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גופניחינוך
ל"יח 5לבגרותמוגברמקצוע

בישראלהנשיםספורט– 'אחלק

סאלםכהןמירב :המורהשם



היוםנלמדמה

היישובבתקופתהנשיםספורט•

ישראלבמדינתהנשיםספורט•

אישייםבענפיםבולטותספורטאיות•

קבוצתייםבענפיםבולטותספורטאיות•

בכירותמאמנות•



היישובבתקופתישראלבארץהנשיםספורט

.הגוףלתרבותחשיבותייחסהלאהיהודיתהמסורת•
במערבבעיקרהייתההיהודיהספורטהתעוררות•

.שםשהיוההתעמלותמתנועותוהושפעהאירופה
הייתהאירופהממזרחשהגיעההיישובהנהגתמנגד•

.ספורטיביתזיקהחסרת
.בספורטהנשיםגםומכךנמוךבדרגהיההספורט•



.ובטחוניתכלכליתקשיםבארץהחיים

לשמירהיוצאותהן:העשייהלמלאכתשותפותנשים
וכךויוצרותפעילותהן,אויביםנגדומגנותנשקעם

.לגבריםשווהלמעמדזוכות

לעבודמפסיקההאישההחלוציותתקופתבחלוף
.ובמשפחהבביתלהתמקדומתחילהבשדה



היישובבתקופתעבריותספורטאיות

.רכיבהבתחרותהשתתפה"השומר"חברת:זיידציפורה•

בהדיפתששיאהואתלטיתכדורסלנית:שמוקלרלויןסוניה•
.שנה22נשברלאברזלכדור

.אתלטית:ליכטבלויברזוןפרידה•

.1943הכנרתבצליחתניצחה,שחיינית:וירץעליזה•

.וכדורסלאתלטיקה:ברונשטייןרעיה•



ישראלבמדינתבספורטהנשיםהישגי

המוסדותלפעולהמשיכוהמדינההקמתלאחר

.היישובמתקופת

בהקצאת ,הנשיםבייצוגשויוןאיןשניםבמשך

.תשתיותובפיתוחמשאבים

הנשיםספורטבהתפתחותעיכוב



אישייםבענפיםספורטאיות

בענפיםבעיקרמתחרותהספורטאיותהמדינההקמתמיום•
.האישיים

.נשיםשלהםהאישיבספורטהבולטיםמההישגיםגדולחלק•

-ביןלתחרויותלהגיעיוכלובהםבענפיםלהשתתףמעדיפותנשים•
.לאומיות

שללקצבבמקבילשמתפתחיםענפים-ודו'וגטניס ,אתלטיקה•
.הגבריםספורט

שלהקצבאתלהדביקמצליחלאהנשיםשלהקבוצתיהספורט)
(.הגבריםספורט



שחמורוברוטאסתר

.לרוחקוקופצתקצריםלמרחקיםאצנית ,אתלטית
-ו1972בשנים• והראשונההיחידההספורטאיתהייתה1976

.האולימפייםבמשחקיםהגמרבשלבישראלאתלייצגשזכתה
משוכות'מ100ו'מ200-ו100בריצותישראלבשיאיהחזיקה•

.2002מאיעד
האולימפיתלזירהשחזרהעלהאולימפיהמסדרבאותזכתה•

.1972-במינכןשפיראעמיצורמאמנהרצחלאחרשנים4
.ישראלפרסאתקיבלה-1999בשנת•
.הישראליהאולימפיבוועדחברההיאכיום•



ארדיעל

זכתה 1992בשנת .אירופהבאליפויותרבותבמדליותזכתה•
בברצלונהשנערכוהאולימפייםבמשחקיםכסףבמדליית

.אולימפיתבמדליהשזכתההראשונהלישראליתוהיתה

באליפותזהבבמדלייתזכתה 1993בשנת•
.העולםבאליפותכסףובמדלייתאירופה

בישראלהאולימפיבוועדחברההיאכיום•
.ודו'הגבתחוםבכירהמאמנתומשמשת

https://www.youtube.com/watch?v=yARYTjtet6w&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=yARYTjtet6w&t=29s


קורזיץלי

 .ישראליתרוחגולשת
 .2013 ,2012 ,2011 ,2003בשנתהעולםבאליפותזכתה

.השישילמקוםהגיעה 2012בלונדוןהאולימפייםבמשחקים
https://www.youtube.com/watch?v=1kzyK3ILw40&t=9s

