לוח תפוצה

הנדון :ישיבת הוועדה לשוויון מגדרי  -סיכום

 .1בתאריך  29..5.2.19התקיימה ישיבתה השנייה של הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל לשנת .2.19
 .2חברי ועדה נוכחים :סוזי יוגב ,דפנה לנג ,אורנה סדגת-ארז ,אורה גלזר ,יוני ירום ,נורית שרביט ,שלומית ניר – טור,
ברוריה ביגמן והח"מ.
אורחות :ד"ר רחלי כפרי ,סהר אלוני.
 .3התנצלו :רויטל גלוסקא ,יאיר גלילי ,אורי קידר ,רונית קראק ,אבי רש ,בת אל ג'רבי ו אילן קובלסקי.
 .4נושאים לסדר:


דיווח חצי שנתי  -תכנית עבודה  – 2.19סוזי יוגב



קורס להכשרת דירקטוריות ונושאות משרה בכירות -אורנה סדגת -ארז – מובילת הפרויקט – עדכון סטטוס



מנהלת ה  "TOP-TEAM "-ביחידה לספורט הישגי  ,הגב .סהר אלוני וד"ר רחלי כפיר – הצגת פרויקט –
"רצפת האגן"



עדכונים ונושאים לדיון ככל שיעלה הזמן

 .5עדכונים וסיכום:
א .סוזי דיווח חצי שנתי:
 הוועידה הבינלאומית-
מטרת הוועידה לשים זרקור על האתגרים בספורט הנשים על מנת להעלות את המודעות לחשיבות שאנו רואים
בוועד האולימפי בישראל ובמכללה האקדמית בוינגייט לקידום השוויון בין המינים בספורט .כמו גם ,לשמוע על
האתגרים המגדריים ודרכי ההתמודדות מאנשי אקדמיה ומספורטאיות מעוררות השראה.
קיבלנו משובים מצוינים .נרשמו  .24.הגיעו בפועל  13. . 2..מתוכם סטודנטים לחינוך גופני מכלל המכללות
ואנשי סגל .היתר בהתפלגות משתנה :גופי ספורט,
נוכחות לא מספקת של איגודי הספורט ,חברי הוועדה ,משרד החינוך ,מנהל הספורט ,אתנה .משמח היה לראות
בק רב המשתתפים :ספורטאים מהעבר ובהווה ,סטודנטים לחינוך גופני ,נציגי ספורט ברשויות ובעמותות ועוד...

 החידון האולימפי עמד בסימן נשים .מתוך השלושה שהגיעו לגמר 2 ,נשים .בהפרש נקודה זכה בר גצל מסמינר
הקיבוצים .אירוע חינוכי וערכי מרשים ומיוחד .נכחו ספורטאים/יות אולימפיים בעבר ובהווה
 ספורט מגדר ותקשורת באלף השלישי -מושב חשוב בחודש האישה הבינלאומי ( )19/3/19בכנס רחב יריעה על
פרשנות הספורט שהגה ,הניע והפיק יאיר גלילי בבינתחומי  .את המושב פתחה סוזי ,בפאנל השתתפו ספורטאיות
מהשורה הראשונה ובכללם הח"מ
 פעילות הסברתית בתחום ספורט ומגדר נערכה בקרב סטודנטים במכללות (וינגייט ,סמינר הקיבוצים ,מכללת קיי,
מכללת ושינגטון) ובמסגרת אס"א
 ייצוג הולם בהנהלת הוועד האולימפי –הוגשו המלצות ליו"ר ולמנכ"ל  .הנושא על סדר היום הניהולי.
-

התייחסויות חברי הוועדה :לסוגיית ה ייצוג הולם בהנהלת הוועד האולימפי במרכזים ,באיגודים ובאגודות.

 פרסום פוגעני
בהמשך לרול-אפ שפורסם בפיסבוק והועבר אלינו ע"י רונית קרק..
 בהעדר כתובת ,הועברה למנהלת הרשות לקידום מעמד האישה התמונה ( החתוכה)עם בקשה לבדוק את הפרסום הפוגעני ,אשר משדר מסרים שוביניסטים ומעודד הדרת נשים מעיסוק בספורט
תחרותי כמקצוע .ההערכה שמדובר בפרסומת ״לחסכון לכל ילד״ ,שלא לדבר ילדה למרות שאמור לפנות לשני
המינים.
 שלומית מציפה את נושא "משבר אתנה".
 יוני מדווח על קורס מאמני טניס בכירים לשחקני עבר  .9נשים מתוך  24משתתפים).
 קורס דירקטוריות וניהול ספורט לבכירות  -אורנה מעדכנת סטטוס .פתיחה נוב' 19

 .6הרצאה של ד"ר רחל כפרי בנושא רצפת האגן והסבר של סהר אלוני על שילוב ספורטאיות וספורטאי הישג
בפרויקט – מצ"ב מצגת.
סוזי :רפואה מודעת מין ומגדר היא מדע חדש הנמצא בשנים האחרונות בהתפתחות מואצת ,הן בארץ והן בעולם.
תחום זה פועל להעלות את המודעות לכך שקיימים הבדלים משמעותיים בין המינים בכל מערכות הגוף ,דבר
המצריך שינוי בהתייחסות ובגישה .רפואה מודעת מין ומגדר היא צעד גדול לשיפור איכות הרפואה בגברים ובנשים.
הצעד הבא ,שכבר מצוי בשלבי מחקר הוא הפרסונאליזציה הרפואית.

בשם הוועדה ,מודה לד"ר כפרי ולסהר על הצגת הנושא ועל התובנות שעלו בסוגיה רפואית זו הניתנת למניעה
באמצעים פשוטים .הסברה ,מודעות וטיפול מניעתי יכול לחסוך מספורטאיות וספורטאים סבל ופגיעה בקידום
הספורטיבי.
 .7מועדי ישיבות לשנת  - 2.19ככלל ,פגישותינו תתקיימנה בוועד האולימפי אלא אם הוגדר במפורש אחרת .להלן
תאריכי הישיבות העתידות להתקיים בשנת :1029
 יום ד'  - .4/.9/19בשעה 13:.. – 11:..
 יום ד'  - 11/12/19בשעה 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
ורד בוסקילה
מזכירת הוועדה

