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 לוח תפוצה

 

 

 סיכום - ועד אולימפי בישראלהוועדה לשוויון מגדרי הו: הנדון

 

 שראל.התקיימה ישיבתה הראשונה של הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בי 24.1.18בתאריך  .1

סוזי יוגב, אורי קידר, בת אל ג'רבי, סיגל אולפינר, אורה גלזר, אילן קובלסקי, ורד  חברי ועדה נוכחים: .2

גילי לוסטיג, ברוריה  הצטרפו:רונית קרק, יוני ירום, יאיר גלילי, דפנה לנג ואבי רש.  התנצלו: בוסקילה.

 ביגמן.

ת הזו לאור שינויים מרחיקי לכת הציג את חשיבות הקמת הוועדה בע ,מנכ"ל הוועד האולימפיגילי לוסטיג,  .3

בנוגע להשתתפות נשים במשחקים האולימפיים אותם מוביל תומס באך, יו"ר הוועד האולימפי הבינ"ל, כפי 

מפת הדרכים האסטרטגית לעתידה של  - 2020אג'נדה האולימפית שהינם באים לידי ביטוי ב

  .התנועה האולימפית

 .מצגת הישיבהמובאים ב יו"ר הוועדהדברי  .4

 נושאים לטיפול:סיכום ו .5

 של חוק הרשות לקידום מעמד  ם, את בחינתבישראל סוזי העבירה ליועץ המשפטי של הוועד האולימפי

 שלנו.הסטטוטורית לבדיקת המחויבות  ,האישה והחוק להטרדה מינית

  ין אמנם התאריך מצו .ת לאופן ציון "יום האישה הבינ"ל", רעיונו15.2.18החברים מתבקשים להעביר עד

 הכוונה במהלך חודש מארס(.ננו מחויבים להיצמד אליו בדיוק )אך אי 8.3 -ב

  לעבור על המצגת שהועברה ע"י סוזי. אם יש למי מהחברים שלא השתתפו, הערות/הארות אנא  יש

 העבירו בכתב.

  צריכים לבוא אשר לדעתכם  /תחומיםעל נושאיםעל תוכן צירי ההשפעה וההתערבות כמו גם, יש לחשוב

 .ברוח המגמות של הוועד האולימפי הבינלאומי ונוספות עליהן בתוכנית העבודהבעשייתנו וידי ביטוי ל



 

 

 

 

 

  צוותי עבודה שנקבעו– 

  דפנה + רונית + סוזי אורי מוביל צוות  -כתיבת אמנה שהנושא המגדרי משולב בה + . 

 14.3.18 -ישיבהיוצג ב לו"ז 

 ( סוציאליזציה מגדרית לספורטאים אולימפייםבחינת אופן הטמעת הידע המגדרי ולאיזה קהלי יעד) –

 . סוזידפנה ++ אורי+  רונית + יאיר גלילי בדק עם החברים שנקבעו . המלצהיי צוות /תמוביל

 16.5.18 -הצגה בישיבה  לו"ז

 יוגש 16.5.18 הצגת סטטוס לו"ז . סוזיורד ++  מובילת צוותבת אל  –רב שנתיתכנית עבודה בנית ת .

 בוועד האולימפיעבודה הכניות ועד האולימפי בכפוף ללו"ז הצגת תלמנכ"ל הו

 צוותי העבודה יפגשו בתיאום אישי ביניהם 

  ,בצוכיותקציביות/ארגוניות/מערכתיות הנדרשות: משמעויות את כל ה כל צוות יגזורבעבודתו" 

 

 "מתבקשים לא להתראיין/לצאת לתקשורת   י ברוריה, החבריםבהמשך לדגשים בנושא תקשורת שניתנו ע

 שלא באישור הוועד האולימפי בישראל

  תתקיימנה בוועד האולימפי אלא אם פגישותינו  . ככלל,מתבקשים לשריין את מועדי הישיבותהחברים

 : 2018 העבודה ריכי הישיבות לכל שנתלהלן תאהוגדר במפורש אחרת. 

  '13:00 – 11:00בשעה  14/3/18יום ד 

  '13:00 – 11:00בשעה  16/5/18יום ד 

  '13:00 – 11:00בשעה  18/7/18יום ד 

  '13:00 – 11:00בשעה  05/9/18יום ד 

  '2018ישיבה אחרונה לשנת  – 13:00 – 11:00בשעה  14/11/18יום ד  

 



 

 

 

 

  ם מועדןעד שבוע טרסדרי עבודה: החברים מתבקשים להעביר בכתב ובהרחבה נושאים לדיון בישיבות 

  

 בברכה

 רכזת הוועדה, ורד בוסקילה

 הוועד האולימפי בישראלסמנכ"ל 

 

 

 לוט:

 מצגת פתיחה יו"ר 

 לוח קשר ותפוצה עדכני ורקע אישי אודות חברי הוועדה 