רבי'גירדן

בשנתהעולםבאליפותזכתה .ג"ק 63במשקלמתחרה .ודאית'ג
ובסגנות 2014בשנתהעולםאליפותבסגנות ,2013

במשחקיםארדבמדלייתזכתה 2016ב .2013באירופהאליפות
.האולימפיים

https://www.youtube.com/watch?v=1kzyK3ILw40&t=9s


אישייםבענפיםנוספותספורטאיות

.(1954-במנילהאסיהבמשחקיזהב)לגובהקופצת-קראוסאהובה★

.אצנית-מרכוס-טרנרדבורה★

.לגובהקופצת-'אברמוביץאורית★

 ,(ברצלונה)1992 ,(לס'אנגלוס)1984 ,סייפת-צוקרמןחתואללידיה★

.(אטלנטה)1996

.וארוכיםבינונייםלמרחקיםרצה-שזיפיחנה★

 2000 ,הפראלימפייםבמשחקיםמצטיינתשחיינית-לייבוביץקרן★

(!עולמייםשיאים 3-וזהבמדליות 3)                                        .(סידני)



אומנותיתהתעמלות

!!מצוייניםהישגיםצברהענף

-ריבקיןנטע
במשחקיםפעמיםשלושהשתתפה

.זהבענףהאולימפיים

-אשרםלינוי
עםהמפהעלישראלאתהעלתה
.רבותוזכיותמצוייניםהישגים



קבוצתייםבענפיםספורטאיות

כדורסל

היבשתבאליפותהנבחרתמשתתפת1950ב
.השמינילמקוםומגיעהבבודפשט
.בתחוםלהישגיםלהגיעמצליחותקבוצות

:ל"בחוגםששיחקובולטותכדורסלניותארבע
.כהןולירוןדורוןשי ,מזרחילימור,דרייגורענת



כדורעף

השיגהבכדורעףהנשיםנבחרת

הגבוההמקוםאת 1967בשנת

שללאומיתנבחרתשלביותר

.אירופהבאליפות 8מקום ,ישראל



האימוןבתחוםספורטאיות

קלטיאגנס

טרוםבהונגריהכמתעמלתהקריירהאתהחלה ,100בת•
 .השנייההעולםמלחמתימי

 ,אולימפיותזהבמדליות 5-בזכתההונגריהכנציגת•
.(1956)ובמלבורן (1952)בהלסינקי-ארד 2-וכסף 3

 ,עשוריםשניבמשךהנשיםנבחרתבאימוןעסקהארצהשעלתהלאחר•
ספורטאיותוטיפחהוינגייטבמכוןגופנילחינוךמוריםבהכשרתעמלה

.בהתעמלותמחוננות



רוזינוליקה'אנג

בכלבעולםביותרהטובותהשולחןטניסמשחקניותאחת-בוקרשטילידת
 .לאומיותביןבתחרויותרומניהנציגתהייתה .הזמנים

 1960-1962בשניםהמדינהבאליפותזכתהלארץכשעלתה
.הפועלומשחקיהמכבייהאלופתובתואר

 .שולחןבטניסהגבריםנבחרתלמאמנתמונתה 1961בשנת

 .הגבריםבליגתשיחקהמתאימותביריבותמחסורמפאת



חשיבהשאלות

שלהצלחותיהןלמרותמאחורנותרעדייןהנשיםספורטמדוע

?מישראלהספורטאיות
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ל"יח 5לבגרותמוגברמקצוע
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  ?היוםנלמדמה

ישראלבמדינתהנשיםספורטשלמעמדו•

זואפלייהלתקןוניסיונותהנשיםאפליית•

התקשורתבאמצעינשיםספורט•

לעתידמגמות•



!!מצבתמונת

:תחומיםבכמהמתבטאתבספורטנשיםשלהאפלייה

תקציביםחקיקה

ייצוג
בעמדות
מפתח

השתתפות
בספורטהנשים
ההישגי



חקיקה

.מזעריבישראלהספורטבמוסדותהנשיםייצוג1.

.מיעוטמהוותהנשיםג"חנמוריארגוןשלהמרכזייםבמוסדות2.

