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קוראים יקרים,

דבר העורכים

אנו
יניב אשכנזי

פרופ' גרשון טננבאום

נמצאים כפסע לפני פתיחת המשחקים האולימפיים בריו ,המהווים
את גולת הכותרת של המחזור האולימפי ושיא ספורטיבי שכל
ספורטאי אולימפי חולם להגיע אליו .במהלך המחזור האולימפי הנוכחי ,שהחל
בינואר  ,2013שקדה היחידה לספורט הישגי ,בשיתוף איגודי הספורט השונים,
בבניית תכניות מקצועיות ,אמצעי בקרה לבחינתן ,בנייה וליווי של פרויקטים
הישגיים בענפי הספורט השונים ועוד .כל זאת כדי לקדם ככל האפשר
משלחת איכותית ומגוונת שגם תשקף את הישגי המחזור האולימפי החולף.
מספר הספורטאים במשלחת הישראלית לריו הוא הגדול ביותר עד היום  46 -
ספורטאים מ 16-ענפי ספורט (נכון ליום הכנסת המגזין לדפוס) .יותר מ50%-
מהמשלחת הן נשים ,והצפי לגביהן הוא הגבוה מבין רוב חברי משלחת .יעד
נוסף שכבר הושג הוא הכללתם של שלושה ענפי ספורט חדשים (טריאתלון,
אופני הרים וגולף).
כאשר בוחנים את המחזור האולימפי האחרון ואת הרכב המשלחת לריו
נראה כי האסטרטגיה שלפיה יש להתמקד בענפים מועדפים ,קרי ,לתת יותר
למעט ,הוכיחה את עצמה .ואכן ,כ 76%-מחברי המשלחת מגיעים מהענפים
המועדפים.

מרבית המאמרים במגזין מתמקדים במשחקים אולימפיים בכלל ובמשחקי
ריו בפרט ,ומציגים היבטים שונים שלהם .גילי לוסטיג ,מנכ"ל הוועד האולימפי ,מנתח בריאיון עמו את
הרכב המשלחת והפרויקטים השונים שהחלו לרקום עור וגידים מהרגע שנכנס לתפקידו .דני אורן והילה
דוידוב (המשלחת האולימפית) ויעל לנדר (הפאראלימפית) מציגים את חברי המשלחות ,היעדים העיקריים
של כל אחת מהן והמגמות השונות של המחזורים האולימפיים האחרונים .אלכס גלעדי מציג את ההיבט
התקשורתי של המשחקים ,וד"ר גלעד וינגרטן מעריך את סיכוייהם של אתלטי העל לזכות במדליה
אולימפית.
את הקשר ההדוק בין ספורט ,תקשורת וטרור מכירים היטב ארגוני טרור ברחבי העולם .החיבור הזה
התבטא במלוא עוצמתו במשחקי מינכן  ,72שבהם נרצחו  11מחברי המשלחת על-ידי ארגון טרור פלסטיני.
אסתר שחמורוב-רוט ושלומית ניר-טור ,הספורטאיות היחידות במשלחת ,חוזרות אל התופת במינכן ,וכיצד
השפיעה החוויה המזעזעת על המשך הקריירה הספורטיבית שלהן .ד"ר יאיר גלילי וחבריו מרחיבים את
היריעה ומנתחים כיצד ארגוני טרור בעולם עושים שימוש ציני בקשר הסימביוטי בין ספורט ובין תקשורת
ומדיה חברתית .הסיקור של פציעות הספורט במשחקי לונדון  2012מוצא את ביטויו במאמרם של ד"ר
יפתח חצרוני וד"ר מיה קלה-בנצור .הממצאים עשויים לסייע לצוותים הישראלים במשחקי ריו להעריך
את הסיכון לפציעות על-פי ענפים ולהיערך בהתאם .התחום המנטאלי תופס נתח משמעותי במגזין:
השפעותיה של החוויה האולימפית על הספורטאים והמאמנים האולימפיים והפאראלימפיים שלנו (פרופ'
גרשון טננבאום וחב') ,חשיבות העבודה המנטאלית בקרב מאמנים (ישי צור) וסקירה של שיטות עבודה
בתחום המנטאלי שנוקטות מדינות שונות בעולם (פרופ' בוריס בלומישטיין וד"ר איריס אורבך).
מאמר נוסף ,מתוף ספר שנכתב חודשים אחדים לפני משחקי לונדון  ,2012חושף את "מאחורי הקלעים"
של הכנות הבריטים למשחקים במגרשם הביתי .נושא השוויון המגדרי מובא במאמר המציג ממצאים,
ולפיהם לספורטאים ולספורטאיות של מדינה שקיים בה שוויון מגדרי יש סיכוי רב יותר לזכות במדליות
במשחקים אולימפיים .במסגרת המדור "תזונת ספורט" מציגה איילת וינשטיין את הדרכים לשימוש
במידע המתקבל מבדיקה של גנטיקה תזונתית לצורך התאמת תפריט אישי לספורטא ֵי.
במגזין זה החלטנו להעלות על נס את דמותן של שתי אושיות ספורט  -איגור ביאליק ואורי אפק .שניהם,
כל אחד בתחומו ,השפיעו רבות על הספורט במדינת ישראל .נושא האתיקה בספורט עלה לאחרונה
לכותרות בעקבות הרחקתה של נבחרת האתלטיקה הרוסית מהמשחקים בשל השימוש בסמים אסורים.
פרופ' רוני לידור והילה דוידוב מציגים במאמרם את המיזם "משחק הוגן" ,שיופעל גם במשחקי ריו .את
המגזין חותם הסיקור המקצועי של משחקי החורף האולימפיים לנוער והופעתם ,לראשונה במסגרת זו,
של שני ספורטאיה הצעירים של ישראל.
נאחל למשלחת האולימפית והפאראלימפית הצלחה במשחקי ריו!
קריאה נעימה
יניב אשכנזי ופרופ' גרשון טננבאום
עורכים
יולי 2016
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רגע האמת
ריאיון עם גילי לוסטיג ,מנכ”ל
גילי
ריאיון
ריאיינה :אלינור טילמן

לוסטיג הוא לבטח אחד האנשים הטרודים ביותר
במדינה בימים אלה .בפעם הראשונה בחייו הוא יוצא
למשחקים האולימפיים כראש המשלחת ,והעובדה שזוהי המשלחת
הגדולה ביותר מאז ומעולם ,ומבחינת נתוני הפתיחה גם האיכותית
ביותר ,רק מעצימה את המתח וההתרגשות .אבל אין לטעות.
המשימה אינה זרה לו ,ובוודאי אינה גדולה עליו .כראש היחידה
לספורט הישגי במשך  17שנים הוא הכין וליווה את המשלחות
בארבעה משחקים קודמים .הוא מכוּון מטרה ,מפוקס ויודע בדיוק
בפני מה הוא עומד .ובצד הרצינות ,הדריכות וכובד האחריות יש גם
 כדרכו של האיש  -שקט נפשי והרבה סבלנות ,פרגון ,ענווה ומאורעיניים.

גילי ( )58גדל אל תוך הספורט וליתר דיוק  -אל הכדורעף .הוא החל
את דרכו כשחקן ,ואך טבעי שהיה זה בהפועל כפר סבא ,המועדון
שהקים אביו ,יוסף-טומי לוסטיג ,בשנות השישים .כבר בגיל  16שיחק
בקבוצה הבוגרת ,ועם בואו של המאמן אורי אפק עלתה הקבוצה
לליגה הבכירה (ראה גם עמ’  .)84מאז ועד היום נמצאת כפר סבא
בצמרת הליגה .תוך כדי משחק פעיל הוא ניהל את מחלקת הנוער
ובית-הספר לכדורעף של האגודה ,ובשלב מסוים החל בקריירת
אימון; בתחילה בהפועל רמת-אביב ומיד לאחר מכן בקבוצת נעוריו.
“בשבילי זאת הייתה סגירת מעגל” ,הוא אומר .הוא שימש גם כמאמן
נבחרת הנוער והוביל אותה להישגה הגדול ביותר עד היום  -עלייה
לגמר אליפות אירופה (מקום תשיעי לאחר ארבעה ניצחונות ,כולל על
ברית-המועצות) .משם הייתה הדרך קצרה לנבחרת הבוגרת שאותה
אימן במשך ארבע שנים ,מסגרת שאליה הוא מתגעגע גם היום“ .אין
דבר שיותר חסר לי היום מאימון הנבחרת.”...

מתוך אתר Scooper
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הוועד האולימפי בישראל
בעוד שבועות אחדים יעלה המסך על ההצגה הגדולה בתבל.
 46הספורטאיות והספורטאים של ישראל ,המשלחת הגדולה אי פעם
למשחקים האולימפיים ,יהוו חלק מההצגה הזו .היעד הוא מדליה אחת
ו 8-עד  10גמרים ,אבל גילי לוסטיג ,מנכ”ל הוועד האולימפי,
אינו מסתפק בזה“ .כל ספורטאי צריך לדעת שהוא הולך לתת שם
את טיפת זיעתו האחרונה” .נחזיק אצבעות.
לתת הרבה למעט
בשנתיים האחרונות גילי משמש ,כאמור ,כמנכ”ל הוועד האולימפי,
וככזה הוא אחראי להכנות של הסגל האולימפי לריו .כמו בכל מחזור
אולימפי ,גם הפעם הפיקו הגורמים הרלוונטיים לקחים מזה הקודם,
ונראה שבמחזור הנוכחי חלה התקדמות בהכנת הספורטאים -
בניתוב משאבים לענפים ספציפיים (מועדפים) ובהגדלת היקפם,
בשיפור התכניות המקצועיות ,בהבנה טובה יותר של חשיבות
ההיבטים המנטאליים וביישומם בשטח באמצעות פרויקטים ייחודיים
ובגיוס חסויות בהיקפים שלא נודעו בעבר ,מתוך הבנת הצורך של
הספורטאי להיות מרוכז אך ורק במשימה העומדת בפניו (ראה
מסגרת).
רגע לפני היציאה לריו ,האם אתה יכול לומר שההכנות היו
אופטימליות?
“בגדול כן .החזון שלנו אחרי משחקי לונדון התבסס על שתי
פירמידות :האחת ,פירמידה הפוכה  -לתת הרבה למעט ,על-פי
סדרי עדיפות של ענפים .בחרנו בחמישה ענפים מועדפים :השלושה
המרכזיים בתנועה האולימפית  -אתלטיקה ,שחייה והתעמלות,
וענפים בעלי מסורת והצלחה מוכחת אצלנו  -ג’ודו ושייט .הרעיון
של ענפים מועדפים אמנם לא חדש ,אבל הפעם הוא קיבל משנה
תוקף וגם יושם בצורה טובה ויעילה יותר .בענפים הללו ריכזנו את
עיקר המשאבים  -האנושיים ,הפיזיים והכספיים .ומדובר כאן בסדרי
גודל של הרבה מיליונים ,שהועברו לאיגודים על-ידי מועצת ההימורים
בעקבות ההמלצות של ועדת לובצקי .ואכן ,כ 75-אחוז מספורטאי
המשלחת באים מהענפים הללו ,מה שמצדיק את הדרך שהלכנו
בה”.
אבל זה לא ביצה ותרנגולת?
“נכון לגמרי .וזאת הסיבה שהתבססנו גם על פירמידה רגילה.
החלטנו לצרף ארבעה ענפים חדשים  -חתירה ,טריאתלון ,אופניים
וגולף (שנכנס בפעם הראשונה למשחקים) ,וקבענו גם שהקריטריון

הבין-לאומי בענפים אלה יספק אותנו .לשמחתנו ,חוץ מהחותר,
שהיה קרוב מאוד לעשות זאת ,כולם השיגו את הקריטריון ,כולל זה
הישראלי”.
למה דווקא הענפים הללו?
“ראשית ,לשניים מהם  -טריאתלון ואופניים ,יש בסיס פירמידה רחב
ותשתית ניהולית טובה .אבל מעבר לכך ,ראינו בהם ענפים שעשויים
למנף את הספורט הישראלי בכלל .אני גם משוכנע שההשתתפות
במשחקים תעלה את קרנם ואת הפופולריות שלהם לא רק בהיבט
ההישגי אלא גם החובבני”.
האם אתה רואה חוט מקשר בין שלושת הענפים המצליחים
אצלנו  -התעמלות אמנותית ,ג’ודו ושייט?
“בהחלט .אחת המסקנות שלנו אחרי לונדון הייתה ללכת על נבחרות.
בגלל מיעוט כישרונות ,מיעוט מאמנים ברמה גבוהה ומחסור
במתקנים נקטנו בשיטה של ריכוזיות ,מה שעזר לנו למקסם את

גילי לוסטיג (רביעי מימין) מניף את גביע המדינה שבו זכתה קבוצתו,
הפועל כפר סבא ,בעונת  .1983/4כורע (שני מימין) :דני אורן ,מנהל
היחידה לספורט הישגי
יולי 2016
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היכולת שלנו לסייע .העיקרון כל
הזמן היה  80% - 20-80מההישגים
יבואו מ 20%-מהספורטאים .המודל
הזה הצדיק את עצמו ,ובענפים
הללו זה עבד מצוין”.

“יותר מ 50-אחוז מחברי המשלחת הן
נשים .זו הייתה אחת המטרות שלנו
לקראת ריו ,ואני שמח מאוד שהצלחנו
להגשים אותה .הפעם הנשים הן גם
המובילות מבחינת הצפי להישגים”

הרשימה הסופית של ספורטאי
המשלחת נסגרת ב 30-ביוני (מלבד
באתלטיקה) .נכון ליום הכנסת
העיתון לדפוס כוללת המשלחת
 46ספורטאיות וספורטאים ,מ16-
ענפים .יותר מ 50-אחוז מחברי
המשלחת הן נשים“ .גם זו הייתה
אחת המטרות שלנו לקראת ריו ,ואני שמח מאוד שהצלחנו להגשים
אותה” ,אומר גילי“ .יתרה מזו .הפעם הנשים הן המובילות מבחינת
הצפי להישגים .אין ספק שהתקציבים המופנים היום לנשים בספורט
נותנים את אותותיהם‘ .אתנה’ ,הפרויקט הלאומי לקידום ספורט
נשים ,עושה עבודה טובה ,שאת פירותיה נראה ביתר שאת במשחקי
טוקיו .”2020
ולמרות שמדובר במשלחת הגדולה ביותר ,הוא חש אכזבה לגבי כמה
מהספורטאים שבסופו של דבר לא צלחו את הקריטריון“ .הייתי כמעט
משוכנע שיהיה לנו עוד שחיין גב” ,הוא אומר“ .מלבד יעקב טומרקין,
שהוא רמה בפני עצמה ,יש לנו עוד שלושה שחייני גב מצוינים  -גיא
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

מלונדון  2012לריו 2016

ברנע ,יונתן קופלב ודוד גמבורג .הייתי בטוח שהמאבק היחיד ביניהם
יהיה מי יגיע לריו .מבחינתי ,זאת הייתה אכזבה ממש .אני גם חשבתי
שתהיה לנו מתעמלת אמנותית נוספת  -טורי פילנובסקי ,שבסופו
של דבר לא הצליחה לעמוד בקריטריון באליפות העולם האחרונה.
מעבר לכך ,קיוויתי שאחד הסייפים יעמוד בקריטריון וזה לא קרה,
וכמובן דני פרידמן בחתירה ,שהחמיץ את הקריטריון ברגע האחרון”.

בסימן פרויקטים
במהלך המחזור הנוכחי הוחלט בוועד האולימפי לתקוף את הספורט
ההישגי בשלוש החזיתות העיקריות שלו  -הספורטאי ,המאמן
והמנהל .לאור זאת בנה הוועד האולימפי ,בראשותו של יגאל כרמי,
כמה פרויקטים חדשים בהובלתם של גילי ויעל ארד ,תוך שיתוף
פעולה עם גופי ספורט נוספים כמו מינהל הספורט ,מועצת ההימורים
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ספורט הישגי

והמועצה הלאומית“ .הבנו שבהיבט
האסטרטגי יש חשיבות רבה
לטיפוח ההון האנושי בספורט ,ולכן
בנינו כמה פרויקטים שנועדו לקדם
את הספורטאי ,המאמן והמנהל
ודרכם את הספורט הישראלי כולו”.

לדוגמה?
“הפרויקט המנטאלי .זהו תחום
בספורט
שחשיבותו
מרכזי,
התחרותי ידועה מזה שנים אך היא
מודגשת במיוחד בשנים האחרונות
(ראה כמה מאמרים בנושא זה
בהמשך הגיליון .א.ט .).הקמנו מערך מנטאלי רחב היקף ,שהושקעו
בו רק במחזור הזה יותר מ 2.5-מיליון ש”ח .הצמדנו פסיכולוגים של
הספורט ל 16-ענפים אולימפיים ולשלושה ענפים פאראלימפיים.
הם נמצאים עם הספורטאים בכל האימונים וגם במחנות אימונים
ובתחרויות בארץ ובחו”ל .שלושה מהם ילוו את המשלחת לריו,
ביניהם מנהל הפרויקט ,אוהד מעוז”.
פרויקט נוסף שהחל עוד בסוף השנה הקודמת (בריכוזו של מולי
אפשטיין) ,הוא קורס ייחודי שמשתתפים בו  15מאמנים שנבחרו
בקפידה .הוא יימשך שנתיים ויכלול גם ביקורים בחו”ל .קורס נוסף,
שכבר עומד בפני סיום ,הוא קורס מאמנים לספורטאים שנערך
באופן מרוכז בתקופות הפגרה שלהם.
“בנינו אותו מתוך דאגה ליום שאחר ֵי”,
אומר גילי“ ,תעודת המאמן תוכל לשמש
את הספורטאים אחרי שיפרשו מספורט
פעיל”.
בנובמבר השנה אמור להיפתח קורס נוסף,
שיכשיר את הדור הבא של מנהלי הספורט.
המטרה היא לטפח את מנהלי הספורט
ברשויות המקומיות ,לשדרג את מנכ”לי
האיגודים ואף לצרף לקורס ולמערכת כולה
בעלי תפקידים מחוץ לספורט.
ורעיון נוסף (שהגה אלכס גלעדי) ,לטובת מי
שרוצים לשלב בילוי עם צפייה בתחרויות
מתחת לכיפת השמיים ,הוא “לילות ריו”.
במהלך המשחקים יתקיים בנמל תל-אביב
מעין כפר אולימפי גדול ,שיפעל משש
בערב עד למחרת בבוקר .מדובר בהפנינג
ססגוני והיפראקטיבי שבו יוקרנו על גבי
מסכי ענק ,בשידורים ישירים ,תחרויות הגמר בריו (ישראל מקדימה
את ברזיל בשש שעות)“ .זאת הולכת להיות חגיגה ענקית”...

ומה עם מלכת הספורט?
למרות הצעדים החדשים והחשובים שנוקט הוועד האולימפי,
שבוודאי יתנו את אותותיהם במשחקים הבאים ,הבעיות בספורט
הישראלי רחוקות מלהיפתר .דוגמאות יש בשפע ,אבל ביקשנו
להתמקד כאן באחת הבולטות שבהן  -הענף המרכזי בספורט
בכלל ובמשחקים האולימפיים בפרט  -האתלטיקה .חשיבות הענף
אינה תחו ּמה רק בהיבט ההישגי-מקצועני אלא גם בשיפור היכולת
האתלטית (הנדרשת בכל ענף כמעט) ותחושת התחרותיות וההישג
שמקנים מקצועות האתלטיקה לצעירים בתקופת לימודיהם בבית-
הספר.

שוב ושוב אנחנו נדרשים למצב העגום
של האתלטיקה אצלנו.
“את צודקת ,אבל לא על הכול ניתן
לדבר כאן .נתחיל עם העובדות .דווקא
בריו ,משלחת האתלטים תהיה הגדולה
ביותר  -כמותית וגם איכותית .יש ביניהם
כמה ספורטאים שמועמדים לגמר כמו
חנה מיננקו בקפיצה משולשת (ביום טוב
גם מדליה) וגם מרגריטה דורוז’ון בכידון.
דונלד סנפורד יכול להגיע לחצי הגמר
ב 400-מטר ,ואליהם מצטרפים דימה
קרויטר הצעיר בקפיצה לגובה וחמישה
מרתוניסטים ,שלגבי שלושה מהם אני
שמח במיוחד כי הם באים מהקהילה האתיופית ,כולל המאמן .יש
בכך גם מסר ערכי  -הם משמשים דוגמה לקהילה כולה ,החלום יכול
להתגשם ואפשר למצות את הפוטנציאל בצורה הטובה ביותר .אבל,
כל זה לא סותר את העובדה שבבסיסה ,האתלטיקה נמצאת בבעיה
גדולה .אין שום ספק שהעבודה צריכה להתחיל במערכת החינוך,
דרך הרשויות המקומיות ובעיקר האגודות .שם ,באגודות ,יש צורך
לעשות מהפכה :להשקיע הרבה מאוד כספים בחמש-שש אגודות
מרכזיות ,לקדם את המאמנים ולממנם באופן מסודר .אולי צעדים
אלה וגם אחרים יצליחו לעשות יש מאין ולהחזיר את האתלטיקה
לבסיס שלה  -האגודות”.

