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הוועידה הבין-לאומית ה 1-לספורט ומגדר
אולם הרשטריט – מכון וינגייט  ,מנחה :ורד בוסקילה

09:30-10:00

התכנסות וכיבוד קל

10:00-10:15

ברכות
פרופ' רוני לידור – נשיא המכללה האקדמית בוינגייט
מר יגאל כרמי – יו"ר הוועד האולימפי בישראל
מר עופר בוסתן – ראש מנהל הספורט
גב' סוזי יוגב – יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל

10:15-10:55

גב' ננסי לי – נציגת הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי הבין-לאומי:
שינויים גלובליים להטמעת השוויון המגדרי בתנועה האולימפית

10:55-11:15

ד״ר אורנית רמתי דביר – מבט מגדרי על החינוך הגופני של נערות

11:15-11:55

גב' ננסי ליברמן – כדורסלנית אולימפית ומאמנת בליגת ה:WNBA-
לשקף את הגיוון  -לבחור את השיתוף

11:55-12:20

פאנל בנושא :אתגרי ניהול קריירה ומשפחה בספורט המקצועני
מנחה :ד"ר בשמת סקאי
משתתפים:
גב' ננסי ליברמן – אגדת כדורסל פורצת דרך ומדליסטית אולימפית
אנסטסיה גלושקוב לבנטל – שחיינית אמנותית אולימפית  4פעמים
ואימה ,טטיאנה צים בעבר המאמנת הלאומית והאולימפית
גב' ביטי דויטש – אתלטית ישראלית אמריקאית (מהמגזר החרדי)
אלופת ישראל בריצת מרתון2019 ,

12:20-12:40

ד"ר עדו נבו – פריצות דרך של נשים בספורט האולימפי

12:40-13:00

פרופ' יפעת ביטון – אפליה והטרדה מינית בשדה הספורט

13:00-13:45

הפסקה וארוחת צהריים

גמר החידון האולימפי ישראל 2019

אולם  - 3המכללה האקדמית בוינגייט ,מנחה :ירדן הר לב
13:45-13:55

כניסת קהל

13:55-15:30
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נשיא הוועד האולימפי בישראל .ידידי היקר יגאל כרמי .ספורטאים וחברים יקרים.
קידום נשים בספורט ובאמצעותו הוא כיום בראש סדר העדיפויות של הוועד האולימפי
הבין-לאומי ושל חברי התנועה האולימפית .עדיפות זו מעוגנת באמנה האולימפית,
והיא אחד מעקרונות היסוד האולימפיים .היא מצויה בלב ליבה של כל מה שהמשחקים
האולימפיים מייצגים כי בספורט כולם שווים ללא כל אפליה.
לכן אני רוצה לברך את הוועד האולימפי של ישראל ,על ארגון כינוס חשוב זה שנושאו
הוא ספורט ומגדר .זוהי דוגמה נוספת למחויבותכם החזקה לשוויון בין המינים המצויה
ביוזמות כמו קיומה של ועידה זו ,הקמת הוועדה לשוויון מגדרי ,האמנה לשוויון מגדרי
ועוד ...אתם מעבירים את המסר הנכון של קידום נשים בספורט בראש סדר העדיפויות.
לארגוני הספורט ולכולנו יש אחריות חשובה לשמש דוגמה לאחרים בעולם הספורטיבי
ובשאר החברה .זו הסיבה שהוועד האולימפי הבין-לאומי מחויב לסגירת הפער בין
המינים.
הלכה למעשה השגנו איזון מגדרי במשחקים האולימפיים לנוער שהתקיימו ב,2018-
ובמשחקים האולימפיים הקרובים בטוקיו  2020נשיג באמת איזון מגדרי כפי שכבר היה
במשחקים האולימפיים לנוער.
הגדלנו את אחוז הנשים בוועד האולימפי הבין-לאומי לכמעט  .43%זוהי עלייה של
 98%מאז שנת  ,2013ואנו נוקטים צעדים מעשיים והמלצות לפעולה עבור כל המדדים
שלפיהם כל בעל עניין יכול לקדם את השוויון המגדרי.
לכולנו יש תפקיד .זו הסיבה שהכינוס הזה הוא צעד חשוב נוסף לקראת המטרה
המשותפת של כולנו .אתם יכולים לסמוך על תמיכה מלאה של  IOCבמסע הזה.
בידיים שלובות ובעבודה משותפת .ספורט יכול לעורר את השינוי הדרוש ולהוביל את
הדרך ברוח האולימפית .אני מאחל לכולכם כינוס מוצלח ופורה מאוד ,כל טוב לכולכם.
תומאס באך
נשיא הוועד האולימפי הבין-לאומי

