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 לוח תפוצה

 

 הוועדה לשוויון מגדריסיכום ישיבת 

 

 ישיבת הוועדה לשוויון מגדרי. התקיימה,  0:11.-11:.., בין השעות  9. ספטמברל 4בתאריך  ..

 

 :   סדר היוםשהועלו לנושאים להלן  .2

 

  מאירי, הרשות לקידום –ענבר חן  –המלצות הוועדה למאבק הטרדות מיניות בעבודה

 מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי

 הממונה להט.מ וקידום מוגנות בספורט  –סרט  בנושא הטרדות מיניות בספורט

 טור-שלומית ניר -האולימפי 

 ורד בוסקילה –עדכון סטטוס  –ט לנשים מובילות קורס דירטוריות וניהול ספור 

  עדכון סטטוס  -תקינה מגדרית ותחרות אלופי השוויון המגדרי  – 2121פרוייקט דגל- 

 סוזי יוגב

  התוכניתNEW  LEADERS –  סוזי יוגב –עדכון 

 נורית שרביט -ים מנהל הספורט/אתנה עדכונ 

 עדכונים נוספים ונושאים לדיון ככל שיעלה הזמן 

 

  סוזי יוגב: -עדכונים .0

 צעירים וצעירות מאירופה 01נבחרה כאחת מתוך  ירדן הר לב מהוועד האולימפי בישראל 
נבנתה בשיתוף עם אשר יוזמה של הוועד האולימפי בפינלנד, ,   NEW LEADERSתוכניתל

 וועדים אולימפיים בליטא, אירלנד ואזרבייג׳ן.
תכנית מיועדת עבור אנשי מקצוע צעירים שרוצים לאתגר את עצמם, לשפר את כישורי ה

המנהיגות שלהם ומוכנים להיות מחויבים ליישום תכניות עבודה בנושאים של שוויון מגדרי 
 .Lead the Change, Be the Change המוטו של התכנית הוא: לם הספורט.בעו

. 
, ולכל גבר מטורית גברהתכנית מבוססת על עבודה צמודה עם מנטור. לכל אישה מנטור 

יו״ר סוזי, נקבה. המנטור של ירדן הוא איתן ברק, חבר הנהלת הוועד האולימפי בישראל ו
  .הוועדה לשוויון מגדרי

 
פעמים בשנה להכשרה בסדנאות שנועדו להוביל  4 התכנסובמהלך התכנית, המשתתפים 

לשוויון מגדרי במדינות. בחודש נובמבר יתקיים כנס מסכם  IOC-ההמלצות של ה 22יישום 
של התכנית בהלסינקי, במעמד נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי תומאס בך. המשלחת 

 סוזי יוגב.ו ירדן הר לבהישראלית בכנס זה הינה: איתן ברק 
 

הוועד האולימפי האירופאי ממלא תפקיד מפתח בהובלת הדרך של חינוך מנהיגים עתידיים. 
בהתבסס על הרשמים של תכנית פורצת דרך זו, היא צפויה להיות מיושמת גם ביבשות 

אחרות במטרה ליצור רשת של מנהיגים צעירים המובילים שינויים בדגש על שוויון מגדרי 
 העולם. בכל

 
  חברנו לעמותת שקיפות בינלאומית ישראל, בראשותה של השופטת בדימוס נילי ארד, לעניין

כתיבת התקינה המגדרית האולימפית. תלווה את הפרוייקט ותייעץ מטעמם ד״ר גלית אבידר 



 
והיא זו שהובילה בכל  21.1אשר מנהלת את מדד השקיפות לרשויות מאז תחילתו משנת 

וח המדד על בסיס הנחיות של הארגון העולמי של עמותת שקיפות שנה את תהליך פית
 *ראו מטה על העמותה (.TIבינלאומית )

 
  אצלנו מובילה את הפרוייקט ד״ר מירה חניק מי שכתבה את "אות המעסיק המתקדם" של

 .בונו-שתיהן תעשנה זאת פרושדולת הנשים ודוקטורנטית למגדר מבר אילן יעל שפירא 
  0.עד  ..בשעה  9... -ראשוני יתקיים במפגש התנעה. 
 שלב ראשון: התווית התקינה המגדרית לוועד האולימפי בישראל  
 שלב שני : תכנית להטמעתה באיגודים האולימפיים בישראל 
 שלב שלישי: תחרות אלופי השוויון המגדרי  
  שלב רביעי: הצגה הוועידה הבינלאומית השנייה לספורט ומגדר ופרסום

