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 –
נשים נלחמו בארגוני מחתרת ועד היום הן משרתות בצה"ל
ומשמשות בתפקידי פיקוד ,הדרכה ולוחמה מבצעית.
לעומת זאת בשוק העבודה הקיים הנשים פונות למקצועות
"נשיים"
ובמשפחה עדיין קיימת הבחנה בין תפקידי שני המינים .אמנם
יותר ויותר נשים משתתפות בספורט תחרותי ,אך עדיין הספורט
משקף תרבות גברית ,מאבק כוחני ורצון להביס את היריב.

• מאז קום המדינה בולט אי שיויון ההזדמנויות לנשים במגוון
תחומי הספורט

מעמדו של ספורט הנשים במדינת ישראל
אי שוויון ההזדמנויות לנשים בולט במגוון תחומי הספורט
מה הסיבות ????

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

יגדל התקציב הספורטאיות יוכלו לשפר הישגים ,לקבל יותר כסף ,להגביר
מוטיבציה ,תהיה יותר חשיפה תקשורתית ויותר תמורה לנותני החסויות.
• דוגמאות :אפליית נבחרת הסייף; ייצוג נשים מזערי במוסדות הספורט
הישראלי (למרות שנשים הן הרוב ,העומד בראשן הוא גבר); בהנהלת הועד
האולימפי יש אישה אחת ו –  30גברים.

אי שוויוניות ? אפלייה מגדרית ? הבדלים בין המינים ?
• הקריירה של הספורטאית קצרה יותר ולא תמיד בעלת תגמולים
מקצועיים.
• שיעור הנשים העוסקות בספורט 25%

• 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.

הגופים שתרמו לקידום ספורט הנשים:
עמותת ל.כ.ן = לקידום כדורסל נשים ,הוקמה ב.1985 -

הרקע להקמתה – קיפוח נבחרת הנשים בכדורסל במשחקי המכבייה ה .12-הוגשה עתירה
לבית המשפט ואפשרו לעמותת ל.כ.ן להמשיך ולפעול עד להישג הדגול – העפלת הנבחרת
למשחקי גמר אליפות אירופה לנבחרות.
הישג נוסף  -להשוות את תקנון הגברים לנשים –שיתוף שתי שחקניות זרות .
כמו כן העמותה פועלת למען הגברת החשיפה התקשורתית של הספורט הנשים וחיזוק מעמד
ספורט הנשים.
התאחדות הספורט לבתי הספר –

הוקמה באמצע שנות ה 90-ומטרתה  -לטפח את התשתית האנושית של הספורט בארץ
ע"י ארגון אליפויות בתי הספר בהשתתפות אלפי תלמידים ותלמידות.
מטרות המשנה:
▪ השוואה של מס' התלמידות העוסקות בספורט למס' התלמידים ,
▪ דגש על עידוד ילדות בגילאי  7-12להתחיל בעיסוק ספורטיבי .בגיל זה קל לעצב עמדות,
ליצור הרגלים,
▪ לפתח תחומי עיסוק ספורטיבי .הכשרה עתודה ניהולית של נשים מיומנות שיהיו ראויות
למלא תפקידים בכירים בספורט הישראלי.
▪ השפעה על עמדותיהן של מנהלות בתי הספר כדי שתגובתן תהיה חיובית לטיפוח קבוצות
ספורט.

הגופים שתרמו לקידום ספורט הנשים:
אתנה  -המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט
מועצה ציבורית שהוקמה בחודש מרץ  ,2005לאחר החלטת ממשלה.
מטרת המועצה היא "פיתוח תרבות ספורט בישראל בדרך אשר תבטיח את השתתפותן המלאה
של ילדות נערות ונשים בכל תחומי הספורט".
מטרות:
▪
▪
▪
▪

לפעול לקידום מדיניות לפיתוח ספורט הנשים בישראל
לגבש תוכניות פעולה רב-שנתיות ליצירת תשתית רחבה לפעילות ספורט נשים וקידום
ספורט הישגי
לגבש המלצות לפיתוח מנהיגות לספורט הנשים בישראל
לפעול לשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים.

