לוח תפוצה

הנדון :ישיבת הוועדה לשוויון מגדרי  -סיכום

 .1בתאריך  11.11.1.11התקיימה ישיבתה השישית של הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל.
 .1חברי ועדה נוכחים :סוזי יוגב ,אורנה סדגת-ארז ,אילן קובלסקי ,יוני ירום ,רונית קראק ,אבי רש ,אורי קידר ,דפנה
לנג ,בת אל ג'רבי ,נורית שרביט ,שלומית ניר – טור ,ברוריה ביגמן והח"מ.
 .3התנצלו :רויטל גלוסקא ,אורה גלזר ,יאיר גלילי.
 .1נושאים לסדר:


רשמים מהכנס בארגנטינה – ד"ר יוני ירום -יו"ר איגוד האופנים והטניס



השתלמות אתנה ליו"ר/מנכ"לים בנושא הטרדה מינית – הממונה להט.מ וקידום מוגנות בספורט האולימפי
 -שלומית ניר-טור



אס"א FISU /פעילויות להגברת השוויון המגדרי – עדכון -אילן קובלסקי חבר  fisuהעולמי ,חבר הנהלת
אס"א



סיכום שנת הפעילות הראשונה ופרקטיקות הפעולה  – 1.12סוזי יוגב



עדכונים ונושאים לדיון ככל שיעלה הזמן

 .5עדכונים וסיכום:
א .רשמים של יוני ירום מהכנס בארגנטינה  :כנס ראשון מסוגו שהתקיים במהלך משחקי הנוער –  ,YOGכ –
 11..משתתפים .הגיעו מכובדים רבים ובכללם נשיא ארגנטינה ובכירים מהוועד האולימפי הבינלאומי .הנושא
המרכזי היה :איך לגרום למערכת החינוך להשתמש ב"אולימפיזם" ככלי להעברת מסרים חינוכיים .היו דיונים
בנושא השוויון המגדרי במשחקים האולימפיים בטוקיו  1.1.כאג'נדה מרכזית של הוועד האולימפי הבינלאומי,
והרצון לעורר עניין באמצעות אירועים משותפים של גברים ונשים ,כמו למשל :בטניס ,בשייט ,בטניס שולחן
ובתחרות הקבוצתית בג'ודו .הסשן שעורר הכי הרבה עניין היה בנושא הטרדות והפלייה – הוצג סיפור אישי
מטורף של מתעמלת אירית .המסר שביקשו להעביר הוא ,במבט לעתיד ,איך משלבים בבי"ס ערכים של שוויון
בכלל ושוויון מגדרי בפרט ,וכיצד ניתן להשתמש בספורט כמקדם שוויון.
ב .סוזי בתגובה לרשמים של יוני :אנו נמצאים בתקופה מרגשת בה ספורט מהווה אמצעי לשינוי תרבות .מצפה
ממשתתפי הכנס  -חברי ההנהלה בוועד האולימפי בישראל ,שיציגו רשמים אלה ואת המסרים האולימפים כפי

