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 סיכום - מגדריהוועדה לשוויון ישיבת : הנדון

 

 בוועד האולימפי בישראללשוויון מגדרי  השל הוועדראשונה ההתקיימה ישיבתה  0.0.12...0בתאריך  .1

 .0.12לשנת 

אבי , יוני ירוםאילן קובלסקי, , ארז-סדגת אורנהגלילי,  רויטל גלוסקא, יאירסוזי יוגב,  חברי ועדה נוכחים: .0

 .והח"מברוריה ביגמן נטע ריבקין, , טור – נירשלומית רבי, נורית שרביט, בת אל ג' רש,

 ו: דפנה לנג, אורי קידר, רונית קראק, אורה גלזר.התנצל .3

 נושאים לסדר: .4

  יו"ר הוועדה נטע ריבקין–וועדת הספורטאים 

  סוזי יוגב  – .0.12-0הצגת תכנית עבודה לשנת 

 מובילת  –ארז -אורנה סדגת –ס ייחודי להכשרת דירקטוריות ומנהלות ספורט בוועד האולימפי בישראל קור

 הפרויקט

  טור-שלומית ניר -הממונה להט.מ וקידום מוגנות בספורט האולימפי  –הטרדה מינית עדכונים 

  נורית שרביט –כיוונים ומגמות  –מנהל הספורט 

 רויטל גלוסקא-תמיכות בקבוצות נשים בעשיריה הראשונה באליפויות היבשות/עולם 

 עדכונים ונושאים לדיון ככל שיעלה הזמן 

  עדכונים וסיכום: .5

 מי הנציגים הקיימיםו רת הנציגיםמשתפת על תהליך בחי: ועדת הספורטאיםמציגה את נטע ריבקין  .א

הספורטאים בוועדות השונות בוועד האולימפי בישראל. מטרת הועדה  וכיצד משתלבים בוועדה כיום,

שיתוף הפעולה דוגמא לנוכחות הוועדה, היא להיות גורם מקשר בין הועד האולימפי לבין הספורטאים. 

על הפרויקט בבתי הספר לטובת  מספרתכמו כן, עם פרויקט "היום שאחרי" מאוד משמעותי. 

ספורטאים צעירים מצטיינים )שת"פ בין כל גופי הרוחב(. בעקבות הפרויקט יצא חוזר מנכ"ל "ספורטאי 

יש מייצג" שמטרתו לעזור לספורטאי הצעיר לשלב פעילות ספורטיבית עם הלימודים בבית הספר. 



 

 

פיאדה הראשונה. טרם הוחלט על אולימספורטאים צעירים בה"הלם" של עם תופעת  כוונה להתמודד

   דרכי ביצוע. 

 חסויות חברי הוועדה :יהתי .ב

נורית סבורה שספורטאים יכולים להשתלב בפרויקט "פק"ל לחיים". לדבריה, זהו פרויקט מאוד  -

משמעותי שמטרתו להכשיר מורות/חיילות להדריך בבתי ספר תוך שהינם מהווים מודל לחיקוי. יש 

שבועות פעם בשנה(, אין בסיס אם, הפרויקט תחת חיל החינוך.  3ל מקומות בשנה )קורס ש ..1

בסופו של הקורס מקבלים סרט הדרכה. נורית )שכבר הציגה לגילי לוסטיג את הפרויקט( חושבת 

 שוועדת הספורטאים יכולה להשתלב בנושא.

זם .יות. הבעיה הקושי לרכספורטאיםלובהכשרות  בהסברות  חשיבות הצורך והסוזי העלתה את  -

מפגשים לצורך כך במהלך  יבחנובמהלך השנה, עקב הימצאותם באימונים ותחרויות. אי לכך 

 הגיבושונים.

