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לוח תפוצה

הנדון :הוועדה לשוויון מגדרי  -סיכום

 .1בתאריך  14.3.18התקיימה ישיבתה השנייה של הוועד לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל.
 .2חברי ועדה נוכחים :סוזי יוגב ,אורנה סדגת-ארז ,יוני ירום ,רויטל גלוסקא-כהן ,אבי רש ,רונית קרק ,מורן
גרונצוויג (ממשרדו של אורי קידר) ,אורי קידר ,דפנה לנג ,יאיר גלילי ,אילן קובלסקי ,סיגל אולפינר והח"מ.
 .1יו"ר הוועדה פתחה את הישיבה בברכות לרויטל גלוסקא ,יו"ר נבחרת הנשים של ישראל בכדור-מים,
שהעפילה לראשונה בהיסטוריה לאליפות אירופה וליוני ירום– על ההחלטה שהתקבלה ע"י איגוד
האופניים הבינ"ל ,שישראל תארח את הכנס השנתי של ה UEC -בשנת .2020
 .2יוני ירום הציג את פרויקט בניית ה"וולודרום" ,סקר בקצרה את ענף האופניים ,בכלל ,והנשים בענף
בישראל בפרט .קידום נשים באופני כביש כנבחרת ,על פי תוכנית מקצועית שממומנת במלואה מתקציב
האיגוד ( 50%מתקציב המקצועי באיגוד מוקצה לטובת נבחרת הנשים) ,אותה מאמנת הרוכבת
האולימפית ,שני בלוך .כמו כן ,יוני מעדכן בקצרה גם על איגוד הטניס – מתחילים תוכנית מקצועית לקידום
נשים במימון מלא של האיגוד ובשיתוף עם אתנה.
 .3סדר היום ודברי היו"ר מוצגים במצגת הרצ"ב.
 .4סיכום ונושאים לטיפול:


נושא "הייצוג ההולם"  -הוועדה תרכז נתונים ותנסח נייר עמדה בדבר ייצוג הולם להפצה לכל האיגודים.
מוביל :פרופ' יאיר גלילי  .יאיר התייחס לעובדה שספורט הוא ראי לחברה ,ואמר כי יש לעבוד חכם ולא
צודק בשימת לב לסוגית המגדר ולא רק נשים.



נראות וייצוג מגדרי הולם בתקשורת  -אילן קובלסקי הציע ליצור קשר עם בלוגרים מתחום הספורט
האולימפי בחו"ל ,סוזי מציעה לעשות כן ולהיעזר בסטודנטים לתקשורת מהמרכז הבינתחומי לקידום
פרסומים וכתבות חיוביות על נשים בספורט.



היו"ר הציעה לבחון מול מנכ"ל הוועד האולימפי ,דרך לתגמל איגודים בהם קיים ייצוג הולם לנשים.



בנושא תחום המוגנות ומניעת הטרדות מיניות – מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל ,קיבל את המלצת
הוועדה להקים מנגנון לטיפול בנושא ההטרדה המינית .מתוך  3מועמדות פוטנציאליות נבחרה שלומית
ניר-טור כממונה על הנושא .הוועדה אישרה את המועמדת ואיחלה לשלומית הצלחה בתפקיד.



הממונה למניעת הטרדות מיניות וקידום מוגנות בספורט תעבור הסמכה לתפקיד ותהייה חברה מן המניין
בוועדה ,שתסייע במידת הצורך ותשמש כגורם מייעץ.



אורי קידר הציג את התקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט האולימפי – הוועדה אישרה את
התקנון.



יו"ר הוועדה וחבריה ביקשו להביע את הערכתם לפועלו של אורי קידר והצוות שלו -עו"ד דנה נחמן ועו"ד
אורי כהנא ,יישר כח על העבודה החשובה והמצוינת.



ביום  16/04/18יתקיים יום עיון בנושא מניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט ,לפורום מנכ"לי איגודי
הספורט ולעובדי הוועד האולימפי .חברי הוועדה מוזמנים .ביום העיון תוצג הממונה ,תתקיים הרצאה ע"י
עו"ד דנה נחמני מהמרכז לכבוד האדם (בראשו עומדת עו"ד אורית קמיר ,מי שכתבה את החוק למניעת
הטרדה מינית) ,עו"ד אורי קידר יציג את התקנון .במעמד זה יחולק התקנון.



יש לעבור על המצגת שהועברה ע"י סוזי .אם יש למי מהחברים שלא השתתפו ,הערות/הארות אנא
העבירו בכתב.



מפאת קוצר הזמן לא נדונו כל הנושאים .אי לכך ,הדיון על מיתוג ושם הוועדה יערך בכתב.



הצגת  –FISUע"י אילן קובלסקי תדחה לישיבתנו הבאה.



החברים מתבקשים לשריין את מועדי הישיבות .ככלל ,פגישותינו תתקיימנה בוועד האולימפי אלא אם
הוגדר במפורש אחרת .להלן תאריכי הישיבות לכל שנת העבודה :2018
 יום ד'  14/3/18בשעה  - 13:00 – 11:00התקיימה
 יום ד'  16/5/18בשעה 13:00 – 11:00
 יום ד'  18/7/18בשעה 13:00 – 11:00
 יום ד'  05/9/18בשעה 13:00 – 11:00
 יום ד'  14/11/18בשעה  – 13:00 – 11:00ישיבה אחרונה לשנת 2018



סדרי עבודה :החברים מתבקשים להעביר בכתב ובהרחבה נושאים לדיון בישיבות עד שבוע טרם מועדן

בברכה
ורד בוסקילה ,רכזת הוועדה
סמנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

לוט:


מצגת יו"ר

