
לאומיתשידוריםמערכת



גופניחינוך
ל"יח 5לבגרותמוגברמקצוע

ובנצרותבאסלאםורטספה- 'אחלק

אורמיכל  :המורהשם



היוםנלמדמה

גופנילחינוךהאסלאםדתשלהיחס*
המותריםהמשחקיםמהם*
האסוריםהמשחקיםמהם*
גופניחינוךלעידודהסיבות*

הערביםאצלילדיםמשחקי*
הגוףבריאותעללשמורהאסלאםמצווהכיצד*

השוודיתלהתעמלותהאסלאמיתהתפילהביןהקשר*



הכעבה
( הקדושההאבן ) 

במכהשנמצאת
הסעודיתערב



הגוףלביןוהרוחהנפשביןאיזוןכוללמושלםחייםאורח

שהמוסלמיכפי
דתיבפולחןחייב

הרוחלהזנת כך ,
לשמורמצווההוא
בריאותועל

.הגופנית



 :לבשימוהורים

גוףשלבעורקיו
בריאדםזורםחסון
וחיוניותכוחמלא

עומדלאחולניגוף
קשהבעבודה



חייםלשמחתלגרוםכדיובידורנופשעודדהאסלאם

אתשמחו"
שעותלבבכם

משוםשעותעל
יכולהעצובשהלב

"להתעוור



 !בחיציםלמטרהקליעה
 .בשעשועיםהטובההיא

לאדםמשולהקליעהאתשמזניחמי
.האלחסדאתלקבלשסירב

מאללהביקשמוחמדהנביא *
אבןסעד :יהיההמצטייןשהקולע

וקאסאבו

התמידאלשאפעיהאמאםגם *
שכמעטעדבקליעההרבהכךכל

.בשפעתחלה

לקלועיכלונשיםגם*



היאבקותסייףמירוצים
התחרהמוחמדהנביא

לשמחכדיעאאישהאשתועם
למאמיניודוגמהולשמשאותה

אזרחיאתעודד ,מוחמדהנביא
.בסיוףאתיופיהלעסוק

משחקראתהעאאישהאשתו

.שהיה אלוףרוכאנההסיפור של 
פעמים  3הנביא ניצח אותו 

התאסלאםבהיאבקות ולכן הוא 



סוסיםמרוצי

הגאהלייהערבייאצלידועמשחק
תארנקראהמנצח

הסוסיםבשמותכונוהתחרותימי
המנצחים

עלהימרודוביאןושבטעבסשבט
ופרצהואלגבראדאחסהסוסים

מלחמהבינהם



עליהםלרכובכדינבראווחמורפרדסוס



התחרותצורת

אחתכלסוסים 10בנותקבוצות•
אלחלבה-נקראתהזירה•
אלסאבק-נקראהזוכה•
אלמוסלי-נקראשנימקום•
אלפיסקל-נקראהאחרון•
סוסיםאלףארבעתעםהיהביותרהגדולהמירוץ•
ועבסאיםאומאיםבתקופתנפוץהיה•



