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4.1.2022 

 

 לוח תפוצה

 

 22.12.21 –ישיבת הוועדה לשוויון מגדרי סיכום הנדון: 

 

בישראל  22.12.21בתאריך   .1 האולימפי  בוועד  מגדרי  לשוויון  הוועדה  ישיבת  היתה התקיימה  זו    . 

 . ישיבה היברידית. חלק מהנוכחים בזום וחלקם פרונטלית 

  שירה ורדי, אורה גלזר,    בת אל ג'רבי, רויטל גלוסקא,: סוזי יוגב,  פרונטלית ובזום  חברי ועדה נוכחים .2

אילן קובלסקי,  ארז, -אורנה סדגת, טור-שלומית ניר, חנה מיננקו, לימור מזרחידפנה לנג, יוני ירום, 

.  נורית שרביט, מורן מסיקה ברוריה ביגמן,    נציגי גופים:  והח"מ.  רונית קרק )חלקי(, אבי רש,  רון קפלן

 . בדיון משפטי – התנצלו: אורי קידר  

 : גילי לוסטיג אורח .3

על המינוי ההיסטורי כיו"ר הוועד האולימפי בישראל. מעטות בעולם    הוועדה מברכת את יעל ארד .4

 .תשתתף בישיבתנו הבאה אותנו בנוכחותה ונושאות בתפקיד חשוב זה. יעל תכבד 

מנכ"לית    -יו"ר הוועדה מקדמת את כולם בברכה ומאחלת בשם הוועדה הצלחה רבה למורן מסיקה   .5

הממונה למניעת הטרדות מיניות   –לימור מזרחי וחברת הנהלת הוועד האולימפי בישראל, ל אחנה 

ראש מערך החינוך והקרן    -חנה מיננקו, ולח"מ    – , לחברת הוועדה לשוויון מגדרי  ומוגנות בספורט

 האולימפית ומזכ"ל הוועדה. ברכות גם לעמיתתנו בת אל ג'רבי מנכ"לית ערכים בספורט.  

ל  .6 מודה  בישראל"מנכהוועדה  האולימפי  הוועד  והתמיכה    ל  הגיבוי  ועל  בישיבה  השתתפותו  על 

 . כל יום בשנה   בפעילותה 

 ים לסדר:  נושא .7

 עם מינוי  חברות חדשות לוועדהסבב הכירות  

 שוויון מגדרי במשחקים האולימפיים  - מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל 

רויטל   -יצוג הנשי באירועים/טכסים/על במות באיגודי ומרכזי הספורט ינושא לדיון : תת ה  

 גלוסקא

 , ירדן הר לב, נורית שרביטסבב עדכונים: ברוריה ביגמן 

 יחסויות : חברי הוועדהיסבב הת 

 יוגב  סוזי  – וסיכום מישיבת הנהלה, עדכון נושאים מגדריים על הפרק עדכון  
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 : שוויון מגדרי במשחקים האולימפיים  -גילי לוסטיג  .8

שוויון הוא אחד מעקרונות היסוד של התנועה האולימפית, המעוגן כיעד מרכזי באג׳נדה   

 .  במספר רב של תחומיםהאולימפית 

באך    תומאס  הבינלאומי  האולימפי  הוועד  מספר  נשיא  את  להשוות  מטרה  הציב 

האולימפיים במשחקים  המדליה  תחרויות  ומספר  מספר    המשתתפים  הגדלת  ידי  על 

הספורטאים  ספורטאיות    400השתתפו    2020)בטוקיו    הספורטאיות על חשבון מספר 

בריו   מאשר  בתנועה  2016יותר  מפתח  בתפקידי  נשים  של  ומינוי  שילוב  כן,  כמו   .)

 האולימפית. 

היו נשים כאשר נרשמה    2020בטוקיו   מסך המשתתפים במשחקים האולימפיים 48.8% 

נכללו בתכנית  כמו כן,    ענפים ובכל אחת מהמשלחות.  33השתתפות של ספורטאיות בכל  

של    18האולימפית   )תוספת  וניתנה    (2016תחרויות בהשוואה לריו    9תחרויות מיקס 

 גבר ואישה. – אפשרות לכל הוועדים האולימפיים לבחור שני נושאי דגל 

ויון מגדרי במשחקי הקיץ האולימפיים, תקדים אשר נרשם  לראשונה יהיה שו  2024בפריז   

ב לנוער  האולימפיים  הקיץ  ב  2018-במשחקי  לנוער  האולימפיים  החורף  - וכן במשחקי 

2020 . 