ממשלתיותועדותכמהמוקמות1993-1998בשנים
לאאלהוועדותהמלצותמרביתאךהמצבלבחינתוציבוריות

.יושמו



הנשיםספורטלקידוםשתרמוהגופים

ספרלבתיהספורטהתאחדות

. 1994בשנתהוקמה•
.החינוךבמערכתגופניתופעילותספורטתשתיותפיתוח•
.בספורטועיסוקפנאיהרגלי ,ספורטתרבותפיתוח•
.(לצמיחההוביל)השניםבמהלךקודמושלאספורטענפיפיתוח•

בולייצרשקלגיל ,וידידותיתמוכרת ,בטוחהסביבה :ספרבבתיספורט
.ספורטיביעיסוקתחומיולפתחעמדות



בספורטנשיםלקידוםהעמותה

.תקשורתיובסיקורבתשתיות ,בייצוג ,בתקציביםוגבריםנשיםביןשוויוןיצירת

הולםייצוג " :הספורטחוקתיקון-2003
."בישראלהספורטבארגוניהמיניםשנילבני



בספורטנשיםקידוםלענייןמייעצתוועדה

.בספורטנשיםלקידוםתשתיותליצירתדרכים•
.ואישהנערה ,ילדהלכלשווההזדמנות•
.הפעילותוהשופטותהמאמנות ,הספורטאיותמספרהגדלת•
.בחינוךהשקעה•
.בספורטנשיםמנהיגותפיתוח•
.טווחארוכותתוכניותיצירת ,מודעותהגברת•
.תקציביםמתן•



נשיםבספורטלאומיתתכנית

ההימוריםלהסדרהמועצהמכספישקליםמיליון 80הוקצו 2005בשנת•
.חדשהלדרךהנשיםספורטאתלהצעידבמטרהבספורט

.רחבההישגיתתשתיתטיפוח•

.לאומית-הביןבזירהההישגיםהעלאת•

.הנשיםספורטלחשיבותבאשרחברתיותעמדותשינוי•



בספורטונשיםנערותלקידוםהציבוריתהמועצה-אתנה
2005.

השתתפותןאתתבטיחאשרבדרךבישראלספורטתרבותפיתוח"
."הספורטתחומיבכלונשיםנערותילדותשלהמלאה

       .ספורטאיותשלתשתיתהקמת
.נשיתמנהיגותיצירת
.החברהשלעמדותשינוי

.תקציביםחלוקת
https://www.youtube.com/watch?v=MqfKVD8OXAI

https://www.youtube.com/watch?v=MqfKVD8OXAI


תקציבים

הרשויות
המקומיות הטוטו

מועצת)
(ההימורים

חסויות
עצמימימוןומפרסמים

ביןבתקצובהפער
עדייןלגבריםנשים
.ומשמעותיגדול



מפתחבעמדותייצוג

.והכסףהכחלמוקדילהגיעמצליחותבודדותנשיםרק•

הנושאיםאחדהואובהתאחדויותבהנהלותהנשיםמיעוט•
מקבליבקרבנשיםשלהולםלייצוגוהאכיפההכאובים
.ממששלשינויהניבהלאההחלטות

נשים 4מכהנותהישראליהאולימפיהוועדבהנהלת•
.חבריו 32מכלל



ההישגיבספורטהנשיםהשתתפות

ואנרגיהזמןלהקדישהצורךבשלבספורטלהתמידקשהלנשים•
.לעבודתןבמקביל ,ולביתלמשפחה

המיניםשנישלמאדגבוההנשירהקיימתהתחרותיבספורט•
.יותרגבוהההנשיםשלזאתאולם

בספורטיותררבותנשיםמשתתפותכיום ,העברלעומת•
.גבריתתרבותמשקפתהתחרותיתהזירהעדייןאךהתחרותי

 17.4%היההפעילותהספורטאיותמספר :2013-מנתוניםפ"ע•
.הספורטענפיבכלהפעיליםהספורטאיםמכלל



:בכדורסלהשתתפות

נשיםאצלביותרהפופולריהקבוצתיהענף•
.הכדורסלהוא

.יחסיתגדולאוהדיםקהל•

.נרחבתתקשורתיתסקירה•

שמגיעותהחוץמשחקניותרבהתרומהיש•
.הליגהרמתאתומעלות

.התקציביםבחלוקתאפליהישנהעדיין•



:בכדורגלהשתתפות

.(נשיםלכדורגלישראלימועדון)ן"מילמועדוןמוקם-1970•
.וזלזולתקצובחוסר-לנשיםהכדורגלליגתמוקמת-1999•