שחייה

זכרבושאיןדברכל"
כשעשוענחשבאלוהים
אתהמשכיחמזוהם

:מלבדהאלוהים
מטרות 2ביןהליכה

סוסיםעללרכובחינוך
משפחהבניליטוף
"שחייה

האשעלבשרסירעםשוחיםהיו*



הצייד

פרנסהמקור*
וחוויהתענוגמקור*
לאנשיריצהאימוןמשמש*

הצבא
אבירותשללערכיםמחנך*

בקשתלקלועמכשיר
  ,וחיצים

ורמחיםחרבות
הכעסיצרעללהתגברמרגיל*
עיכולמווסת*
שלווהמעניק*

העלייהבזמןלצודאסור
למכה

הנביאלקברוהעלייה



אלאכרההפולומשחק
טניס-טובטאבסוסגביעלרכיבהי"עבכדורמשחק

ריד'ואלגאלבכה
סוסעלרכובפרש
חרבובידו



באסלאםאסוריםמשחקים

בחיותחיציםקליעת
בהמותביןמשחקים

שווריםמלחמת

כמינחשבאליםמשחק
יקוללהואחיהנפששהרג



באסלאםהגופניהחינוך



:ג"חנלהעניקוהמחנכיםההוריםאתמעודדשהאסלאםלכךהסיבות

העצלות ,והתעמלותבתנועה ,בהליכההמתאמניםילדים .1
.מהםמתרחקת

.בביהסללמודיתחיל 6ומגילהרבהוישחקיאכל ,ינוחקודם ,קםכשהילד .2
יש ,השכלכשייחלשופיקחזריזהשכלעודכלללמודחשוב .3

.צלולהלחשיבהבשלאינועכורשכל .למשחקלפנות
לשחקלא .הלמידהמעוללנוחכדייפיםמשחקיםלשחקיש .4

.ומעייפיםקשיםמשחקים
.הגוףבריאותעלשומרתהתעמלות .5
.נפשיתאופיזיתבעיהלויששקטילד .צלולזיכרוןזריזילד .6
.גבוהאישיערךעלמראהלמשחקיםאהבה .7



:ילדיםמשחקי
הרכבתומשחקכדור ,מסיכות ,מחבואים ,מעץבובות

כדור

מסיכות

מחבואים

רכבת



 :נוספיםילדיםמשחקי

חישוקים•
התעמלות•
הסולטןכיסא•
הסיניתהעמידה•
מלוחים•
מטאטאמקלותעלרכיבה•
אחתרגלעלקפיצה-קלאס•
 "חדשחמור"כמו- (ואלדביחאלדבאח)קפיצה•



באסלאםהגוףבריאות
"לגופךחייבאתה"

בהגזמהלאכוללא*
נאותמשקלעללשמור*
ממחלותלהישמר*
השריריםאתלחזק*



 ,רגלים :לרחוץלשכוחלא*
.ושיערפנים  ,אוזניים ,ידיים

לצחצחלגרגר*
שיניים

ציפורנייםלקצוץ*
מיותרשיערלהוריד*

ביוםפעמים5



חזירלאכולאסור

דםלשתותאסור
ייןלשתותאסור

מנגיחהשמתהאוומתהשנפלהנבלהלאכולאסור



הגוףליציבותדתיספורטמעיןהיאהתפילה

להתפללחובה
פעמיםחמש
ביום



שוודיתהתעמלותוביןבינהוהקשרבתפילההתנועות

---למעלהכתפייםוסיבוביידייםבהרמתמתחילההתפילה*
.החזהאתמרחיבזהכיבשבדיהמומלץתרגיל

ידייםומניחלפניםמתכופף (והרחוםהרחמןאללהבשם)הפאתיחהוקריאתידייםהרמתאחרי*
השבדיתהאסכולהלפיזומעמידהתועלתמפיקהגוף------הברכייםעל

התכווצותמונעת–ברכייםכפיפת :הגוףמערכותלכלמועילההסגידהלפניםמוטהגוף*
אתמהדקת ,העיכולולמערכתלקיבהמועילהאדמהעלהמצחוהנחתגוכפיפת .שרירים
.למקוםהרחם

.שצריךכמושלמהלאשהתנועה–מתפילתושגונבמיהוארעאדם*
השינהולפניהשקיעהאחרי ,שקיעהלפני ,בצהריים ,השמשזריחתלפני :התפילהזמני



חשיבהשאלת

?ביהדותהתפילהוביןבאיסלםהתפילהביןההבדליםשנימהם



גופניחינוך
ל"יח 5לבגרותמוגברמקצוע

בנצרותורטספה-' בחלק

אורמיכל  :המורהשם



נלמדמה

בנצרותהגופניהחינוך•



בנצרותהגופניהחינוך



הנוצריםשלהמשיחשהוא ,ושי
הנפשתענוגותאתהעריך

בגופובריאהיה .והבריאות
נזירהיהלאהוא .וברוחובשכלו

.מותרותחייחי .מתבודד
מתוךלחיותאפשרשאי ,טען

להתבודדחשובכןאבלבדידות
עםלהתמודדכדילטובתינו

.החיים



מאלכסנדרייהקלימנס
מתנגדאתהלמה (בישוף) ?