יזום :הוועדה לשוויון מגדרי הוועד האולימפי בישראל
צוות היגוי :ד״ר חיים קאופמן ,סוזי יוגב ,ירדן הר לב
עריכה לשונית :יהודית ידלין
עיצוב :אל-אור בע"מ
cover photos: 123rf_ostill
דפוס :סדר צלם
כל הזכויות שמורות לוועד האולימפי בישראל
והמכללה האקדמית בוינגייט
מאי 2019
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המכללה האקדמית בוינגייט מקדמת בברכה את המשתתפות והמשתתפים בוועידה
הבין-לאומית הראשונה לספורט ומגדר .אחת לשנה ,בדרך כלל ביום האולימפי הבין-
לאומי ,מקיימת המכללה כינוס אקדמי-מקצועי שמתמקד בלימודים אולימפיים -
אולימפיזם ,התנועה האולימפית ,ספורט וערכים ,משחק הוגן ,ספורט וסמים ,ספורט
ופוליטיקה וספורט ומגדר .המכללה רואה חשיבות רבה בקידום לימודים אולימפיים,
ולשם כך יסדה לפני כמה שנים את המרכז ללימודים אולימפיים .מרכז זה נהנה
משיתוף פעולה פורה של המכללה והוועד האולימפי בישראל .בהזדמנות זו אני מעוניין
להביע את תודתי לראשי הוועד האולימפי  -מר יגאל כרמי ,יו"ר הוועד ,ומר גילי לוסטיג,
מנכ"ל הוועד ,על שיתוף פעולה פורה זה.
השנה מארח הכינוס השנתי של המכללה את הוועידה הבין-לאומית הראשונה לספורט
ומגדר .גם כינוס זה הוא בזכות שיתוף הפעולה ההדוק בין אנשי המכללה לאנשי הוועד
האולימפי ,ובראשם גב' סוזי יוגב ,יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל,
הכוח המניע של ועידה זו .שותף לאירוע זה גם משרד התרבות והספורט ,ותודתי נתונה
למר עופר בוסתן ,ראש מנהל הספורט ,על מעורבותו בוועידה זו.
בוועידה משתתפות שתי מרצות מחו"ל וגם כמה מרצות ומרצים מישראל .הנושאים
שיידונו בוועידה ,ובהם שינויים גלובליים להטמעת השוויון המגדרי בתנועה האולימפית,
מבט מגדרי על החינוך הגופני של נערות ופריצות דרך של נשים בספורט האולימפי,
הם חשובים וכלולים בסדר היום של קהילת הספורט המקומית ,וזו הבין-לאומית.
נושאים אלו דורשים דיון מעמיק שמטרתו העיקרית היא להבין כיצד לגרום ליותר ויותר
ילדות ונערות לעסוק בספורט ,כמו גם כיצד לגייס עוד ועוד נשים לתפקידי הובלה
בספורט כמו אימון וניהול.
אני מקווה שהדיונים שייערכו בוועידה אכן יקדמו דיון מעמיק ,עקיב ופורה על סוגיות
שונות בתחום  -ספורט ומגדר .אני מקווה שוועידה זו תהיה הראשונה בסדרה של
ועידות שיעלו על סדר היום לא רק את האתגרים בתחום אלא אף את הרעיונות,
ואולי הפתרונות ,כיצד להתמודד עם אתגרים אלו .המכללה האקדמית בוינגייט תשאף
להיות מעורבת בוועידות אלו ולסייע בארגונן ובעיצוב התכנים שלהן ,ככל שתידרש.
אנו ,במכללה האקדמית בוינגייט ,שואפים לקדם את הדיון האקדמי-ציבורי על כל
היבט בספורט ,בחינוך הגופני ,בפעילות גופנית ובבריאות.
אני מאחל לכולנו יום פורה של דיונים ומפגשים .בטוחני שכולנו נפיק את התועלת
המרבית מהם.

טיפוח השוויון בין המינים וחיזוק השתתפותן של נשים בספורט ובאמצעותם יצירת
שינוי חברתי הוא אחת ממשימות המפתח של הוועד האולימפי הבין-לאומי כפי שבאה
לידי ביטוי בחזון שלו לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו .2020
בהכוונתו של תומאס באך ,נשיא התנועה האולימפית ,ובמחויבותו האישית לנושא
נעשתה פעילות רבה במדינות שונות לצמצום הפערים ולחתירה לשוויון בין המינים
על מנת להגיע לכך ש -%50מהספורטאים המשתתפים במשחקים האולימפיים יהיו
נשים.
כבר במשחקים האולימפיים לנוער שנערכו בארגנטינה ב 2018-יישמו את השוויון
הלכה למעשה ,ובאולימפיאדת טוקיו ( )2020יבואו לידי ביטוי שינויים מרחיקי לכת עם
ייצוג נשי השואף לשוויון.
אנחנו בוועד האולימפי בישראל פועלים לצמצום הפערים בין נשים לגברים בספורט.
הקמנו את הוועדה לשוויון מגדרי ,חתמנו על האמנה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי
בישראל ,ואנו מקדמים פעולות ופרויקטים שיסייעו בקידום המודעות והחינוך לערכים
האולימפיים ,ובכללם ערך השוויון .מינינו ממונה על מניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות
בספורט האולימפי ,כתבנו תקנון המבהיר את האסור ואת האחריות הנדרשת על מנת
להבטיח סביבת אימון ותחרות בטוחה ומוגנת לספורטאיות.
אנו ממשיכים לטפח את הספורטאיות בסגלים שלנו בשוויון מלא על מנת שתוכלנה
לבטא כישוריהן ,להתמקצע בספורט ולהגיע להישגים בזירה הבין-לאומית.
לפנינו אתגרים חשובים :טיפול בתת-הייצוג של נשים באיגודי הספורט ששיעורו
 22.1%והקצאת תקציבים הולמים ושוויוניים לספורט הנשים.
אנחנו בוועד האולימפי בישראל מחויבים לנושא ומאמינים כי ככל שזה יהיה מהר יותר,
כך יהיה צודק יותר!
בברכה,
יגאל כרמי,
יו"ר הוועד האולימפי בישראל

בברכה,
פרופ' רוני לידור
המכללה האקדמית בוינגייט ,נשיא
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משרד התרבות והספורט ומִנהל הספורט פועלים זה יותר מעשור לקידום ספורט
הנשים בישראל ,באמצעות המועצה לקידום ספורט נשים ,פעילות יחידת "אתנה",
וכמובן באמצעות תקציבים ייעודיים שהושקעו במהלך תקופה זו.

הוועידה הבין-לאומית הראשונה לספורט ומגדר מאפשרת לנו מרחב אקדמי ופרקטי
לשיח ,להרחבת המודעות ולקבלת תמונת מצב על התהליכים לקידום שוויון והוגנות
מגדריים בספורט בישראל ובעולם.

בעשור האחרון ניתן לראות תמורות מהותיות בישראל במספר הנשים המשתתפות
בספורט תחרותי ובספורט העממי וכן בהישגי הספורטאיות בזירה הבין-לאומית
המשיגות הישגים רבים באליפויות העולם ובאליפויות אירופה .נכון ,גם לאחר עשור של
עבודה ומיקוד בתחום ,ועל אף ההתקדמות הרבה שהושגה  -הן באשר לשינוי העמדות
בציבור כלפי השתתפות נשים בספורט והן באשר להגדלת שיעור הספורטאיות בקרב
כלל העוסקים בספורט בישראל  -אנו עדיין רחוקים מאוד מהמטרה ,שהיא לכל
הפחות ייצוג שווה לנשים בספורט ,לפי שיעורן באוכלוסייה הכללית .חשוב לציין כי
גם בימים אלו ,שבהם הספורט הישראלי עובר רפורמה ושינויים מבניים לא פשוטים,
מנהל הספורט נותר מחויב להמשיך ולסייע בתחום זה.