שעלו בכנס ,ליושבי ראש איגודים על מנת שיפנימו את השינוי .הנחלת ערכים ושינוי התרבות הארגונית
באיגודים מתחילה מתרבות של שיח שוויוני....
 .6דיווח של שלומית ניר – טור  :נפגשנו עם לא מעט איגודים ,התקנון הוצג בפניהם ,כמו גם קידום המוגנות שהינו
חשוב מאוד .החוק למניעת הטרדה מינית קיים שנים ארוכות אך בעולם הספורט משום מה לא מורגש ,ולכן היה
צורך להדגיש באיגודים את נושא האחריות ,הדרכות ,הפצת התקנון ,שילוט 12 .איגודים אימצו את התקנון.
האיגודים היו מופתעים לעניין האחריות האישית .שלומית עוד מציינת שכל איגוד חייב לבחור ולהכשיר ממונה על
הטרדות מיניות מטעמו .אתנה תמיד ראתה תחום זה כחשוב ,אך השנה נכתבה תוכנית מתוקצבת להכשרות
וסדנאות .שלומית רואה ב"אתנה" שותפה מלאה לחזון של הוועדה שלנו ויש לעשות הכול בשת"פ מלא ,כנ"ל לגבי
משרד הספורט.
 .7סוזי רואה בפעילות המשותפת של הוועד האולימפי בישראל ובפעילות אתנה " -כלים שלובים" שיסייעו בפעילות
משותפת לשנות ולעצ ב מציאות בטוחה יותר ,מוגנת יותר ,צודקת יותר ,ושוויונית יותר.
 .1רונית קראק מציעה לתת נראות באתר של כל מי שחתם על התקנון .סוזי חושבת שזה רעיון מצוין .שלומית
מתבקשת להעביר את רשימת האיגודים שאימצו את התקנון על מנת שנוכל לעצב פורמט לביטוי הנראות.
 .2התייחסותה של נורית שרביט – במנהל הספורט חושבים גם על מנהלי מחלקות ספורט ומחפשים דרך לעשות
חיבור חכם ויעיל בנושא (צריך לעבור אישור של מנכ"ל המשרד) .כמו כן ,במנהל עלתה סוגיה בתחום דיני העבודה
– היות והם עובדים לפי התקנון של הוועד האולימפי בישראל ,עלתה השאלה האם שלומית היא הכתובת גם לפניות
מולם.
 .1.אורי קידר התייחס לסוגיה המתוארת לעיל – איגודי הספורט מתנהלים באופן שערורייתי – זה ברור שהאיגוד
אחראי וחייב לתת את הדעת מבחינת החוק זה רוח הדברים וכל איגוד חייב שתהיה לו ממונה.
 .11התייחסותה של סוזי לדברים :שמחה על הדרך שעשינו ,עד לפני  11חודשים לא היה תקנון למניעת הטרדה מינית
ומוגנות בספורט והנושא לא עמד על סדר היום של האיגודים והמרכזים .למען הסר ספק ,מדגישה שכל ארגון ,איגוד
או מועדון שאימץ את התקנון  AS-ISצריך להוסיף על גבי התקנון את הממונה שלו כפרטי איש הקשר (זו הסיבה
שהקובץ נשלח פתוח ) .שלומית היא הממונה של הוועד האולימפי בישראל בלבד ולא של כלל האיגודים ,הגם שהינה
עומדת לרשותם בכל שאלה/התייעצות וכך גם עו"ד אורי קידר שכתב את התקנון.
 .11בת אל ג'רבי מבקשת לשתף על פרויקט התנדבותי שהיא לוקחת בו חלק ,מיזם שנקרא "לנצח במגרש החיים" .היא
קיבלה הזדמנות להיכנס לכיתות ז' – ח' ולספר להם על הספורט כניצוץ שלה בחיים .במפגש השלישי התלמידים
מגיעים לסיור ב"חוויה האולימפית" .התוכנית עתידה לרוץ בבתי הספר השונים ,כאשר רואים במורים כסוכנים
לשינוי בבתי הספר .לקחו את הרעיון של "הפסקה פעילה" ועדכנו את התוכנית .בת אל מחדדת כי יש בעיה רצינית
בכיתות ז' שילדים לא יוצאים מהחדר ,אין חוגים והם סובלים מבעיות גופניות.
 .13נורית שרביט מתייחסת לדבריה של בת אל :קיימת תוכנית שנקראת "ספורט לחיים" (לכיתות י' – יב') וכיום זו הדרך
היחידה להרחיב את תחום הפעילות הגופנית בבתי הספר עד שיגיע שר חינוך שרואה בספורט כלי חינוכי .עד אז,
זה יהיה במסגרת תוכניות מסוג זה.
 .11התייחסותה של סוזי – ניכר שמול בתי הספר עובדים גופים שונים .הפרויקט של בת-אל" ,נושק" לפעילות
האולמפיזים .ממליצה שנקיים פגישה משולשת עם ירדן הרלב לבחון זאת .באשר לכלל התכניות ,חשוב שיהיה דגש