“הבעיות שלנו מתרכזות
בסגל הנוער והעתודה ,גילאי
 .20-15זאת קבוצת גיל
שחסרה מאוד ניסיון בין-לאומי
ֵ
ומאמנים ברמה גבוהה”

נראה שבאמת הבעיה מתחילה במורים לחינוך גופני .בעבר
האתלטיקה הייתה הבסיס ,היום כבר לא מתייחסים אליה
בשיעורים ,לא בהיבט העממי ובעיקר לא התחרותי-הישגי.
תכנית הלימודים מחקה כמעט את הענף הזה.
“חד-משמעית .וזאת באמת הסיבה העיקרית  -מרמת הפיקוח על
החינוך הגופני ועד למורים עצמם .הם לא מוכנים להתמודד עם זה
למרות שאנחנו מצידנו מוכנים לעזור בכל מה שצריך".
ואם כבר מדברים על אתלטיקה ,איך אתה מתייחס לנושא
המתאזרחים אצלנו?
“קודם כול ,זאת תופעה כלל עולמית .אני אישית לא אוהב שכירי
חרב ,אבל הקריטריונים האולימפיים אצלנו הם כאלה שמונעים
תופעה של ספורטאים התופסים טרמפ ברגע האחרון .צריך להיות
אזרח ישראלי במשך שנה לפחות ולייצג את האיגוד שלך בתחרויות
בין-לאומיות .לשמחתי ,הספורטאים שהגיעו לכאן קבעו את משכנם
בארץ .כולם עשו עלייה .חנה למשל ,כבר מדברת עברית וגם
מקפידה לערוך את אימוניה בישראל .כך גם דונלד סנפורד ,לורנה
המרתוניסטית ,שסייענו לה לקבל אזרחות ,וגם השחיינית אנדריאה
מורוז שהגיעה בעקבות המכביה .בסך-הכול זכינו”.
אז איך נֵיר ָאה בריו?
“הצפי האישי יינתן ממש לקראת היציאה על-ידי דני אורן ,ראש
היחידה לספורט הישגי (ראה עמ’  ;8א.ט .).ככלל ,אנחנו צופים
למדליה אחת ול 10-8-גמרים .בבייג’ינג  2008היו שישה גמרים,
בלונדון שמונה ובריו  -אני מקווה שנגיע לעשרה גמרים”.
וכשאתה מסתכל קדימה ,לעבר טוקיו  2020ואפילו  ,2024איך
אתה רואה את דור הספורטאים הבא שלנו?
“זאת בדיוק אבן הנגף שלנו .כי הסגל הבוגר ,שנמצא במסגרת
היחידה לספורט הישגי ,זוכה לתנאים אופטימליים שלא מביישים
שום מדינה מערבית אחרת :פרויקטים ייחודיים ,ניסיון בין-לאומי,
מעטפת רפואית רחבה ועוד .הבעיה העיקרית מתרכזות בסגל הנוער

והעתודה ,גילאי  .20-15זאת קבוצת גיל
שחסֵרה מאוד ניסיון בין-לאומי ,ומכאן
הפער הגדול בינינו לבין העולם בגילים
האלה ,וגם  -מאמנים ברמה גבוהה .כבר
כמה שנים יש לנו תכניות מגירה ,אבל
הן עדיין לא מומשו בגלל בעיות תקציב.
בשישה-שבעה מיליון ש”ח בשנה אנחנו
מסוגלים לעשות מהפכה בדור הצעיר”.
יש גם תכניות לשינוי מבני בספורט?
“כן .יש דיונים וכוונה לכך אחרי ריו .הספורט
רץ קדימה וצריך לעשות חשיבה ארגונית”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים? עשר שנים?
“שאלה קשה .אני אישית רוצה לעשות את מחזור טוקיו ואחר-כך
להעביר את השרביט”.
רגע לפני היציאה ,מה היית מאחל לספורטאים?
“להופיע בצורה מיטבית .המסר הוא  -תן את כל כולך ,מכל
ההיבטים .גם הפסד יכול להתקבל ,אבל כשאתה נכנס לזירה  -למזרן
ההתעמלות ,הג’ודו או ההיאבקות ,לבריכה ,למסלול או לכל זירה
שלא תהיה ,אתה צריך לדעת שנתת את כל כולך .אתה מייצג לא רק
את עצמך אלא גם את האגודה שלך ,האיגוד שלך והכי חשוב  -את
הדגל .אז אתה הולך לתת שם את טיפת זיעתך האחרונה”.

חסויות :שני הצדדים נהנים
מספרן של החברות העסקיות שמעניקות חסות לוועד האולימפי
בישראל ,כמו גם מספר הספורטאים הזוכים לחסות אישית
והיקף הסכומים המדוברים ,גדלו משמעותית במחזור האולימפי
האחרון .רק לפני שנים אחדות זכו ספורטאים מעטים בלבד
לסיוע כספי של נותני חסות ,וכיום נהנים ממנו  )!(43מספורטאי
הסגל האולימפי  -חלקם עד סוף  2016וחלקם גם לשנים הבאות.
התמיכה הכספית הממוצעת בכל ספורטאי ,מע ֵבר למלגה
שמוענקת לו על-ידי הוועד האולימפי ,עומדת על כ₪ 6500-
לחודש (מאליו מובן שלעתים מדובר בסכומים גבוהים בהרבה).
יש להדגיש שבחלק מהמקרים ,הוועד האולימפי משמש מעין
“סוכנות ספורט” ,המגייסת חסויות עבור הספורטאי ומתווכת בינו
לבין החברה העסקית.
את הגידול בהיקפי הסיוע ניתן להסביר בכך שחברות רבות
יותר מבינות שמע ֵבר לרווחתן שלהן קיים כאן סיוע לקהילה
ועידוד לספורט בכלל ,או במילים אחרות  -תחושת שליחות (בלי
מרכאות) .בסך-הכול מדובר ב 34-גורמים עסקיים ,המעניקים
חסות (חלקם באופן אנונימי) לוועד האולימפי ו/או לספורטאים
באופן אישי .אחת החברות ,קבוצת הנדל”ן אלדד פרי ,אף
הגדילה לעשות והבטיחה דירה בשווי של מיליון ש”ח לספורטאי
או לספורטאית שיזכה במדליית זהב (ועד שתי דירות בסה”כ).
בשנה זו מגיע הסכום הכולל לארבעה וחצי עד חמישה מיליון
ש”ח ,בהחלט היקפים שלא היו מוכרים בעבר ,ובצידם חסויות
גם לטווח ארוך.
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ישראל בדרך למשחקים הא
בין
סקירה מקצועית

ה 5-ל 21-באוגוסט תארח ריו דה ז'ניירו את המשחקים
האולימפיים ה 31-במספר 10,903 .ספורטאים מ206-
מדינות  +משלחת של ספורטאים מקרב הפליטים (ראה בהמשך)
ייטלו חלק במשחקים .במהלך  17ימים יתקיימו  306טקסי חלוקת
מדליות ,מתוכם  161לאירועי הגברים 136 ,לאירועי הנשים ו9-
לאירועים מעורבים .הספורטאים יתחרו ב 28-ענפי ספורט וב42-
מקצועות ,שיתקיימו ב 32-אתרי ספורט .התחרויות יתקיימו בארבעה
אזורים :קופה קבנה ,מראקאנה ,בארה ודאודורו.

לראשונה בהיסטוריה
כללי
לראשונה יתקיימו המשחקים בדרום-אמריקה (עד עתה נערכו 16
באירופה 6 ,בצפון אמריקה 3 ,באסיה ו 2-באוקיאניה).
 206המדינות המשתתפות מהוות מספר שיא (בלונדון השתתפו
 .)204המדינות שנוספו הן קוסובו ודרום סודן.
לראשונה תיטול חלק במשחקים משלחת של פליטים (כ10-
במספר) ,בעיקר אלה שברחו לאירופה מאזורי הקרבות במזרח
התיכון ועמדו בקריטריונים הבין-לאומיים.
שני ענפים חדשים  -גולף ורוגבי  - 7נוספו למשחקים .בשניהם
יתקיימו תחרויות לנשים ולגברים כאחד.
לראשונה מתקיימים משחקי הקיץ ב...עונת החורף ,שהרי ברזיל
ממוקמת בחצי הכדור הדרומי .הטמפרטורה הצפויה בזמן
המשחקים נעה בין  16ל 24-מעלות צלזיוס.
כל התחרויות במשחקים יתקיימו בעיר אחת  -ריו.
לראשונה הוקמו שני פארקים אולימפיים (באזורי התחרויות בארה
ודאודורו).
טקסי הפתיחה והסיום יתקיימו באיצטדיון הכדורגל המפורסם -
המראקאנה ,ולא באיצטדיון האולימפי.

דני אורן

המנהל המקצועי של המשלחת
האולימפית ,היחידה לספורט הישגי
danio@wingate.org.il

הילה דוידוב

ישראל

סגנית המנהל המקצועי של המשלחת
האולימפית ,היחידה לספורט הישגי
hillad@wingate.org.il

התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי.
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מדינת ישראל שולחת לריו  46ספורטאים וספורטאיות  -המשלחת
הגדולה ביותר עד כה (בבייג'ינג השתתפו .)43
לראשונה משתתפים ספורטאינו בשלושה ענפים חדשים -

סמל המשחקים

קמע המשחקים

הלפיד

ולימפיים בריו 2016
 10,903ספורטאיות וספורטאים מ 206-מדינות עושים את הכנותיהם
האחרונות לקראת המשחקים האולימפיים בריו  .2016במהלך  17הימים
שבין  5באוגוסט ועד ה 21-בו ינסה כל אחד מהם להגיע לשיא יכולתו,
אבל מעטים מהם יזכו לעלות על הפודיום .בין רבבת הספורטאים יהיו גם
 46ישראלים – נשים וגברים ,שיתחרו ב 16-ענפים ,שלושה מהם חדשים.
האם ספורטאינו יחזרו הביתה עם המדליה הנכספת? ואולי יותר מאחת?
טריאתלון ,אופני הרים וגולף (ענף חדש במשחקים).
מקרב חברי המשלחת ,כ 54%-הן נשים.
לראשונה משתתפות נשים בענפי ההיאבקות ואופני הרים ,שלוש
שחייניות ולראשונה משתתף גבר בענף הטאקוונדו.
משלחת הג'ודו מונה שבעה ספורטאים ,מהם ארבע נשים(!)
(עד כה השתתפה רק ג'ודאית אחת) .יתרה מזו .מתוך שבעת
הספורטאים  -חמישה מדורגים בשמינייה הראשונה במשחקים.
תשעה אתלטים יוצאים לריו ,ביניהם לראשונה  -חמישה מרתוניסטים.
לשחיינית האמנותית אנסטסיה גלושקוב זו האולימפיאדה הרביעית.
למתעמלת האמנותית נטע ריבקין זוהי האולימפיאדה השלישית
ברציפות .עשו זאת בעבר שתי מתעמלות בלבד בענף זה.

משלחת ישראל
יעדים
משלחת ישראל תכלול בין  43ל 48-ספורטאים וספורטאיות,
מספר ענפי הספורט יהיה בין  11ל ,15-מתוכם  3-2ענפים חדשים
(אופניים ,טריאתלון ,גולף).
זכייה במדליה אולימפית
עלייה ל 10-8-גמרים.

שני היעדים הראשונים הושגו ,ואנו מקווים שכך יהיה גם עם השניים
הנוספים.
 46הספורטאים והספורטאיות יתחרו ב 16-ענפי ספורט ,שלושה
מתוכם ענפים חדשים .כ 75%-מספורטאי המשלחת מייצגים את
חמשת הענפים המועדפים  -אתלטיקה ,שחייה ,ג'ודו ,התעמלות
ושייט ,כפי שנקבעו על-ידי מינהל הספורט והוועד האולימפי .טבלה
( 1ראה עמ'  )12מפרטת את שמות הספורטאים והמאמנים וענף
הספורט והמקצוע שבו יתחרה כל ספורטאי.

המשלחות האולימפיות:
הרכב והישגים במשחקים קודמים
כפי שניתן לראות בטבלה ( 2בעמ'  ,)13המשלחת האולימפית
הגדולה ביותר בשני העשורים האחרונים הייתה בבייג'ינג והקטנה
ביותר באטלנטה .כפי שמוצג בטבלה ,שיעור הנשים במשלחת
טיפס במהלך המשחקים ,וכך גם הפעם .מספרן יהיה הגבוה ביותר
  ,25וחלקן היחסי יחצה את ה .54%-הייצוג הענפי הגדול ביותר עדהיום היה באתונה  14 -ענפי ספורט.
המשך בעמוד 12
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המשלחת האולימפית

צילם :עמית שיסל

טבלה  :1משלחת ישראל למשחקים האולימפיים בריו
מקצוע
ספורטאים
ענף
הרים גברים
שלומי חיימי
אופניים
כביש נשים
שני בלוך דוידוב
 400מטר
דונלד סנפורד
אתלטיקה
קפיצה משולשת
חנה מיננקו קנזייבה
הטלת כידון
מרגריטה דורוז'ון
קפיצה לגובה
דימה קרויטר
מרתון
טסמה מוגס
מרתון
אגז'ה גואדה
דן סלפטר
מרתון
לונה קורלימה
מרתון
מארו טפרי
רוגל נחום
מרתון
מאור טיורי
סבטלנה זילברמן
יחיד
מישה זילברמן
בדמינטון
אורן סמדג'ה
 66ק"ג
גולן פולק
ג'ודו
 73ק"ג
שגיא מוקי
 +100ק"ג
אורי ששון
יריב אימון P
טוהר בוטבול
שני הרשקו
 48ק"ג
שירה ראשוני
			
 52ק"ג
גילי כהן
 63ק"ג
ירדן ג'רבי
 70ק"ג
לינדה בולדר
יריב אימון P
עידו בר
משה פונטי
אלון גרנות
יחידות
לטיסיה בק
גולף
אנדרו פיליפס Caddy -
			
וסילי פדורישין
 69ק"ג
אילנה קרטיש
היאבקות (חופשי)
אלה סמופלוב
אישי
נטע ריבקין
התעמלות אמנותית
אירינה ויגדורצ'יק
קבוצתי
יקטרינה לבינה
איילת זוסמן
		
אלונה קושבצקי
			
אידה מיירין
			
קרינה ליחבר
			
יובל פילו
סרגיי וייסבורג
אישי
אלכס שטילוב
התעמלות מכשירים
יחיעם שרעבי
 58ק"ג
רון אטיאס
טאקוונדו
		
יריב אימון P
גילי חיימוביץ'
אייל רן
יחיד
דודי סלע
טניס
וורוויק דלזיאל
גברים
רון דרמון
טריאתלון
יבגני אלייניקוב
רובה אוויר ,רובה חופשי  60שכיבה
סרגיי ריכטר
קליעה
לאוניד קאופמן
 100ו 200-גב
יעקב טומרקין
שחייה
		
 100חזה 100 ,פרפר 200 ,מ.א.
עמית עברי
		
 200 ,100 ,50חופשי 200 ,100 ,גב
אנדריאה מורוז
 50חופשי 		
זוהר שיקלר
אהוד סגל
 400 ,200מ.א 200 ,.פרפר
גל נבו
		
 50ו 100-חופשי
זיו קלנטרוב
טטיאנה צים
דואט
אנסטסיה גלושקוב
שחייה אמנותית
יבגניה טטלבאום
RS:X
מעיין דוידוביץ'
שייט
אולגה מסלביץ'
RS:X
שחר צוברי
רפא בלילוס
אודי גל
 470גברים
אייל לוין ודן פרוייליך
לינור קליגר
 470נשים
גיל כהן ונינה אמיר
גילי אמיר
			
אלי צוקרמן
			
צוות מקצועי
אביעד יזרעאל
ניב ליבנר
יגאל בלון
אלכס מרמן
אלכסנדר דריגול
אנטולי שפרן
זוהר זימרו
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טקסים בהשתתפות משלחת ישראל
במהלך שהותה בכפר האולימפי תקיים המשלחת הישראלית
שלושה טקסים:
טקס הנפת הדגל  -יתקיים בכפר האולימפי .בטקס קבלת
המשלחת על-ידי ראש הכפר יונף דגל ישראל ,יושמע ההמנון
הלאומי ויוענקו לחברי המשלחת מתנות סמליות .הטקס יועבר
בשלוש שפות  -אנגלית ,צרפתית ופורטוגזית.
טקס הנחת אבן זיכרון .י"א חללי מינכן  72יונצחו לראשונה
בפינת אבל מיוחדת שתוקם בכפר האולימפי לכל נפגעי
הטרור במהלך המשחקים.
טקס זיכרון לי"א חללי מינכן .הטקס מאורגן על-ידי הוועד
האולימפי הישראלי ,והוא יתקיים בבנייני עיריית ריו.
טבלה  3משווה בין מחזורים אולימפיים קודמים באשר למספר
המדליות שהושגו במשחקים ובאליפויות עולם ואירופה .במחזור
האולימפי האחרון זכו ספורטאי ישראל ב 28-מדליות עד היום
באליפויות עולם ואירופה במקצועות ובתנאים אולימפיים בלבד.
המחזור יסתיים בדצמבר  ,2016ואנו תקווה שעם החזרה מריו יגדל
מספר המדליות ויעבור את מחזור לונדון.
נתוני טבלה  4מראים כי  23מתוך  30המדליות ( )76%באליפויות
העולם ואירופה במהלך מחזור ריו ( )2016-2013הגיעו מהענפים
המועדפים 4 .מדליות מתוך ה 6-הנותרות הגיעו מההיאבקות (אילנה
קרטיש) 1 ,מהקליעה ו 1-מהטאקוונדו.

סיכום
משלחת ישראל למשחקים האולימפיים בריו תהיה המשלחת
הגדולה ביותר אי פעם 46 .ספורטאים וספורטאיות ישתתפו ב16-

ענפי ספורט ,מתוכם שלושה שבהם ישראל משתתפת בפעם
הראשונה .כך גם שיעור הספורטאיות במשלחת ,הגבוה מזה
של הספורטאים ( .)54%כמו כן ,ל 32-ספורטאים מתוך ה 46-אלו
המשחקים האולימפיים הראשונים ,על כל המשתמע מכך.
 76%מספורטאי המשלחת משתייכים לענפים המועדפים ,מה
שמצביע על תהליך אסטרטגי נכון .אנו מאמינים שנשוב עם מדליה
אולימפית אחת לפחות ,ואנו מעריכים כי היא תגיע מענף הג'ודו ,שבו
יש לנו שבעה ג'ודאים ,כאמור ,חמישה מתוכם מדורגים בשמינייה
הראשונה במשחקים ,כך שיעלו אוטומטית לסיבוב השני .המטרה
היא להגיע ל 10-8-גמרים .אנו מניחים שהגמרים יהיו באתלטיקה,
בג'ודו ,התעמלות ,שחייה ,שייט וגם מהטאקוונדו.
ההתנהלות של המשלחת בסדר גודל כזה מצריכה היערכות
ארגונית ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר .בהיבט הארגוני יש לדאוג
לפרטים רבים שכוללים טיסות במועדים שונים ,אקלום אופטימלי
של הספורטאים ,מעטפת רפואית רחבה וממוקדת שתיתן מענה
לכל בעיה (בתקווה שלא יהיו כאלו) ועוד ועוד .בתחום המקצועי ,יש
לנהל משלחת עם ספורטאים וספורטאיות ,שחלקם נמצאים ברמה
העולמית הגבוהה ביותר ,כאשר ברקע קיימים לחצים ו"רעשים"
מסביב .הדבר מקשה אך גם מאתגר!.
בהצלחה למשלחת האולימפית בריו!

טבלה  :4מספר המדליות בענפים המועדפים מסך-כל המדליות
במחזורי בייג'ינג-לונדון-ריו
מחזור בייג'ינג מחזור לונדון מחזור ריו
מחזור/הישגים
2016-2013 2012-2009 2008-2005
30
31
21
מדליות
23
29
מדליות בענפים המועדפים 19
76%
93.5%
90.5%
%

טבלה  :2השוואת הרכב המשלחת הישראלית (נשים וגברים) למשחקים האולימפיים בין השנים  1992ו2016-
לונדון
בייג'ינג
אתונה
סידני
אטלנטה
ברצלונה
משחקים אולימפיים
2012
2008
2004
2000
1996
1992
37
43
36
40
25
31
מספר הספורטאים במשלחת
19
23
20
30
18
26
גברים
18
20
16
10
7
5
נשים
49%
46%
44%
25%
28%
16%
 %הספורטאיות מכלל המשלחת
10
12
14
9
10
10
מספר ענפי הספורט

ריו
2016
*46
21
25
54%
16

		

* באדום  -המספר הגדול ביותר

טבלה  :3סך-כל המדליות של ישראל באליפויות עולם ואירופה ובמשחקים האולימפיים :השוואה בין המחזורים האולימפיים משנת 1985
ועד 2016
ריו
לונדון
בייג'ינג
אתונה
סידני
אטלנטה
ברצלונה
סיאול
מחזורים אולימפיים/
2016-13
2012-09
2008-05
2004-01
2000-97
96-93
92-89
88-85
אירועי מטרה
23
23
14
14
19
11
6
0
אליפות אירופה
7
8
6
7
5
7
2
0
אליפות עולם
		
0
1
2
1
1
2
0
משחקים אולימפיים
		
31
21
24
25
19
10
0
סה"כ
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ישראל בדרך למשחקים הפ
רקע

סקירה מקצועית

המשחקים הפאראלימפיים ייפתחו ב 7-בספטמבר  ,2016כשלושה
שבועות לאחר סיום המשחקים האולימפיים .הם יימשכו  12יום ,עד
ה 18-בספטמבר ,ויתקיימו באותם מתקנים 4350 .ספורטאים מ178-
מדינות (מספר שיא) ישתתפו ב 23-ענפי ספורט .בסך-הכול יתקיימו
 528אירועים ( 264לגברים ו 226-לנשים) ו 38-אירועים מעורבים.
כפי שניתן לראות בטבלה ( 1בעמוד  ,)18התחרויות יתקיימו בארבעה
אזורים :קופה קבאנה ,מאראקנה ,בארה ודאודורו .הטבלה מפרטת
גם את שמות המתקנים ,המרחק בקילומטרים וזמן ההגעה מהכפר
האולימפי אל כל מתקן ,בהתייחס לענפי הספורט שספורטא ֵי ישראל
ייטלו בהם חלק.
הכפר האולימפי ממוקם באזור בארה ,בדרום מערב ריו דה ז’ניירו,
בקרבת מרכז העיר והפארק האולימפי ,כ 32-ק”מ משדה התעופה.
בכפר ישתכנו כ 11,000-ספורטאים ומלווים מקצועיים ,והוא כולל 31
בניינים בני  17קומות כל אחד ,ובכל קומה שבע דירות.
סמל המשחקים מייצג את התשוקה המאפיינת את העם הברזילאי,
הבאה לידי ביטוי בחתירה להישגיות בספורט .הוא מבטא את החום
והחיבוק הידידותי מצד אחד ,והשמחה האין-סופית המאפיינת את
העם הברזילאי ,מצד שני.

