
נשים בספורט בישראל

מעמדו של ספורט הנשים בישראל

מעמד האישה בספורט משקף היטב את .
. מעמדה של האישה בחברה



מעמדה של האישה בחברה

–מאז הקמת המדינה הנשים והגברים עסקו באותם תחומים •
ל  "נשים נלחמו בארגוני מחתרת ועד היום הן משרתות בצה

.הדרכה ולוחמה מבצעית, ומשמשות בתפקידי פיקוד

לעומת זאת בשוק העבודה הקיים הנשים פונות למקצועות  
"  נשיים"

אמנם . ובמשפחה עדיין קיימת הבחנה בין תפקידי שני המינים
אך עדיין הספורט  , יותר ויותר נשים משתתפות בספורט תחרותי

.מאבק כוחני ורצון להביס את היריב, משקף תרבות גברית

ההזדמנויות לנשים במגוון שיויוןמאז קום המדינה בולט אי •
תחומי הספורט



אי שוויון ההזדמנויות לנשים בולט במגוון תחומי הספורט

????מה הסיבות  

אם  . מימון מצומצם גורם לירידה בהישגים ולפחות עניין בקרב הציבור•

להגביר , לקבל יותר כסף, יגדל התקציב הספורטאיות יוכלו לשפר הישגים

.תהיה יותר חשיפה תקשורתית ויותר תמורה לנותני החסויות, מוטיבציה

ייצוג נשים מזערי במוסדות הספורט ; אפליית נבחרת הסייף: דוגמאות•

בהנהלת הועד  ; (העומד בראשן הוא גבר, למרות שנשים הן הרוב)הישראלי 

.גברים30–האולימפי יש אישה אחת ו 

מעמדו של ספורט הנשים במדינת ישראל



?הבדלים בין המינים ? מגדרית אפלייה? אי שוויוניות 

הקריירה של הספורטאית קצרה יותר ולא תמיד בעלת תגמולים •

.מקצועיים

25%שיעור הנשים העוסקות בספורט •

למרות הישגים שלפעמים עולים על הישגי הגברים הרי שנשים  •

.סובלות מקיפוח תקציבי וייצוגי בוועדות ובמוסדות השונים

.ייצוג הנשים בוועד האולימפי ובאיגודים השונים הינו מזערי•

.מימון מצומצם גורם לירידה בהישג•

.חשיפה מועטה באמצעי התקשורת•

.שדרניות רדיו וטלוויזיה ברשתות השידור במיעוט•



.1985-הוקמה ב,שיםנדורסלכקידוםל= ן.כ.לעמותת 

הוגשה עתירה  . 12-קיפוח נבחרת הנשים בכדורסל במשחקי המכבייה ה–הרקע להקמתה 

העפלת הנבחרת  –להמשיך ולפעול עד להישג הדגול ן.כ.ללבית המשפט ואפשרו לעמותת 

.  למשחקי גמר אליפות אירופה לנבחרות

.שיתוף שתי שחקניות זרות –להשוות את תקנון הגברים לנשים -הישג נוסף 

כמו כן העמותה פועלת למען הגברת החשיפה התקשורתית של הספורט הנשים וחיזוק מעמד  

.   ספורט הנשים

–התאחדות הספורט לבתי הספר

לטפח את התשתית האנושית של הספורט בארץ  -ומטרתה90-הוקמה באמצע שנות ה

.  י ארגון אליפויות בתי הספר בהשתתפות אלפי תלמידים ותלמידות"ע

:  מטרות המשנה

,  התלמידים ' התלמידות העוסקות בספורט למס' השוואה של מס▪

,  בגיל זה קל לעצב עמדות. להתחיל בעיסוק ספורטיבי7-12דגש על עידוד ילדות בגילאי ▪

,ליצור הרגלים

הכשרה עתודה ניהולית של נשים מיומנות שיהיו ראויות  . לפתח תחומי עיסוק ספורטיבי▪

.      למלא תפקידים בכירים בספורט הישראלי

השפעה על עמדותיהן של מנהלות בתי הספר כדי שתגובתן תהיה חיובית לטיפוח קבוצות  ▪

.ספורט

:הגופים שתרמו לקידום ספורט הנשים



המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט-אתנה 

.לאחר החלטת ממשלה, 2005שהוקמה בחודש מרץמועצה ציבורית 

פיתוח תרבות ספורט בישראל בדרך אשר תבטיח את השתתפותן המלאה               "מטרת המועצה היא 