ספורט הנשים במאה העשרים ואחת קורא תיגר על סטר ֵאוטיפים ותפיסות עולם
מיושנות שהדירו נשים מהשתתפות במשחקי ספורט ובענפי הספורט האישיים.
מרגש לראות את השינויים החשובים ואת שיעורן המספרי ההולך וגדל של נשים
בזירה הספורטיבית.

משרד התרבות והספורט מקדם ומטמיע הוגנות ושוויון מגדרי  -מתן הזדמנות שווה
לילדות ,לנערות ולנשים בכל תחומי הספורט בכל הרמות .חוק מכון וינגייט  -המכון
למצוינות בספורט אשר מעגן בתוכו את היחידה המקצועית לקידום ספורט נשים -
"אתנה"  -מדגיש את חשיבותו של הנושא על מנת להמשיך ולקיים פעולות המקדמות
הוגנות ושוויון בכל הרבדים ובכל ענפי הספורט הנתמכים על ידי המדינה בתוכניות
ייעודיות ,תקנות וחקיקה ועל ידי איגודים ,גופי ספורט ,רשויות מקומיות ומתקני ספורט.
האיזון המגדרי הוא אתגר של כלל ארגוני הספורט בעולם ובעל חשיבות עליונה למיצוי
הפוטנציאל ושוויון ההזדמנויות של נשים בספורט .מנהל הספורט" ,אתנה" והוועד
האולימפי בישראל פועלים בהרמוניה מלאה לקידום מטרה נעלה זו .השנה ,במסגרת
פעילות המשרד באיחוד האירופי ,אנו שותפים למחקר בין-לאומי בנושא איזון מגדרי
בספורט  ,All in towards gender balance in sportונתוני הסקר ישמשו בעתיד בסיס
לבניית תוכנית פעולה לשנים הבאות.
בהזדמנות זאת ברצוני להודות לשותפים המארגנים את הכינוס הבין-לאומי הראשון
לספורט ומגדר  -הוועד האולימפי בישראל והמכללה האקדמִית לחינוך הגופני במכון
וינגייט.
בברכה,
עופר בוסתן,
ראש מינהל הספורט
משרד התרבות והספורט

בישראל נעשה רבות בשנים האחרונות לקידום ספורט הנשים .עם זאת הפערים
עדיין רבים ומגוונים :קיים תת-ייצוג בענפי הספורט השונים של ילדות ,נערות ונשים.
הנתונים ממקמים אותנו אחרי המדינות המערביות המפותחות במדדים רבים :תקצוב,
מתקנים ,תנאי אימון ,שכר נמוך והיעדר יוקרה למאמנים ,לספורטאיות ולמעטפת
התומכת בהן ,חינוך וטיפוח מוטיבציה הישגית וכן סיקור ותקשורת לא מאוזנים .לצד
אלה בולט היעדרן של נשים בצמרת ההנהגה ,בתפקידים בכירים ובצומתי קבלת
ההחלטות בספורט בישראל.
דרך אתגרית לפנינו .הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל פועלת מתוך
תחושת שליחות חברתית ,בתוך הוועד האולימפי בישראל ומחוצה לו :בראש
ובראשונה עם המכללה האקדמית בוינגייט  -בכל הנוגע לשינוי תודעתי ולהטמעת ערכי
הספורט האולימפי ,ובכללם השוויון ,ובה בעת עם מנהל הספורט על מחלקותיו מר
עפר בוסתן ,עם הגב' נורית שרביט ,המפקחת על ספורט הנשים בישראל ,אתנה ,ועם
אחרים  -השותפים האקטיביים להאצת התהליכים לקידום ספורט הנשים בישראל
ומיצוי יכולותיהן הספורטיביים של ילדות ,נערות ונשים.
אני רואה בכל מי שהגיע לכאן  -העושים למען טיפוח בספורט :הורים ,אנשי חינוך,
קברניטי הספורט ,מאמנים ,ספורטאיות בעבר ובהווה  -קבוצה מחויבת ,פעילה
ושותפה לדרך כנאמני השוויון המגדרי ומאמינה כי יחד נוכל ליצור חברה טובה יותר
שבה ספורט ללא הבחנה מגדרית הוא חלק בלתי נפרד מחיינו!
אני מבקשת להודות ליגאל כרמי ,יו"ר הוועד האולימפי בישראל ,לגלעד (גילי) לוסטיג,
מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל ,ולפרופ' רוני לידור ,נשיא המכללה האקדמית
בוינגייט ,על "הרוח הגבית" ,על תפיסתם הנאורה ועל סיועם ,שבלעדיהם לא היה ניתן
לקיים ועידה חשובה זו.
תודה מיוחדת לחיים ד"ר קאופמן וירדן הר לב על סיועם בנפש חפצה ובמקצועיות
לקיומה המוצלח של ועידה חשובה וראשונית זו.
בברכת ספורט שווה,
סוזי יוגב
יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל
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הוועידה הבין-לאומית ה 1-לספורט ומגדר

,ד"ר אורנית רמתי דביר
המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי
חברתי בבינתחומי

מבט מגדרי על החינוך הגופני
של נערות
, בדומה לזה שבמדינות אחרות,החינוך הגופני בישראל
נתפס כמסגרת שנועדה להקנות כלים לניהול אורח חיים
 להנחיל ערכים כמו, לפתח כישורים חברתיים,בריא
כבוד הדדי והוגנות ולחזק את תפיסת המסוגלות והדימוי
 אולם מחקרים.העצמי של כלל התלמידות והתלמידים
שנעשו במדינות שונות מאז שנות השמונים של המאה
הקודמת הראו כי תלמידות רבות נמנעות מהשתתפות
 חלקן, וגם כשהן משתתפות,בשיעורי החינוך הגופני
 והשיעורים מפגישים,מצמצמות מאוד את מעורבותן
 בהרצאה.סרבול וכישלון, אותן עם תחושות של חולשה
 על,תיבחן השאלה מה לומדות התלמידות על עצמן
 תוצג בה.החברה ועל מקומן בה במהלך החינוך הגופני
,סקירה של התפתחות החשיבה המגדרית בחינוך הגופני
כשבמוקד העניין סוגיות מגדריות עכשוויות בחינוך הגופני
.בישראל כיום
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Dr. Ornit Ramati Dvir,
The Center for Applied
Psychology of Social Change,
The Interdisciplinary Center
Herzliya

A Gender Based View
of Physical Education
among Young Girls
As in many countries in the world, physical
education in Israel is perceived as a framework
for providing tools to lead a healthy lifestyle,
develop social skills, instill values such as
mutual respect and fairness, and strengthen the
perception of self-efficacy and self-image of all
students. Notwithstanding, studies conducted
since the 1980's in various countries have shown
that many female students avoid participation in
physical education lessons, and even when they
do participate, some considerably lessen their
participation, and encounter a sense of weakness,
awkwardness and failure.
In this lecture the following question will be
examined: What do female students learn about
themselves, the society and their place in it during
physical education? A review will be presented on
the development of gender thinking in physical
education with a focus on current gender issues
in physical education in Israel.