יעל לנדר

מתאמת מקצועית של המשלחת
הפאראלימפית ,היחידה לספורט הישגי
yaell@wingate.org.il

קמע המשחקים :תום  -הקמיע הפאראלימפי ,נקרא על שמו של
הזמר הברזילאי המפורסם תום ג'ובים ,שכתב ושר את "הנערה
מאיפנמה" .תום מייצג את המגוון העצום של הצמחייה בברזיל.
השיער של הקמע משקף את העלווה הטרופית וצבעיו  -את נופי ריו
ויופיו של הטבע .תום למד להתגבר על מכשולים ,כשם שצמחים
מתגברים על מכשולים בדרכם לשמש .הוא משתמש במחושים
שעל ראשו כדי להביע רגשות ומסוגל למצוא פתרונות יצירתיים
ברעמת העלים המקשטים את ראשו .שאיפתו היא להוות השראה
לבני האדם ,כדי שישתמשו ביצירתיות ובנחישות במטרה להתגבר
על מכשולים .לדעת תום ,אין מכשול שלא ניתן לעבור אותו.
הלפיד :ההשראה לעיצוב הלפיד באה מרוח הספורטאי
הפאראלימפי ,נחישותו וחתירתו להישגיות ,תוך שימת דגש על היותו
מיוחד .מרוץ הלפיד מעביר מסר לעיר המארחת ומסתיים בהדלקת
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי
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באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

התמונות באדיבות קרן איזיקסון,
התאחדות הנכים

סמל המשחקים

קמע המשחקים

הלפיד

אראלימפיים בריו 2016
 4350ספורטאים מ 178-מדינות (מספר שיא) יצעדו בטקס הפתיחה
של המשחקים הפאראלימפיים ,שייפתחו ב 7-בספטמבר .ישראל שולחת לריו
 29ספורטאים וספורטאיות ,שיתחרו ב 10-ענפי ספורט .היעדים לקראת ריו הושגו:
המשלחת גדלה (יחסית ללונדון  ,)2012נוספו ענפים חדשים ושיעור הנשים הגיע
לכ 50-אחוז .התקווה היא שיושג גם היעד הרביעי  4-2 -מדליות ו 10-8-גמרים.
הלפיד בטקס הפתיחה .אחד האלמנטים הדומיננטיים בהעברת
הלפיד הוא התנועתיות ,כמו גוף המותח את עצמו מעבר לגבולותיו
ומונחה על-ידי הערכים הפאראלימפיים :אומץ ,נחישות ,השראה
ושוויון.

משלחת ישראל
היעדים לריו

יעדי הוועד הפאראלימפי והיחידה לספורט הישגי לקראת משחקי ריו
התמקדו בנושאים הבאים:
הגדלת מספר הספורטאים בריו .במשחקי לונדון  2012ייצגו
את ישראל  23ספורטאים וספורטאיות שעמדו בקריטריונים
הבין-לאומיים והישראליים .במשחקי ריו ייצגו את ישראל 29
ספורטאים/ות ,כלומר עלייה של  26%בגודל המשלחת.
צירוף ענפים חדשים .במשחקים יתחרו ספורטאינו ב 11-ענפי
ספורט ,מתוכם שלושה ענפים חדשים :כדורשער לנשים ,בוצ'ה
וקיאקים.

השחיינית יוליה גורדיצ'וק

הגדלת שיעור הנשים במשלחת .במשחקי אתונה  2004עמד
מספר הנשים על שלוש בלבד (כ .)12%-עובדה זו הביאה את
המערכת להכרה כי יש לעשות הכול כדי להעלות את שיעור
הנשים העוסקות בספורט בכלל ובספורט תחרותי בפרט ,ובדרך זו
להעלות את מספרן במשלחת .לשם כך הוקצתה משרה ייחודית
למטלה זו ,בשיתוף פרויקט "אתנה" .נקבעו קריטריונים מקלים
כדי לעודד את פעילותן של הנשים בספורט הנכים ,ואכן ,חלה
עלייה הדרגתית במספר הנשים העוסקות בספורט ובעקבות זאת
במספרן בנבחרות הפאראלימפיות למשחקים (ראה בהמשך).
בריו תהיה זו הפעם הראשונה שמספר הנשים במשלחת יעמוד
על כ( 50%-ראה טבלה  3בעמ' .)19
זכייה ב 4-2-מדליות וב 10-8-גמרים .השאיפה היא לזכות ב4-2-
מדליות ,אחת מהן בענף שבו אין עד היום ייצוג בטבלת המדליות
האולימפיות.
המשך בעמוד 18

ראובן מגנג'י ויוליה צ'רנוי שיתחרו בסירה זוגית
יולי 2016
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המשלחת הפאראלימפית

טבלה  :1פירוט מתקני הספורט ,המרחק בקילומטרים וזמן ההגעה אליהם מהכפר האולימפי (בהתייחס למשלחת הישראלית)
		
Copacabana
Maracana
Barra
Deodoro
			
אופניים
טקס פתיחה וסיום
בוצ'ה
קליעה
			
Pontal
Maracana Stadium
Futute Arena
Olympic shooting center
		
 12ק"מ 20/דקות
 36ק"מ 41/דקות
 3ק"מ 6 /דקות
 19ק"מ 30/דקות
			
חתירה
אתלטיקה (מרתון)
טנ"ש
Lagoa Rodrigo de Freitas
Sambodromo
Riocentro-Pavilion 3
		
 28ק"מ 37/דקות
 35ק"מ 41/דקות
 2ק"מ 4 /דקות
			
קיאקים
טניס 		
Lagoa Stadium, Lago
		
Olympic Tennis Center
		
 28ק"מ 37/דקות
		
 3ק"מ 6 /דקות
			
שייט
		
כדורשער
Marina da Gloria
		
Olympic tennis center
		
 40ק"מ 55/דקות
		
 3ק"מ 12/דקות
					
שחייה
					
Olympic Aquatics Stadium
					
 3ק"מ 12/דקות

טבלה  :2משלחת ישראל למשחקים הפאראלימפיים בריו ( 2016נכון ל 26-ביוני)
		
המאמנים
מקצוע
שם הספורטאי/ת
ענף
מס'
אילן אולמן
יחיד
קובי לאון
אופני יד
1
מאיר כרמון
				
ברוך חגי
יחיד
נדב לוי
בוצ'ה
2
פאולה גריזאטי
סירת יחיד
מורן סמואל
חתירה
3
ע' מאמן :דימה מרגולין
סירה זוגית
ראובן מגנג'י
		
יוליה צ'רנוי
		
		
מרטין גליברט
 Quadיחיד וזוגות
שרגא וינברג
טניס
4
נמרוד ביכלר
 Quadיחיד וזוגות
איתי ארנליב
		
		
מרטין גליברט
 Openיחיד וזוגות
אדם ברדיצ'בסקי
		
קרולין טביבC5 ,
טנ"ש
5
		
עידו בן שמחון
יחידים קבוצתי
שי סיידהC4 ,
		
עידו בן שמחון
יחידים
יחיד ,קבוצתי C5
חגית ברילת C1
		
		
דודיק אלטרץ
מאמן :רז שוהם
קבוצתי
כדורשער נשים אילהם מחמיד
6
ע' מאמן :אריאל פוארטה
		
ליהי בן דוד
		
גל חמרני
		
ירדן אדיקה 					
		
רוני אוחיון
		
סיוון אברבאיה 					
		
אנטולי פשחודוב
קיאק יחיד
פסקל ברקוביץ
קיאקים
7
דורון שזיריSH1 ,
קליעה
8
		
גיא סטריק
 50מ' חופשי 3X40 ,מצבים
ענבל פזרוS5 ,
שחייה
9
יעקב ביננסון
 100 ,50ו 200-חופשי 200 ,מ.א.
איאד שלביS2 ,
		
		
יעקב ביננסון
 50ו 100-גב 50 ,ו 200-חופשי
יוליה גורדיצ'וקS9 ,
		
 400חופשי 200 ,מ.א 100 ,.חופשי 100 ,פרפר 100 ,גב יעקב ביננסון
יואב ולינסקיSB5 ,S6 ,
		
		
נח רם
 50פרפר 100 ,חזה 200 ,מ.א 400 ,.חופשי
אראל הלויS7 ,
		
נח רם
 100 ,50ו 400-חופשי
		
ישראל אלטמן
סירת סונאר
דרור כהן
שייט
10
ארנון אפרתי
		
שמעון בן יעקב 					
		
אלון דגן
סירת סקאד
הגר זהבי
		
					
משה זהבי
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באדיבות ישראל אלטמן

ארנון אפרתי ,דרור כהן ושמעון בן יעקב ,שיתחרו בסירת סונאר

הרכב המשלחת ופירוט הענפים
טבלה  2מפרטת את הרכב המשלחת הפאראלימפית :הספורטאים,
המאמנים והענפים .במשלחת  29ספורטאים ו 16-מאמנים מ 10-ענפי
ספורט .ל 45%-מהספורטאים יהיו אלה המשחקים הפאראלימפיים
הראשונים .במשלחת שישה ספורטאים ותיקים (כ ,)21%-שעבורם
אלו המשחקים בפעם הרביעית .לראשונה תיוצג ישראל במשחק כדור
על טהרת הנשים בלבד  -הכדורשער ,וכפי שצוין ,ישראל משתתפת
לראשונה בשלושה ענפים :בוצ'ה ,כדורשער נשים וקיאקים.
השוואה בין המשחקים על-פי מגדר :כפי שמפורט בטבלה  ,3היעד
של הגדלת שיעור הנשים לאורך המשחקים הושג בהצלחה ,עד כדי
שוויון מספרי :מ 12%-באתונה 19% ,בבייג'ינג 28% ,בלונדון ו52%-
בריו .הסיבה העיקרית היא צירוף ענף הכדורשער לנשים (כאמור,
בפעם הראשונה) ,כמו גם ההחלטה מלפני שבע שנים להכיר בענף
הכדורשער כפרויקט ייחודי .הענף מתבסס על ספורטאיות בוגרות
וצעירות ונתמך על-ידי פרויקט "אתנה" .הספורטאיות זוכות לתמיכה
מסיבית של צוות אימון וניהול (מאמן ,עוזר מאמן ,מאמן כושר
ומנהלת קבוצה) וצוות מקצועי (מאמן מנטאלי ,מערך רפואי מלא,
סיוע ביומכני) .יש לציין שחלק ניכר מספורטאיות המשלחת מגיע
מענפי השחייה והטניס שולחן ,הנחשבים לענפים מועדפים בספורט
הפאראלימפי.
השוואה בין המשחקים על-פי מספר המדליות :טבלה  4מציגה את
מספר המדליות שישראל זכתה בהן בששת המשחקים האחרונים
(ברצלונה  1992עד לונדון  .2012ההשוואה מתחילה במשחקי
ברצלונה ,מכיוון שאלו היו המשחקים הראשונים שבהם החלוקה
לקטגוריות נעשתה בהתאם ליכולת התפקודית של הספורטאי
טבלה  :3הרכב המשלחת הישראלית ומספר הענפים בארבעת
המשחקים הפאראלימפיים האחרונים ()2016-2004
אתונה בייג'ינג לונדון ריו
משחקים
2016 2012 2008 2004
פאראלימפיים
29
23
42
24
מס' הספורטאים במשלחת
14
18
34
21
מס' הספורטאים (גברים)
15
7
8
3
מס' הספורטאיות (נשים)
52% 28%
 %הספורטאיות מכלל המשלחת 19% 12%
10
9
11
9
מספר ענפי הספורט

ולא על-פי הערכת נכותו ,מה שצמצם משמעותית את קטגוריות
הסיווג ובתוך כך גם את מספר המדליות שחולקו) .ניתן לראות
שהנבחרת הישראלית באתונה  2004הייתה ,ללא ספק ,האיכותית
ביותר .הירידה המשמעותית לאחר מכן במספר המדליות נבעה מכך
שענף השחייה ,שהיה המוביל מבין ענפי ספורט הנכים בארץ ,איבד
מאיכותו ,אם כי הוא עדיין הענף המספק את מספר המדליות הגבוה
ביותר .ניתן לראות גם כי מ 1992-ועד  2012גדל מספר המדינות
המשתתפות בכ .82%-ישראל שמרה על מצבה בטבלת המדליות
מבחינת האחוזון מכלל המשתתפים ,ואף שיפרה אותו.
בהצלחה למשלחת הפאראלימפית בריו!

טקסי המשלחת בריו
במהלך שהותה בכפר הפאראלימפי תקיים המשלחת
הפאראלימפית שני טקסים:
טקס קבלת שבת עם קהילת ריו .הטקס ,שיאורגן על-ידי
הקהילה היהודית ,יתקיים ביום שישי 2 ,בספטמבר ,בבית
הכנסת בריו.
טקס הנפת הדגל .הטקס יתקיים בכיכר הכפר ב 6-בספטמבר,
ובמסגרתו תתקבל המשלחת על-ידי ראש הכפר האולימפי,
יושמע ההמנון הלאומי יחד עם הנפת דגל ישראל ,ויוענקו
לחברי המשלחת מתנות סמליות .הטקס יועבר בשלוש שפות:
אנגלית ,צרפתית ופורטוגזית.

טבלה  :4מספר המדליות של ישראל ודירוגה בין המדינות בששת
המשחקים הפאראלימפיים האחרונים ()2012-1992
דירוג אחוזון
זהב כסף ארד מס'
המשחקים ס"כ
		
המדינות ישראל
				
המדליות
66
33
90 5
4 2
ברצלונה 11 1992
50
52
103 5
 4אטלנטה 9 1996
70
37
123 1
2 3
סידני 6 2000
76
32
136 5
4 4
אתונה 13 2004
		 64
53
146 1
 5בייג'ינג 6 2008
74
45
164 5
2 1
לונדון 8 2012
יולי 2016
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לדיראון עולם:
הקדמה

מינכן 72

המשחקים האולימפיים במינכן  1972ייזכרו לדיראון עולם11 .
ספורטאים ,מאמנים ושופטים ישראלים  -דוד ברגר ,מרק סלבין,
יוסף רומנו ,זאב פרידמן ,אליעזר חלפין ,יעקב שפרינגר ,עמיצור
שפירא ,קהת שור ,מוני וינברג ,אנדריי שפיצר ויוסף גוטפרוינד -
נרצחו בידי מחבלים פלסטינים ,חברי ארגון "ספטמבר השחור" ,ובכך
נגדע חלומם של י"א הישראלים להשתתף במשחקים אולימפיים,
שאמורים לסמל שלום ,אחווה וידידות.
אור לבוקר ה 5-בספטמבר  1972התעוררו כמה מחברי משלחת
ישראל ברחוב קונולי  31בכפר האולימפי לקריאותיו של יוסף
גוטפרוינד ,שופט היאבקות ,שניסה לחסום בגופו את דלת הכניסה
מפני טרוריסטים פלסטינים וקרא לחבריו לברוח מן הדירה.
הישראלים שבדירות הסמוכות ,שלא נענו לקריאותיו של גוטפרוינד,
התעוררו למשמע צרור יריות והספיקו לראות את מאמן ההיאבקות
משה ויינברג כשהוא פצוע בפניו .הספורטאים והמאמנים שנתפסו
נכלאו באחד מחדרי המשלחת ,תחת איום של שמונה טרוריסטים
מזוינים בתת-מקלעים ,באקדחים וברימונים .לאחר מאבק נרצחו

י"א חללי מינכן

התמונות באדיבות ארכיון יואש אלרואי
20
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משה ויינברג ויוסף רומנו .המחבלים תבעו את שחרורם של 234
מחבלים ערביים ושני גרמנים והטסתם מישראל לארץ ערבית
תמורת שחרור הישראלים .הם איימו שאם תביעתם לא תתמלא עד
 12בצהריים יוציאו להורג שניים מהישראלים החטופים ,ובכל שעה
נוספת יהרגו שניים נוספים .לאחר ציפייה מורטת עצבים ,שנמשכה
כל אותו יום ,הסכימו המחבלים שיטיסו אותם למדינה ערבית יחד עם
הספורטאים הישראלים ששימשו כבני ערובה .בעשר וחצי בלילה
הוסעו תשעה מהספורטאים וחוטפיהם לפינה בכפר האולימפי,
שם המתינו להם שני מסוקים .הם הועלו על המסוקים ונחתו בשדה
תעופה צבאי גרמני .המשטרה הגרמנית ביצעה ניסיון כושל לחלץ
את הספורטאים הישראלים ואפשרה בכך לטרוריסטים לרצוח את

טראומת מינכן 72
לנצח תזכור מדינת ישראל את אסון מינכן  - 72המשחקים האולימפיים על
אדמת גרמניה ,שבהם נגדע באחת חלומם של  11ספורטאים ,מאמנים ושופטים
אחרי ,ערב משחקי ריו,
ישראלים ליטול חלק במשחקים אולימפיים 44 .שנים ֵ
אסתר שחמורוב-רוט ושלומית ניר-טור ,שתי הספורטאיות היחידות במשלחת
ישראל למשחקים ההם ,חוות מחדש את טראומת מינכן.
תשעת הספורטאים הישראלים כשהם כבולים וחסרי מגן בתוך
המסוקים.
מאמר זה מתמקד בשתי הנשים היחידות במשלחת הישראלית -
האתלטית אסתר רוט-שחמורוב והשחיינית שלומית ניר-טור .שלומית
השתתפה ב 100-וב 200-מ' חזה ולא העפילה לשלב מתקדם.

אסתר ,שזכתה שנתיים קודם לכן בשתי מדליות זהב ובמדליית כסף
במשחקי בנגקוק  ,1970העפילה לחצי הגמר בריצת  100מ' וסיימה
במקום החמישי בתוצאה של  11.49שניות .גם ב 100-מ' משוכות
היא עלתה לחצי הגמר אך פרשה ממנו בעקבות הטבח .רגע לפני
המשחקים בריו מתארות אסתר ושלומית כיצד השפיע האסון על
חייהן בכלל ועל המשך הקריירה שלהן בפרט.

משלחת ישראל צועדת בטקס הפתיחה ,משחקי מינכן 1972
יולי 2016
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"אסון מינכן ג
משחקי

מינכן היו ללא ספק האירוע ששינה את חיי
ואת תפיסתי לגבי העולם שבו אנו חיים.
במינכן איבדתי את מאמני עמיצור שפירא ואת חבריי לספורט ,אך
גם את תמימותי ואת חלומותיי.
המפגש הראשון שלי עם עמיצור היה בגיל  14וחצי .הוא אימן
באגודת הפועל תל-אביב ,וכבר באימון הראשון הציב לי מטרה
אולימפית" :אני מכין אותך לטווח ארוך  -לאולימפיאדה" .שש שנים

אסתר רוט-שחמורוב
אתלטית אולימפית
כלת פרס ישראל

"כבר באימון הראשון הציב לי
עמיצור מטרה' :אני מכין אותך
לאולימפיאדה' ...במשחקי מונטריאול
 '76הייתי צריכה להגשים את מטרתי
– הנצחה ,ולא את חלומי .אבל את
חלומו של עמיצור הצלחתי להגשים
בכל זאת :עליתי לגמר  100מטר
משוכות" (אסתר)
עבדנו יחד ואז הגיע הרגע הגדול בחיי  -המשחקים האולימפיים
במינכן  .1972להתגורר בכפר האולימפי ,לייצג את המדינה ,להגיע
ברגע הנכון לשיא הפריחה הספורטיבית ,לפגוש את הספורטאים
הטובים בעולם ולהתחרות מולם כשווים בין שווים  -כל זה היה עבורי
חוויה אדירה .הגשמת חלום ממש.
בעודי מתכוננת לתחרות ,משחזרת בדמיוני מה עליי לעשות לפני חצי

1
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זל ממני את התמימות"
הגמר ב 100-מטר משוכות ומתכננת את מה שאני צריכה לשפר
בהשוואה לריצה במוקדמות ,אני שומעת דפיקה בדלת .הייתה זו
שעת בוקר מוקדמת מאוד .מעבר לדלת מודיעים לי שמחבלים חדרו
לכפר האולימפי ,ושהספורטאים שלנו שבויים בידיהם .כבר אז ידעו
לספר לי ששניים מהישראלים נרצחו ,אבל לא ידעו מיהם.
פחד וחשש רב ליוו אותי מרגע זה ואילך .כיממה נמשך הסיוט ,שבו
הציבו המחבלים אולטימטום  -בכל שעתיים ישליכו גופה לרחוב אם
לא ישוחררו  200אסירים פלסטינים מהכלא בישראל .המתח היה
נוראי .התנהל משא ומתן עם הטרוריסטים
לעיני כל העולם ,ואת התוצאות אנו יודעים.

מטרתי  -הנצחה ,ולא את חלומי .אבל את חלומו של מאמני עמיצור
הצלחתי להגשים בכל זאת :עליתי לגמר  100מטר משוכות.
חיי השתנו אך נמשכו .יש חיים לפני מינכן וחיים אחרי מינכן .לימים,
התחתנתי ,ילדתי את שני ילדיי והמשכתי לייצג את המדינה בזירה
העולמית .לאחר שפרשתי שימשתי כמורה לחינוך גופני במשך שנים
רבות.