בריאותיתתועלתיש
ובמשחקיבאימונים

ספורט

מתנגד  כנסייהאישאני
לחינוך הגופני

-גופניחינוך out
-נוצרידתיריקוד in

מאלכסנדרייהקלימנס
,היאבקותבהחלתתמך

והליכהכדורמשחקי
.נשייםתרגוליםואפילו

 .לזההתנגדההכנסייה



ככה ?מוסרילכםנראהזה
 ?!ברומאמשחקים

 !אליליםעבודתזו
בטקסיםשמלווה
זה .הקיסרועבודת

לכנסייהמתאיםלא

כליהואהגוף
!חטא

מאמיניםאנחנו
להתעלותשצריך
הגוףעלנפשית



 !!אסורהרומיתאמבטיה

הידרדרותגוררשזהבגללאלאוניקיוןבריאותרקעעללא



ג"החנאיסורבענייניהיסטוריתסקירה

הוחרם-בקרקסנוכחשהיהנוצרי

אתהחריםהקיסרלספירה 394בשנת
האולימפייםהמשחקים

בהיאבקותהאחרוןהמשחקנערך 404בשנת

כרגילהמשיכו ,חיותוהיאבקותהמרכבהתחרויות

בלחץשהופסקעדנמשך ,לאלהודיהשהואהריקוד
.הכנסייה

 .המתיםאתלכבדכדיקברותבביתגםרקדו :הידעתם

.המתיםאתלכבדכדיקברותבביתגםרקדו :הידעתם



הגוףהתשת

!אדיששכלבתוכומכילוהזריזהחזקהגוף
הרוח .הרוחאתלרומםכדיהגוףאתלדכאישכלומר
הגוףבהשפלתרקפורחת

"הרוחאויבהיאהעצלות" :בנדיקט
להיותלאכדידתבספרללמודאופיזיתקשהלעבודיש

עצלנים



בנצרותגופנייםאיסורים

,יקריםנוצרים
ולהתרחץלהתנקותאסור*
חמותאמבטיותלעשותאסור*
.בשפעלאכולאסור*
 .מינימליאוכלרק*
לשחותאסור*
הילדיםעםלשחקאסור*

הכנסייה,שלכםהקטנים



ונצרותאסלםסיכוםשאלות
.הגופניהחינוךלתרבותביחסהאסלאםעמדתאתהצג*
.באסלאםלעידודשזכומהמשחקיםשנייםתאר*
.לשימוששנאסרומהמשחקיםשנייםתאר*
?מזוהםלשעשוענחשבאינומה*
כיסא" ,"הסיניתהעמידה"הילדיםבמשחקשיחקוכיצדהסבר*

."הרכבת"ומשחק "הסולטן
.הילדחינוךבתהליךמשחקיםשילובלגביהמוסלמיםעמדתאתהסבר*

התפילהבעתהמתבצעתהפיזיתהפעילותביןהקשראתהצג*
.השבדיתההתעמלותלביןהמוסלמית

?זועמדהבבסיסשעמדוהשיקוליםהיומהג"החנכלפיהכנסייהעמדתמהי*

?ספורטאירועיקיוםבדברהכנסייהעמדתמהי*



האולימפיתוהתנועהישראל

 :היוםנלמדמה
 .האולימפילוועדישראלהצטרפות•
הראשונהבפעםשיחקומתי•

הספורטעלהפוליטיותההשפעות•

היהודיתהזהות•



הארצישראליהאולימפיהועד

 , 1884בשנתהוקםהבינלאומיהאולימפיהועד

 "מכבי"שלראשוןספורטמועדוןבאיסטנבולהוקםזהאחרישנה

 ."לאלופיםספורט" :עולמיותתחרויותבעדהיתהמכבי•

 ."לאלופיםולאאלפים"לעממיבספורטדגלהזאתלעומתהפועל•



ישראלבארץהאולימפיהועדהוקם 1933ב

שהיהבברליןבמשחקיםלהשתתףהבינלאומיהאולימפימהועדהזמנה-1936●
.בנימוססירבהישראלהנאצימשטרשם