,ננסי לי
נציגת הוועדה לשוויון מגדרי בוועד
לאומי-האולימפי הבין

שינויים גלובליים להטמעת השוויון
המגדרי בתנועה האולימפית
לאומי לנשים בספורט והוועדה-הוועד האולימפי הבין
 שהגיע2017-האולימפית להסמכת ספורטאים קבעה ב
העת שכל בעלי העניין בתחום האולימפי יתייחסו בראייה
 הן בתוך המגרש,כוללת ומעשית לנושא השוויון המגדרי
.והן מחוצה לו
בתמיכתו המלאה של הנשיא תומס באך ועם קבלת
מנדט מהוועדה האולימפית של הוועד המנהל הושק
.הפרויקט לסקירת שוויון מגדרי של הוועדה האולימפית
הסקירה התמקדה בחסמים המגדריים ובפתרונות עבור
 לאמן ולשאת תפקיד,נשים על מנת שתוכלנה להתחרות
.במשחקים האולימפיים ובמשחקי החורף האולימפיים
הסקירה התמקדה אף בחסמים ובפתרונות להגדיל את
מספר הנשים המתמודדות על תפקידים ממשלתיים
בעלי השפעה ועל יכולתן לקבל החלטות בתחום העיסוק
.בספורט
עם קבלת מנדט נרחב ומקיף זה הפרויקט סקר חמישה
, ספורט:נושאי ליבה בתחום השוויון המגדרי והעמיק בהם
. ממשל ומשאבי אנוש, מימון,תקשורת
ההמלצות נועדו להיות מכוונות לפעילות הלכה למעשה
, זאת ועוד. חוקים ומדיניות,המבוססת על תכניות קיימות
הן גם מתייחסות לשישה גורמים מרכזיים למען שוויון
.קיימה שזוהו במחקר הפרויקט-מגדרי בר
יישום המלצות הפרויקט מונח כעת לפתחן של הנהלת
 פדרציות הספורט,לאומית-הוועדה האולימפית הבין
.לאומיות והוועדות האולימפיות הלאומיות-הבין
מצגת זו תספק הקשר לפרויקט הסקירה המגדרית
.כאמור ותסביר את היקף ההמלצות ואת תהליך היישום

Nancy Lee,
IOC Gender Equality Advisor

A Global Shift for Gender
Equality within the Olympic
Movement: Summary
The IOC Women in Sport and the IOC
Athletes’ Commissions determined in 2017 that
it was time for Olympic Movement stakeholders
to comprehensively and tangibly address gender
equality – both on and off the field of play.
With the full support of President Thomas Bach
and a clear mandate from the IOC Executive
Board, the IOC Gender Equality Review Project
was launched. The review focused on the barriers
and the solutions for more women to directly
compete, coach and officiate at the Olympic
and Winter Olympic Games. It also examined
the barriers and solutions for more women to
participate in governance roles of influence and
decision-making responsibilities.
With the mandate to be comprehensive, the
Project reviewed gender equality across five
themes: Sport, Portrayal, Funding, Governance
and Human Resources. The recommendations
are meant to be action-oriented as opposed to
aspirational. The actions build upon existing
programmes, statutes and policies. And they also
address the six key factors for sustainable gender
equality identified in the Project research.
Implementation of the Project recommendations
rests now with IOC administration, the
International Sports Federations and the National
Olympic Committees. This presentation will
provide context for the IOC Gender Equality
Review Project and explain the scope of
recommendations and the implementation
process.
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,ד"ר עדו נבו
מרצה וראש התכנית לתואר שני במנהל
ומדיניות ציבורית במכללת ספיר ומרצה
במכללה האקדמית בוינגייט

פריצות דרך של נשים
בספורט האולימפי
המהפכה הפמיניסטית היא אולי החשובה מכל
 במהלך מאה זו תפסו.מהפכות המאה העשרים
הנשים בהדרגה את מקומן בחברות השונות
 וגם,' האקדמיה וכד, הכלכלה,בתחומי הפוליטיקה
. הרי שזו המגמה,אם טרם הגיעו למדרגה של שוויון
עולם הספורט והתנועה האולימפית במרכזו הם
 אם במשחקים האולימפיים.שיקוף של מגמה זו
,הראשונים בעידן המודרני לא השתתפו נשים כלל
הרי שהתחזית לקראת משחקי טוקיו קרובה מאוד
. של משתתפות50%-ל
:ניתן לחלק מגמה זו לחמש תקופות עיקריות
,ראשית ימיה של התנועה האולימפית המודרנית
שבה נמנעה השתתפות נשים במשחקים או
 מנימוקים,הותרה למספר מצומצם של ענפים
 בין שתי,רפואיים ותרבותיים; התקופה השנייה
 תקופה שבה זכו נשים לזכויות,מלחמות העולם
 והשתתפותן,פוליטיות במרבית מדינות המערב
 אם כי בתוך,בענפים האולימפיים השונים צמחה
כדי הקפדה על הימנעות ממקצועות עתירי מאמץ
,ובעלי קונוטציות גבריות; התקופה השלישית
 כאשר הספורט,בשנות החמישים והשישים
 ועליית אחוזי,גושי-משמש כלי פוליטי במאבק הבין
;ההשתתפות של ספורטאיות היא חלק ממנו
, שנות השבעים והשמונים,התקופה הרביעית
,פריצת גבולות ספורטיביים כגון ריצות מרתון
 תוצר של המאבקים לשוויון,'משחקי כדור וכד
מגדרי של שנות השישים; התקופה האחרונה היא
 כאשר מסחורם,מסוף המאה העשרים ועד ימינו
של הספורט ושל המשחקים האולימפיים מעלה
 בתוך כדי,את הפופולריות של ספורט הנשים
התעלמות ברורה מן הנימוקים שהגבילו השתתפות
.זו מאה שנים קודם לכן
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Dr. Iddo Nevo,
Head of the Graduate
Management and Public
Policy Program, Sapir College
Lecturer, The Academic
College at Wingate