מחקר של בר אלי שפיגל ויערון 1998
❖ חלה עלייה בייצוג הנשים הישראליות במשחקים האולימפיים ,אך
עדיין יש תת ייצוג.
❖ קיים פער גדול ויציב לרעת הנשים לעומת הגברים במשחקים

האולימפיים יש אישה אחת על כל  4.5מקומות של גברים.
❖ קיים פער קטן אך יציב לרעת הנשים לעומת הגברים במכביות –יש

אישה אחת על כל  3מקומות לגברים.

מנתוני רשות הספורט........
יולי 2014
רק  82,322ספורטאים פעילים בישראל
מתוכם רק  16,058נשים

ענף ההתעמלות האמנותית ,צמח
בתוך שנה אחת ב 552-ספורטאיות
ועומד כיום על ( 1,497גידול של
 - )58%והוא הענף התשיעי בגודלו
בישראל צריך לזכור שיש בו רק נשים
פעילות.

קבוצות נשים במשחקי כדור
• בשנת  1970הוקם מועדון מיל"ן -מועדון ישראלי לכדורגל נשים.
• קבוצות נוספות קמו בעקבות כך ( -ברחובות ,נס ציונה ,חיפה ,רמת גן

ופתח תקווה) אך בשל קשיים ארגוניים ופיננסים התפקרו ונותרה רק
מיל"ן.
• לאחר אישור תוכנית לקידום הענף נפתחה ליגת נשים ב.1998-
• בליגה  12קבוצות המתמודדות באמצע השבוע.

ענפים קבוצתיים נוספים:
 -1950 oבודפשט ,באליפות יבשת אירופה שנקראה "אירופה ואגן הים
התיכון" -הופיעה נבחרת ישראל בכדורסל בפעם הראשונה.
 oנבחרת נשים בכדורעף -ב 1967-השיגה מקום שמיני באליפות אירופה.

מיד לאחר הישג זה הופסקה פעילות הקבוצה בשל עזיבתו של המאמן,
שקנה לו שם עולמי ,אריה זלינגר.
 oנבחרת נשים בכדוריד -התחילה פעילותה בשנת  .1963מאז ועד היום יש
ירידה במספר הקבוצות ,הנבחרת הישראלית קיימה רק כ 9-משחקים
בין לאומיים מאז קום המדינה -ללא הישגים.

 -1991 oהעפילה נבחרת הנשים

בכדורסל לשלב הגמר של אליפות

אירופה -שנערכה בישראל -והגיעה למקום השמיני.

ספורטאיות ישראליות
•
•
•
•

•

ספורטאיות עיבריות בתקופת היישוב:
- 1912הצטיינות האישה הראשונה בתחרות ציפורה זייד (רעייתו של השומר
הנודע אלכסנדר זייד) -חברת אירגון השומר .השתתפה בתחרויות רכיבה.
בשנות ה 30 -עלו לישראל מספר ספורטאיות (מפולין ,אוסטריה) אשר נתנו
תנופה בולטת לספורט הנשי.
בשנת  1934שיגרה הסתדרות מכבי משלחת של  12ספורטאיות מארץ ישראל
למשחקים בינלאומיים שנערכו בלונדון -עצם ההופעה הייתה חשובה כי הגעתה
של נבחרת מישראל הייתה אירוע תעמולתי -לאומי וציון דרך הסטורי בהתפתחות
הספורט היישובי.
בשנות ה 40 -הצטרפה שחיינית בולטת -עליזה וירץ ,באתלטיקה ובכדורסל רעיה
ברונשטיין .צריכה להשתתף באולימפיאדה בלונדון  1948אך השתתפותה נמנעה
מטעמים פוליטיים.

ספורטאיות שבלטו בתוך הענפים הקבוצתיים:
כדורסל
▪

ענת דריגור

▪

לימור מזרחי

נחשבת כשחקנית הכדורסל הטובה בישראל בכל הזמנים.
קלעה כ 20,000-נקודות והייתה שותפה ל 16-תארי אליפות ול14-
גביעי מדינה .שיחקה בקבוצות בצרפת והייתה קפטן הנבחרת הנשים
הלאומית ( 79משחקים!) פרשה ב .1994-

עשתה חייל באליצור רמלה -גדלה בשכונת התקווה בתל-אביב,
התקבלה לנבחרת הכדורסל של אוניברסיטת מרילנד בארה"ב ,שחקה
בה ובאיסלנד.