בישראלהאולימפיהועד ,1948בלונדוןהאולימפיםבמשחקים●
ישראלמדינתכי .בסירובנענההפעםאבללהשתתףרצהממש
.בינלאומיתהכרהקיבלהלאעדין

לוועדלהצטרףבקשההגישוהפועלוגםמכביגם●
בשתילהכיראפשראי .הבינלאומיהאולימפי

.לאחדרקמקוםיש .מדינהמאותהועדים
ביןשווהתפקידיםחלוקת–פיפטיפיפטיהסכם●

למכביהפועל



בהלסינקיהאולימפיםבמשחקיםראשונההשתתפות 1952

שהספורטבאסיהבתחרויותהשתתפהישראלהראשונותבשנים

 .בהחברהיההישראלי

 .(לגובה.ק)קראוזקרביצקיאהובההיוהבכירותהספורטאיותבין

שחמורוברוטאסתר , ('מ 800)שזיפיחנה ,('מ200)מרקוסדבורה

 .(לגובה.ק)אברמוביץאורית ,(משוכות 'מ 100)

במונטריאולהאולימפייםבמשחקיםהשתתפהבכדורגלישראלנבחרת

1976.



פוליטית-גיאוהשפעה

הכרההשגת*
ושיתוףידידותקשרייצירת*

פעולה
תעמולההפצת*
למדינהויוקרהכבודהקניית*

ולאזרחיה



פוליטיתלהשפעהדוגמאות

אתוגםישראלאתלהכניסרצולאהם ,באינדונזיההתחרויותהתקיימו 1962ב●

 .למשחקיםהסיניתהרפובליקה

 1974ב .מהארגוןישראלאתלגרשלחצווהםלארגוןלהצטרףהחלוערבמדינות●

כלאתהחרימוהם)ערבמדינותמצדישראליאנטיגלהיהכיפוריוםמלחמתאחרי

קבעהאוםארגוןבנוסף .(נפטלהםסיפקולאוהםבישראלשתומכותהמדינות

 .זומאמירהבהחזרההיאכ"אח ..גזענותהיאשציונות

אוישראליםעםלהתחרותסירבהסובייטיהגוש ,הקרההמלחמהבשנותבנוסף●

 .בישראללתחרויותלהגיע
. 