,ננסי ליברמן
כדורסלנית אולימפית
WNBA-ומאמנת בליגת ה

Nancy Lieberman
Head coach Team Power,
BIG3 League

Groundbreaking Women
in Olympic Sport

Reflecting Diversity - Choosing Inclusion

The feminist movement is quite possibly one of the most
important revolutions of the 20th century. During this
century women gradually assumed their place in society,
making their way into politics, economy, academia and
more. While they had not yet achieved full gender equality
with men, they were certainly heading in this direction.
The world of sport, and the Olympic movement in its
center, is a reflection of this trend. While in the early
Olympic games of the modern era there were no women
participants at all, it is predicted that there will be nearly
50% women participants in the Tokyo Olympic Games.
This trend can be divided into five main periods. The first
was the early days of the modern Olympic movement
when female participation in the Games was prohibited,
or was allowed only in limited areas, for medical or
cultural reasons. The second period, between the two
world wars, when women received political rights in
most of the western countries, there was an increase in
participation of women in many different branches of
sports, though not in branches requiring extreme physical
exertion and which were associated exclusively as “male
sports”. The third period was during the 50s and the 60s,
when sport was used as a political tool during the Cold
War, and propelled by the increase in the percentage of
women participants. The fourth period, in the 70s and
the 80s, marks the breaking of sport boundaries, such as
in marathon races, ball games, etc., as a result of struggles
for gender equality in the 60s. The last period, from the
end of the 20th century until the present day relates to
the commercialization of sport, which increased the
popularity of women’s sports, while completely ignoring
those reasons that had limited women’s participation in
sports more than 100 years ago.

Career highlights... Naismith Memorial
Basketball Hall of Famer // 2018 BIG3 Coach of
the Year // 2018 BIG3 Champion – Team Power
// Named Head Coach of Team Power Becoming
the first female Head Coach of the BIG3 League
// Former Assistant Coach of the Sacramento
Kings // Former Assistant General Manager of
NBA D-League's Texas Legends // FOX Sports
In studio analyst for the Oklahoma City Thunder
// Former NBA D-League Head Coach for the
Texas Legends // ESPN/ABC analyst for the
NBA, WNBA, and NCAA basketball // President
of the Women's Sport Foundation from 1999-2000
// Former Coach and GM of the Detroit Shock
of the WNBA // In 2008, played for the Shock
and became the oldest player in WNBA history at
age 50 // The Nancy Lieberman Point Guard of
the Year Award is presented to the top collegiate
PG in women's college basketball // First woman
to ever play in a men's professional league //
Three-time All-American at ODU 1978-1980//
Youngest basketball player in Olympic History to
earn a silver medal at the 1976 Summer Olympics
//
One of a kind... First female Head Coach to
win a championship in a professional men's sports
league // On Nov. 5, 2009, Lieberman became the
first female Head Coach of a men 's professional
basketball team and is the second woman to be
named Assistant Coach in NBA history / "I
have high expectations. I have not made it in a
man's world for 35 years by being soft, scared, or
insecure," said Lieberman about her first season

with the Legends / / Led the Legends to a play
berth in their inaugural season, becoming only the
third coach in the NBA or NBA D - League to
lead an expansion team to the playoffs / / Had
her jersey retired by the Texas Legends at their
2011 - 12 Season opener / /
Lending a helping hand... Created the
Nancy Lieberman Foundation in 1989 // The
foundation uses basketball clinics and camps to
teach young girls and boys about drug and alcohol
awareness, peer pressure, and the advantages of
getting a good education // Also actively involved
with the Special Olympics, Susan G. Komen
Breast Cancer Foundation, Jimmy V Foundation,
and National Multiple Sclerosis Society, Lone Star
Chapter / /
Preaching success... A world - recognized
motivational and keynote speaker / / Has been
featured at events for major organizations such
as Nike, Bank of America, FedEx, JP Morgan,
and many more / / Topics of discussion include
business and sports, image and self-esteem,
teamwork, winning, working, and parenting //
Accomplished author... Nancy 's most recent
book, Playbook for Success teaches the top sports
- related skills women need to Thrive in the
corporate World // Co - authored Basketball
for Women with Robin Roberts in 1995 / / Her
autobiography Lady Magic: The Autobiography
of Nancy Lieberman - Cline in 1992 / / First
book, titled Basketball My Way, was written in
1984

12

 לספורט ומגדר1-לאומית ה-הוועידה הבין

פאנל – אתגרי ניהול קריירה ומשפחה בספורט המקצועני
Prof. Yifat Bitton,
Striks Law School College of
Management, Israel; Chair,
Tmura - The Clinical Center
for Equality

Discrimination and Sexual
Harassment in the Field
of Sport
The world of sport has unique characteristics
in terms of discrimination, due to its a priori
acceptance of a clear 'difference' between the
genders. Against this background, claiming
discrimination within its frame is difficult.
Nevertheless, claiming discrimination on the
basis of group similarity, even if not on the
basis of gender, has been previously claimed in
connection to sport in Israel, and has even been
accepted.
This lecture will present the difficulties and the
partial solutions in Israeli law in this context.
In addition, sexual harassment is of particular
singularity in the field, due to the clearly physical
context, on the one hand, and the absence of a
clear framework of authority as in other fields, on
the other. This singularity will also be addressed
in the framework of the lecture and the ability of
the law to deal with it will be examined.