 .1מימין :עמיצור שפירא,
אסתר שחמורוב ופטר רוט.
יושבת :האתלטית היידי רוזנדאל
מגרמניה (במינכן זכתה במדליות
זהב בקפיצה לרוחק וב 100x4-מ'
ובמדליית כסף בקרב.)5-

הגשמתי את חלומו של
מאמני עמיצור שפירא
חזרנו ממינכן ללא חברינו וללא מאמני
האישי ,עמיצור שפירא .ניצבתי בפרשת
דרכים .ההחלטה הראשונית שלי הייתה -
אינני רוצה להמשיך יותר בספורט .אין לי
מאמן ואין לי חשק ורצון להמשיך .בפועל,
הקדמתי את נישואיי עם חברי פטר רוט,
האדם הקרוב אליי ביותר ,ויחד איתו
השתקמתי נפשית ופיזית .התאמנו יחד
כדי לשמור על כושר ,ולאט לאט הוא הפך
למאמני לאחר שהחלטתי לחזור להתחרות.
אסון מינכן גזל ממני את התמימות ואת
החלום .תפיסותיי לגבי העולם השתנו.
הבנתי שהוא מתנהל על-פי אינטרסים ולא
בהכרח על-פי צדק.
כשחזרתי להתאמן לקראת המשחקים
הבאים במונטריאול  '76המטרה הייתה
שונה לגמרי .כעת הייתי צריכה להגשים את

 .2ערב לפני הרצח .ספורטאי
המשלחת נושאים על כתפיהם
את השחקן שמואל רודנסקי
מימין:
שחמורוב.
ואסתר
חיים ויין ,יצחק אופק ,טוביה
סוקולוסקי ,מוני ויינברג (מציץ),
זאב פרידמן ,זליג שטרוך (מעל
זאב פרידמן) ,שמואל רודנסקי,
אסתר שחמורוב ,חברו של
שמואל רודנסקי ,יוסף גוטפרוינד
(מציץ מלמעלה) ,גד צברי,
אליעזר חלפין ,איש לא מזוהה
וצבי פינקלשטיין.

4

 .3אסתר שחמורוב (מימין)
בריצת  100מ' במינכן.
 6 .4בספטמבר  .1972הדגל
המדינות
ודגלי
האולימפי
המשתתפות הורדו לחצי התורן
באיצטדיון האולימפי במינכן בעת
טקס האזכרה ל 11-הספורטאים
הישראלים שנרצחו.

2
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"הרעיון האולי
את
שלומית ניר-טור
שחיינית אולימפית;
מנהלת המחלקה
לספורט עממי וספורט
נשים במינהל הספורט

דרכי בענף השחייה התחלתי בשנת  ,1964בהיותי ילדה
בת  11בקיבוץ איילת השחר .אליפות הגליל לילדים עד
גיל  12הייתה התחרות הראשונה שלי ,ובה זכיתי במקום הראשון
ב 50-מ' חזה .באותה שנה השתתפתי גם באליפות ישראל לנוער,
באליפות הפועל לבוגרים ולבסוף  -באליפות ישראל לבוגרים שבה,
באופן מפתיע ,ניצחתי במשחה ל 200-חזה .וכך ,בגיל  ,12הייתי חברת
נבחרת ישראל שייצגה את המדינה בתחרויות בין-לאומיות רבות.
כבת  15עברתי את המינימום האולימפי למשחקי מכסיקו-סיטי ,1968
והשתתפתי במשחים ל 100-ול 200-מ' חזה .שלוש שנים לאחר מכן
נטלתי חלק באליפות אסיה בבנגקוק  ,1970שבה זכיתי בשתי מדליות
ארד .לקראת משחקי מינכן  1972הצלחתי ,פעם נוספת ,לעמוד
בקריטריון האולימפי  -השחיינית היחידה שעשתה זאת.

השעות הקשות
היינו רק שתי ספורטאיות במשלחת  -אסתר שחמורוב ואני .מגורי
הנשים היו בנפרד; במקרה שלנו  -בצד השני של מגורי הספורטאים
הישראלים.
ערב המתקפה יצאנו ,כל חברי המשלחת ,להצגה "כנר על הגג".
למחרת ,בבוקר ה 5-בספטמבר ,יצאתי מחדרי ,וא ֵם הבית קיבלה את
פניי .בחוץ היו משאיות עם חיילים ששמרו על אזור המגורים שלנו.
לנוכח הנסיבות הערתי את אסתר שישנה בחדר לידי והאצתי בה
לקום .לא ידענו עדיין מה באמת קרה עד אשר הגיע שמואל ללקין,
ראש המשלחת ,לאסוף אותנו לבניין שבו רוכזו כל חברי המשלחת
שניצלו .ללקין ע ִדכן אותנו על התקפת הטרור הקשה על משלחתנו
וציין מי האנשים שהיו באותו חדר שאליו נכנסו המחבלים
חיכינו שעות רבות במתח נוראי ובחוסר ודאות .לא היה לנו קשר עם
המשפחות שלנו בארץ ,אבל עודכנּו כי ממשלת ישראל בראשות
הגב' גולדה מאיר ביקשה לשלוח את אחת היחידות המובחרות
שהתמחו בלוחמה בטרור אך נענתה בשלילה .הגרמנים התעקשו

 4בספטמבר  ,1972יממה לפני הרצח .מימין לשמאל :אסתר שחמורוב ,אורי אפק ,שלומית ניר,
יריב אורן ,חיים גלובינסקי ועמיצור שפירא
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שלומית ניר

מפי נרצח באותו יום"
שהם מסוגלים לפתור את הבעיה בעצמם .הרגשנו חסרי אונים.
למרות שידענו שישנם כבר שני הרוגים האמנו כי ניתן יהיה להציל
ולחלץ את שאר חברי המשלחת .בשלב כלשהו החליטו הגרמנים
לאפשר למחבלים להוביל את החטופים במסוקים לשדה תעופה
מיוחד כדי להמריא ממנו למדינה זרה (ללוב ,כמדומני).
התמונה האחרונה הזכורה לכולנו הייתה כאשר הספורטאים שנותרו
בחיים ,תשעה במספר ,עברו לשני אוטובוסים בדרכם אל שני
המסוקים .מהקומה התשיעית יכולנו לזהות כל אחד ואחד מהם,
מובלים כשהם כפותים ועיניהם מכוסות .על הגגות ניצבו צלפים
גרמנים שחיכו להזדמנות לחלץ את
הספורטאים.
בשעת בוקר מוקדמת מאוד הודיעו לנו
כי המחבלים הבעירו את ההליקופטרים
עם הספורטאים והמאמנים בתוכם,
והם עצמם הצליחו לברוח .פרצנו בבכי
מר .איש לא שיער שזה יהיה הסוף.
ידענו שעוד בביתן הרגו המחבלים
את מוני ויינברג ויוסף רומנו ,אבל כולנו
קיווינו שהשאר נותרו בחיים.

של חברי המשלחת שנרצחו .המפגש עם משפחות הנרצחים בשדה
התעופה בישראל היה קשה ביותר .רגעים שלעולם לא אשכח.

מספורטאית למובילה של תרבות ספורט
וקידום נשים

אין ספק שהטרגדיה הזו השפיעה רבות על חיי .בשלב מסוים
הפסקתי להיות ספורטאית פעילה (לא בגלל האירוע הטרגי) ,ובחרתי
להמשיך ולספר את הסיפור הנורא שקרה לנו במינכן למען זכרם של
הנרצחים .הרגשתי שנפל דבר בכל
הקשור להכנה ולליווי משלחות של
ישראלים לחו"ל 20 .שנה לאחר מכן
יזמתי את הקמתה של אנדרטה גדולה
במינכן לזכר י"א החללים ,הממוקמת
בכניסה לאיצטדיון האולימפי.
תמיד ידעתי שהספורט הוא אמצעי
חשוב ובעל משמעת גדולה בהרבה
מהשתתפות בתחרויות ובמשחקים
בלבד .צעיר העוסק בספורט בונה
לא רק את גופו אלא גם את אישיותו.
(שלומית)
הספורט הוא כלי חינוכי להצלחה
בחיים .באמצעותו אנו לומדים להציב
מטרות גבוהות ולסלול את הדרך
להגשימן ולהתגבר על מכשולים
ומשברים .הספורט מעצב ומחזק את ה"אני".
בזכות יצחק אופק ,יו"ר הוועד האולימפי דאז ,השתלבתי בהנהלת
הוועד האולימפי ,בנשיאות ההתאחדות לספורט ובדירקטוריון
הפועל .הרגשתי שבמוקדי החלטות אלו ניתן להשפיע .בחרתי
אז לקדם ילדות ,נערות ונשים בספורט ,מתוך אמונה שלמה שכל
ילדה העוסקת בספורט תחרותי זוכה באותם יתרונות שיש בעיסוק
בספורט ומתחנכת לאורם.
כך פעלתי שנים רבות ,עד אשר הצלחנו להקים את תכנית "אתנה",
לייסד מועצה ציבורית לספורט נשים שתשמור על התכנית ,לשריין
תקציב משמעותי ולהקים יחידה המתַפעלת את התכנית .המטרות
העיקריות הן( :א) להגדיל את מספר הילדות העוסקות בספורט
ובפעילות גופנית ולשמור שלא תפרושנה; (ב) לקדם מנהיגות
בספורט ולהגדיל את מספרן של נשים בהנהלות איגודי הספורט
ובתפקידי מפתח בגופי הספורט השונים; (ג) לשנות עמדות בחברה
באשר ליתרונות של העיסוק בספורט.

"הטרגדיה הזו השפיעה רבות
על חיי .בשלב מסוים הפסקתי
להיות ספורטאית פעילה ובחרתי
להמשיך ולספר את הסיפור הנורא
שקרה לנו במינכן למען זכרם של
הנרצחים"

בצהרי אותו יום התקיים בטקס לזכרם
של הנרצחים .ספורטאים ממדינות
רבות הגיעו לאיצטדיון האולימפי כדי
להעניק כבוד אחרון ,ומיד אחרי הטקס
התחדשו המשחקים .באותן שעות לא הבנתי איך ניתן להמשיך
אחרי אסון נורא כל כך .מבחינתי ,הרעיון האולימפי של אחווה בין
עמים ,הקשבה והבנה טובה יותר ,נרצח באותו יום .רק שנים אחר-כך
הבנתי שהיה נכון להמשיך את המשחקים ,כי ביטולם היה מאפשר
לטרוריסטים להשלים את המבצע ולצאת מנצחים .המשלחת
הישראלית חזרה למחרת הטקס בטיסה ישירה לישראל עם  11ארונות

"אפשריבריא"

 26באוגוסט  .1972משלחת ישראל בדרכה לטקס הפתיחה באיצטדיון
האולימפי .מימין לשמאל :מרק סלבין ,זאב פרידמן ,יצחק כספי (בגבו),
יוסף רומנו (מוסתר) ,אסתר שחמורוב ,שאול לדני ,שלומית ניר ,עמיצור
שפירא ,יהודה ויינשטיין ,איש לא מזוהה ,אנדרה שפיצר (בגבו) ודן אלון

כיום אני מעורבת בתכנית לאומית לחיים פעילים ובריאים -
"אפשריבריא" ,המבטאת את מהות התכנית :עידוד לפעילות גופנית
רבה יותר ותזונה בריאה למען חברה פעילה ובריאה יותר .הפעילות
מו ּבלת על-ידי שלושה משרדים  -בריאות ,חינוך וספורט ,ומבוצעת
בשלוש מסגרות  -מערכת החינוך ,הרשויות המקומיות ומקומות
העבודה.
במהלך עבודתי במשרד הספורט בחרתי תמיד לעסוק בנושאים
משמעותיים ,המביאים לשינויים התנהגותיים ,בריאותיים וחברתיים.
אני מציבה מטרות גבוהות ,וכאשר אני מגשימה אותן ההרגשה היא
נפלאה .את הדרכים כיצד לעשות זאת למדתי באמצעות הספורט.
יולי 2016
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בית-הספר לתקשורת ע"ש סמי עופר,
המרכז הבינתחומי ( ,)IDCהרצליה
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מורן ירחי
בית-הספר לתקשורת ע"ש סמי עופר,
המרכז הבינתחומי ( ,)IDCהרצליה
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בחמישה

בפברואר  ,2015שחקן סנוקר מוסלמי
בשם רורי מק'לאוד הסביר  בפומבי
את משמעותו של התג ' ,'ISISשענד בעת ששיחק מול רוני או'סליבן
באליפות וויילס הפתוחה .מק'לאוד ,המוסלמי הבריטי היחיד שמשחק
בסבב הסנוקר ,גרם למהומה ב מדיה החברתית כשענד את התג.
הוא הסביר כי התג נושא את הלוגו של ' ISISפתרונות עסקיים' ,שהיו
נותני החסות האישית שלו מזה  14שנים ,ולא ארגון הטרור האיסלמי
דאע"ש  -המדינה האיסלמית של עירק וסוריה (( )ISISהמכונה לעתים
"המדינה האיסלמית של עירק ,סוריה והלבנט" ( ,)ISILששינתה את
שמה מאוחר יותר ל"המדינה האיסלמית").
אין זה מפליא שצופים רבים כל כך היו מודאגים מהסמליל '.'ISIS
בתחילת המאה העשרים והאחת זיהו טרוריסטים את הפוטנציאל
והיתרונות של פלטפורמות מקוונות ,מדיה חדשה ורשתות חברתיות
מקוונות .באופן פרדוקסלי ,רשת התקשורת החדשנית ביותר -
האינטרנט  -שפיתחו חברות מ ערביות מודרניות ,משרתת עכשיו
את האינטרסים של יריבו הגדול ביותר של המערב  -הטרור הבין-
לאומי .לכל קבוצות הטרור אתרי אינטרנט משלהם ,פורומים ,חדרי
צ'אט ,חשבונות פייסבוק וטוויטר ,ערוצי יו-טיוב ודפי אינסטגרם .הם
משתמשים בפלטפורמות אלה כדי להפיץ תעמולה ,לגייס כספים,
לפתות ,להקצין ,לגייס ולאמן חברים בארגונים אלה ,לתקשר ולהוציא
פיגועים (.)1
כפי שנרמז ממשמעותה המילולית של המילה "טרור" (terrere
בלטינית  -להפחיד או להבהיל) ,זוהי אסטרטגיה צבאית שמנסה
לשנות מצב פוליטי באמצעות הפצת פחד ולא גרימת נזק חומרי
( .)2מעשי טרור בוצעו מאז שהיו מחלוקות פוליטיות .המדינאי
הבריטי אדמונד ברק ( )1797-1729היה הראשון שהשתמש במונח
"טרור" כדי לתאר את מעשיהם של היעקובינים במהפכה הצרפתית
בסוף שנות התשעים של המאה השמונה-עשרה .מאמר זה עושה

אילן תמיר
בית-הספר לתקשורת,
אוניברסיטת אריאל ,אריאל

ilantamir125@gmail.com

*תרגום של המאמרGalily, Y., Yarchi, :
M., Tamir, I. (2015). From Munich to
Boston, and from Theater to Social
Media: The Evolutionary Landscape
of World Sporting Terror. Studies in
Conflict & Terrorism, 38 (12) 998-1007
רשימת המקורות שמורה במערכת .ניתן
לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר אלקטרוני:
yaniva@wingate.org.il
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טבח מינכן :אחד המסוקים שפוצצו על-ידי הטרוריסטים הפלסטינים
במשחקי מינכן  72ובו חברי המשלחת הישראלית

למדיה חברתית:

אבולוציוני של הטרור העולמי בספורט*
ההד העצום שזוכים לו אירועי הספורט הגדולים בעולם ַ -ה ֵחל במשחקי
מינכן  1972ועד אירועי הספורט הגלובאליים של ימינו אנו ,משרת
היטב את ארגוני הטרור ברחבי העולם .אלה הבינו כבר מזמן את
הפוטנציאל של מעשי טרור ,המדווחים במהירות וביעילות בתקשורת
ההמונים וברשתות החברתיות ומגיעים לקהלים עצומים בכל מקום
בעולם .ואף-על-פי כן ,ניתן להיאבק במפיצי הטרור באמצעות שיתוף
פעולה בין ממשלות ,תאגידים רב-לאומיים ואזרחי המדינות עצמם.
שימוש באירועי ספורט גלובאליים בקנה-מידה גדול כדי לתעד ולנתח
כיצד השתנו מעשי הטרור והתאימו עצמם למציאות ,שבה הקשר
הסימביוטי החזק ביותר בין שתי ישויות עצומות ורבות כוח  -ספורט
ותקשורת  -מאפשר לטרור לשגשג.

לדברי חוקרים בתחום התקשורת ,הופעתו של טרור בעל אוריינטציה
תקשורתית הובילה כמה חוקרים להמשיג מחדש טרור מודרני
במסגרת תיאוריה תקשורתית סמלית ,כלומר ,להתייחס לטרור
כאמצעי למשיכת תשומת-לב תקשורתית ( .)3לטענתו של ג'נקינס
(" ,)1975לעתים קרובות ,פיגועי טרור מתוזמרים בקפידה כדי למשוך
מתוךDaily News :

הפיגוע במרתון בוסטון  ,2013שהסתיים במותם של שלושה בני אדם ובפציעתם של יותר מ 260-איש
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מונפת בכפפה שחורה בזמן השמעת ההמנון הלאומי של ארצות-
הברית בזמן הטקס ( .)7מיליוני צופים ברחבי העולם צפו בשידור
החי ,שהיה אחד הראשונים ששודרו בצבע .רבים עוד יותר ח ַלקו את
הזיכרון הקולקטיבי של התצלום המפורסם של ג'ון דומיניסי ,שהעלה
למודעות את היחסים הבין-גזעיים בארה"ב.

הפגנת "הכוח השחור" במשחקי מכסיקו-סיטי  1968הייתה כנראה
הנקודה המדויקת שבה הספורט הפך חשוף באופן מובהק למסרים
פוליטיים .זוכי מדליות הזהב והארד ב 200-מטרים ,האמריקנים טומי
סמית' וג'ון קרלוס ,מפגינים נגד אפליה גזעית .הם ניצבו על הפודיום
בראשים מורכנים וביד מונפת בכפפה שחורה בזמן השמעת ההמנון
הלאומי של ארה"ב

את תשומת-לבה של התקשורת האלקטרונית והעיתונות הבין-
לאומית .תפיסה והחזקה של בני ערובה מגבירות את הדרמה .לבני
הערובה עצמם אין בדרך כלל משמעות כלשהי לטרוריסטים .הטרור
מופנה לקהל הצופים ולא לקורבנות בפועל .הטרור הוא תיאטרון" (.)4
הרבה השתנה מאז האבחנה של ג'נקינס ,ולכן הוא עדכן את
עמדתו מאוחר יותר וטען כי "רבים מהטרוריסטים של ימינו רוצים
הרבה צופים והרבה אנשים מתים" ( .)2006עם זאת ,הטיעון הבסיסי
בהצהרתו נותר מדויק במהלך  40השנים האחרונות ,אך נוספו לו
כמה פרשנויות אקדמיות על-ידי סוציולוגים ,אנשי מדע המדינה,
פסיכולוגים וחוקרי תקשורת ברחבי העולם .תוך הסתכנות בפישוט
יתר ,פיגועי טרור מודרניים מאופיינים בדרך כלל במפגנים פומביים
ומכוונים של אלימות קיצונית ומסיבית כדי לזכות בתפוצה רחבה,
באדיבותה של התקשורת .זו משמשת כשדה קרב בסכסוכים של
היום ,כש"מלחמת" התמונות מתרחשת לצד האירועים בשטח (.)6

מערכה ראשונה
משחקי מכסיקו-סיטי בשנת  1968היו ,קרוב לוודאי ,הנקודה
המדויקת שבה הספורט הפך חשוף באופן מובהק למסרים
פוליטיים .הספורטאים האפרו-אמריקנים טומי סמית' וג'ון קרלוס,
זוכי מדליות הזהב והארד בריצה ל 200-מטרים ,הפגינו מחאה שקטה
נגד אפליה גזעית כשעמדו על הפודיום בראשים מורכנים וביד
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ניתן למתוח קו ישיר מהמחאה של קרלוס וסמית' במכסיקו ( )8לאחת
השעות האפלות ביותר של עולם הספורט ארבע שנים לאחר מכן,
במשחקים האולימפיים במינכן  .1972חברי ארגון הטרור הפלסטינית
"ספטמבר השחור" החזיקו בחברי המשלחת הישראלית כבני ערובה,
ובסופו של דבר רצחו  11מהם (חמישה ספורטאים ,ארבעה מאמנים
ושני שופטים) וקצין משטרה גרמני אחד ,לאחר עימות חסר מוצא
שהועבר בשידור חי במשך  16שעות .בעוד קהל המוערך ב 800-מיליון
איש צפה באימה בשידור ,בישר ג'ים מק'קיי ,שדרן רשת הטלוויזיה
האמריקנית  ,ABCאת החדשות" :אבי נהג לומר שהתקוות הגדולות
ביותר שלנו והפחדים הגרועים ביותר שלנו מתגשמים רק לעתים
רחוקות .הם כולם (בני הערובה) אבדו" .בפעם הראשונה בהיסטוריה
האולימפית המודרנית הושעו התחרויות לשם קיום טקס אזכרה
שנערך באיצטדיון האולימפי ,ובו השתתפו  80,000צופים ו3,000-
ספורטאים.
לצערנו ,חברי ספטמבר השחור ( )10היו מוצלחים מאוד במונחים של
שידור חדשות על פעולת הטרור שביצעו .הם בחרו לפעול במשחקים,
כיוון שידעו שמשאבי התקשורת שהוקמו בהם נועדו להגיע לקהל
בכל רחבי העולם .בכך הבטיחו את זמינותה של התקשורת לשדר
את האירוע לכל מסך בבית .מוחמד דאוד עודה (הידוע יותר בשם
אבו דאוד) ,שארגן את ההתקפה על הספורטאים הישראליים
במהלך משחקי מינכן ,הודה מאוחר יותר כי" :אנחנו מכירים בכך
שהספורט הוא הדת המודרנית של העולם המערבי .ידענו שאנשים
באנגליה ובאמריקה יחליפו ערוץ בטלוויזיה שלהם מתכנית כלשהי
על מצוקתם של הפלסטינים אם ישודר אירוע ספורט בערוץ אחר.
אז החלטנו להשתמש באולימפיאדה שלהם ,הטקס המקודש ביותר
של דת זו ,כדי לגרום לעולם לשים לב אלינו .הקרבנו קורבנות אדם
לאלי הספורט והטלוויזיה והם נענו לתפילותינו .ממינכן ואילך ,אף
אחד כבר לא יוכל להתעלם מהפלסטינים ומהמניעים שלהם" (.)11
יתר על כן ,שבוע אחרי הטבח פרסם ארגון ספטמבר השחור את
ההודעה הבאה" :להערכתנו ,ולאור התוצאות ,השגנו את אחת
התוצאות הטובות ביותר של פעולת קומנדו פלסטינית .פצצה בבית
הלבן ,מוקש בוותיקן ,מותו של מאו צה-טונג או רעידת אדמה בפאריז
לא היו יכולים להדהד בתודעתו של כל אדם בעולם כמו הפעולה
במינכן .האולימפיאדה מעוררת את תשומת-לבם ואת העניין של
האנשים יותר מכל דבר אחר בעולם .הבחירה של האולימפיאדה,
מנקודת מבט טהורה של תעמולה ,הייתה הצלחה של מאה אחוז.
זה היה כמו לצייר את שמה של פלסטין על הר שניתן לראות מארבע
קצוות תבל" (.)12
הטבח במינכן הוכיח כי אירועי ספורט ,במיוחד אלה בעלי משיכה
גלובאלית ,הם יעדי טרור ברורים ,מכיוון שהתקפות כאלה מושכות
את תשומת-הלב של העולם לעניין הספציפי של גורמי הטרור.
במחקר של וויימן ו-ווין ( )Weimann & Winn, 1994נבדקו 6714
אירועים של טרור בין-לאומי משנות השישים המאוחרות ועד לתחילת
שנות התשעים .הניתוח של החוקרים גילה גידול משמעותי בפעולות
טרור ,שהיו מעורבים בהן שיקולים בעלי אוריינטציה תקשורתית
(בחירת הקורבנות ,מיקום ,עיתוי ,סוג הפעולה ומגע עם התקשורת).
בל ( )1978טען" :עבור מיעוט קיצוני זה הפך למפתה יותר להופיע
על הבמה העולמית של הטלוויזיה מאשר להישאר לוחמי גרילה
נסתרים בשטח" ( .)13התיאוריה של הטרור הבינה ביתר שאת את
הפוטנציאל של אמצעי התקשורת ההמונית .מעשי טרור נתפסו