על חינוך גופני מודע מגדר .אפרת עומר (סטודנטית של רונית) פועלת להנחלת כושר מגדרי ובמשרד החינוך ישנה
מחלקה לשוויון מגדרי ושת"פ איתם יהיה בבחינת סינרגיה מבורכת.
 .15אילן קובלסקי מעדכן על הכנס של  FISUבסיביר – לפני כשבוע נחתם הסכם שת"פ בין ה IOCל  .FISUבכנס
הכריזו על שנת השוויון המגדרי להגברת מספר המשתתפות באוניברסידאה – האירוע השני הכי גדול בספורט
האולימפי .אס"א ישראל החליטו על אותו קונספט והכריזו על שנת המגדר .עד כה  3.%השתתפות של נשים.
מחפשים להגדיל מספר זה .מבחנת התכנים ,הכנס בסיביר היה דומה למה ששמענו על הכנס בארגנטינה .חינוך
ככלי להגברת המודעות והאקדמיה למנהיגות של נשים בקאזן ,רוסיה ,תהיה הפלטפורמה הראשונה .אילן מבקש
לעדכן כי ב  11/3/12 – 17/3/12יתקיים הכנס של אס"א .כ –  1...סטודנטים מתחרים באילת .אילן שינה את
הקונספט של הכנס והכניס תחרות – מי שמ ביא את מספר הספורטאיות הגדול ביותר מקבל תמריץ (מיועד בעיקר
למכללות הקטנות).
 .16סוזי מסכמת את שנת הפעילות הראשונה של הוועדה (ראו בהרחבה המצגת הרצ"ב) :
 הייתה זו שנה אינטנסיבית שעיקר הפעילות בה התקיימה בין הישיבות בתתי הוועדות המובלים ע"י חברי
הוועדה ועל כך מלוא הערכה והתודה .אין זה מובן מאיליו .תוצרי העבודה מהווים תשתית ערכית חשובה
מחד וכיוון מורה דרך לפעילות עתידית מאידך
 הודגשה החשיבות ש ל שיתופי הפעולה והרמוניזציה מול גופים רבים ומגוונים ובראשם משרד התרבות
והספורט ,אתנה ,הרשות לקידום מעמד האישה ואחרים
 עוצבו ומוקדו הלוגו כמניפסט הוועדה ,החזון ותעודת הזהות שלנו
 נכתב התקנון להטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט ,מונתה ממונה לוועד האולימפי בישראל שהוכשרה
לתפקידה ,בוצעה השתלמות משפטית למנכ"לי האיגודים/מרכזים והתכנים על ההמלצות הועברו לחברי
הנהלת הוועד האולימפי בישראל ו אושרו על ידם.
 נכתבה האמנה לשוויון מגדרי המשקפת את האג'נדה שלנו אליה רתמנו את חברי האסיפה הכללית ,חברי
הנהלת הוועד האולימפי בישראל ,מנהל הספורט ,מנכ"לי האיגודים והמרכזים ,ספורטאים ואחרים
 הוגש נייר עמדה לעניין הייצוג ההולם -מצוי בבחינה של מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל
 עוצב מענה לשוני רלוונטי של ספורטאיות העלית
 השתתפנו בחמישה כנסים/הרצאות לקידום השוויון המגדרי בספורט של ילדות ,נערות ונשים
 חוזק והועמק הקשר עם פרויקט אולימפיזם תוך דגש על ההיבטים של שוויון מגדרי
 אושרה עקרונית תחרות "אלופי השוויון המגדרי" בספורט האולימפי בישראל .נדרש לקבוע קריטריונים
ואמות מידה לתחרות
 נפתחה לשונית הוועדה באתר הוועד האולימפי בישראל
 .17סוזי הציגה פרויקטים משותפים בהתהוות  -עם הפנים ל :1.12 -

 זיהוי חסמים ותכנית פעולה משולבת להסרתם – יבחן מחקר עומק בהובלת המפקחת ומנהלת מחלקת
הספורט במנהל הספורט
 בניית תכנית חינוכית מגדרית ויצירת "שפה מגדרית זהה"  -בהובלת מנהל הספורט  /אתנה ובשיתוף
הוועד האולימפי בישראל.
 העצמה וטיפוח המסוגלות הספורטיבית ההישגית  -הנכחה חזקה בתקשורת בשיתוף והובלת הרשות
לקידום האישה
 הסברות בנושא הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט פרויקט אתנה
 גרנט למחקר בשיתוף והובלת הרשות לקידום האישה
 תקינה מגדרית לארגוני הספורט המאוגדים תחת הוועד האולימפי בישראל
 .11סוזי  -עדכונים ובקשות
 התקיימו שתי פגישות עם המנכ"לית היוצאת של מכון התקנים ועם נציגי מכון התקנים על מנת לקדם
כתיבת תקינה מגדרית לארגוני הספורט המאוגדים תחת הוועד האולימפי בישראל .מכון התקנים בישראל
אינו פועל לכתיבת תקנים מסוג זה והמליץ לפעול מול מנהל הספורט לעיצוב נושא זה .יידון בפגישת עבודה
משותפת עם נורית שרביט והרשות לקידום מעמד האישה.
 הוועידה הראשונה לספורט ומגדר/החידון האולימפי – 11.5.12
 החברים מתבקשים להעביר רעיונות לציון "יום האישה" הבינ"ל  1.12עד ה912129 -
 חברים הבקיאים בתחום המגדרי ומוכנים לסייע בכתיבת הקריטריונים ואמות המידה לתחרות "אלופי
השוויון המגדרי" יפנו לח"מ או לסוזי
 .12מועדי ישיבות לשנת  - 1.12ככלל ,פגישותינו תתקיימנה בוועד האולימפי אלא אם הוגדר במפורש אחרת .להלן
תאריכי הישיבות לשנת :1029
 יום ד'  - .6/.1/12בשעה 13:.. – 11:..
 יום ד'  - 12/.5/12בשעה 13:.. – 11:..
 יום ד'  - .1/.2/12בשעה 13:.. – 11:..
 יום ד'  - 11/11/12בשעה 13:.. – 11:..



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



חברים המעוניינים לסייע באחד מהנושאים המופיעים בתוכנית העבודה יעמדו עימי בקשר אישי.

בברכת ספורט שווה
בוסקילה

ורד

מזכירת הוועדה
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מצגת הישיבה