פרופ' יפעת ביטון,
ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס ,המסלול
האקדמי ,המכללה למנהל; יו"ר תמורה -
המרכז הקליני לקידום השוויון

מנחה :ד"ר בשמת סקאי

אפליה והטרדה מינית
בשדה הספורט
עולם הספורט ניחן במאפיינים ייחודיים בהקשר של
אפליה בשל ההתייחסות אפריורי שלו ל"הבדל" ברור
בין המינים .על רקע זה מוחלשת מאוד האפשרות
לטעון לאפליה במסגרתו .עם זאת אפליה על רקע דמיון
קבוצתי ,אף אם לא מגדרי ,נטענה בהקשרים של ספורט
בישראל ,ואף התקבלה .בהרצאה יוצגו הקושי והפתרון
החלקי להם בפסיקה הישראלית .מלבד זאת ,בהקשר
של הטרדה מינית יש גם ייחודיות לתחום בשל ההקשרים
הגופניים המובהקים של התחום מחד גיסא ,והיעדרה
של מסגרת מרות מובהקת כבמסגרות עבודה מאידך
גיסא .גם ייחודיות זו תועלה בהרצאה ,ותיבחן אפשרות
התמודדות המשפט עימה.

ננסי ליברמן

הפאנל יעסוק בסוגיה המורכבת העומדת בפני נשים החולקות את זמנן בין תפקודן
כרעיות וכאימהות לבין עיסוקן התובעני כספורטאיות מקצועניות .המשתתפות יציגו
את תפיסת עולמן בנוגע למציאות המאתגרת ולמחירים שאותם הן נדרשות לשלם על
מנת לממש את שליחותן האישית.
ננסי ליברמן נולדה ב 1958-בניו יורק .היא הייתה כדורסלנית ומאמנת בליגת הנשים
המקצוענית וב - NBA D-League ,WNBA-עוזרת מאמן בקבוצת הסקרמנטו קינגס
בליגת ה NBA-ופרשנית ספורט אמריקאית .היא נחשבת לאחת הכדורסלניות הטובות
בכל הזמנים ונכללת בהיכלי התהילה של הכדורסל בכלל ושל כדורסל הנשים בפרט.
ליברמן ייצגה את נבחרת הנשים של ארצות הברית בכדורסל ,והיא הכדורסלנית
הצעירה ביותר שזכתה במדליה אולימפית (מדליית כסף במשחקים האולימפיים
במונטריאול ב  .)1976כמו כן זכתה במדליית זהב באליפות העולם בכדורסל בשנת
 .1979ליברמן ,המכונה "ליידי מג'יק" ,היא המאמנת הראשית של קבוצת "פאוור"
בליגת ה BIG3-וזכתה איתם באליפות בעונה שעברה .ננסי ליברמן היא אם לארבעה.
טי ג'יי קליין ,בנה הבכור ,משחק בעונה הנוכחית במועדון הכדורסל של "הפועל חולון".
ביטי דויטש היא אתלטית ישראלית-אמריקאית המשתייכת למגזר החרדי ואם
לחמישה ילדים .היא אלופת ישראל בריצת חצי מרתון ( )2018ובריצת מרתון (,)2019
אלופת מרתון ירושלים ( )2018ומחזיקת השיא לישראליות למרתון זה.

ביטי דויטש
טטיאנה צים היא מאמנת שחייה אומנותית הישגית בעלת  40שנות ניסיון .היא
בעלת תואר שני בחינוך גופני ובספורט הישגי מאוניברסיטת מוסקבה .היא אימנה
כ 50-ספורטאיות בארבע נבחרות לאומיות - 1988-1990 :נבחרת רוסיה1990-1994 ,
 נבחרת יוון - 1995-2017 ,נבחרת ישראל וב - 2009-נבחרת אנגלייה .טטיאנה הייתהמאמנת אולימפית בארבע אולימפיאדות של הדואט הישראלי :באתונה  ,2004בייג'ין
 ,2008לונדון  2012וריו .2016
טטיאנה צים

אנסטסיה גלושקוב לבנטל היא ספורטאית עבר בסגל האולימפי הישראלי בענף
השחייה האומנותית .השתתפה בארבעה משחקים אולימפיים :אתונה  ,2004בייג'ין
 ,2008לונדון  2012וריו  .2016כמו כן ייצגה את ישראל בעשר אליפויות אירופה ושבע
אליפויות עולם .הישגיה הבולטים היו המקום הרביעי באליפות אירופה והמקום העשירי
באליפות העולם .היא הייתה  16שנה ברציפות אלופת ישראל ,והיא חברה בוועד
הספורטאים האולימפיים.
אנסטסיה גלושקוב לבנטל
הוועידה הבין-לאומית ה 1-לספורט ומגדר
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הוועידה הבין-לאומית ה 1-לספורט ומגדר

The First International Conference of Sport and Gender provides us with
an academic and practical space for discussion, wider awareness, and a
view of the current state of affairs in the advancement of gender equality
and fairness in sport in Israel and the world.
Women's sport in the 21st century challenges stereotypes and outdated
perceptions which have excluded women from participating in sport games
and in individual sport branches. It is exciting to see the important changes
taking place and the increasing rate of women in the sport arena.
In Israel, much has been done in recent years to promote women's sport.
Notwithstanding, the gaps remain wide and varied. There is underrepresentation of girls, young women and women in different sport
branches. The data place us behind developed Western countries on many
measures: budgeting, facilities, training conditions, low wages and a lack
of prestige for coaches, female athletes and their support. Coverage and
media are unbalanced. In addition, salient is the absence of women in top
management, senior positions and decision-making junctures in sport in
Israel.
We have a challenging path ahead of us. The Gender Equality Committee
in the Olympic Committee of Israel operates out of a sense of a social
calling, within and outside of the Olympic Committee of Israel: At the
head is the Academic College at Wingate – in all matters related to change
of consciousness, instilling Olympic sport values, including equality, and at
the same time the Sport Authority including its many departments – Mr.
Ofer Bustan, Mrs. Nurit Sharvit who supervises women's sport in Israel,
Athena, and others – active participants in accelerating processes for the
promotion of women's sport in Israel and maximizing the athletic abilities
of girls, young women and women.
I view everyone who is here as agents for nurturing sport – parents,
educators, sports leaders, coaches and athletes – in past and present times
– a committed group of active partners in the path to gender equality. I
believe that together we can create a better society in which sport, without
gender discrimination, is an inseparable part of our lives!
I would like to thank Mr. Igal Carmi, President of the Olympic
Committee of Israel, Mr. Gilad (Gili) Lustig, Secretary General of the
Olympic Committee of Israel, and Prof. Ronnie Lidor, President of the
Academic College at Wingate, for their support, enlightened perception,
and assistance, which made this important conference possible.
Special thanks to Dr. Haim Kaufman and Ms. Yarden Har Lev for her
willing and professional assistance in the successful organization of this
first and important conference.