ספורטאיות ישראל בענפים האישיים
אסתר רוט שחמורוב
נולדה בתל אביב .1952 ,אתלטית ,אצנית למרחקים קצרים
וקופצת לרוחק.
✓ זכתה בבנקוק  1970ב  2 -מדליות זהב 100(-מ' משוכות
וקרב חמש) ,ומדליית כסף בקפיצה למרחק.
✓ שנים לאחר מכן זכתה ב 3-מדליות זהב בריצות קצרות
במשחקי אסיה בטהרן.
✓ נבחרה לספורטאית השנה באסיה ב  1971ושיאנית היבשת
בריצות קצרות ומשוכות.
✓ ב 1972-וב 1976הייתה הספורטאית היחידה והראשונה
במשחקים
שזכתה לייצג את ישראל בשלב הגמר
האולימפים( .מקום שישי במונטריאול .)72
✓ החזיקה בשיאי ישראל בריצות  100ו 200-מ' ו 100מ'
משוכות עד מאי .2002
✓ זכתה באות המסדר האולימפי על שחזרה לזירה
האולימפית  4שנים לאחר רצח מאמנה עמיצור שפירא
במינכן .1972-בשנת  -1999קיבלה את פרס ישראל.
כיום היא חברה בוועד האולימפי הישראלי.

ספורטאיות ישראל בענפים האישיים
יעל ארד

נולדה ב 17במאי ,1961 ,בתל אביב .התחילה להתאמן מגיל

.8
✓ הייתה

הישראלית

הראשונה

שזכתה

במדליה

אולימפית.
✓ זכתה במדליות רבות באליפויות אירופה ,ב 1992-זכתה
במדליית

כסף

במשחקים

האולימפים

שנערכו

בברצלונה ,לאחר שהפסידה בגמר התחרות לצרפתייה
קתרין פלורי.

✓ ב 1993-זכתה במדליית זהב באליפות אירופה ובמדליית
כסף באליפות העולם.
✓ כיום היא חברה בוועד האולימפי בישראל .

ספורטאיות ישראל בענפים האישיים
לי קורזיץ

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

לי ( ִלי-אֵ ל) קורזיץ (נולדה ב 25-במרץ  )1984היא גולשת
רוח ישראלית שזכתה בהישגים
בשנת  ,2003כשהיא בת  ,19השתתפה קורזיץ באליפות
העולם בגלישת רוח בדגם מיסטרל ,שנערכה בקדיס
שבספרד
בדצמבר  2011זכתה במדליית הזהב באליפות העולם
שנערכה בפרת' ,אוסטרליה ,והייתה לספורטאית
הישראלית הראשונה שזכתה בשתי אליפויות עולם
בענפים אולימפיים
במרץ  2012זכתה בפעם השלישית במדליית זהב
באליפות העולם שנערכה בקדיס ,ספרד.
ביוני  2012זכתה במדליית ארד בגביע העולם בווימות'.
באולימפיאדת לונדון ( )2012סיימה קורזיץ במקום
השישי.
במרץ  2013זכתה בפעם הרביעית והשלישית ברציפות
במדליית הזהב באליפות העולם שנערכה בברזיל.

ספורטאיות נוספות שהישגיהן ראויים לציון
 אהובה קראוס-קרביצקי-קופצת לגובה (זהב במשחקי אסיה במנילה.)1954-
 דבורה טרנר-מרכוס -אצנית .1966
 אורית אברמוביץ' -קופצת לגובה 1.68( 1973-1974 -מ' בגיל )16
 לידיה חתואל צוקרמן -סייפת -1984 -לוס אנג'לס(1992 ,ברצלונה) ,ו(1996אטלנטה).
 ענת פבריקנט ושני קדמי -צמד שייטות ה .470-מקום  4בסידני.2000-

 קרן לייבוביץ -שחיינית מצטיינת במשחקים האולימפים של הנכים -סידני 3(.2000
מדליות זהב ו 3-שיאים עולמיים!)