לעתים קרובות יותר כאמצעי לשכנוע
וכלוחמה פסיכולוגית ,שבהם הקורבן
הוא "עור התוף שעליו מכים כדי
להשיג השפעה מחושבת על קהל
רחב יותר" (.)14

מערכה שנייה

תערוכות ואתרים נוספים שבהם
מתאסף קהל רב כדי לחגוג אירועים
גדולים כמו משחקים אולימפיים,
חגיגות כדורגל או תצוגות במסלולי
מירוץ ,הפכו לפגיעים לטרור ממש כמו
איצטדיונים (אולימפיים) ,ולכן נזקקו גם
הם להגנה ( .)16כפי שהסביר טארלו
( ,)Tarlow, 2002קיימות כמה סיבות
לוגיסטיות מדוע אירועי ספורט הפכו
למטרה כה אטרקטיבית מתחילת
המאה הנוכחית :מספרם של הצופים
ותנועתם מקשים על זיהוי פיזי של
טרוריסטים; הקירבה של האירועים למרכזי תחבורה מאפשרת
דרכי מילוט מהירות ,וקיים גם סיכוי שהפיגועים ישפיעו על מקומות
אירוח הקשורים באירוע (כגון מלונות ומסעדות) ,באופן שמרחיב את
ההשפעה והאפקט של אירוע טרור הקשור בספורט (.)17

מעשי הטרור התאימו עצמם
למציאות ,שבה הקשר הסימביוטי
החזק ביותר בין שתי ישויות עצומות
ורבות כוח  -ספורט ותקשורת -
מאפשר לטרור לשגשג

ב 15-ביוני  1996פוצץ הצבא האירי
הרפובליקני הזמני " "PIRAחומר נפץ,
במטרה לגרום לממשלת בריטניה
לוותר על שליטתה בצפון אירלנד
לטובת אירלנד מאוחדת .באותה תקופה ניהל  PIRAמלחמה נגד
הממשל הבריטי באמצעות טקטיקות של טרור .למעשה ,כבר בשנות
השבעים המאה הקודמת החל הצבא האירי במסע טרור בבריטניה
ובצפון אירלנד .הנוהג של אזהרה מוקדמת טרם ההתקפה ,שנעשה
על-ידי ( PIRAעובדה שתאמה את הנחתו הראשונית של ג'נקינס),
התרחש בעיר מנצ'סטר בבריטניה בבוקר ההתקפה ( .)15למרות
השעה המוקדמת ,בין  75,000ל 80,000-איש כבר בילו בקניות ,היו
במקומות העבודה או טיילו במרכז העיר .באותו זמן אירחה אנגליה
את משחקי היורו  ,'96וביום שלמחרת אמור היה להיערך משחק בין
גרמניה לרוסיה באיצטדיון ה"אולד טראפורד".

פיגועי טרור רבים הקשורים בספורט הפכו אמנם לפופולריים בקנה-
מידה עולמי ( ,)18אבל מרביתם לא תפסו את עין הציבור (168
מקרים משנת  1972ועד  .)19( 2004עם זאת ,אירועי  11בספטמבר
( 2001הידועים כיום כ )9/11-הפכו את הסיוטים הגרועים ביותר
שלנו למציאות .מחבלים מארגון "אל קאעידה" חטפו כמה מטוסי
נוסעים ,ושניים מהם הוטסו במכוון לתוך הקומות העליונות של
מגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי בניו-יורק ,שגרם לקריסתם
ולהרג ולפציעה קשה של אלפים .ניתן לשער כי מרכז הסחר העולמי
נבחר לא רק משום שהיה עמוס באנשים ,אלא גם מכיוון שהיה
סמל מוּכּר בשל השליטה הגלובלית של ארה"ב בתחום הסחר.
באופן דומה ,אירועי ספורט ענקיים כגון משחקים אולימפיים וגביע
העולם בכדורגל אינם מציעים רק ריכוזים גדולים של אנשים אלא
מהווים גם סמלים משמעותיים של יוקרה וכוח לאומיים ובין-לאומיים.
בהלם ששרר מיד אחרי ההתקפה על מגדלי תאומים ,אירועי
ספורט מרכזיים שהתקיימו בארה"ב (אליפות העולם בבייסבול,
מתוךskyscrapercity.com :

בארצות-הברית ,בתאריך  27ביולי  ,1996התריעה שיחה אנונימית
למוקד  911כי פצצה תופעל ב"סנטניאל אולימפיק פארק" באטלנטה
במהלך המשחקים האולימפיים שנערכו בעיר באותו זמן ,וכי "יש לכם
 30דקות" .מאוחר יותר התברר כי השיחה בוצעה מטלפון ציבורי ליד
הפארק .ואכן ,פצצת צינור עמוסה במסמרים ובברגים ,שהוסתרה
בתוך תרמיל ,התפוצצה  30דקות מאוחר יותר במקום שבו התאסף
קהל כדי להאזין לקונצרט .הפיצוץ גרם למותו של אדם אחד
ולפציעתם של יותר מ 100-איש .צלם שרץ לצלם את המקרה נפטר
מהתקף לב .הנשיא ביל קלינטון כינה את הפיצוץ "מעשה מרושע
של טרור" .אגב ,המשחקים נמשכו כמתוכנן .רק בשנת  2003הגיש
האף.בי איי כתב אישום נגד מומחה חבלה לשעבר בצבא ארה"ב
בשם אריק רודולף ,שהאמין כי "התפיסה והמטרה של מה שמתקרא
התנועה האולימפית הן לקדם את הערכים של הסוציאליזם העולמי"
וקיווה "לבלבל ,להכעיס
ולהביך את הממשל
בוושינגטון בעיני העולם
כולו על הסכמתו
לביצוע
המתועבת
הפלות על-פי דרישה".

 :9/11המקרה ששינה את המשחק
()game changer

ב 5-באפריל ,1997
לאחר איומים על
פצצה מצד ,PIRA
פונו כ 60,000-צופים
שנכחו במירוץ הסוסים
המפורסם של אנגליה,
ה"גרנד נשיונל" .המירוץ
עוכב במשך  48שעות,
עד לאחר שהמשטרה
סיימה את בדיקתה.
משמעותם של כל
שלושת הפיגועים הללו
שפארקים,
הייתה

					
המשטרה הבריטית מפטרלת על נהר התמזה בעת משחקי לונדון 2012
יולי 2016
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בסופרבול בשנת  2006בדטרויט ננקטו צעדים חריגים במיוחד ,שכללו פעולות אבטחה מהגדולות ביותר בהיסטוריה של
ארה"ב

הסופרבול ומשחקי החורף בסולט לייק סיטי) היו כפופים להסדרי
ביטחון שלא נראו קודם לכן במקום כלשהו בעולם ( .)20לדוגמה,
המארגנים האמריקנים של משחקי החורף האולימפיים הנהיגו שני
צעדים שהיו ייחודיים באותה עת באבטחת המשחקים :אזור אסור
לטיסה בהיקף של  52מייל שהוטל סביב אתר המשחקים כולו,
וצלפים שהוצבו בכמה עמדות מוגבהות כדי להגן על אתרי התחרות
הספציפיים.
צעדים כאלה הפכו לסטנדרטיים .האיום המוגבר של טרור הציב את
ניהול הסיכונים בחזית התכנון של אירועי ספורט ענקיים והוביל למגוון
של אמצעי אבטחה חדשים הנוגעים לקהל הצופים בספורט ולתקני
בטיחות מחמירים יותר עבור המארגנים .הסופרבול בשנת 2006
בדטרויט הציע דוגמה מסוימת של צעדים מסוג זה שנכללו באחת
מפעולות האבטחה הגדולות ביותר בהיסטוריה של ארה"ב" :בתוך
טבעת פלדה נסרקו הצופים באמצעות גלאי מתכות וקרינה .כוחות
ביטחון מיוחדים וצוותים של סילוק פצצות היו בכוננות .מצלמות
במעגל סגור וברזולוציה גבוהה ,שהיו מחוברות למחשב ,יחד עם
תמונות לוויין בזמן אמת ,אפשרו תגובה מיידית ,והאזור נשמר על-ידי
 10,000אנשי משטרה ומאבטחים פרטיים" (.)21
מחוץ לארה"ב ,בעשור לאחר ה 11-בספטמבר התרחשו אירועי טרור
בכל יבשת כמעט .ב 1-במאי ,2002
שעות ספורות לפני המשחק בין שתי
הקבוצות היריבות מספרד  -ריאל מדריד
וברצלונה ,במסגרת חצי גמר גביע
האלופות ,הורעד איצטדיון הברנבאו
על-ידי מכונית תופת שהתפוצצה
בסמוך לו .המניע להתקפה לא היה
ברור מיד ,אך  11חברים בקבוצת
"בטאסונה" (הקשורה ל"אט"ה";
)Euskadi Ta Asktasuna - ETA
נעצרו .המשחק התקיים לאחר בדיקות
ביטחוניות מספקות .שבוע לאחר
מכן ,ב 8-במאי  ,2002ביטלה נבחרת
הקריקט של ניו-זילנד את המשך הסיור

המתוכנן בפקיסטן ,לאחר שמחבל מתאבד פוצץ עצמו מחוץ למלון
שרתון בקראצ'י שבו התארחה הנבחרת וגרם למותם של  14בני
אדם וביניהם  11מומחים מחיל הים הצרפתי.
בשנת  2006חטפו  50חמושים את יו"ר הוועד האולימפי של עיראק
ועוד  30ספורטאים ואנשי צוות רשמיים מתוך ועידת ספורט שנערכה
בבגדד .ב 17-במאי נחטפה נבחרת הטאקוונדו של עירק ,שמנתה
 15איש ,במהלך נסיעה לתחרות בירדן .הנבחרת מעולם לא נמצאה.
במהלך אותו חודש הרג חמוש את מאמן הטניס של נבחרת עיראק
ושני שחקנים .בשנת  2008בוטל מרוץ השטח "ראלי דקר" לאחר
איום בהתקפה על-ידי "אל קעידה" .זה היה המקרה הראשון של
ביטול המרוץ בשלושים שנות ההיסטוריה שלו.
שלושה חודשים לאחר מכן תקף מחבל מתאבד את מרתון השנה
החדשה "סינהלה וטמיל" בסרי-לנקה ,הרג  15ספורטאים וגרם
לפציעתם של  90אחרים .ממשלת סרי-לנקה האשימה את הקבוצה
המיליטנטית "הנמרים הטמילים" באחריות לפיגוע 11 .חודשים
לאחר מכן ,במרץ  ,2009הותקף האוטובוס של נבחרת הקריקט
של סרי-לנקה ע"י חמושים בדרכה למשחק בעיר לאהור .החמושים
תקפו את האוטובוס ברקטות וברימונים וירו מספר רב של כדורים.
שישה שוטרים ושני אזרחים נהרגו ,ושישה שחקנים של נבחרת סרי-
לנקה נפצעו קשה .ההתקפה בוצעה כנראה ע"י קבוצה מיליטנטית
הקשורה קשר הדוק ל"אל-קאעידה" (.)22

באופן פרדוקסלי ,רשת התקשורת
החדשנית ביותר  -האינטרנט -
שפיתחו חברות מערביות מודרניות,
משרתת עכשיו את האינטרסים של
יריבו הגדול ביותר של המערב -
הטרור הבין-לאומי
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ספורט הישגי

לכל אלה ניתן להוסיף את מתקפת
הטרור המשולבת שהתרחשה בפאריז
במהלך חודש נובמבר  ,2015שאיצטדיון
הכדורגל הפך לאחד ממוקדיה .בעת
משחק ידידות בין נבחרת הכדורגל
של צרפת ובין נבחרת גרמניה ,אלופת
העולם בכדורגל ,בנוכחות נשיא צרפת
פרנסואה הולנד ,נשמעו קולות נפץ
אדירים .שלושה מחבלים מתאבדים
התפוצצו בסמוך לאיצטדיון וגרמו
למותם ולפציעתם של אזרחים .נשיא
צרפת הוברח ,והאוהדים המבוהלים
נותרו באיצטדיון זמן רב לאחר סיום

המשחק .משחק הידידות בין אנגליה
וצרפת ,שהיה אמור להיערך כמה
ימים לאחר מכן ,בוטל וכמוהו גם
משחק כדורגל נוסף בין גרמניה
והולנד ,שאמור היה להיערך בהאנובר
באותו שבוע בדיוק  -הפעם בשל מידע
מודיעיני מוקדם שהגיע סמוך לפתיחת
המשחק.
אירועים גלובאליים אלה ,בין רבים
אחרים ,הוכיחו עד כמה אירועי ספורט
גדולים פגיעים להתקפות טרור ,ועד
כמה סיקור תקשורתי בעל חשיפה
רבה מגביר את ניסיונותיהם של
קבוצות טרור לעשות שימוש באירועים
אלה כדי למנף את האג'נדה הפוליטית
והדתית שלהם.

ב( 19:00-לפי שעון גריניץ') ,כמה
דקות לאחר הפיצוץ הראשון ,הגיע
מספר האזכורים לכ ,750,000-עובדה
המדגישה כמה אפקטיבית ומיידית
הייתה הקליטה ושיתוף החדשות
באמצעות המדיה החברתית במהלך
האירוע ומיד לאחריו .עד לשעה שמונה
בערב (לפי שעון גריניץ') הגיע מספר
האזכורים במדיה החברתית לשיא של
מעט פחות מ ,900,000-ורק לאחר מכן
הם הלכו והתמעטו בהדרגה (.)25
הולמן וחב' ( )Holman et alערכו סקר
מבוסס-אינטרנט בן  4-2שבועות לאחר
הפיגועים ,עם מדגם לאומי מייצג
ומדגמים מייצגים משניים מבוסטון
ומניו-יורק ( 4,675מבוגרים) .על-פי
ממצאיהם ,חשיפה תקשורתית חוזרת
ונשנית לפיגוע הייתה קשורה לדחק אקוטי גבוה יותר מאשר חשיפה
ישירה .לפיכך ,סיקור תקשורתי שבא לאחר טראומה קולקטיבית
עשוי לגרום לדחק אקוטי בהיקפים גדולים יותר (.)26

בדומה לפיגוע ב 11-בספטמבר
במגדלי התאומים בארה"ב ,אירועי
ספורט ענקיים כגון משחקים
אולימפיים וגביע העולם בכדורגל
אינם מציעים רק ריכוזים גדולים
של אנשים אלא מהווים גם סמלים
משמעותיים של יוקרה וכוח
לאומיים ובין-לאומיים

מערכה שלישית

המרתון בבוסטון  -מקרה מבחן
ב 15-באפריל  2013הסתיים מרתון בוסטון בפתאומיות ובאופן
מפחיד .שני מטעני חבלה התפוצצו ליד קו הסיום .שלושה בני אדם
נהרגו ו 264-נפצעו מחומרי נפץ שנארזו בתוך סירי לחץ ,הוטמנו
בתרמילים שחורים רגילים והובלו לאזור הסיום ע"י גברים צעירים
בעלי מראה שלא עורר עניין .מה שהתרחש בעקבות הפיגוע היה
חסר תקדים בארצות-הברית :עוצר מלא על העיר בוסטון שנמשך
כמה ימים ( .)23הפרשן הפוליטי של עיתון "הארץ" ,חמי שלו (,)24
העריך את הפניקה שפרצה בעקבות הפיגוע בבוסטון" .זה היה ניצחון
גדול של הטרור" ,הוא כתב" ,ניצחון מרהיב והיום הגדול והמתועב
שלו לאור הזרקורים .מעולם בהיסטוריה של אלימות שכוונה כלפי
אזרחים חפים מפשע ,שובשו חייהם של כה רבים על-ידי פעולות
חובבניות יחסית של מעטים כל כך".
בעקבות הפיצוץ של שני מטעני החבלה באתר הסיום של מרתון
בוסטון בשעה ( 18:50לפי שעון גריניץ' 14:50 ,זמן בוסטון) ,התפשטו
החדשות במהירות באמצעות המדיה החברתית .דיווחים הופיעו
בטוויטר באופן מיידי כמעט ,מה שהדגיש את היעילות המדהימה של
מדיה חברתית בכלל ושל הטוויטר בפרט כמקור לחדשות מתפרצות.
במהלך  24השעות הראשונות היו יותר מ 3.5-מיליון ציוצים הקשורים
למרתון בוסטון .איור  1מראה כי ההיקף הראשוני של אזכורים של
מרתון בוסטון במדיה החברתית היה כ 10,000-לשעה בממוצע.
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800000
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הטענה המרכזית של מאמר זה היא שלטרור ישנן השלכות מרחיקות
לכת ברמה החברתית ,הפוליטית והפסיכולוגית .אמנם חסרה עדיין
הגדרה אוניברסלית מקובלת של טרור ,אבל מוסכם שפיגועים
מהווים אסטרטגיה צבאית שנועדה לשנות את המצב הפוליטי
באמצעות הפצת פחד ולא באמצעות גרימת נזק חומרי .חוקרים
מאמינים שקיימים אלמנטים משותפים למרבית פעולות הטרור.
ראשית ,פעולות אלה מבוצעות בדרך כלל על-ידי קבוצות שאינן
בעלות כוח פוליטי ,במטרה לשנות את המדיניות שנתפסת בעיניהם
כבלתי נסבלת .שנית ,לעתים קרובות ,הטרוריסטים מצדיקים את
מעשיהם על בסיס אידיאולוגי או דתי ,בכך שהם מגיבים לא לחוקים
קיימים אלא מנסים לתקן עוולה גדולה יותר או לקדם מטרה רחבה
יותר .שלישית ,הטרוריסטים בוחרים יעדים נבחרים כדי למקסם את
האפקט הפסיכולוגי של פעולותיהם על החברה או על ממשלות (.)27
מאמר זה מתעד ומנתח את התפתחות האינטראקציה בין מעשי
טרור ושתי ישויות מרכזיות :ספורט ותקשורת .הספורט משמש
לעתים קרובות ככלי להעברת הצהרות פוליטיות .בקשר שבין
הצהרות פוליטיות וטרור סיפקו אטקינסון ויאנג (& Atkinson
 )Youngהסבר כללי על קשר הגומלין בין ספורט וטרור" :מִסיבות
רבות ,טרוריסטים בודדים או ארגוני טרור עשויים לראות בספורטאים
מתוךsportology :
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איור  :1אזכורים במדיה החברתית המתייחסים למרתון בוסטון

במאי  2002ביטלה נבחרת הקריקט של ניו-זילנד את המשך סיורה
בפקיסטן ,לאחר שמחבל מתאבד פוצץ עצמו מחוץ למלון שבו התארחה
הנבחרת וגרם למותם של  14בני אדם 				
יולי 2016
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המשתתפים במשחקים ,בצופים
שנוכחים באירועים או בנותני
חסות נבחרים של תחרויות ספורט
מטרות נוחות לפיגוע .מדובר בעיקר
במצבים שבהם תחרויות הספורט
מושכות קהל בין-לאומי גדול .באותם
אזורים גיאוגרפיים המעורבים כבר
בסכסוכים ,ניתן להשתמש בספורט
ככלי בהתגוששות פוליטית כמו גם
בניהול ובהפצת צורות של אלימות
פוליטית נגד אחרים" (.)28

"מלחמה בטרור היא כמו להיות
שוער .אתה יכול להציל מאה
שערים בצורה יוצאת מן הכלל,
אך הבעיטה היחידה שאנשים יזכרו
היא זו שתחמוק מידיך"

במקומות אסטרטגיים בחיפוש אחר
טרוריסטים מתאבדים וכן שיתוף
פעולה בין ממשלות זרות וסוכנויות
לאומיות ובין-לאומיות .כתוצאה מכך,
חייבו אירועי הספורט תקציבים גדולים
בהרבה לצורכי הביטחון (.)31

