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פרק שני
קראו את הטקסטים וענו על השאלות שמופיעות אחריהם.

מהי אולימפיאדה?1
אולימפיאדה היא כינוס בין–לאומי גדול לתחרויות ספורט, הנערך אחת 

לארבע שנים, בכל פעם במקום אחר בעולם. המילה אולימפיאדה מגיעה 
מהשפה היוונית, על שם העיר אולימפיה בדרום יוון, שבה היו בעת העתיקה 

המשחקים האולימפיים, לפני יותר מאלפיים שנה.
בשנת 1896 חודשו המשחקים האולימפיים בכינוס ספורט שנקרא 

האולימפיאדה. מאז מתקיימת האולימפיאדה בכל ארבע שנים בערים 
שונות בכל רחבי העולם.    

בכל ארבע שנים שולחות 120 מדינות או יותר את הספורטאים המצטיינים 
שלהן להתחרות במשחקים האולימפיים. כ–7,000 ספורטאים וספורטאיות 

מתחרים ביותר מ–20 ענפי ספורט שונים. 
הרעיון המרכזי של האולימפיאדה הוא ההצטיינות האישית וההישגים 

הקבוצתיים, ולָאו דווקא ַהַתֲחרּות בין המדינות. היחידים והקבוצות 
מתחרים על מדליות זהב )מקום ראשון(, מדליות כסף )מקום שני( ומדליות 

ארד )מקום שלישי(, וכן על הכבוד שזוכה בו כל משתתף בתחרויות.

מהו הלפיד האולימפי?2     
בטקס פתיחת האולימפיאדה נהוג להצית לפיד.

זמן רב לפני הטקס מדליקים לפיד ביוון, 
באמצעות ענף זית בוער. קבוצת רצים מעבירה 
בֵמרֹוץ שליחים את לפיד האש מיוון עד למקום 

שבו נערכת האולימפיאדה, ובטקס הפתיחה 
אחד הרצים מצית את הלפיד האולימפי.

1

1 מעובד על פי הערך “אולימפיאדה", מתוך: יון פדר )עורך(, האנציקלופדיה המאוירת לילדים, 1993. 
© כל הזכויות שמורות להוצאת כתר, ירושלים.  

2 מעובד על פי: 1000 שאלות ותשובות, 2002, עמוד 174. © כל הזכויות שמורות להוצאת קלסי - כנרת.
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ָּכים?4 מהי אולימפיאדת הנ
בשנת 1960 נערכה ברומא שבאיטליה אולימפיאדת הנָכים הראשונה. אולימפיאדת 

הנָכים מיועדת לספורטאים נָכים הסובלים ממום גופני. היא נערכת אחרי כל 
אולימפיאדה רגילה, לעתים קרובות באותו אתר, ומעניקה לספורטאים נָכים מכל רחבי 

העולם הזדמנות להתחרות זה בזה.
הספורטאים המשתתפים באולימפיאדת הנָכים מתאמנים בדיוק כמו הספורטאים 

המתחרים באולימפיאדה הרגילה. כיסאות גלגלים מיוחדים נבנים במיוחד לאולימפיאדה 
זו, והם משמשים את הנָכים בענפי ספורט שונים, כולל תחרויות מסלול ושדה.  

ישראל משתתפת באולימפיאדת הנָכים מראשיתה, וספורטאיה זוכים להישגים נאים 
וחוזרים מעוטרים במדליות. באולימפיאדת הנָכים שנערכה בשנת 2000 זכו נציגי ישראל 

בשלוש מדליות זהב, בשתי מדליות כסף ובמדליית ארד אחת.
4 מעובד על פי: 1000 שאלות ותשובות, 2002, עמוד 174. © כל הזכויות שמורות להוצאת קלסי - כנרת.
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)יוני 2008(
השנה שנת 2008, האולימפיאדה מתארחת 

בסין, ואני במקרה מבקר כאן.
האולימפיאדה מורגשת כאן כמעט רק 

בפרסומות. אך אתמול חלף הלפיד 
האולימפי, המבשר על פתיחת

האולימפיאדה, ליד המקום שבו אני 
מתגורר, והשמחה הייתה רבה. 

באחת וחצי בצהרי היום, מצויד בכובע 
ובחולצה של המשחקים האולימפיים, 

יצאתי לרחוב. כמעט כל מי שעבר מולי 
התקשט בדגל סין ובסמלי האולימפיאדה. 
הרחובות נסגרו לתנועה. הצטרפתי לנחיל 

האנשים והתקדמנו בקצב ִאטי לאורך 
הרחוב. מצב הרוח היה מרומם. כולם 

מסביבי צעקו ושרו. כל כמה דקות מישהו 
צעק: "קדימה אולימפיאדה", וכולם

הצטרפו אליו.
אחרי שעמדתי כשעתיים בשמש, ראיתי 

מרחוק ספורטאי מתקרב והלפיד האולימפי 
בידו. הוא רץ לאורך הרחוב. המצלמות 

מסביב הבהבו, הדגלים התנופפו, וקריאות  
ה"הידד" נשמעו למרחוק.