החורף    נשים  45.5%,  2022בבייג׳ינג    – במשחקי  תהיינה  המשתתפים  נתון מסך   ,

 . 2018בהשוואה למשחקי החורף בפיונצ׳אנג  4.5%-המהווה עלייה של כ

 תמונת המצב של הוועד האולימפי בישראל:  

 . 2020נשים )ללא הבייסבול( נמנו במשלחת טוקיו  56% -

 שוויון מגדרי מלא.  – מעובדי הוועד האולימפי בישראל הן נשים   50% -

   חובת ייצוג בוועדות.  30% -

. כולם  ומרכזי הספורטבאירועים/טכסים/על במות באיגודי של נשים יצוג יתת ה התקיים דיון בנושא  .9

 .הסכימו פה אחד שיש לפעול בכל הרמות על מנת להטמיע את השינוי

 סבב עדכונים:  .10

 ביגמן  ברוריה  

o   בכל סוגי המדיה של הוועד האולימפי בישראל אנחנו נותנים ביטוי שוויוני

 לספורטאיות וספורטאים. כולם בנותינו ובנינו. 

o :בתאום עם מנהלת אגף התקשורת ברוריה ביגמן.  מזכירה נוהל ראיונות לתקשורת 

o   ישנה תקלה זמנית באתר הוועד האולימפי וכתוצאה מכך חלק מהמידע בעמוד

 הוועדה לשוויון מגדרי חסר. הנ״ל בטיפול צוות האתר.  
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 ירדן הר לב  

 קורס דירקטוריות לנשים מובילות בספורט 

  יוזמת הוועד האולימפי בישראל.ב, במספר  קורס דירקטוריות השלישיהיום יצא לדרך  

גברים.   4-נשים ו 23 משתתפותגברים. במחזור השלישי  7 -נשים ו 47עד כה הכשרנו 

 . 10.5.22-שיתפח ב הרביעיקורס  ל  אנו כבר נערכים

 (IOCהוועד האולימפי הבינלאומי )  יתבספרי 2024-2020פרסום התכנית האסטרטגית 

של   התכנית האסטרטגית והתקינה המגדריתלפרסום   IOC-בעקבות בקשה של ה 

המסמך זמין לחוקרים    2021הוועד האולימפי בישראל בשפה האנגלית, החל מנובמבר  

 האולימפית. הפנייה לפרסום תשלח לאחר הישיבה, להלן:    ה בקהילובעלי עניין 

https://bit.ly/3HsydRU   

 השקת ספר ספורט ומגדר 

, הוועד האולימפי בישראל בשיתוף עם המכללה האקדמית בוינגייט  2022במרץ   7-ב

בנושאים מגדריים שונים   אסופת מאמרים ישיק ספר בנושא ספורט ומגדר המהווה 

חברי   .14.5.19-בשהתקיימה הראשונה לספורט ומגדר הבינלאומית  הוועידה   מתוך

 . הזמנה עם סדר יום תשלח בהמשךהוועדה מוזמנים לאירוע ההשקה,  

 ניטור מגדרי

נים הקודמות על פי  תפורסם תמונת מצב מגדרית בהשוואה לשבתחילת כל שנה 

 .  2020-2024היעדים שנקבעו בתכנית האסטרטגית 

 

 נורית שרביט 

o ירידה בתקציבים של  משנה לשנה, ללא תקציב אתנה עולה שמחה לבשר ש

 ובתקציבים לנשים.   פרויקטים אחרים באיגודים

o מברכת על החלטת הממשלה להקים ועדה ציבורית של ספורט נשים בישראל ,

וה,  ובעקבות התכנית האסטרטגית של מנהל הספורט בשיתוף אתנה ומרכז אד

 . נמצאים בשלב אישור המינויים. יש עד שנה להגיש המלצות חברי הצוותים 

o  רכזת    חובתמבחני תמיכה: לראשונה הראייה המגדרית מקבלת ביטוי על ידי

 , ייצוג נשים בהנהלות האיגודים.  מקצועית בכל האיגודים

o מוגנות בספורט לילדים וילדות . 

o מבחן תמיכה לספורט עממי . 