".הספורטבכל תחומי ילדות נערות ונשים של 

:מטרות

לפעול לקידום מדיניות לפיתוח ספורט הנשים בישראל▪

שנתיות ליצירת תשתית רחבה לפעילות ספורט נשים וקידום-לגבש תוכניות פעולה רב▪

ספורט הישגי

לגבש המלצות לפיתוח מנהיגות לספורט הנשים בישראל▪

.לפעול לשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים▪

:הגופים שתרמו לקידום ספורט הנשים

http://he.wikipedia.org/wiki/2005


1998מחקר של בר אלי שפיגל ויערון  

אך  ,חלה עלייה בייצוג הנשים הישראליות במשחקים האולימפיים ❖

.עדיין יש תת ייצוג

קיים פער גדול ויציב לרעת הנשים לעומת הגברים במשחקים  ❖

.  מקומות של גברים4.5האולימפיים יש אישה אחת על כל 

יש  –קיים פער קטן אך יציב לרעת הנשים לעומת הגברים במכביות ❖

.מקומות לגברים3אישה אחת על כל 



........מנתוני רשות הספורט

2014יולי 

ספורטאים פעילים בישראל82,322רק 

נשים16,058מתוכם רק 

צמח , ענף ההתעמלות האמנותית

ספורטאיות  552-בתוך שנה אחת ב

גידול של )1,497ועומד כיום על 

והוא הענף התשיעי בגודלו  -( 58%

בישראל צריך לזכור שיש בו רק נשים 

.פעילות



קבוצות נשים במשחקי כדור

.נשיםלכדורגלישראלימועדון-ן"מילמועדוןהוקם1970בשנת•

גןרמת,חיפה,ציונהנס,ברחובות)-כךבעקבותקמונוספותקבוצות•

רקונותרההתפקרוופיננסיםארגונייםקשייםבשלאך(תקווהופתח

.ן"מיל

.1998-בנשיםליגתנפתחההענףלקידוםתוכניתאישורלאחר•

.השבועבאמצעהמתמודדותקבוצות12בליגה•



:ענפים קבוצתיים נוספים

o1950-היםואגןאירופה"שנקראהאירופהיבשתבאליפות,בודפשט

.הראשונהבפעםבכדורסלישראלנבחרתהופיעה-"התיכון

oאירופהבאליפותשמינימקוםהשיגה1967-ב-בכדורעףנשיםנבחרת.