פוליטיתלהשפעהדוגמאות

:בזכרוןשנחרטואירועיםשניהיו

נבחרתעםלהתחרותצריכההיתהבכדורגלישראלנבחרת 1956קנדהמלבורןמשחקי●

אבל .5:0מ"בריהניצחהשבובמוסקבההיהבינהםהראשוןהמפגש .המועצותברית

משחקבינהםנערךכ"אח .היהודיתהקהילהעםהמרגשבמפגשעסקההתקשורת

 ,ניצחהשובמ"שברהלמרות .שיוויוןשערהבקיעסטלמךנחוםהחלוץשבובישראל

 .הישראליתהגאווהאתוחיזקהתהילהלהיכלנכנסשכבשהשער

לשחקסירבהמ"ברה .1977במוסקבהא"צסקאתניצחהבכדורסלאביבתלמכבי●

שהיהברודיטל .מכונןרגעהיההזהוהמשחקבבלגיההתקייםהמשחקאזבישראל

 ,בספורטרקלאבמפהונשאריםבמפהאנחנו" :הניצחוןלאחראמרהקבוצהקפטן

 ."בהכל



פוליטיתלהשפעהדוגמאות

המשחקיםאתלהחריםקראקרטרימי'גב"ארהונשיאלאפגניסטןפלשהמ"ברה 1979ב●

 .במוסקבהלהתקייםאמוריםשהיוהאולימפיים

 .לעשותמהידעהלאוישראלמחומדינות 16 ,המשחקיםאתהחרימומדינות  64

מחוץלהיותצריךספורט ,וחרמותמנידוייםסובלתעצמהישראל :ההשתתפותבעד

.להשתתףלהםלאפשרצריךולכןולמקצועיותלאימוניםשניםמקדישיםספורטאים .לפוליטיקה

זהולכן .לסרביכולהלאישראל ,חרםלעשותמבקשתב"ארהאםאמרבגין :ההשתתפותנגד

 .שהכריעהנימוקהיה

המשלחתהיתהכאשרבמיוחדהמשחקיםאתהחרימהמ"ברהלס'אנגלוסמשחקי 1984●

 .ביותרהגדולה
" התיכוןהיםמשחקיארגון " – ראלישאתמקבלשלאהיחידהארגון



מינכןאסון

המשחקיםבמהלך 1972לספטמבר 5ב

לכפרמחבליםפרצובמינכןהאולימפיים

 :ספורטאים 11ורצחוהאולימפי

 ,ויינברגמשה ,גוטפרוינדיוסף ,ברגרדוד

 ,פרידמןזאב ,סלביןמרק ,חלפיןאחיעזר

עמיצור ,שפיצראנדרי ,שורקהת ,רומנויוסף

האולימפיהדגל .שפרינגריעקב ,שפירא

 .לעדבדמםהוכתם



היהודיתהזהות
  .יהודיתכמדינהזהותהעללשמורכדיוחגיםבשבתותרשמייםאירועיםמקיימתלאישראל

ונעזרים ,כיפורמיוםחוץהשנהימותבכלמתחריםהספורטאים .כשרותעלהקפדהבנוסף

.בספורטעסקולאהזכרוןיוםאוהשואהביום .באזורהיהודיתבקהילה

הזהותעללשמורהעדיפו-אמירואלדדסלעיואלשייטיםשני 1988סיאולבאולימפיאדת•

.מדליהלקבלולאהיהודית

והםההוראותאתהפרוובכךכיפורביוםהתחרו,שייטיםגםשהםטורטןורןדןהאחים•

 .שלהםהקריירהאתוסיימומהמשלחתהורחקו

מארחיםהם .הספורטאיםלעזרתמתגייסים ,המארחתבעירהיהודיתהקהילהאנשי

 .אימוניםומחנהחינוכיתתוכניתבוניםהם .מגיעיםכשהישראליםומסייעים



 .כולוהיהודיהעםשלמשלחתוהיאישראלשלהאולימפיתהמשלחת

האולימפיבכפר מקצועואנשימאמנים ,ספורטאים ,
קרבתינואתמחפשיםיהודים אתומניפיםמעודדים .

הספורטאיםאתלארחעזרצוןקייםישראלדגל
הפרטייםובבתיםהחינוךבמוסדות



האולימפיםלמשחקיםביחסהחשיבה-זהבשווההתקווה

 ,יותרמהר " !!מדליהלהביארוציםאנחנואלאשנשתתףהעיקר :עודלא

 "יותרחזק ,יותרגבוה

:1996בארדזכייהלאחרהאולימפיהועדהמלצות

.סיכוישישהיכןרקהענפיםכלביןהתקציבאתלפזראין .ענפיםהעדפת.1

.האולימפייםלמשחקיםייחודיתקציבהקצאת.2

האולימפיהועדשלמקצועיתלזרועהישגילספורטהיחידהשלהפיכתה.3

תקציביםיותר תמיכהבמתןעסקיםואנשיכלכליותחברותשלמעורבות ,

להתגאותזהבבמדלייתזוכהישראליספורטאילראותזהכלוחסויות

התקווההלאומיההמנוןהשמעתבמהלךולהתרגש



סיכוםמטלת

 ?זהבמדליותיותרלהביאכדילעשותצריכהישראלמה•
 ?להשקיערצויספורטענףבאיזה•



בשיעורשציפתםתודה



זכותלחוקא27סעיףלפינעשהזהשידורבמהלךביצירותהשימוש
 ,היצירותבאחתהזכויותבעלהינךאם .2007-ח"תשס ,יוצרים

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

זכויותבעליואיתוריוצריםבזכויותמוגנותביצירותשימושנוהל