בעייתי בנות. נתון  .12בנים ו  .51המכסות של ספורטאים מצטיינים ופעילים בצבא:  העלה סוגייתיוני  .ג

 של מנהל הספורט )נורית( בשיתוף הוועד האולימפי האיגודים המחייב טיפול

 : סוזי - גת תכנית העבודההצ .6

פעילותינו סיכום . חשובה ומשפיעה כוועדה במהלכה מיצבנו עצמנועברה עלינו שנה מאוד אינטנסיבית 

 מעידים על כך ולכם התודה )ראו סיכום ישיבתנו הקודמת(. 0.12נת העבודה שב

חייב מת, זוכת ש. כדי לכתוב תכנירב שנתית מתכנית אסטרטגית אמורה ל"היגזר"ככלל, תכנית עבודה 

יחס יתתכנית העבודה שלנו . לפיכך, ת AII INתמונה זו נקבל לאחר עיבוד סקר תמונת מצב. לערוך 

 .הרצ"ב במצגת עבודההכנית ותראו חזון ועקרונות מנחים  .0.0 – 0.12 -לשנתיים הקרובות 

שא תקצוב הועדה(, התפקיד שלנו כוועדה הוא להמליץ על סוזי מחדדת )בתשובתה לרויטל ששאלה על נו

 .שיאושר יתוקצב וימצאו לו המקורות הכספייםפרויקט  כלתוכניות מחוללות שינוי, 

 אורנה: -וניהול ספורט לבכירות דירקטוריותקורס  .7

 יהווה זרזלמנהלות בספורט. אולי זה  ם, העשרה והסמכההמטרה היא לתת כליראו בהרחבה המצגת. 

 עם ועדת הספורט בראשותה של בשת"פ שקורס זה הינו מדגישהשים בהנהלות. סוזי ה בשיעור ינוילש

 נורית מעדכנת שבמבחן התמיכה החדש של מנהל הספורט מופיע סעיף ייצוג הולם. יעל ארד. 

את  שאימצוהאיגודים שלומית: מעדכנת על  -דיווח הממונה על הטרדות מיניות וקידום מוגנות בספורט .2

. בכוונתה להקים פורום לממונותנון. לא ידוע מי מינה בתוך האיגוד ממונה על הטרדות מיניות. בעתיד התק

 הכשרות בנושא לכל האיגודים )כולל איל"ת.( קיים"אתנה" עתידה ל

 נורית: -דיווח ועדכון המפקחת על ספורט הנשים במנהל הספורט .2



 

 

בנושא של תקנות ותמיכות חדשות, וכן, במבנה  בעקבות חוק וינגייט, יש הרבה מאוד שינויים –"אתנה" 

הארגון. "אתנה" היא בעצם יחידה מקצועית בתוך מכון וינגייט. יש להסדיר את העברת התקציבים )מול 

הרשויות ומול האיגודים(. יש סוג של קיפאון כרגע בגלל שעדיין לא הסדירו את נושא התקציב. ישנה 

 יהיה שינוי.  .0.0 –רק ב ימשיכו כרגיל ו 0.12 –מחשבה שאולי ב 

 מצ"ב מצגת הבוחנת את נושא התמיכות. –ספורט תחרותי 

 שלומית מציעה לעלות את הנושא מול כל חברות ההנהלה באיגודים השונים. 

 נורית מזמינה להעביר אליה נקודות למחשבה, רעיונות, הערות ושאלות.

סוזי הציגה את פורמט הוועידה  – הוועידה הראשונה לספורט ומגדר של הוועד האולימפי בישראל ..1

)הרצאת קינוט, הרצאת אורח, שאר ההרצאות  שני מושבים :הראשונה, מי אורחותינו מחו"ל. המבנה

החידון האולימפי הרביעי  מיד בתום הוועידה, לאחר ארוחת צהריים יתקייםפאנל ו תהיינה אקדמיות(

, לאשר הגעתם  5/12./14 –ביומן את ה  ןלשריי מתבקשיםחברי הוועדה שיעמוד בסימן נשים בספורט.  

 . SAVE THE DATEמצ"ב  ––ונציגים רבים ככל האפשר מאירגוני הרוחב

הוגדר במפורש אחרת.  אלא אםתתקיימנה בוועד האולימפי פגישותינו  ככלל, - 0.12לשנת  מועדי ישיבות .11

 : 1029 שנתלריכי הישיבות להלן תא

  '13 – ..:11בשעה  - 5/12./02יום ד:.. 

  '13 – ..:11בשעה  - 2/12./4.יום ד:.. 

  '13 – ..:11בשעה  - 11/100/12יום ד:.. 

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

  לסייע באחד מהנושאים המופיעים בתוכנית העבודה יעמדו עימי בקשר אישי.  המעונייניםחברים 

  

 פורט שווהת סבברכ

 בוסקילה    ורד 

 הוועדה מזכירת

 

 לוט:

  הישיבהמצגת 



 

 

 

 

 