Panel - The challenges of managing career and
family as a sport professional

Dr. Bosmat Sky

Nancy Lieberman

Beatie Deutsch

Tatiana Tsym

Suzy Yogev
Chair of the Gender Equality Committee
Olympic Committee of Israel

8

Anastasia Gloushkov
Leventhal
Sport and Gender

Nancy Lieberman was born in 1958 in New York. She was a professional
basketball player and a coach in the Women’s Professional Basketball
League and WNBA, NBA D-League and NBA Sacramento Kings assistant
coach, and broadcaster for ESPN and ABC. Lieberman is considered one
of the best basketball players of all times. She was elected to the Basketball
and the Women's Basketball Halls of Fame. Lieberman is the youngest
basketball player to earn a silver medal at the 1976 Summer Olympics in
Montreal and a gold medal as a member of USA Basketball’s 1979 World
Championship team. Lieberman, nicknamed “Lady Magic,” is the head
coach of the Power in the BIG3 League, as she led them to the 2018 BIG3
Championship. Nancy is a mother of four. Her oldest son, T. J. Klien plays
for the "Hapoel Holon" basketball club.
Beatie Deutsch is an Israeli American athlete who belongs to the ultraorthodox sector and a mother of five. She is the Israeli champion for
the half-marathon (2018) and the marathon (2019), and the Jerusalem
marathon champion for Israeli women (2018) holding an Israeli record
for this race.

Wishing us all equal sport!

The 1st International Conference on

The panel will deal with the complex issues facing women who share
their time between being wives and mothers alongside their demanding
occupations as professional athletes. The participants will present
their point of view regarding the challenging reality and the price of
accomplishing their personal goals.

Tatiana Tsym is a professional synchronized swimming coach of 40
years, holding a Master's degree in physical education and competitive
sport from the University of Moscow. Tatiana trained 50 athletes in four
national teams: 1988-1990 Russia, 1990-1994 Greece, 1995-2017 Israel,
and 2009 England. She was an Olympic coach of the Israeli dual in four
different Olympic games: Athens 2004, Beijing 2008, London 2012 and
Rio 2016.

Anastasia Gloushkov Leventhal is a former Olympic member of the
Israeli synchronized swimming national team. Anastasia took part in four
Olympic Games: Athens 2004, Beijing 2008, London 2012 and Rio 2016.
In addition, she participated in 10 European championships where she
is ranked 4th, and in 7 World championships, where she is ranked 10th.
Anastasia held the title of Israeli champion for 16 consecutive years. She is
a member of the Olympic Athletes' Committee.
The 1st International
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Fostering gender equality and strengthening women's participation in
sport, thereby generating social change, is one of the key tasks of the
International Olympic Committee, as expressed by its vision towards the
Tokyo 2020 Olympic Games.
Under the direction of Mr. Thomas Bach, President of the Olympic
Movement, and his personal commitment to the subject, a great deal of
activity has been initiated in different countries with the aim of closing
the gaps and striving for gender equality, such that 50% of the athletes
participating in the Olympic Games will be women.
Gender equality has already been achieved in the Youth Olympic Games
which took place in Argentina in 2018 and in the Tokyo Games (2020)
far-reaching changes will be reflected by a female representation aspiring
for equality.
We, at the Olympic Committee of Israel, are working to close the gaps
between men and women in sport. We have established the Commission
for Gender Equality, signed the Convention for Gender Equality in
the Olympic Committee of Israel, and we are promoting activities
and projects assisting the advancement of awareness and education of
Olympic values, among them the value of equality. We have appointed
a supervisor responsible for the prevention of sexual harassment and the
advancement of protection in Olympic sport. We have drafted regulations
clarifying what is forbidden and the responsibility required to ensure a safe
and protected training and competition environment for female athletes.
We continue to nurture female athletes in our teams with complete equality
so that they can express their talent, professionalize in sport and attain
achievements in the international arena.
There are important challenges ahead: addressing the under-representation
of women in sport associations which stands at 22.1% and allocating
adequate and equal budgets for women's sport.
We, at the Olympic Committee of Israel, are committed to this task and
believe that the sooner accomplished, the more just!
Sincerely,
Mr. Igal Carmi,
President of the Olympic Committee of Israel

The Ministry of Culture and Sport and the Sport Authority have been
working for more than a decade for the advancement of women's sport in
Israel, through the Council for the Advancement of Women, the activity
of Athena, and of course, by means of designated budgets invested during
this time.
In the last decade we can see significant changes in Israel by the number of
women participating in competitive as well as popular sport, as well as the
athletic achievements in the international arena attained in numerous world
championships and European championships. True, even after a decade of
work and efforts, and despite the significant advances achieved – both in
terms of the change in public stands regarding the participation of women
in sport and in terms of increasing the rate of female athletes – we still
have a long way to go – which at the least should be equal representation
of women in sport reflective of their proportion in the general population.
It is important to note that in current times as Israeli sport is undergoing
reforms and complex structural changes, the Sport Authority remains
committed to the continued support in this area.
The Ministry of Culture and Sport is advancing and instilling gender
equality and fairness – providing equal opportunity to girls, young women
and women in all fields of sport at all levels. As part of the Wignate Law,
the Institute for Excellence in Sport which houses the professional unit for
the advancement of women's sport, Athena, emphasizes the importance
of continuing the activity to promote fairness and equality at all levels
and in all sport branches supported by the State in designated programs,
regulations and legislation, associations, sport organizations, municipalities
and facilities.
Gender balance is a challenge for sport organizations around the world and
is of utmost importance for the purpose of maximizing the potential and
equality of opportunities of women in sport. The Sport Authority, Athena
and the Olympic Committee of Israel work in concert to advance this
noble goal. This year, as part of the Authority's activity in the European
Union, we are collaborating in an international study on gender balance
in sport, and the data gathered will serve us in future as a foundation for
constructing an action plan for the years to come.
On this occasion, I would like to thank the organizing partners of the First
International Conference on Sport and Gender - the Olympic Committee
of Israel and the Academic College at Wingate.
Sincerely,
Ofer Bustan
Deputy Director General and Director of the Sport Authority
The Ministry of Culture and Sport