ריצה למרחק
ג'ודו

גלישת גלים קיאקים

מיומנו של ישראלי בסין3 3

5

מהם הישגי ישראל באולימפיאדות?
שם 

הספורטאי
ענף השנה

הספורט
הישגים במדליות 

ארדכסףזהב

ג'ודו נשים1992יעל ארד

ג'ודו גברים 1992אורן סמדג'ה

גלישה1996גל פרידמן

קיאקים2000מיכאל קלגנוב

גלישה2004גל פרידמן

ג'ודו גברים2004אריק זאבי

גלישה2008שחר צוברי

3

3

3

3

3

3

3

4

Gabriela Insuratelu/shutterstock.com© קייקים
Vberla/shutterstock.com© גלישת גלים
Bokica//shutterstock.com© ריצה למרחקים

באילו ענפי ספורט השתתפה ישראל 
באולימפיאדה?

3 מעובד על פי: אור גראור, “הלפיד האולימפי", מתוך אתר 
/http://www.masa.co.il .האינטרנט מסע אחר
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השאלות

הכינוס הבין–לאומי הגדול לספורט נקרא אולימפיאדה. מדוע הוא נקרא כך?  .1
 

באילו קטעים מבין הקטעים שקראתם אפשר למצוא תשובות לשאלות שלפניכם?  .2
סמנו 3 במקום המתאים בטבלה.  

התשובה נמצאת בקטע מספר שאלה 

  1  2  3  4  5  6

 3 3 3דוגמה: באילו מדליות אפשר לזכות באולימפיאדה?

כיצד נוהגים לפתוח את כינוס האולימפיאדה?

איזה כינוס ספורט נערך אחרי כל אולימפיאדה רגילה?

היכן  נערכה האולימפיאדה בשנת 2008?

מהם ענפי הספורט שבהם הגיעו ספורטאי ישראל להישגים רבים באולימפיאדה?  .3
 .2    .1  

ֵמרֹוץ הלפיד מעורר אווירה של התרגשות והתלהבות בקרב אנשים שצופים בו.   .4
העתיקו מקטע מספר 3 )מיומנו של ישראלי בסין( שתי דוגמאות לאווירה זו.   

 .1  

 .2  

לפי הקטעים שקראתם, מטרתם העיקרית של המשחקים האולימפיים היא:  .5
להזמין ספורטאים להתחרות במקומות שונים בעולם א.   
לעודד את בני האדם להגיע להישגים גבוהים בספורט ב.   

למשוך תיירים לצפות בֵמרֹוץ הלפיד האולימפי ג.    
לבחור ענף ספורט האהוב על ספורטאים בעולם ד.   

מדוע לדעתכם חשוב לקיים את אולימפיאדת הנָכים?  .6
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בעקבות תחרות ספורט שנערכה בין בתי הספר בעיר אמר נדב: "אני חושב שיש   .7
דרכים רבות להשתפר. לא תמיד צריך תחרות ולא תמיד צריך לדעת מי ניצח". 

האם אתם מסכימים עם דברי נדב? כתבו את דעתכם ונמקו אותה.  

 

 

 

 

חלק מהכותרות של הקטעים כתובות כשאלות, כדי:  .8
לבדוק אם המידע בקטעים מדויק א.   

כדי שהקוראים יכתבו תשובות לשאלות ב.   
לעורר ענין וסקרנות אצל הקוראים ג.    

לשאול את הקוראים מה דעתם בנושא ד.   

בקטע מספר 1 מוזכר הביטוי הישגים קבוצתיים.  .9
איזה משפט מבין המשפטים שלפניכם מתאר הישגים קבוצתיים?  

גל פרידמן זכה במדליית זהב בגלישה בשנת 2004. א.   
נבחרת הנָכים של ישראל בכדורסל זכתה במדליית זהב. ב.   

יעל ארד זכתה במדליית ארד באולימפיאדה בשנת 1992. ג.   
החייל היווני רץ מהעיר מרתון שביוון כדי לדווח על ניצחון היוונים. ד.   

למילה גלישה פירושים שונים.  .10
באיזה משפט מבין המשפטים שלפניכם המשמעות של המילה גלישה מתאימה   

לאיור המופיע בקטע מספר 5?
משה הסקרן אוהב לגלוש באינטרנט )במרשתת(. א.   

ב. הדיון בכיתה התחיל לגלוש לוויכוח סוער בין התלמידים.  

אמא שכחה לסגור את הברז, והמים החלו לגלוש החוצה. ג.   
ביום קר וסוער יצא רון לגלוש בים. ד.   

לאיזו מילה מתאים לצרף את הפועל להצית?  .11
  ריצה       אש       מדלייה       אור

ּבִכְִתיבְַתכֶם ַהְקּפִידּו
על הניסּוח, עַל ִסיָמני 
הּפיסּוק, עַל ּכְִתיב נָכון

וְעַל ּכְַתב יָד ּבָרּור

ב ה צ ל ח ה ! 