 הוועד האולימפי הבינ"ל/ עמותת שקיפות בינלאומיתבפלטפורמות 
 

  קיימו פגישה עם הממונה למגדר  שרביט וסוזי יוגבנורית  –ספורט ומגדר במערכת החינוך
 מתן דגש לשוויון בספורט בבתי הספר.במשרד החינוך במטרה לבחון פרויקטים משותפים ו

, אשר 4.9-41(ד) 4\ג"מנכ"ל תשס החינוך לשוויון מגדרי בישראל הוגדר כהוראה מחייבת בחוזר
הטמעת השוויון המגדרי "עברו על תכנית סוזי נורית ו. קבע את עקרונות היסוד עליהם יושתת

. והוספו דגשים לטיפוח השוויון המגדרי בספורט "במערכת החינוך בישראל מהלכה למעשה
עם זאת  הבחירה הינה של מחנכים במערכת החינוך ולא ניתן לכפות זאת עליהם.בפועל 

לילדות ונערות ופרויקט "אולימפיזם" אשר אחד  "פרויקט אתנה"להתקיים בבתי הספר  יםממשיכ
 .מערכיו הינו שוויון

 
 ם מנהל הספורט: עדכוני

 ספורט בראיה מגדרית –תכנית אסטרטגית במשרד התרבות והספורט 
  "אתנה הפסקה פעילה –פר תוכנית פיילוט חדשה בבתי הס –"שווה בספורט 
  9./1./22 –אתנה הולכות רחוק 
  נשים   לתמיכות לקידום פעילות גופנית וספורט בדגש ע –אפשרי בריא ופעיל בריא    

 ברשויות המקומיות
 

 
 

אלא ככלל, פגישותינו תתקיימנה בוועד האולימפי  - 9102להלן תאריך הישיבה האחרונה לשנת  .4

 : הוגדר במפורש אחרת אם

  '0:11. – 11:..בשעה  - 9./2./..יום ד 

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

 שבוע טרם מועדן

  חברים המעוניינים לסייע באחד מהנושאים המופיעים בתוכנית העבודה יעמדו עימי בקשר

 אישי. 

  

 בברכת ספורט שווה

 ורד     בוסקילה

 מזכירת הוועדה

                                                             
 



 
 

 

 לוט:

  שקיפות בינ"לת.ז. עמותת  -.נספח 

 
 

 - .נספח 
 

 

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל )ע"ר(  השנה מלאו 02 שנה לפעילות העמותה 

על ידי פרופ' דוב יזרעאלי, במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל  9111אשר נוסדה בשנת 

 .אביב

 Transparency International –  TI העמותה הינה סניף של הארגון החברתי גלובלי ארגון
סניפים ברחבי העולם במטרה לקדם 922 -הפועל באמצעות למעלה מ  .A World Without 

Corruption  במסגרת זו מוביל הארגון מאבק עולמי נגד שחיתות במוסדות השלטוניים

 .והעסקיים ברחבי העולם

חזון עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל הוא הנחלת הערכים והנורמות של שקיפות, 

טוהר מידות וקידום ערכי הדמוקרטיה, יושרה, אתיקה ואחריותיות, בתחומי התרבות והחברה 

האזרחית במגזר הציבורי והפרטי. אותם אנו מבקשים להנחיל, לאורם אנו שואפים לנהוג 

פקטיביים ולהנהיג, כתרופה מקדימה לשחיתות, ולהתמודדות עם תופעות של שחיתות במהלכים א

ככל שנאמץ את ערכי השקיפות, הדמוקרטיה, טוהר המידות, היושרה  .לשם מניעת התפשטותה.

והאחריותיות וככל שהמחויבות לערכים אלה תמצא ביטויה הנרחב בקרב הציבור, נהייה כולנו 

שותפים בהגנה על צביונה של החברה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הדוגלת בהגנה על 

ציבור ושומרי הסף, והפועלת בשוויון וללא דופי בשמירה על זכויות כל אזרחיה שליחי ה

פעילות בשיתוף עם ארגוני החברה האזרחית וקידום ערכי השקיפות .ותושביה, איתם ולמענם

 .והדמוקרטיה בקרב בני הדור הצעיר בחברה
 
 

 
 
 