The 1st International Conference on
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The President of the Olympic Committee of Israel and My Dear Friend,
Igal Carmi,
Dear Athletes, Dear Friends,
One of the main priorities of the IOC and everyone in the Olympic
Movement is to promote women in and through sport. This priority,
anchored in the Olympic Charter, is at the heart of what the Olympic
Games are all about because in sport everyone is equal without any kind
of discrimination. This is why I would like to congratulate the Olympic
Committee of Israel for organizing this important conference on sport
and gender. It is another illustration of your strong commitment to
gender equality with initiatives like this conference or the creation of the
Committee for Gender Equality, the Gender Equality Charter, and many
more.
You are sending the right message of making the advancement of women
in sport a top priority. As sports organizations, we all have an important
responsibility to set an example to others in the sporting world and in the
rest of society. This is why the IOC is committed to closing the gender gap,
on and off the field of play, at the upcoming Tokyo 2020 Olympic Games.
We will have practically achieved gender balance as we have already had
at the Youth Olympic Games.
We have increased the number of women across the IOC commissions
to almost 43 percent. That is an increase of ninety-eight percent since
2013, with the advent of the IOC Gender Equality Review Project. We
are sharing practical measures and recommendations for all indices, IFs,
and athletes on how each stakeholder can promote gender equality. We all
have a role to play.
This is why this conference is one more important step towards this goal
shared by all of us. You can count on the full support of the IOC on
this journey. By joining hands and working together, sport can inspire the
necessary change and lead the way with its Olympic spirit. I wish you all a
very successful and fruitful conference.
All the very best to all of you,
Mr. Thomas Bach
President of the International Olympic Committee

The Academic College at Wingate welcomes the participants of the First
International Conference on Sport and Gender. Once a year, usually on the
International Olympic Day, the College conducts an academic-professional
conference which focuses on Olympic studies - Olympism, the Olympic
Movement, sport and values, fair play, sport and illicit substances, sport
and politics, and sport and gender. The College places great importance
in the promotion of Olympic studies and for this purpose established the
Center for Olympic Studies several years ago. The Center enjoys the fruitful
cooperation of the Olympic Committee of Israel. On this occasion, I would
like to express my gratitude to the heads of the Olympic Committee - Mr.
Igal Carmi, President of the Committee, and Mr. Gili Lustig, Secretary
General of the Committee - for this productive collaboration.
This year the annual conference of the College is proud to host the First
International Conference on Sport and Gender. This conference, again,
is conducted in close collaboration between members of the College and
members of the Olympic Committee, led by Mrs. Suzy Yogev, Chairperson
of the Gender Equality Committee in the Olympic Committee of Israel,
and the driving force of this conference. In addition, the Ministry of Culture
and Sport has been a partner in this event, and I wish to extend my thanks to
Mr. Ofer Bustan, Deputy Director and Director of the Sport Authority for
his involvement in this conference.
Two lecturers from abroad and several lecturers from Israel are taking part in
this conference. The subjects that will be discussed, including global changes
for instilling gender equality in the Olympic Movement, a view of gender
in physical education of girls, and groundbreaking women in Olympic
sports, are of importance and included within the agenda of the local sport
community as well as the international one. These issues require an in-depth
discussion the main purpose of which is to understand how to cause more
girls and young women to engage in sport, as well as how to recruit more
women to leading positions in sport, such as training and management.
I hope that the discussions conducted in the framework of the conference
will indeed promote an in-depth, consistent and fruitful discussion of the
diverse issues in the field of sport and gender. I hope that this conference will
be the first in a series of conferences that will raise not only the challenges
in the field, but also ideas, and perhaps solutions, for how to cope with these
challenges. The Academic College at Wingate aspires to advance academicpublic discussion on all aspects of sport, physical education, physical activity
and health.
I wish all of us a productive day of encounters and discussions. I am confident
that we will all benefit from them.
Sincerely,
Prof. Ronnie Lidor,
President of the Academic College at Wingate
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The 1st International Conference
on Sport and Gender
Wingate Institute – Herschtritt Hall
Moderator: Ms. Vered Bouskila

09:30-10:00
10:00-10:15

10:15-10:55
10:55-11:15
11:15-11:55

11:55-12:20

12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-13:45

Reception and Refreshments
Greetings
Prof. Ronnie Lidor, President of the Academic College at Wingate
Mr. Igal Carmi, President of the Olympic Committee of Israel
Mr. Ofer Bustan, Israeli Ministry of Culture and Sport
Ms. Suzy Yogev, Chair of the Gender Equality Committee, NOC
of Israel
Mrs. Nancy Lee, IOC Gender Equality Advisor, A Global Shift for
Gender Equality within the Olympic Movement
Dr. Ornit Ramati Dvir, A Gender Based View of Physical Education
among Young Girls
Ms. Nancy Lieberman, Former WNBA League Player and Coach,
Former NBA Assistant Coach with the Sacramento Kings and
current BIG3 Head Coach for Team Power, Reflecting Diversity Choosing Inclusion
Panel Discussion: Challenges of Managing a Family and a Career
in the Field of Sport
Moderator: Dr. Bosmat Sky
Participants:
Ms. Nancy Lieberman, Groundbreaking legendary basketball legend
and 1976 US Olympic Silver Medalist
Mrs. Anastasia Gloushkov Leventhal, 4-time Olympic synchronized
swimmer and her mother, Mrs. Tatiana Tsym, former national Olympic
coach
Ms. Beatie Deutsch, American-Israeli track and field athlete from the
Ultra-Orthodox Jewish Sector, 2019 Israeli Marathon Champion
Dr. Iddo Nevo, Groundbreaking Women in Olympic Sport
Prof. Yifat Bitton, Discrimination and Sexual Harassment in the Field of
Sport
Lunch Break

The 2019 Israel Olympic Quiz: Finals
The Academic College at Wingate – Hall 3
Moderator: Ms. Yarden Har Lev

13:45-13:55
13:55-15:30

Entry
The 2019 Israel Olympic Quiz: Finals
The 1st International
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