,המאמןשלעזיבתובשלהקבוצהפעילותהופסקהזההישגלאחרמיד

.זלינגראריה,עולמישםלושקנה

oישהיוםועדמאז.1963בשנתפעילותההתחילה-בכדורידנשיםנבחרת

משחקים9-כרקקיימההישראליתהנבחרת,הקבוצותבמספרירידה

.הישגיםללא-המדינהקוםמאזלאומייםבין

o1991-אליפותשלהגמרלשלבבכדורסלהנשיםנבחרתהעפילה

.השמינילמקוםוהגיעה-בישראלשנערכה-אירופה



:ספורטאיות עיבריות בתקופת היישוב•

רעייתו של השומר  )הצטיינות האישה הראשונה בתחרות ציפורה זייד -1912•

.השתתפה בתחרויות רכיבה. חברת אירגון השומר-(הנודע אלכסנדר זייד

אשר נתנו ( אוסטריה, מפולין)עלו לישראל מספר ספורטאיות 30-בשנות ה•

.תנופה בולטת לספורט הנשי

ספורטאיות מארץ ישראל 12שיגרה הסתדרות מכבי משלחת של 1934בשנת •

עצם ההופעה הייתה חשובה כי הגעתה  -למשחקים בינלאומיים שנערכו בלונדון

לאומי וציון דרך הסטורי בהתפתחות  -של נבחרת מישראל הייתה אירוע תעמולתי

.  הספורט היישובי

באתלטיקה ובכדורסל רעיה , עליזה וירץ-הצטרפה שחיינית בולטת 40-בשנות ה•

אך השתתפותה נמנעה  1948בלונדון צריכה להשתתף באולימפיאדה . ברונשטיין

.מטעמים פוליטיים

ספורטאיות ישראליות



:ספורטאיות שבלטו בתוך הענפים הקבוצתיים

כדורסל

דריגורענת▪

מזרחילימור▪

.הזמניםבכלבישראלהטובההכדורסלכשחקניתנחשבת

14-ולאליפותתארי16-לשותפהוהייתהנקודות20,000-כקלעה

הנשיםהנבחרתקפטןוהייתהבצרפתבקבוצותשיחקה.מדינהגביעי

.1994-בפרשה!(משחקים79)הלאומית

,אביב-בתלהתקווהבשכונתגדלה-רמלהבאליצורחיילעשתה

שחקה,ב"בארהמרילנדאוניברסיטתשלהכדורסללנבחרתהתקבלה

.ובאיסלנדבה



ספורטאיות ישראל בענפים האישיים
אסתר רוט שחמורוב 

קצריםלמרחקיםאצנית,אתלטית.1952,אביבבתלנולדה
.לרוחקוקופצת

משוכות'מ100)-זהבמדליות2-ב1970בבנקוקזכתה✓
.למרחקבקפיצהכסףומדליית,(חמשוקרב

קצרותבריצותזהבמדליות3-בזכתהמכןלאחרשנים✓
.בטהרןאסיהבמשחקי

היבשתושיאנית1971בבאסיההשנהלספורטאיתנבחרה✓
.ומשוכותקצרותבריצות

והראשונההיחידההספורטאיתהייתה1976וב1972-ב✓
במשחקיםהגמרבשלבישראלאתלייצגשזכתה

.(72במונטריאולשישימקום).האולימפים
'מ100ו'מ200-ו100בריצותישראלבשיאיהחזיקה✓

.2002מאיעדמשוכות
לזירהשחזרהעלהאולימפיהמסדרבאותזכתה✓

שפיראעמיצורמאמנהרצחלאחרשנים4האולימפית
.ישראלפרסאתקיבלה-1999בשנת.1972-במינכן

.הישראליהאולימפיבוועדחברההיאכיום

https://www.youtube.com/watch?v=qC3A98wEDro


ספורטאיות ישראל בענפים האישיים
יעל ארד

מגיללהתאמןהתחילה.אביבבתל,1961,במאי17בנולדה

8.

במדליהשזכתההראשונההישראליתהייתה✓

.אולימפית

זכתה1992-ב,אירופהבאליפויותרבותבמדליותזכתה✓

שנערכוהאולימפיםבמשחקיםכסףבמדליית

לצרפתייההתחרותבגמרשהפסידהלאחר,בברצלונה

.פלוריקתרין

ובמדלייתאירופהבאליפותזהבבמדלייתזכתה1993-ב✓

.העולםבאליפותכסף

.בישראלהאולימפיבוועדחברההיאכיום✓

יעל ארד מדליה אולימפית.


היא גולשת  ( 1984במרץ 25-נולדה ב)קורזיץ ( ֵאל-ִלי)לי ✓

רוח ישראלית שזכתה בהישגים

השתתפה קורזיץ באליפות  , 19כשהיא בת , 2003בשנת ✓

שנערכה בקדיס  , העולם בגלישת רוח בדגם מיסטרל

שבספרד

זכתה במדליית הזהב באליפות העולם  2011בדצמבר ✓

והייתה לספורטאית  , אוסטרליה', שנערכה בפרת

הישראלית הראשונה שזכתה בשתי אליפויות עולם  

בענפים אולימפיים

זכתה בפעם השלישית במדליית זהב 2012במרץ ✓

.ספרד, באליפות העולם שנערכה בקדיס

.'זכתה במדליית ארד בגביע העולם בווימות2012ביוני ✓

סיימה קורזיץ במקום  ( 2012)באולימפיאדת לונדון ✓

.  השישי

זכתה בפעם הרביעית והשלישית ברציפות  2013במרץ ✓

.במדליית הזהב באליפות העולם שנערכה בברזיל

ספורטאיות ישראל בענפים האישיים
קורזיץלי 

https://www.youtube.com/watch?v=I5e_UtnjyMg


ספורטאיות נוספות שהישגיהן ראויים לציון

(1954-במנילהאסיהבמשחקיזהב)לגובהקופצת-קרביצקי-קראוסאהובה.

1966אצנית-מרכוס-טרנרדבורה.

(16בגיל'מ1.68)1973-1974-לגובהקופצת-'אברמוביץאורית

(אטלנטה)1996ו,(ברצלונה)1992,לס'אנגלוס-1984-סייפת-צוקרמןחתואללידיה.

2000-בסידני4מקום.470-השייטותצמד-קדמיושניפבריקנטענת.

