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 בישראל יו"ר/מנכ"ל הוועד האולימפי

 סיכום שנת ההפעלה הראשונה –שוויון מגדרי הוועדה להנדון: 

, המונה בנוסף ליו"ר הוועדה לשוויון מגדריאת האולימפי בישראל הוועד אישר והקים  21.2 פברוארב

  1חברים 2.עוד ולרכזת הוועדה, 

ומול בתוך הוועד האולימפי  יםרבד ה בעת בכמהפעלנו בבה שנת ההפעלה הראשונה להלן סיכום של 
 : תחת הוועד האולימפי בישראל יםהמעורבים בספורט התחרותי על כל ענפיו המאוגד כלל

 

ות בספורט בוועד האולימפי בישראל והכשרתה וקידום המוגנהמלצה למנות ממונה למניעת הטרדות מיניות 

  המקצועית לתפקיד במרכז הישראלי לכבוד האדם

למנכ"לים השתלמות משפטית ביצוע מוגנות בספורט, ההתקנון למניעת הטרדה מינית וקידום ופרסום  כתיבת

איגודים ל ם התקנון ועיקריופרסווהמלצותינו ולאיגודים על אימוץ התקנון מלצה הבוועד האולימפי בישראל, 

 בצורות מגוונות ספורטאיםול

 1לקידום השוויון המגדרי הוועד האולימפי בישראל בפעולת מנחהערכי מסמך כהאמנה לשוויון מגדרי  כתיבת
יו"ר ומנכ"ל הוועד במעמד  חתימה עליהו השקתה רה ע"י האסיפה הכללית והנהלת הוועד האולימפי בישראל,ושיא

משרד התרבות  נציגמנהל היחידה לספורט הישגי, , האיגודים והמרכזים מנכ"ליהאולימפי, ראשי ועדות, 
    ועוד ספורטאיםוהספורט, 

 במסגרת הרצאות, כנסים ופרויקט "אולימפיזים"חינוך והסברה בוצעו פעולות ל
 

הלוגו כמניפסט עוצב , החזון ותעודת הזהות שלנוהוגדרו  – הוועדה ותפקידיה בוועד האולימפי בישראל ביסוס

 לשונית הוועדה לאתר הוועד האולימפי בישראל בה ניתן לקרוא ולהוריד את כלל הפרסומיםונפתחה  הוועדה

 
ובראשם משרד התרבות והספורט, אתנה, הרשות לקידום  גופי סמךם ויממשלתיפעולה מול גופים שיתופי  נרקמו

  מעמד האישה

על הגיבוי, התמיכה  יגאל וגיליאישית  להודות לכםמבקשת הייתה זו שנה אינטנסיבית ומאתגרת1 
ברוריה, שמוליק, קובי, יונה,  –הוועד האולימפי בישראל  עובדילכל  להודותהבלתי מסויגים1 והעזרה 

כל נושא בו פניתי לשם קידום והטמעת השוויון לצה, אשר סייעו ונרתמו, בנפש חפמולי, שלומי, ירדן 
ממונה על ההטרדות המיניות וקידום ה טור-שלומית נירל להודותהמגדרי בוועד האולימפי בישראל, 

 סהר,, לאה, תומר, לדנייו"ר וועדת הספורט, יעל ארד ל להודות, על פועלה החשוב המוגנות בספורט
תוצרי על  עו"ד אורי קידרבוועדה ובראשם  למובילי התחומים להודותמהיחידה לספורט הישגי  יעל

 מחברי הוועדה אשר עושים כמיטב יכולתם ואחד תכל אחללהודות  )פרו בונו(, האיכותית ועבודת
)פרו בונו(, הלוגו רון קפלן על עיצוב להודות לספורטאי העבר  לקידום פעולותיה, בוועדה ומחוצה לה

ורד  –מזכירת הוועדה בשוטף י ואחרונה אך ראשונה בסיוע לאנשים טובים "באמצע הדרך" להודות ל
 1בוסקילה

 

  בברכה,

   סוזי יוגב

 יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי



 
 

 


