדוע תכניות הגיוון נכשלות,
מתוך הסקירה העסקית של הרווארד ,עמ' .60 - 52

 .6הדו"ח השנתי של הוועד האולימפי הבינלאומי
 :2015אמינות ,קיימות ,נוער .מקורות מקוונים:
/https://www.olympic.org/documents
ioc-annual-report
(בוצעה גישה  26באפריל .)017
 .7דו"ח פעילות הסולידריות האולימפית (,)2016 - 2013
מתוך התוכנית נשים וספורט ,הוצג בפני האגודה
לנשים בספורט בוועד האולימפי הבינלאומי ,נובמבר
.2016
 .8הנציבות האירופאית :ספורט .מגדר
שוויון בספורט :הצעה לפעולות אסטרטגיות
 18( .2014-2020בפברואר  .)2014בריסל .מקורות
מקוונים/http://ec.europa.eu/assets :
-eac/sport/events/2013/documents/20131203
gender/final-proposal-1802_en.pdf
(בוצעה גישה  21בפברואר .)2017
 23( Huffington Post .9בפברואר  .)2015כריסטינה
לגארדה ,מנכ"ל קרן המטבע הבינלאומית. :
שוויון מגדרי אינו רק מושג של העצמה נשית ,אלא גם
עיקרון כלכלי" .שוויון מגדרי הוא שינוי .והשינוי הוא כואב.
הרבה יותר קל להישאר באזור הנוחות שלך ,לעשות
דברים בדיוק כפי שהם נעשו תמיד".
Beth Brooke, Global Vice-Chair Public Policy, .10
 :Ernst & Youngגורמים מרכזיים הנחוצים כדי
שההוגנות המגדרית תתפוס בחברה הם לתת את הטון
בשילוב נקיטת פעולה ,ולא רק במילים .יעדים ומדדים.
התייחסות לדעה קדומה לא מודעת .הטלת אחריות על
מנהיגים בכל הארגונים .ראיון 19 .באפריל .2017
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