בסקירתו של ג'ונסון (Johnson,
 )32( )2015את היעדים החשופים
להתקפה במהלך אירועים אולימפיים,
(חוקר הטרור הבריטי פול ווילקינסון)
בפרט במשחקי לונדון  ,2012הוא
טען" :פעולות הביטחון המוצלחות
במשחקים אלו מעלות שאלות האם
ארגוני טרור ברחבי העולם הבינו
ההוצאות הגבוהות עומדות ביחס
כבר מזמן את הפוטנציאל של טרור
ישר לרמת האיום הגבוהה ...בהתחשב בכך שאיננו יכולים להרשות
המדווח במדיה ההמונית ומגיע בדרך זו לקהלים עצומים באופן יעיל,
לעצמנו להתמודד עם כל האיומים הפוטנציאליים ,עלינו להקצות
מהיר ומיידי .ישנם חוקרים הטוענים כי ללא המדיה ,סביר שטרור
משאבים בסכומים מוגדרים ,בהתאם לאיומים שיתרחשו בסבירות
מודרני לא היה קיים ( .)29לפיכך ,אין זה מפתיע שאירועי ספורט
גבוהה ,או אלה הטומנים בחובם את הסכנות וההשלכות הגדולות
גדולים ,המהווים מוקד עניין גלובלי וכוללים המוני צופים ,הם מטרות
ביותר .עם זאת ,ההקשר הפוליטי והחברתי הדינמי של משחקים
נחשקות .בד בבד ,מספרם ותנועותיהם של הצופים מקשים על זיהוי
רבים מקשה על אישוש הממצאים של הערכת סיכון כלשהי .לפיכך,
הטרוריסטים .גם הקירבה של האירועים למרכזי תחבורה מאפשרת
אי-הוודאות הגדולה באשר לשאלה אם אמצעי הביטחון מספיקים
דרכי מילוט מהירות.
למשחקים עתידיים  -תימשך".
הקשר הסימביוטי בין תקשורת וטרור נדון לעתים קרובות
אמצעי המדיה החברתית שסייעו להילחם באיומים ובחרדות מסוג
בפרספקטיבה של תועלת הדדית .לטענת רוהנר ופריי (& Rohner
" :)Frey, 2007התקפות טרור הן צורה מסוימת של תקשורת על-
זה אחרי הפיגועים במרתון בוסטון ,התגלו גם כחרב פיפיות (.)33
ידי ארגוני טרור .המדיה משמשת כבמה ,במטרה להבטיח תפוצה
כיום ,אירועים מרכזיים עושים ,לעתים קרובות ,שימוש בתגיות
רחבה של האידיאולוגיה של הטרוריסטים .התועלת שמפיקה המדיה
(האשטאג) כגון  ,#WorldCup2014המאפשרות למשתמשי טוויטר
מטרור היא שדיווחים אודות התקפות טרור מגדילים את מכירות
לחפש בקלות תוכן קשור .דאע"ש השתלטה על תגיות של גביע
העיתונים ומספר צופי הטלוויזיה .קיים כאן משחק של אינטרס
העולם באנגלית ובערבית כדי לשתף תכנים התומכים בדאע"ש,
משותף ,שבמסגרתו גם המדיה וגם הטרוריסטים נהנים מאירועי
נוסף לשימוש בתגיות ספציפיות של דאע"ש (.)34
טרור ,ושני הצדדים מתאימים את פעולותיהם לפעולות הצד האחר"
ככל שהעולם הופך מקושר יותר ,המשך סכנת הטרור באירועי ספורט
(.)30
גדולים הוא בלתי נמנע ותדירותו אף תגדל .ניתן להיאבק בכך ,במידה
רבה ,באמצעות שיתוף פעולה בין אזרחים ,תאגידים רב-לאומיים
אחרי  11בספטמבר גברה הדאגה בכל הקשור להתקפות טרור
וממשלות במהלך אירועים מסוג זה .עם זאת ,ייתכן שקבוצות של
והסיכונים הנובעים מכך ,וכפועל יוצא מכך פותחו אסטרטגיות
טרוריסטים יַפנו את תשומת-לבם לאירועים שבהם האבטחה נמוכה
אבטחה חדשות באירועי ספורט .עובדה זו בלטה במיוחד במשחקי
יותר ,כפי שאירע בעת ההפצצה בדמאטורו ( ,)Damaturuניגריה,
החורף האולימפיים בסולט לייק סיטי בשנת  2002ובגביע העולמי
בשנת .)35( 2014
בכדורגל בשנת  .2002יושמו אמצעים חדשים למלחמה בטרור כגון
שיפור הביטחון בשדות התעופה ,טיסות סיור של מטוסי קרב באזור
המוגבל לטייס (מעל האיצטדיונים) ,הצבת צלפים וסוכנים סמויים
חוקר הטרור הבריטי פול ווילקינסון ציין" :מלחמה
בטרור היא כמו להיות שוער .אתה יכול להציל מאה
שערים בצורה יוצאת מן הכלל ,אך הבעיטה היחידה
שאנשים יזכרו היא זו שתחמוק מידך" .שידורים
של אירועי ענק מקלים על אנשים להתמודד עם
התסכולים היום-יומיים שלהם באמצעות העצמת
רגשות משותפים עמוקים יותר :גאווה הנובעת
מהשתייכות לקהילה של מנצחים .זיהוי כישלונות
ספורטיביים ,ובכלל זה התקפות על אישים מתחום
הספורט ,עשויים אף להשפיע באופן מהותי על
המוניטין של המנהיגות הפוליטית ,ובסופו של דבר
לערער את סמכותה של המדינה .זו בדיוק הסיבה
לכך שקבוצות טרור בין-לאומיות ימשיכו לכוון את
התקפותיהם לאירועי ספורט גדולים .לפגיעה
בדימוי הציבורי של המדינה המארחת ישנן השפעות
המהומה בעקבות מתקפת הטרור בסטאד דה-פראנס ב ,2015-בעת משחק כדורגל בין שליליות נרחבות ,שעלולות להוביל לערעור היציבות
הפוליטית (.)36
נבחרות צרפת וגרמניה

מה צופן העתיד?
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לסקר את ריו
עיני העולם כולו נשואות אל אירוע הספורט הגדול בתבל – משחקי ריו
 ,2016שייפתחו בעוד כחודש ימים 26,000 .אנשי תקשורת יסקרו
את מהלך המשחקים מכל זווית אפשרית וידאגו להביא אותם לבתיהם
של מיליארדים בכל רחבי העולם .את הממדים שאליהם הגיע הסיקור
התקשורתי ,כמו גם את מקורות התקציב של העיר המארחת,
מציג אלכס גלעדי ,חבר הוועד האולימפי הבין-לאומי.
תקשורת

אלכס גלעדי
חבר הוועד האולימפי הבין-לאומי
giladyax@gmail.com

 26,000אנשי תקשורת,
 60,000שעות שידור
לא הצלחתי למצוא מספרים מדויקים של עיתונאים שסיקרו את
המשחקים האולימפיים הראשונים של העת החדשה ,שהתקיימו
באתונה בשנת  .1896אני בטוח שהיה שם צלם עיתונות אחד לפחות,
שהרי אחרת לא היינו יכולים להתבונן שוב ושוב בתמונה מטקס
הפתיחה או מתחרות אתלטיקה באותם ימים .קל לי הרבה יותר
לתאר בפניכם לאילו ממדים גדל הסיקור התקשורתי במשחקים
האולימפיים ה V-של המאה ה – 21-משחקי ריו דה-ז'ניירו .2016
מספר אישורי הכניסה והשהייה (אקרדיטציות) שיונפק לעיתונאים
יעמוד על  ,5,500ואליהם יתווספו  500צלמי עיתונות .אבל כל זה
הוא רק טיפה בים אל מול  21,000אישורי הכניסה שיונפקו לעובדי
הטלוויזיה .וכך ,יתייצבו בריו כ 26,000-אנשי תקשורת  -עובדי עיתונות
ושדרי טלוויזיה ורדיו ,שיזכו לסקר את אירוע הספורט הגדול ביותר
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בעולם .בריו תהיה גם חבורה גדולה
מאוד של עיתונאים ואנשי טלוויזיה
שאינם בעלי זכויות ,אך הם מקבלים
אקרדיטציה מידי העירייה כדי
להשתתף באירועים שהיא עורכת
ולסקר את הקורה ברחבי העיר  -אך
לא בתוך המתקנים האולימפיים.

באדיבות אתר OBS

מרכז העיתונות מהווה את הבית
לעיתונאים .הוא צמוד למרכז השידור
הבין-לאומי ,המשמש אכסניה גם
למרכז הטכנולוגי הגדול שאליו
זורמים השידורים מכל האיצטדיונים
ושאר אתרי הספורט ,וממנו הם
מופצים לכל העולם .מעבר לכך,
לעיתונאים הוכנו במיוחד מרכזי
עיתונות בכל מתקן ומתקן ,כך שיוכלו
להתרכז בסיקור האירועים הנבחרים
על-ידם ולא להשתרך בדרכים ולחזור
למרכז העיתונות אחרי כל תחרות.
 ,OBSחברת הטלוויזיה האולימפית
הנמצאת בבעלות מלאה של הוועד
האולימפי הבין-לאומי ,תספק את
השידורים לכל בעלי הזכויות .בריו
דה-ז'ניירו היא תפיק  6,600שעות
של תחרויות ספורט ותפיץ אותן על
פני כל הפלטפורמות האפשריות
(טלוויזיה ,אתרי אינטרנט ,רשתות
חברתיות ,טלפונים חכמים ועוד).
יותר מ 400-תחנות טלוויזיה רכשו
את הזכויות לשדר את משחקי ריו.
העידן הדיגיטלי מקפיץ את מספר
הערוצים בפלטפורמה הדיגיטלית
ל 300-ואת שעות השידור הדיגיטליות
ל.60,000-
 10,500ספורטאים וספורטאיות

 10,500ספורטאים וספורטאיות
ייטלו חלק במשחקים70,000 .
אנשי אבטחה יעשו הכול
כדי שהמשחקים יעברו בשלום,
ו 50,000-מתנדבים יתגייסו
כדי לסייע בכל הדרוש

הזינוק בריצת  100מ' במשחקים האולימפיים הראשונים של העת החדשה ,אתונה 1896
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(המשתייכים ל 28-התאחדויות
ספורט בין-לאומיות) ייטלו חלק
במשחקים;  70,000אנשי אבטחה
יעשו הכול כדי שהמשחקים יעברו
בשלום ,ו 50,000-מתנדבים יתגייסו
כדי לסייע בכל הדרוש 28 .ענפי
ספורט יתקיימו בריו 303 .מדליות
זהב יחולקו לטובים שבספורטאים.
אבל כל אחד מ 4.5-מיליארד בני
האדם ,בכל מקום על פני כדור
הארץ ,שיְצַפּה בביתו יחפש את
המשלחת האולימפית שלו ,של
מדינתו .כך במצעד האומות בטקס
הפתיחה ,הנמשך על פני כשעתיים,

וכך ביום למחרת שבו הוא לא רק יצפה
בטובים שבספורטאי תבל השואפים
למדליית זהב ,אלא גם יחפש את
ספורטא ֵי ארצו שלו ,שעליהם גאוותו .גם
אם ועד אולימפי לאומי קטן כלשהו שולח
רק ספורטאי אחד  -בעיני תושבי אותה
מדינה  -הוא המדינה!

תקציב המשחקים
לעולם יהיו לעיר המארחת שני סוגי תקציב
לפחות:
 .1תקציב הוועדה המארגנת .הוועדה
המארגנת בריו נאבקת כדי לנסות ולאזן

את תקציבהּ .זהו ארגון שתחילתו בחבורה
קטנה ביום הזכייה במכרז האולימפי בשנת
 ,2009ומגיע בזמן המשחקים עד ל6,000-
עובדים .בסיום המשחקים מצטמצם
מספרם במהירות ,וכשנה לאחר טקס
הסיום מתפזרים חברי הוועדה שנותרו,
כל אחד לדרכו .המשבר הכלכלי החריף
בברזיל מקשה כמובן על הכנסות משיווק
מקומי ,ולכן נאלצת הוועדה לקצץ בכל
דבר שאינו נדרש לרווחת הספורטאים
ולקיום התחרויות .בתקציב ,שהיקפו עומד
על  1.9מיליארד דולר ,נכללים גורמים
שונים כמו תשלום משכורות לעובדים,
הקמת גוף האחראי למחשוב העצום (כ-
 450מיליון דולר) ,הקמת מתקנים ארעיים (יציעים זמניים ,שכירת
אולמי ספורט וקישוטם ,עמדות שידור ועמדות עיתונות ,חיווט זמני
של אמצעי השליטה והתקשורת) ועוד ועוד .זהו תקציב מאוזן!
מקורות ההכנסה של הוועדה המארגנת מבוססים על השקעת הוועד
האולימפי הבין-לאומי בחלקה היחסי של הוועדה המארגנת מתוך
כספי זכויות השידור והשיווק הבין-לאומיים (יותר ממיליארד דולר).
חסויות מקומיות ,כרטיסי כניסה למשחקים ומזכרות.

המשבר הכלכלי החריף
בברזיל מקשה על הכנסות
משיווק מקומי ,ולכן הוועדה
המארגנת נאלצת לקצץ בכל
דבר שאינו נדרש לרווחת
הספורטאים ולקיום התחרויות

אלכס גלעדי (משמאל) עם ד"ר תומאס באך ,יו"ר הוועד האולימפי הבי"ל

 .2תקציב לתשתיות של העיר המארחת .כל עיר ודרישות התשתית
שלה .אחת הסיבות העיקריות לרצון העז של ריו דה-ז'ניירו לארח
את המשחקים הייתה העובדה שמאז  ,1960השנה שבה איבדה ריו
את תוארה כבירת ברזיל לטובת העיר החדשה ברזיליה ,לא הושקעו
כספים בתשתיות הביוב והתחבורה ואף לא באלמנטים חדשניים
שכל עיר מודרנית מתברכת בהם .כל ההשקעות בתשתית נועדו
לרווחתה של העיר ולעתידה .כאשר מסתיימים המשחקים וכולם
חוזרים הביתה איננו נוטלים איתנו את הרכבת התחתית ,הכבישים
החדשים ושאר התשתיות שהעיר משקיעה בהן בימים אלה.
יש לציין שכאשר זכתה ריו באירוח המשחקים בשנת  2009היתה
ה של
כלכלתה פורחת בהשוואה למצבה העכשווי .לעומת זאת ,קסמ ּ
העיר ,שהטבע חנן אותה ביופי פראי ,מענג ומרחיב לב  -נותר כשהיה.
בטוחני שריו תעשה הכול ,אבל הכול ,כדי שהמשחקים יעברו בצורה
הטובה ביותר ,בשלום ובבטחה.
באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי.
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אפידמיולוגיה של פציעות ס
האולימפיים :מה למדנו
מבוא

פציעות ספורט

ד"ר יפתח חצרוני
מנהל השירות לפציעות
ספורט ,המרכז הרפואי
מאיר ,כפר סבא

iftahhetsroni@gmail.com

המשחקים האולימפיים הם ללא ספק אירוע הספורט הגדול
והססגוני בעולם ,המאפשר לכולנו ליהנות מרגעי שיא של התעלות
פיזית ומנטאלית ,התרגשות והנאה .עם זאת ,הוא טומן בחובו
לא מעט רגעי משבר ואכזבות ,שנובעים בחלקם מפציעות של
ספורטאי-על  -באימונים ,רגע לפני התחרות ,או במהלך התחרות
עצמה .במאמר זה נסקור את הפציעות העיקריות במערכת השריר-
שלד שהתרחשו במשחקים האולימפיים בלונדון  ,2012וננסה ללמוד
על המאפיינים של הפציעות הללו והשלכותיהן להמשך התחרות
מבחינת הספורטאי הפצוע .המאמר מתבסס ברובו על סקירה
שפורסמה בשנת  2013בכתב העת "British Journal of Sports
( "Medicineראה להלן) .נציין כי הנתונים התבססו בחלקם גם על
דיווח פציעות יומי שהעביר צוות הרפואה של המשלחת הישראלית
למרכז איסוף הנתונים בכפר האולימפי.
בעזרת שאלון מפורט שהועבר לכל הצוותים הרפואיים במשחקים
האולימפיים ,בוצעו רישום ודיווח יומי של פציעות הספורט (או היעדרן)
בכל משלחת .נוסף לכך ,נאספו נתונים יומיים שהועברו מהמרכז
הרפואי האולימפי ( )Policlinicשפעל בכפר האולימפי וכן ממרכזים
רפואיים שפעלו באזור .מטבע הדברים ,הנתונים שיוצגו הם חלקיים,
כיוון שלא סביר כי כל הפציעות אכן דווחו (מסיבות כאלה ואחרות).
עם זאת ,נראה כי תמונת המצב שמוצגת כאן משקפת נאמנה את
מרבית האירועים של פציעות הספורט המשמעותיות שהגיעו לידי
בירור רפואי.

הגדרת "פציעה"
ד"ר מיה קלה-בנצור
השירות לפיזיותרפיה,
מכון וינגייט ,נתניה

פציעה הוגדרה כאירוע "חדש" .לא נכללו בהגדרה( :א) פציעה
שהייתה טרם המשחקים ולא עברה שיקום מלא; (ב) פציעה חוזרת

benzoor@013net.net

המאמר מתבסס על הסקירה הבאה:

Engebretsen L, et al. (2013). Sports
injuries and illnesses during the
London Summer Olympic Games
.2012. Br. J. Sports Med., 47: 407-414

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי.
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שחקנית כדורגל מקולומביה מפונה מהמגרש .שיעור הפציעות בענף זה היה מהגבוהים
בלונדון

פורט במהלך המשחקים
ממשחקי לונדון ולְ מה ניתן לצפות בריו?
לאחר משחקי לונדון  2012פורסמה סקירה שפירטה את שיעור פציעות
הספורט שאירעו בכל ענף וענף ,מנגנוני הפציעות ,מידת חומרתן ומספר
ימי ההיעדרות בשל כך מאימונים ומתחרויות .התמונה שהתקבלה עשויה
לסייע לכל הצוותים הרפואיים להיערך כהלכה לקראת ריו .2016
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(ספורטאי שחזר לפעילות מלאה אחרי
פציעה קודמת טרם המשחקים ונפצע
שוב במהלכם במערכת השריר-שלד
או באזור הראש (זעזוע מוח וכדומה)
ושהתרחשה במהלך אימון/תחרות תוך
כדי המשחקים האולימפיים וזכתה
לטיפול רפואי ללא קשר אם הפציעה
מנעה או לא מנעה את המשך השתתפותו
של הספורטאי במשחקים].
כאשר אירוע בודד התבטא בכמה חבלות
בו-זמנית באותו ספורטאי ,הפציעה
שנרשמה בסקר היא זו שהייתה החמורה יותר עפ"י ההגדרה
הרפואית.

בהתבוננות בסיכון לפציעה
שהובילה להשבתה חמורה של
יותר מ 7-ימי אימונים ותחרויות
ענף הג'ודו היה בין המובילים

תוצאות
סך-כל הספורטאים שהשתתפו במשחקים האולימפיים בלונדון 2012
ושהשתייכו ל 204-משלחות אולימפיות לאומיות ,הוא 4676 :10,568
( )44%נשים ו )56%( 5892-גברים .מספר הפציעות הכולל שדווח היה
 ,1361המתורגם ל 129-פציעות לכל  1000ספורטאים .במילים אחרות
  11%מהספורטאים סבלו מפציעה אחת לפחות 35% .מהפציעותמנעו את השתתפות הספורטאי באימונים ובתחרויות.
דווחו ,בהתאמה 114 ,18 ,ו 7-ספורטאים שחוו שתיים ,שלוש וארבע
פציעות .שיעור הפציעות בענפים טאקוונדו ,כדורגל ,כדוריד,BMX ,
אתלטיקה ,אופני הרים ,הרמת משקולות ובדמינטון היה הרב ביותר
( 39%-15מהספורטאים נפצעו בענפים הללו) .לעומת זאת ,הסיכון
הנמוך ביותר היה בחתירה ובקליעה (פחות מ( )4%-ראה בטבלה -
הענפים המודגשים) .בהתבוננות בענף הג'ודו ,הפופולרי במשלחת
הישראלית ,הסיכון לפציעה היה בינוני עד גבוה ,אך בהחלט לא הגבוה
ביותר ( 12%מהספורטאים נפצעו בענף זה) .עם זאת ,בהתבוננות
בסיכון לפציעה שהובילה להשבתה חמורה של יותר מ 7-ימי תחרויות
ואימונים ,ענף הג'ודו היה בין המובילים ,עם סיכון של יותר מ3%-
(זאת בהשוואה לסיכון של  5.5%להשבתה ממושכת ,כזו שדווחה
בענף הטאקוונדו ,שהיווה אבן הנגף החמורה ביותר במשחקים
בהקשר לפציעות).

השוואה בין המינים
לא נמצא הבדל מובהק בין נשים לגברים בהשוואת היארעות
הפציעות הכוללת ,אף-על-פי שבהשוואות לפי ענפים נמצא כי

רוכב  BMXנפצע בתחרות האופנועים .בענף זה היה שיעור גבוה של
פציעות
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בטאקוונדו ,הסיכון לפציעה בקרב גברים
היה גבוה משמעותית מזה של נשים.
בכדורגל ,לעומת זאת ,המצב היה הפוך.

סוג הפציעה,
מיקומה וחומרתה

אמנם כשני-שלישים מהפציעות ()65%
לא הובילו להשבתת הספורטאי מפעילות
באימונים או בתחרות ,אבל כשליש
מהפציעות ( )35%אכן הובילו להשבתתו .הפירוט הוא כדלהלן18% :
מהפציעות הובילו להפסקת הפעילות למשך  3-1ימים (אימונים או
תחרות) 5% ,מהפציעות  -למשך  7-4ימים - 8% ,למשך  28-8ימים,
ו 5%-מהפציעות הובילו להשבתה מפעילות למשך יותר מ 28-ימים.
כלומר 13% ,מהפציעות הובילו להשבתת הפעילות מאימונים או
מתחרות למשך יותר משבוע אחד (ראה טבלה) .פציעות קשות אלה
כללו 10 :אירועים של פריקות כתף ,פריקות מרפק ,פריקות ברך (כולל
בג'ודו ובכדורגל) 38 ,אירועים של קרעים בשרירים (בעיקר פגיעות
בירך האחורית באתלטים) 24 ,שברים חריפים (בענפים קבוצתיים)6 ,
שברי מאמץ (במקצועות הריצה) 8 ,קרעים בגידים ,כולל גיד אכילס
וגידים סביב הכתף וסביב הברך 47 ,נקעים ו 15-פגיעות ברצועות
הצולבות בברך (בסיוף ,בג'ודו ,כדוריד ,בדמינטון וכדורגל) .היו 6
אירועי חבלת ראש (בכדורגל ,באתלטיקה ובאופני  ,)BMXאך אף
אחד מהם לא סווג כפציעה חמורה.