 

 . מנכ"לים בוועד האולימפי בישראלהנ״ל יוצג גם לפורום 

https://bit.ly/3HsydRU
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 : סיכום והחלטותיו"ר  .11

 

 מברכת על מבחני התמיכה והתכנית האסטרטגית במנהל הספורט. 

חברי הוועדה לשוויון מגדרי אישרו את ההצעה שהוועד האולימפי בישראל ומנהל   

לייצוג ונראות נשים הכנת מנחה פעולה אתנה יפעלו במשותף ל -הספורט

הספורט,  בפורמט הדומה למנחה הייצוג המגדרי בתקשורת  באירועים/טכסים/על במות 

 .  2020שהפצנו בשנת 

למנכ"לים  האולימפי בישראל ונציג זאת בהנהלת הוועד  לאחר כתיבת ואישור המנחה, 

  .ליישומו  ביר אליהם את האחריות לפעול באיגודים ובמרכזיםונע

כי התקינה המגדרית של הוועד האולימפי בישראל מהווה מנחה פעולה   סוזי הבהירה  

אסטרטגי. התקן מגדיר את הסטנדרט והתוצאה הרצויים בכל אחד מעשרת נושאי הליבה  

שהגדרנו. התוצאות הרצויות מנוסחות באופן מדיד ובאמצעות הניטור השנתי אנו בוחנים 

 אולימפי בישראל.בכל שנה יפורסם מדד התקן ה  את הסטטוס והאתגרים.

. נמשיך ונפעל בשת"פ מול מנהל  2018נושא המוגנות על סדר יומנו משנת  – מוגנות  

 לספורטאים.יות בכל הרמות בישראל. הספורט, אתנה ע"מ להבטיח מרחב מוגן 

שהוצגה  ידי איגוד ההתעמלות להטמעת נושא המוגנות-מעדכנת על עבודה שנעשתה על 

 12.12.21להנהלת הוועד האולימפי בישראל בישיבתה מיום  

 וועדיםבמוגנות בנושא האחראיות/ים הוועד האולימפי הבינלאומי מחייב אקרדיטציה לכל   

.  2022יפתח בספטמבר הקורס הבא ו חודשים  IOC 10 -קורס ה משכו של האולימפיים.  

 . לבישרא IOC -רק לאחריו נקבל אקרדיטציה להסמכה של ה 

מהן    2ועדות חדשות בראש  4עדכונים מישיבת הנהלת הוועד האולימפי בישראל: הוקמו   

תעמודנה נשים: ועדת מיתוג שיווק ופרסום בראשה יעל ארד, ועדה לייזום כנסים ופיתוח  

הבית האולימפי  פרוייקט בראשה רויטל גלוסקא,   – מרכז המבקרים בחוויה האולימפית 

טכנולוגיה בראשה יעמוד נאור  חדשנות ולהוועדה   ,בראשו יעמוד יגאל כרמי  - החדש

   משה גולדשטיין.  וועדת התקשרויות בראשה יעמודברכל 

נציגת הוועד האולימפי בישראל  , עדי ביכמן - הוועדה המקצועיתבראש  מינויים נוספים: 

  - בוועדת כספיםוחברה , חברת ההנהלה   כנרת צדף – רקטוריון של תאגיד וינגייט יבד

יובל פילו. נציגי הוועד האולימפי בישראל במועצה הלאומית לספורט: יעל ארד, גילי  

 לוסטיג, יורם ארנשטיין. 

 . נעשה ונצליחביחד  איחולי הצלחה לכולם. 
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 ישיבותינו הבאות: .12

 11:00-12:30בין השעות   30.3.2022 

 11:00-12:30בין השעות   30.7.2022 

 11:00-12:30בין השעות  30.11.2022 

לעיל,    ומגדרכאמור  ספורט  הספר  פ 7.3.2022-ב  השקת  בסמוך  .  יופצו  והזמנה  רטים 

 . לאירוע

 . ים. הודעה תצא בנפרדעבודה מרוכז ימי ולמובילי פרויקטים יקבע 

 

 

 

 , בברכת ספורט שווה 

 

 לב  ירדן הר

 מזכ"לית הוועדה לשוויון מגדרי

 מערך החינוך והקרן האולימפית  ראשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוגן יותר # צודק יותר # שווה יותר# מהר יותר 

 

 

 

 