מאמנות בכירות בספורט
אגנס קלטי( -אגי) החלה את הקריירה כמתעמלת בהונגריה  -טרום ימי מלחמת
העולם השנייה .כנציגת הונגריה זכתה ב 5-מדליות זהב אולימפיות 3 ,כסף ו2-
ארד -בהלסינקי ( )1952ובמלבורן ( .)1956לאחר שעלתה ארצה
עסקה באימון נבחרת הנשים במשך שני עשורים ובהכשרת

מורים לחינוך גופני במכללת וינגייט ובטיפוח ספורטאיות מחוננות בהתעמלות.
אנג'ליקה רוזיאנו  -ילידת בוקרשט  -אחת משחקניות טניס שולחן הטובות ביותר
בעולם בכל הזמנים .הייתה נציגת רומניה בתחרויות בין לאומיות .כשעלתה לארץ

זכתה באליפות המדינה בשנים  1960-1962ובתואר אלופת המכבייה ומשחקי הפועל
בשנת  1961מונתה למאמנת נבחרת הגברים בטניס שולחן.
אורנה אוסטפלד -כדורסלנית נבחרת ישראל לשעבר ,מונתה לתפקיד
מאמנת קבוצת א.ס .רמת השרון והצעידה אותן להישגים מרשימים.

בעשור האחרון השינויים הכלכליים והחברתיים
וכניסתן של נשים למעגל התעסוקה ככלל הביאו
גם הם לשינויים בהתייחסות של נשים כלפי
הספורט
במהלך השנים  1993-1998הוקמו כמה ועדות ממשלתיות וכולן
המליצו:
א .לתת עדיפות לספורט בנות בבתי הספר.
ב .חלוקה שוויונית לנשים ולגברים של המועצה להסדר הימורים
בספורט.
עם כל זאת נמשך אי השוויון ודוח הוועדה ב 1996קבע :שיש להשוות
תקנונים ,לחלק משאבים ללא אפליה ,לחזק פעילות של ילדות ונערות,
להקפיד על ייצוג הולם לנשים בהנהלת ארגוני הספורט.
בשנת  1994הקים יהושע דקל יחידה מיוחדת לשם הגשמת המטרות
הללו אך עדיין ספורט הנשים מצוי בראשית הדרך הארוכה לשינוי.

ענף ההתעמלות האמנותית,
עומד כיום על  1,497גידול
של  58%רק נשים

לינוי אשרם היא מתעמלת
אמנותית ישראלית ,סגנית
אלופת העולם לשנת ,2018
בעלת חמש מדליות
מאליפויות העולם ,מהן שתיים
כסף ושלוש ארד

הג'ודוקא ירדן ג'רבי ( )27הביאה גאווה
גדולה לכל מדינת ישראל
כשזכתה במדליית הארד באולימפיאדת
ריו ,2016

קרן אור ליבוביץ -
היא שחיינית ישראלית ואלופה פאראלימפית,
בעלת  7מדליות בהן  4מדליות זהב.
תרמה רבות להעלאת המודעות הציבורית
לספורט הנכים

שאלות מבגרות
 .1לספורטאיות בישראל ייצוג בענפים אישיים וקבוצתיים
א .תאר ספורטאית אחת ומאמנת שקידמו את ספורט הנשים בישראל 6(.נק).
ב .תאר את מעמדו של ספורט הנשים בישראל? ( 8נק)
.2א .ציין אחת ממטרות התאחדות ספורט לבתי הספר לקידום ספורט הנשים?
ב .מהי אגודת הספורט ל.כ.ן ?מה היה תרומתה לשינוי ספורט נשים בישראל?
 .3א .הסבר מדוע מספר הנשים המייצגות את ישראל בענפי ספורט תחרותי קטן
ביחס למספר הגברים באותו ענף זהה?
ב .הסבר מדוע מספר הנשים המייצגות את ישראל במשחקים האולימפיים קטן
ממספר הגברים לעומת משחקי המכבייה בהם מספר הנשים גדול ממספר הגברים?
 .4א .ציין שני ארגונים שקידמו את ספורט הנשים בישראל ,תאר את פעילותיו של כל
אחת מהארגונים והסבר כיצד הוא תרם לקידום ספורט נשים?
ב .באיזה ענף התחרתה קרן ליבוביץ? ציין את ההישג שלה?