לכדורגלספרבתיכמהפועליםבישראל•
.האחרונותבשניםהבנותכדורגלאתלטפחשהחלו

הנשיםמליגתלחלוטיןכמעטמתעלמתהתקשורת•
.החסותונותניהצופיםגםלכךובהתאם



עממיתפעילות

ספורטימי ,ניווטים ,אופנייםטיולי ,משחים ,מירוצים ,צעדות•
.ועודבחופים ,בפארקיםפעילויות ,עממי

.סים"ובמתנכושרחדרי ,במועדוניםחוגים•

מבצעות (מהגברים 57%ו)מהנשים 52%•
לפחותבשבועפעמייםסדירהגופניתפעילות
.ברציפותדקות 30-מפחותולאהשנהבמשך

ועבודההליכההיאהפופולריתהפעילות•
.הכושרבחדר



התקשורתבאמצעינשיםספורט

עלעולהאינוהנשיםספורטשלהתקשורתיהסיקור•
!!!הספורטאירועיסיקורמכלל 5%-כ

מחשיבותנמוכההנשיהספורטחשיבות•
.הגבריהספורט

.בספורטנשיםשלהדרה•

.המיניםביןהאפליהוחיזוקשוויוןחוסר•



ולכןוכלכלייםמסחרייםמשיקוליםמונעיםהתקשורתאמצעיכל•
שהםבספורטושערורייתיםתוקפנייםאלמנטיםעלהואהדגש
.גבוהמכירהפוטנציאלבעלי

שלהכוללהסיקוראקראישבשבוענמצאשנעשהבמחקר-1997•
 1%עלעמדבארץהעיקרייםהעיתוניםבשלושתהנשיםספורט
.בספורטהסיקורמכל

.קבוצתימאשראישייותרסיקור•

.נשיםומכדורעףנשיםמכדורגלהתעלמות•

.(ומראהיופי)הטניס :בעולםביותרהנסקרהענף•



נשיםבכדורסלהעלליגתשלמהמשחקיםחלק :כדורסל•
.הספורטבערוץמשודרים

מגבירותהיולאומיביןמידהבקנהלנשיםיותררבותהצלחות•
.בתקשורתהחשיפהאתמשמעותית

בהרבהגבוהספורטאיותעבורלהצלחהקריטריוןשנחשבמה•
.מגבריםשמצופהממה

.גבריםי"ענעשההסיקוררוב•

כמוושדרניותנשיםבשילובהתקדמותחלההאחרונותבשנים•
.הספורטבערוצימרכזייםספורטשידוריכיוםהמובילותפריושרוןנבומירי



עתידיותמגמות

בספורטנשיםלקידוםהמסע
ראשוניםצעדיםהיוםעושה

ארגונישלהעיקשומאבקם
חשיבותבעלהואהנשים

ספורטלקידוםמשמעותית
.ארוכהעודהדרךאךהנשים



בשניםאמיתיתלתנופהיזכההנשיםספורטכילקוותיש•
 .הקרובות

ולנשיםלנערות ,לילדותיסייעווהיוזמותהתכניות ,התקציבים•
.מדיניותולקבועבספורטשווהבהזדמנותלזכות

קידוםהמשלבותמיוחדותיוזמותלהוביליסייעוגםהם•
פיתוח ,ונערותילדותשלהעצמיהדימויהעלאת ,בריאות
והטרדהאלימותומניעתיותרשוויונייםחברהערכי ,מצויינות

.בספורטמינית



הפרקלסיכוםשאלות

?הנשיםאפלייתביטוילידיבאהתחומיםבאילו1.

?הנשיםספורטאתולפתחלקדםמנתעלנעשונסיונותאיזה2.

?ההפלייהאתולתקןלעזוריוכלמפתחבעמדותנשיייצוגהאם3.

אתמשמעותיתיעלוהתקשורתאמצעיבולמצבלהגיעניתןכיצד4.
?הנשיםספורטשלהסיקוראחוזי

ספורטמעמדלשינוילהובילשיכולותנוספותדרכיםישנןהאם5.
?הנשים



בשיעורשהשתתפתםתודה



זכותלחוקא27סעיףלפינעשהזהשידורבמהלךביצירותהשימוש
 ,היצירותבאחתהזכויותבעלהינךאם .2007-ח"תשס ,יוצרים

באמצעותזאת ,ביצירהמהשימושלחדולמאיתנולבקשבאפשרותך
rights@education.gov.ilל"לדואפנייה

זכויותבעליואיתוריוצריםבזכויותמוגנותביצירותשימושנוהל