מנגנוני הפציעה והנסיבות
מתוך מנגנוני הפציעה ,ארבעה היו נפוצים במיוחד:
 .1שימוש יתר ()overuse
 .2חבלה ללא מגע ()non-contact
 .3חבלה כתוצאה מהתנגשות בספורטאי אחר
 .4חבלה כתוצאה מהתנגשות עם חפץ.
מנגנון הפציעה הנפוץ בענפים כגון אתלטיקה ושחייה היה פציעות
של שימוש יתר ,שעיקרו חולשה יחסית של הספורטאי באזור מסוים
ברקמות של מערכת השריר-שלד ,פציעה שאינה תלויה בדרך כלל
בחוסר מוכנות של הספורטאי הפגוע לביצוע המאמץ הנדרש.
לעומת זאת ,מנגנון הפציעה הנפוץ בענפים כגון ג'ודו ,כדוריד,
כדורסל וכדורגל היה דווקא התנגשות בספורטאי אחר .כלומר,

הקובני דיירון רובלס ,האלוף האולימפי ,נפצע במהלך ריצת  110מ' משוכות

הפציעות היו תלויות גם בגורמים סביבתיים ולא תמיד רק בספורטאי
שנפצע .חשוב לשים לב כי מבחינת השלכות הפציעה על המשך
הפעילות ,בדרך כלל אלה שנבעו משימוש יתר לא הובילו להשבתת
הספורטאי ,בניגוד לפציעות שנגרמו על-ידי התנגשות בספורטאי
אחר ,שהיו משמעותיות יותר בהקשר זה.
אימונים ותחרויות :לגבי מנגנון הפציעה ,התברר כי השיעור היה
דומה בין אימונים ותחרות 55% :מהפציעות התרחשו בעת תחרות
ו 45%-במהלך אימונים .עם זאת ,היו הבדלים ברורים בין שני סוגי
הפעילות מבחינת מיקום הפציעות ומנגנון התרחשותן .ממצאים
מעניינים נוספים בהקשר זה היו 75% :מהפציעות בענפים קבוצתיים
התרחשו במהלך התחרות ,בעוד  60%מהפציעות באתלטיקה אירעו
בזמן האימונים .נתון חשוב נוסף הוא כי מבין הפציעות החמורות

(אלה שהובילו להשבתת הספורטאי מפעילות למשך יותר משבוע) -
 81%התרחשו במהלך תחרות ולא באימונים.

סיכום ממצאי פציעות הספורט
במשחקי לונדון 2012
היארעות הפציעות בין ענפי הספורט השונים במשחקי לונדון מוצגת
בטבלה להלן .גם פציעות קלות ,ללא היעדרות משמעותית מאימונים
או מתחרות ,עלולות היו להיות בעלות השפעה הרסנית על יכולתו
של ספורטאי להגיע להישג שיא ברגע הנכון 35% .מכלל הפציעות
הובילו לאובדן השתתפות באימונים/תחרות של יום אחד או יותר,
ו 13%-מהפציעות הובילו לאובדן זמן יקר של יותר מ 7-ימים .ענפי

שיעור סך-כל הפציעות עפ"י ענפי הספורט ,שגרמו להיעדרות של יום אחד או יותר 7 ,ימים או יותר ,היעדרות מתחרות ,היעדרות מאימונים
ענף הספורט
היעדרות של היעדרות מתחרות
היעדרות מאימונים
מס' הספורטאים ס"כ הפציעות היעדרות של
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חברי הצוות שהגיעו למשחקים
האולימפיים יכלו "לדלג" מאירוע
לאירוע ולצפות בכל הרגעים
המרגשים בהופעה חיה .למעשה,
כאיש צוות ,ההשתתפות באירוע
כה גדול ומסורבל מקשה על
הניידות והגישה לכל אירוע שאינו
בתחום האחריות הישירה של אותו
איש צוות .נוסף לכך ,עם ההגעה
לרגעי השיא של הספורטאים
שהתכוננו למעמד האולימפי
מתרכז הצוות המלווה בתמיכה
בספורטאי ובמתן מענה מיידי לכל
צורך שמתעורר.

הספורט המסוכנים ביותר מבחינת
התרחשות הפציעות היו טאקוונדו
וכדוריד .ממצא זה תואם את מה
שנצפה במשחקים האולימפיים
בבייג'ינג .2008
יוזמות עתידיות צריכות להתבסס
על נתונים אלה ואחרים ולהוביל
תהליכים של מניעת פציעות
בהתאם לענף הספורט.

פיזיותרפיה
במשחקי לונדון

כאמור ,העבודה בכפר התבססה
על היכרות של הספורטאים
והמשכיות הטיפול בהם על-ידי
הצוות המטפל .העבודה כללה
טיפולים פיזיותרפיים קבועים
ותחזוקה תוך ליווי הספורטאים
עזרה
ולתחרויות,
לאימונים
בהכנה ובהתאוששות ,מתיחות,
חבישות וכיו"ב .מובן שניתנו
טיפולים בפציעות או באירועים
חריפים ,בהתאם לצורך .שני
מקרים בולטים כאלה היו טיפול
רפואי ופיזיותרפי בחבלת מרפק
חריפה ביום התחרות לג'ודוקא
אליס שלזינגר (שניסתה בכל
מאודה להמשיך בתחרות למרות
כאבים עזים) וסיוע רפואי לרץ
המרתון זהר זימרו שסיים את
הריצה בתשישות מוחלטת עקב
התייבשות וטופל באוהל הרפואי
באזור קו הסיום של המרוץ.
בסופו של יום ,בעוד שבתהליך ההכנה נערכנו לכל תרחיש באופן
מיטבי ,הרי ב"רגע האמת"  -בתחרות האולימפית עצמה  -המטלה
העיקרית של הצוות המטפל ,מעבר לטיפול הרפואי עצמו ,הייתה

שיעור הפציעות בענפים טאקוונדו,
כדורגל ,כדוריד ,אופנועי ,BMX
אתלטיקה ,אופני הרים ,הרמת משקולות
ובדמינטון היה הרב ביותר.
לעומת זאת ,הסיכון הנמוך ביותר
היה בחתירה ובקליעה

במשחקי לונדון הוכנסה לראשונה מדיניות של נגישות ישירה ,ללא
צורך בהפניה לטיפול פיזיותרפי במסגרת ה .polyclinic-הדבר
התאפשר הודות לחקיקה מקצועית המסדירה נוהל זה עבור
הפיזיותרפיסטים בבריטניה .ככלל ,ה Polyclinic-היה זמין ברוב
שעות היממה וסיפק אבחון וטיפול בכל שטחי הרפואה ,כולל
בדיקות הדמיה ,שירותי פיזיותרפיה ע"י צוות בין-לאומי תורן ,שירותי
עיסוי ,התאוששות ,טיפולי שיניים ועוד .המשלחת הישראלית ,כמו
משלחות רבות אחרות ,העדיפה להיעזר בצוות ה"ביתי" ,שהכיר את
הספורטאים והיה זמין בכל עת .מעניין לציין שמתוך נתוני הטיפול
הפיזיותרפי ב - polyclininc-כ 31%-מבין המטופלים לא היו
ספורטאים אלא אנשי צוות ובעלי אקרדיטציה שונים (.)Grant, 2014
מבין שירותי המרכז ,אנו נהנינו לעשות שימוש במרכז ההתאוששות
שכלל מסילות אנטי-גרביטציה ובריכות קרח.

הזווית הישראלית
מלבד הרופאים כלל צוות המשלחת אולימפית שלושה
פיזיותרפיסטים ושני מעסים ,שצוּותו מבעוד מועד לענפים ספציפיים.
למעשה ,הם ליוו את הספורטאים באותם ענפים במהלך כל המחזור
האולימפי ואליהם הורשו ,בזכות האקרדיטציה הספציפית ,להצטרף
לאימונים ולתחרויות .זהו המקום להפריך את ההנחה שלפיה
40

ספורט הישגי

רץ המרתון זהר זימרו טובל באמבט קרח במשחקי לונדון 2012

לחזק בספורטאי את תחושת
האמון והביטחון ביכולותיו באותו יום
מיוחד שאליו התכונן ולקראתו עמל
במשך שנים.

סיכום כללי
מטבע הדברים ,כל ספורטאי ,יחד
עם הצוות המקצועי המלווה ,עושים
מאמצים כבירים להגיע לחדות
מרבית ,הן מנטלית והן פיזית,
ויכולת שיא בדיוק ברגע הנדרש .עם
זאת ,בחלק מהמקרים מתרחשת
פציעה ,ולא תמיד ניתן למונעה.
אמנם חלק גדול מהפציעות הובילו
לפגיעה באימונים לכמה שעות או
ימים ,אך היו ניתנות לטיפול מקומי
על-ידי הצוות הרפואי ולא מנעו
את המשך ההשתתפות בתחרות.
לעומת זאת ,חלק מהפציעות
הובילו לפרישה מיידית מהמשך לוחם טקוואנדו שנפצע במהלך קרב .בענף זה ,שיעור הפציעות היה הגבוה ביותר
המשחקים כמו פריקת ברך במהלך
קפיצה משולשת ,תלישה של גידי
המיתר (המסטרינגס) האחוריים
במהלך ריצה על המסלול ,פריקת
מרפק במהלך קרב ג'ודו ועוד.
אף-על-פי שכל התנבאות לגבי
קיימת אפוא חשיבות עליונה
פציעות בעתיד היא בעייתית,
למודעות של הצוותים המקצועיים
המקצועיים
שהצוותים
רצוי
והספורטאים עצמם להיתכנות
ייערכו לקראת הבאות על בסיס
של פציעות כאלה ,ויש להקדיש
מה שנלמד בעבר .על הצוותים
זמן ומחשבה להכנה גופנית
הרפואיים להתייחס בכובד ראש
מתאימה ,לתכנון עומסי האימונים
להסתברויות לפציעות על-פי
ולפעילות מונעת פציעות ,כולל
ענפי ספורט כפי שמצוין בטבלה.
תרגול יציבה וחיזוק נכון של קבוצות
באשר למשלחת הישראלית ,בריו
השרירים ,כמו גם שימוש בתמיכות
תיוצג ישראל גם בענף הטאקוונדו;
ומותרות
קלות
אורתופדיות
כאמור ,אחד הענפים שבהם שיעור הפציעות הוא הגבוה ביותר.
כגון חבישות קרסול ,ברך ,גפיים עליונות ואחרות כדי להקטין את
הדבר מצריך היערכות רפואית ממוקדת והיכרות קרובה עם הסיכונים
פוטנציאל הפציעה או פוטנציאל ההחמרה של פציעה קיימת.
לפציעה בענף ועם הספורטאי עצמו .כך עשוי להיות גם עם ענף
ההיאבקות ,שבו ישראל מיוצגת בפעם הראשונה.

הנתונים ,המדגימים את שיעור
הפציעות בלונדון על-פי ענפים,
מסייעים להעריך את הסיכון
לפציעה בהתאם לענפים שבהם
ישתתפו ספורטאי ישראל
ולהיערך בהתאם

אז למה ניתן לצפות
לקראת ריו?

ככלל ,הנתונים בטבלה (בעמוד  ,)39המדגימה את שיעור הפציעות
בלונדון על-פי ענפים ,מסייעים להעריך את הסיכון לפציעה בהתאם
לענפים שבהם ישתתפו ספורטאי ישראל ,ולהיערך בהתאם .בדומה
למשחקי לונדון ולמשחקי באקו ,ההיערכות של הצוות הרפואי
הישראלי כוללת הן מענה שיקומי  -פיזיותרפיסטים ומעסים ,והן
מענה של רופאת המשלחת ורופאים אורתופדיים .כבעבר ,הצוות
יצויד באמצעים שיאפשרו מתן מענה עצמאי לפגיעות קלות ,ללא
תלות במערך הרפואי של הכפר האולימפי (כגון חבישות ,טיפולים
מקומיים מסוגים שונים ועוד) .פציעות חמורות יחייבו הדמיה כגון
צילומים או  ,MRIואז ייעזר הצוות במערכת הרפואית המקומית בכפר
האולימפי .כל פציעה תטופל לגופו של עניין.
בהצלחה לצוותים במשחקי ריו!
המתעמלת האמנותית מורן ברזובסקי מקבלת טיפול
הפיזיותרפיסטית ד"ר מיה קלה-בנצור במהלך משחקי לונדון 2012

מידי
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האתלטיקה בריו  -ציפיות
ביום
אתלטיקה

ד"ר גלעד ויינגרטן

פרשן האתלטיקה של הערוץ הראשון
בטלוויזיה ב 11-המשחקים האולימפיים
האחרונים ובכל אליפויות העולם מאז 1983
hgew@hotufi.net

שישי ,ה 12-בחודש אוגוסט  ,2016תישמע באיצטדיון
על-שם הוולאנג' יריית הזינוק לפתיחתן של תחרויות
האתלטיקה במשחקי ריו .לראשונה בהיסטוריה לא תיערכנה
התחרויות באיצטדיון המרכזי אלא בזה הקטן יותר ,ששופץ במיוחד,
ומכיל  47,000מושבים .תשעה ימים יימשכו התחרויות ,ובבוקר היום
העשירי (יום נעילת המשחקים) תוזנק ריצת המרתון לגברים .יש להניח
שבכל הימים ,הן בתחרויות הבוקר שאליהן שובצו הפעם לא מעט
תחרויות גמר לטובת הצופים באירופה ,והן בתחרויות הערב ,יהיה
האיצטדיון מלא וגדוש ,כיאות למלכת הספורט .לדוגמה ,ריצת הגמר
למרחק  10,000מטרים לנשים תיערך כבר בבוקר היום הראשון ,ועל
המתחרות יהיה להכין את גופן למאמץ הפיזיולוגי לשעה לא שגרתית
זו .אמנם משחקי ריו יתנהלו באמצע החורף הברזילאי ,אך גם בו
הטמפרטורה הממוצעת שואפת ל 30-מעלות ,בתוספת של כ90%-
לחות ...נתונים אלה מחייבים אף הם הכנה מדוקדקת ,בפרט אצל
האתלטים במקצועות האירוביים ,שבהם עומס החום הגופני הולך
ומצטבר.
מאחר שאנו נמצאים במחצית הראשונה של עונת האתלטיקה הבין-
לאומית (השנה האולימפית) ,כל צפי להצלחות ,מדליות וכו' ילקה
בחסר (המאמר נכתב באמצע חודש יוני) .הרבה אתלטים בכירים
דוחים השנה את מועד הצטרפותם למעגל התחרויות (גראנד פרי,
ליגת היהלום) לתאריך מאוחר יותר כדי שלא להגיע לשיא מוקדם
מדי ולא לצבור עייפות גופנית ומנטאלית ,ובעיקר להימנע מפציעות
שעלולות לפגוע בהכנות לתחרויות החשובות בריו .כידוע ,בשנה
אולימפית הכול מכוון ומתוכנן כדי להגיע לשיא ב"מאני-טיים".

ריצות

 100מ' :אם הריצות הן גולת הכותרת של האתלטיקה ,הרי זו
הקצרה ל 100-מ' היא היהלום שבכתר ,הקרב על התואר הגבר/
אישה המהיר/ה בתבל .הדממה המוחלטת באיצטדיון לקראת הזינוק
ושאגת הקהל מיד לאחריו הם חוויה מדהימה בעוצמתה .בגמר
הגברים נראה שוב את יוסיין בולט ,מג'מייקה .האלוף ממשחקי
בייג'ינג  2008ולונדון  2012ייאבק על מדליית זהב שלישית ברציפות,
ואם יצליח יעשה היסטוריה חסרת תקדים ושמו ייחרט לנצח בפנתיאון
האולימפי .לצידו נראה את ג'סטין גאטלין בן ה 34-מארה"ב ואולי
גם את יוהאן בלייק ,חברו של בולט לאימונים ,שלמרות פציעותיו
והיעדרויותיו מן המסלול בשנתיים האחרונות הוא בוודאי לא איבד
את כישרונו .להזכירנו ,בלייק זכה בריצת  100מ' באליפות העולם
ב ,2011-לאחר פסילתו של בולט ,והיה שני לו בלונדון  .2012אצל
הנשים תנסה שלי אן פרייזר ,הג'מייקנית הקטנטונת ובעלת הצעדים
המהירים בתבל ,לשחזר את הצלחתה בלונדון .גם לדפני סחייפרס,
ההולנדית התמירה ,ולטורי בואי האמריקנית יש שאיפות למדליות
בריצה היוקרתית.

התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי
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 200מ' :בריצות ל 200-מ' גברים נראה תמונה דומה ,אם כי ליוסיין
בולט (אלוף ה 200-מ' מבייג'ינג ומלונדון) יש כאן אפילו סיכוי רב יותר
מאשר ב 100-מ' .בולט ,שאיבד מעט ממהירותו וגמישותו ,ידגיש
יותר את הכנותיו למרחק הכפול וכמוהו גם סחייפרס ,אלופת העולם
מבייג'ין  ,2015המודעת לכך שכאן סיכוייה להקדים את פרייזר טובים
יותר.

והערכות
בדיוק שבוע לאחר טקס הפתיחה של משחקי ריו  2016ייכנס למעגל
התחרויות ענף הספורט היפה ,המרתק והמרגש מכולם  -האתלטיקה.
האם יצליח יוסיין בולט הגדול לעשות היסטוריה ולזכות בפעם השלישית
במדליית זהב אולימפית בריצות הקצרות? האם נבחרת השליחים
האמריקנית ב 100X4-שוב תפיל את המקל ,כהרגלה ,ותותיר את הבמה
לג'מייקנים? האם כריסטיאן טיילור ישבור סוף סוף את שיאו האגדי של
ג'ונתן אדוארדס בקפיצה משולשת? עוד כחודש נדע.
 400מ' :ריצה זו לגברים התקדמה מאוד בתקופה האחרונה ,ומספר
היורדים מגבול ה 44.0-שניות הולך ותופח .הקרב על הזהב יהיה בין
לה-שון מריט האמריקני ,אלוף בייג'ינג  ,2008קירני ג'יימס מגרנדה,
אלוף לונדון  ,2012ו-ואן ניקרק מדרום-אפריקה ,שהפתיע בניצחונו
באליפות העולם בבייג'ינג  2015בריצת ” "All Outבלתי נשכחת.

ואן ניקרק ירד לאחרונה מגבול ה 10-שניות ב 100-מ' ,כדי לאותת לנו
על שיפור ניכר במהירותו הבסיסית .אצל הנשים ,השלל עשוי ליפול
לידיה של שאון מילר מבהאמה .צעירה זו נמצאת בהתקדמות כל
העת הן ב 200-מ' והן ב 400-מ' ,וסיכוייה לטפס למדרגה הגבוהה של
הפודיום טובים משל יריבותיה.

יוסיין בולט ,האלוף האולימפי מבייג'ינג  2008ומלונדון  ,2012ייאבק בריו על מדליית זהב שלישית ברציפות ,ואם יצליח יעשה היסטוריה ושמו ייחרט לנצח
בפנתיאון האולימפי
יולי 2016
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 800מ' :הריצות ל 800-מ' תהיינה
מרתקות במיוחד .אצל הגברים ,דייויד
רודישה הקנייתי ,מי ששבר את שיא
העולם בגמר בלונדון ( 1:40:91ד'),
ישאף להוכיח לעולם שהוא הרץ הטוב
בהיסטוריה של ריצה זו .עם זאת,
צעירים ומוכשרים ממנו כמו נייגל אמוס
מבוטצואנה (סגנו של רודישה בלונדון
 )2012ומוחמד אמאן מאתיופיה ,אינם
מתכוונים לעשות לו חיים קלים .לא
אתפלא אם גם אדם קזוט הפולני (אלוף
אירופה) יהיה גורם במאבק על הזהב.
אצל הנשים אנו עדים לפריחה מחודשת של הדרום-אפריקנית
קסטר סמניה ,שהפתיעה את כולנו כשזכתה בזהב באליפות העולם
בברלין  ,2009ומיד לאחר מכן עברה שבעת מדורי גיהנום כדי להוכיח
שהיא אישה ולא גבר ...לאחרונה היא ניצחה ,בתוך ארבע שעות,
בריצות ל 800 ,400-ו 1500-מ' באליפות מדינתה כדי להוכיח את מגוון
יכולותיה .במסגרת ליגת היהלום (בשנחאי וברבאט) ,במאי השנה,
היא ניצחה בפיניש מזהיר בריצה ל 800-מ' וגברה בין היתר על יוניס
סום ,אלופת העולם ממוסקווה  ,2013שגם לה יומרות בצבע זהב לריו.

אצל הנשים יתפתח קרב מעניין ב5000-
מ' בין דיבאבה הנל לחברתה לנבחרת
אלמז איאנה (אלופת העולם .)2015
דווקא לאלמז ,על-פי הישגיה בפתיחת
העונה ,סיכוי רב יותר לנצח בדרבי
האתיופי .בריצה הארוכה יותר10,000 ,
מ' ,בולטת העליונות הקנייתית ,בעיקר
בזכותה של אלופת העולם הטרייה
ויויאן צ'ריוט .כאן עשויות להשתלב
בצמרת גם רצות אמריקניות (אנפילד
או האדל) וגם רצות אתיופיות כמו
ג'לטה בורקה ,ומי יודע מה מכינות לנו
הוותיקות טירונש דיבאבה ומסרט דפאר.