3).2000סידני-הנכיםשלהאולימפיםבמשחקיםמצטיינתשחיינית-לייבוביץקרן

!(עולמייםשיאים3-וזהבמדליות



מאמנות בכירות בספורט
מלחמתימיטרום-בהונגריהכמתעמלתהקריירהאתהחלה(אגי)-קלטיאגנס

2-וכסף3,אולימפיותזהבמדליות5-בזכתההונגריהכנציגת.השנייההעולם

ארצהשעלתהלאחר.(1956)ובמלבורן(1952)בהלסינקי-ארד

ובהכשרתעשוריםשניבמשךהנשיםנבחרתבאימוןעסקה

.בהתעמלותמחוננותספורטאיותובטיפוחוינגייטבמכללתגופנילחינוךמורים

ביותרהטובותשולחןטניסמשחקניותאחת-בוקרשטילידת-רוזיאנוליקה'אנג

לארץכשעלתה.לאומיותביןבתחרויותרומניהנציגתהייתה.הזמניםבכלבעולם

הפועלומשחקיהמכבייהאלופתובתואר1960-1962בשניםהמדינהבאליפותזכתה

.שולחןבטניסהגבריםנבחרתלמאמנתמונתה1961בשנת

לתפקידמונתה,לשעברישראלנבחרתכדורסלנית-אוסטפלדאורנה

.מרשימיםלהישגיםאותןוהצעידההשרוןרמת.ס.אקבוצתמאמנת



הכלכליים והחברתיים  בעשור האחרון השינויים 

וכניסתן של נשים למעגל התעסוקה ככלל הביאו  

גם הם לשינויים בהתייחסות של נשים כלפי 

הספורט

הוקמו כמה ועדות ממשלתיות וכולן 1993-1998במהלך השנים 

:המליצו

.לתת עדיפות לספורט בנות בבתי הספר. א

חלוקה שוויונית לנשים ולגברים של המועצה להסדר הימורים . ב

.בספורט

שיש להשוות  : קבע1996עם כל זאת נמשך אי השוויון ודוח הוועדה ב

,  לחזק פעילות של ילדות ונערות, לחלק משאבים ללא אפליה, תקנונים

.להקפיד על ייצוג הולם לנשים בהנהלת ארגוני הספורט

הקים יהושע דקל יחידה מיוחדת לשם הגשמת המטרות  1994בשנת 

.אך עדיין ספורט הנשים מצוי בראשית הדרך הארוכה לשינויהללו 



, ענף ההתעמלות האמנותית

גידול 1,497עומד כיום על 

רק נשים 58%של 

לינוי אשרם היא מתעמלת 

סגנית  , אמנותית ישראלית

,  2018אלופת העולם לשנת 

בעלת חמש מדליות  

מהן שתיים  , מאליפויות העולם

כסף ושלוש ארד



הביאה גאווה  ( 27)רבי'ירדן גודוקא'הג

גדולה לכל מדינת ישראל  

במדליית הארד באולימפיאדת  זכתהכש

,2016ריו 

-קרן אור ליבוביץ 

,  פאראלימפיתואלופהישראליתשחייניתהיא

.מדליות זהב4מדליות בהן 7בעלת 

תרמה רבות להעלאת המודעות הציבורית  

ספורט הנכיםל

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4839698,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98_%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D


שאלות מבגרות
לספורטאיות בישראל ייצוג בענפים אישיים וקבוצתיים. 1

(.נק6.)תאר ספורטאית אחת ומאמנת שקידמו את ספורט הנשים בישראל. א

(נק8)? תאר את מעמדו של ספורט הנשים בישראל. ב

?ציין אחת ממטרות התאחדות ספורט לבתי הספר לקידום ספורט הנשים.  א.2

?מה היה תרומתה לשינוי ספורט נשים בישראל?ן.כ.למהי אגודת הספורט . ב

הסבר מדוע מספר הנשים המייצגות את ישראל בענפי ספורט תחרותי  קטן  . א. 3

?ביחס למספר הגברים באותו ענף זהה

הסבר מדוע מספר הנשים המייצגות את ישראל במשחקים האולימפיים קטן  . ב

?ממספר הגברים לעומת משחקי המכבייה בהם מספר הנשים גדול ממספר הגברים

תאר את פעילותיו של כל , ציין שני ארגונים שקידמו את ספורט הנשים בישראל. א. 4

?אחת מהארגונים והסבר כיצד הוא תרם לקידום ספורט נשים

?ציין את ההישג שלה? באיזה ענף התחרתה קרן ליבוביץ. ב