דייויד רודישה הקנייתי ,ששבר
את שיא העולם ב 800-מ'
בלונדון ( 1:40:91ד') ,ישאף
להוכיח שהוא הרץ הטוב
בהיסטוריה של הריצה למרחק זה

 1500מ' :המועמד הכמעט ודאי לזהב בריצה זו הוא הקנייתי
גבה הקומה אסבל קיפרופ .כבר בתחילת העונה ,בליגת היהלום,

מרתון :עקב החום והלחות ,ריצות המרתון האולימפיות אינן
חביבות במיוחד על בכירי הרצים והרצות .הם מעדיפים להתמקד
בריצות הסתיו והאביב ,עתירי הפרסים הכספיים .מאחר שאליאוד
קיפצ'וגה הקנייתי (בכיר הרצים בהווה) כבר החליט ליטול חלק
במרתון של ריו ,סיכוייו לנצח גדולים משל האחרים .לאחרונה הוא
קבע את התוצאה השנייה בכל הזמנים ( 2:03:05שעות) במרתון
לונדון ,ועתה הוא מתאושש ומתרכז באימוניו לקראת ריו.
אצל הנשים יימשך הקרב בין קניה ואתיופיה (ולא חשוב מי ייצג
אותן!).

קסטר סמניה מדרום-אפריקה  -פריחה מחודשת

דייויד רודישה הקנייתי  -שיאן העולם ב 800-מ' ( 1:40:91ד') בלונדון 2012

הוא ניצח בקלילות במרחק זה ,ונראה כרמה בפני עצמה .בין הנשים
תהיה זו ,ככל הנראה ,גנזבה דיבאבה מאתיופיה ,שקבעה שיא עולם
מדהים בעונה החולפת ( 3:50:07ד') וניצחה באליפות העולם .2015
היא עילוי ללא ספק ,אך כמוה גם סיפאן חסאן האתיופית ,המייצגת
את הולנד ,ופיית' קיפייגון הקנייתית ,סגניתה של דיבאבה מ.2015-
 5000ו 10,000-מ' :מוחמד (מו) פארה הבריטי ,יליד סנגל ,ינסה
לשחזר את ניצחונותיו מלונדון  2012ולהצטרף לשיאו המופלא של
הפיני לאסה וירן ,שזכה פעמיים בדאבל (במשחקי מינכן 1972
ומונטריאול  .)1976כאן הכול תלוי באופיין של הריצות .אם הן תהיינה
טקטיות ,סיכוייו של פארה גדולים לאור יכולת הסיום המופלאה שלו.
ראוי לציין כי לאחרונה מתפתחת באתיופיה חבורה של רצים צעירים
מוכשרים ,במיוחד למרחקים אלה (קגלצ'ה ,אידריס ,גבריווט,
אלמריו ועוד) ,שחולמים גם הם על הזהב האולימפי ,וכמוהם גם
ג'פרי קמוורור מקניה שהיה שני ב 10,000-מ' בבייג'ינג .2015
הצלחתם תלויה באי-היגררות לריצה טקטית שפארה ינסה להכתיב
ובאומץ לבם לשעוט קדימה בקצב ריצה איכותי.

 3000מ' מכשולים :כאן תימשך הסימפוניה הבלתי נגמרת
של הקנייתים ,בעיקר בגברים אך גם בנשים .אצל הגברים השאלה
היא האם הפודיום יאוכלס בשלושה קנייתים או רק בשניים .הקניתי
הוותיק והבלתי נלאה ,איזיקאל קמבוי בן ה ,34-ינסה להיאבק על
מדלית זהב אולימפית שלישית (זכה כבר באתונה  2004ובלונדון
 .)2012לאחרונה קמו לו מתחרים קנייתים צעירים ושאפתנים
(קיפרוטו ,בירץ ואחרים) ,השואפים לרשת את מקומו.
אצל הנשים ,היתרון הוא של היווין קיאנג הקנייתית ,האלופה מבייג'ינג
 ,2015שכבר הצטיינה לאחרונה בליגת היהלום (שנחאי) ,כשקבעה
תוצאה מצוינת ( 9:07:42ד') ואותתה על כוונותיה לריו .כמוה גם
הקנייתית הצעירה רות ג'בט ,המייצגת את בחריין ,שירדה לאחרונה
מגבול  9הדקות  -ההישג השני בהיסטוריה בריצה זו.
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משוכות :כאן בולט כרגע הג'מייקני הצעיר ( )20אומר מקלאוד,
שכבר ירד השנה מגבול ה 13-שניות ( 12:98שנ') .מיד לאחריו נמצא
הנסלה פרצ'מנט ,בן ארצו גבה הקומה ( 1.96מ') ,שהיה שלישי בלונדון

 2012ושני בבייג'ינג  .2015למקלאוד מהירות
ריצה של  9.99שנ' ב 100-מ' ,והוא מנצל אותה
בריצת המשוכות (לאחרונה זכה באליפות
העולם באולם ב 60-מ' משוכות) .לאמריקנים
יהיה קשה מאוד להדביק את מקלאוד בריו,
אלא אם אריאס מריט ,שיאן העולם ואלוף
לונדון  ,2012יצליח לחזור לכושרו לאחר
השתלת הכליה שעבר לפני כשנתיים.
ב 100-מ' משוכות לנשים ,הקרב על המדליות
אמור להיות בין האמריקניות הצעירות קנדרה
הריסון ובריאנה רולינס לבין הרפר נלסון
הוותיקה והמנוסה יותר (אלופת בייג'ינג
 2008וסגנית אלופה בלונדון  .)2012באליפות העולם האחרונה צפינו
בכישלון אמריקני טוטאלי בריצה זו ,שבה הפתיעה דניאל וויליאמס
מג'מייקה ,שתחפוץ בוודאי לחזור על הישגה .האלופה האולימפית
מלונדון ,האוסטרלית סאלי פירסון ,נעלמה לאחרונה ,אך אין לי ספק
שהיא שוקדת כרגע על אימוניה לקראת כיבוש תואר אולימפי רצוף
נוסף .לאחרונה "התלבשו" הג'מייקנים על ריצות המשוכות כדי לסיים
את ההגמוניה האמריקנית רבת השנים .מהירותם הטבעית של בני
ג'מייקה ידועה ו"שפשופם" באוניברסיטאות בארצות-הברית מקדם
אותם במקצוע זה לכיוון התהילה.
הקרב בריצת  400מ' משוכות לגברים פתוח לחלוטין ,וקשה להצביע
על פייבוריט ברור .אם ניקולס בט הקנייתי ,אלוף העולם המפתיע

בשלב זה טרם ידוע מי
מאתלטי רוסיה ייטול חלק
במשחקים ,לאור שערוריות
הסמים הנערמות עליהם
חדשות לבקרים

 100X4מ' :כאן אני צופה ניצחון כפול
לרביעיות האמריקניות האיכותיות .רק להן יש
ארבעה רצים איכותיים (וכך גם רצות) ,בעוד
שלמדינות אחרות כמו דרום-אפריקה ,איי
הבהאמה וג'מייקה יש רק רץ אחד או שניים.

קפיצות

גובה :הקרב על המדליות פתוח מתמיד.
הבולטים בשנים האחרונות  -מוטאז ברשים
מקטאר ,בוגדן בונדרנקו מאוקראינה ודרק
דרואין מקנדה נמצאים בנסיגה וכמוהם כל
המקצוע הזה (אולי לצורך נסיקה לקראת ריו) .במצב כזה ,גם גואואי
ז'אנג הסיני (שני בבייג'ינג  ,)2015אריק קיינרד האמריקני (שני בלונדון
 2012ושני במוסקווה  )2013וג'יאנמרקו טמברי האיטליקי (אלוף
העולם באולם  )2016עשויים להפתיע.
אצל הנשים המצב מעורפל עוד יותר ,מאחר שאיננו יודעים אם
הנבחרת הרוסית תיטול חלק במשחקים ,לאור שערוריות הסמים
הבלתי נגמרות אצלה .לגמרי לא אתפלא אם נמצא את הצעירה
( )18הסופּר-מוכשרת מארה"ב ,ושתי קנינגהאם (אלופת פורטלנד
באולמות  ,)2016עולה הכי גבוה בפודיום.

רוחק:

אצל הגברים אין מועמד בולט במיוחד ,למעט אולי אלוף

מו פארה ינסה לשחזר את ניצחונותיו מלונדון  2012ולהצטרף לשיאו
המופלא של הפיני לאסה וירן ,שזכה פעמיים בדאבל (במשחקי מינכן
 1972ומונטריאול  .)1976בתמונה :סיום ריצת ה 5000-מ' בלונדון 2012

אליאוד קיפצ'וגה מקניה  -מנצח מרתון לונדון  2016ובכיר רצי המרתון
בעולם כיום

מבייג'ינג  ,2015יחזור לכושרו הטוב ,הוא שוב עשוי להפתיע את כולנו.
אצל הנשים ,הייתי מעז להמר על סוזאנה היינובה הצ'כית ,אלופת
העולם ממוסקווה  2013ובייג'ינג  ,2015למרות פתיחת עונה מינורית.

לונדון ובייג'ינג  ,2015הבריטי גרג רטרפורד ,היודע כל כך טוב
להתעלות על עצמו באירועי שיא .גם לרושוואל סמאיי הדרום-
אפריקני מותר לחלום על זהב לאור יכולתו בתחילת העונה (8.38
מ') ,וכמוהו גם מרקיז גודווין ,שחייב קודם כול לצלוח את המבחנים
האמריקנים האכזריים כל כך (תחרות קריטריון מקומית אחת קובעת
את זהות שלושת המתחרים האמריקנים) .ואולי גם הקופץ הוותיק
פבריס לפייר האוסטרלי והקופץ המפתיע מדרום-אפריקה לובו
מניונגה.
באשר לקופצות ,לטיאנה ברטולטה מארה"ב יש יתרון מזערי
(פעמיים אלופת עולם בשנים  ;)2015 2005-הכול בזכות מהירותה
( 10:85שנ' ל 100-מ') ,אך לא בזכות סגנונה ה"מלוטש" בקפיצה....
תסכן אותה הסרבית איוונה ספאנוביץ' ,שמגלה יציבות בצמרת
בשנתיים האחרונות ,ואולי גם בריטני ריס ,אלופת לונדון  2012ושש
פעמים אלופת עולם (שלוש מהן באיצטדיון ושלוש באולם) .כמו עוף
החול ,ריס יודעת להמציא את עצמה בכל פעם מחדש.

 100X4מ' :מבלי להביא בחשבון את הפלת המקל ,שכה שכיחה
אצל רביעיית הגברים האמריקנית ,ג'מייקה היא שוב המועמדת
לניצחון לאחר ששברה את השיא העולמי בלונדון ,ולו רק כדי לאפשר
לבּולט לשחזר את המדליה השלישית הרצופה שלו ושל נבחרתו
במקצוע יוקרתי זה .האמריקנים אינם פחות מהירים מן הג'מייקנים,
ואם יתאמנו כיאות לקראת ריו הם עשויים בהחלט לאיים על עמדת
המדליה היוקרתית .גם הרביעיות מדרום-אפריקה ומאיי הבהאמה
עשויות "להתברג" גבוה במרוץ הזה .אצל הנשים ,אין מתחרות
לאמריקניות האיכותיות ,שגם מתאמנות בשקידה על העברות
המקל .להזכירנו ,הן קבעו בלונדון  2012שיא עולם נפלא ,שמחק סוף-
סוף את המזרח-גרמניות מסֵפר השיאים.
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מתוךSporting Life :

ושתי קנינגהאם מארה"ב :סיכוי טוב למדליית זהב

קופץ המשולשת כריסטיאן טיילור .באליפות העולם בבייג'ינג  2015הוא
ביצע את הקפיצה השנייה בהיסטוריה  18.21 -מ'

משולשת :לכריסטיאן טיילור
האמריקני אין מתחרים .הוא ניצח
בלונדון ולאחרונה גם בבייג'ינג ,2015
והתקרב עד כדי  8ס"מ לשיא העולם
של ג'ונתן אדוארדס ,כשקבע 18.21
מ'(!) .כל זאת אם פבלו פיצ'רדו,
הקובני הצעיר ,לא "יתפרע" ויחליט
להציג לעולם את כישרונו הנדיר.
גם פיצ'רדו עבר כבר את גבול ה18-
מטרים ,וכמוהו גם האלוף ממוסקווה
 2013טדי טמגו מצרפת ,המנסה
לחזור מפציעותיו ועונשיו (אי התייצבות
לבדיקת סמים ,העלבת ספורטאים ועוד) .כרגע הוא לא נראה טוב,
אך כישרונו בוודאי לא הלך לאיבוד.

בהישגים וביציבות ,וההתמודדות על
הזהב תהיה כנראה בין האמריקנים ג'ו
קובץ' וקורט רוברטס לגרמני דייויד
שטורל והניו-זילנדי תומאס וולש.
לדעתי ,היתרון נוטה לקובץ' ,אלוף
העולם הטרי מבייג'ינג ,ולשטורל ,אלוף
העולם מדייגו  2011וממוסקווה ,2013
המתאושש מפציעה.
אצל הנשים ,הכול תלוי במצבה הגופני
של האלופה האולימפית היוצאת,
ואלרי אדאמס מניו-זילנד .אם היא
תחזור לעצמה ולכושרה הטוב לאחר
ניתוח כפול בברך ובקרסול ,תוכל האלופה האולימפית הכפולה
(בייג'ינג  +לונדון) ועוד ארבע אליפויות עולם להמשיך בדומיננטיות
שלה .אם לא תחזור לכושרה הטוב תתרכז התחרות בין הגרמנייה
כריסטינה שוויניץ ,הסינית ליג'או גונג והאמריקנית מישל קרטר.

כל הפתעה תהיה מרנינה ותמלא
אותנו בתקווה שמאגר הכישרונות
אף פעם אינו כלה ,וצעירות
וצעירים מוכשרים וחדשים מסוגלים
לפרוץ מבעד לתקרת הזכוכית

מוט :הקופץ הבולט ביותר בשנים האחרונות ,רנו לווילאני מצרפת
(שיאן עולם ואלוף לונדון) יכול ביום סביר שלו לזכות שוב בזהב ,אך
לאחרונה אנו עדים אצלו לנפילה ביכולת להתמודד עם לחצים של
תחרות גדולה .בינתיים ממצב את עצמו האמריקני סם קנדריקס
בעמדת זינוק כלפי מעלה (תרתי משמע) .שון ברבר ,אלוף העולם
הטרי מבייג'ינג  ,2015אינו מבריק
לאחרונה ,אך הקרב בין שלושת אלה
עשוי להיות מרתק במיוחד.
בהיעדרה של ילנה איסנבייבה ,שהיו
שמועות על רצונה לשוב לקראת
ריו ,נותרה הזירה לאמריקניות ג'ני
שור ,אלופת לונדון ,וסנדי מוריס,
המתקדמת בעקביות לקראת ריו .שור
ניצחה את מוריס באליפות העולם
האחרונה באולם ( ,)2016אך לא
אתפלא אם בריו הסדר ביניהן יהיה
הפוך .כדאי לשים לב להתקדמותה
של היוונייה קתרינה סטפנידי ,הלומדת
ומתאמנת בארצות-הברית.

הדיפת כדור ברזל :בין הגברים
אין כרגע דמות בולטת במיוחד
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מתוךMetro News :

זריקות

זריקת דיסקוס :הכול תלוי בכושרו של הגרמני רוברט
הרטינג ,המתאושש מפציעה .הרטינג ,פעמיים אלוף אולימפי
(בייג'ינג  +לונדון) ושלוש פעמים אלוף עולם ,ישאף להגן על תוארו.
סגנו הנצחי ,פיוטר מלחובסקי
מפולין ,נראה כרגע יציב ורעב יותר.
גם לפיליפ מילאנוב ,הבלגי הצעיר,
ורוברט אורבנק מפולין שאיפות
להפתיע את הוותיקים .אצל הנשים,
המדליה המוזהבת מונחת כמעט
על החזה של סנדרה פרקוביץ'
מקרואטיה .האלופה מלונדון ,שכבר
חצתה השנה פעמיים את גבול ה70-
מ' ,נראית כהימור די בטוח.
יידוי פטיש :אנחנו עשויים לשמוע
פעמיים את ההמנון הפולני בזכותם
של פאבל פיידק ואניטה ולודרצ'יק.
דאבל פולני כזה קרה כבר לפני 16
שנים בסידני .הצמד שולט במקצוע
הטכני הזה בשנים האחרונות
(פיידק אלוף עולם פעמיים רצופות)
ו-ולודרצ'יק (פעמיים אלופת עולם).
האם ההודפת ואלרי אדאמס מניו-זילנד תחזור לעצמה בריו היא גם היחידה שחצתה עד כה את
גבול ה 80-מטרים.
אחרי הניתוחים שעברה בברך ובקרסול?

מתוךThe Oregonian :

הימור די בטוח בדיסקוס :סנדרה פרקוביץ מקרואטיה

הטלת כידון :אצל הגברים הכול פתוח ,עם יתרון קטן ליוליוס
יגו ,הקנייתי נמוך הקומה ( 1.75מ') ,שהפתיע את כולנו בבייג'ינג
בתוצאה נדירה של  92.72מ' .בין הנשים הכול תלוי בכושרה של
שיאנית העולם מבייג'ינג והאלופה האולימפית מלונדון ,הצ'כית
ברבורה שפוטקובה בת ה  ,34החוזרת אט אט למעגל התחרויות.
לצ'כים קבוצת מטילי כידון איכותית במיוחד בזכות המאמן יאן
ז'לז'ני (שלוש פעמים אלוף אולימפי) ,ולכן יש להניח שגם חניכיו
הגברים (ויאצ'סלב וסלי ויקוב ולאדייץ') יגיעו מוכנים לריו כדי
להיאבק על הבכורה ,וכמוהם גם תומס רוהלר הגרמני ,שפתח את
עונת  2016בסערה.

קרב-רב
אשטון איטון האמריקני הוא מועמד כמעט ודאי לזהב בקרב10-
(שיא עולם בבייג'ינג  2015ואלוף אולימפי מלונדון) ולתואר "מלך
האתלטים" .בקרב 7-לנשים עשוי להתפתח קרב מעניין בין בריאנה
טיסן-איטון (אשתו של אשטון) ,המייצגת את קנדה ,לבין הבריטית
הנפלאה ג'סיקה אניס ,אלופת העולם פעמיים ואלופת לונדון,
שחוזרת אט אט לכושרה לאחר לידה.

אשטון איטון מארה"ב ,שיאן העולם בקרב ,10-המועמד הכמעט ודאי
לתואר "מלך האתלטים"

סיכום
כל ההערכות שהוצגו כאן מבוססות על התמונה של השנים
האחרונות ,בתוספת תחילת העונה הנוכחית .בשלב זה טרם ידוע
מי מאתלטי רוסיה ייטול חלק במשחקים ,לאור שערוריות הסמים
הנערמות עליהם חדשות לבקרים וגם נחישותו של סבסטיאן קו,
יו"ר התאחדות האתלטיקה הבין-לאומית ,לנקות את האתלטיקה
מכל רבב .קשה לקבוע שיאי עולם במשחקים אולימפיים לאור מקצי
המוקדמות המתישים הנהוגים בהם ,כמו גם עקב שאיפתם העליונה
של בכירי האתלטים לזכות בראש ובראשונה בניצחון ובמדליה ,ואת
השיאים לשמור להזדמנויות אחרות .לפיכך ,כל שיא עולם במשחקים
אולימפיים הוא בחזקת דובדבן שבקצפת .עם זאת ,בלונדון הושגו
שלושה שיאים  -ב 800-מ' גברים (רודישה) ובשליחים 100X4
לנשים (ארה"ב) ולגברים (ג'מייקה) .נוסף לכך ,גם מספר ההפתעות
המרעישות הולך ופוחת .לרוב יהיה זה מישהו מוכר מהצמרת
המקצוענית העליונה שיזכה בזהב .כל הפתעה תהיה מרנינה ותמלא
אותנו בתקווה שמאגר הכישרונות אף פעם אינו כלה ,וצעירות וצעירים
מוכשרים וחדשים מסוגלים לפרוץ מבעד לתקרת הזכוכית .בריו
מצפים לנו  10ימי אתלטיקה מרתקים ואגדות חדשות ,כפי שקרה בכל
משחקים אולימפיים בעת המודרנית ,מאז אתונה .1896

שתי רביעיות השליחים ב 100X4-מ' ששברו את השיא העולמי בלונדון  :2012ג'מייקה גברים ( 36.84שנ') וארה"ב נשים ()40.82
יולי 2016
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המשחקים האולימפיים כאיר
של ספורטאים ומאמנים ישרא
מבוא

פסיכולוגיה של הספורט

פרופ' גרשון טננבאום

אוניברסיטת פלורידה סטייט
gtenenbaum@admin.fsu.edu

המשחקים האולימפיים מייצגים עבור ספורטאים ומאמנים רבים
את פסגת השאיפות המקצועיות ומהווים מטרת-על של הקריירה
הספורטיבית ההישגית (Debois et al., 2012; Jackson, Dover,
.)& Mayocchi, 1998; Wylleman, Reints, & Van Aken, 2012
מבחינה סטטיסטית ,מרבית הספורטאים אינם זוכים במדליה
אולימפית ,ולכן ,ברוב המקרים הצלחה במשחקים האולימפיים אינה
מתבטאת במדליות אלא בקביעת שיאים אישיים ולאומיים ובכניסה
לדירוג .כלומר ,יש לבחון את מידת ההצלחה או אי ההצלחה של
ספורטאים במונחים יחסיים ,בהתאם ליכולותיהם המקצועיות,
לדירוגם העולמי ,להישגי העבר ולניסיון שלהם וכן על-פי הציפיות
המקצועיות של מערכת הספורט ההישגי .שתי החוויות  -של הצלחה
וכישלון במשחקים האולימפיים  -עשויות להציב בפני הספורטאים
והמאמנים אתגרים ייחודיים .במצב של חוסר הצלחה או כישלון
עשויים ספורטאים ומאמנים לחוש רגשות שליליים ,המובילים
לירידה בביטחון ובמוטיבציה ואף למחשבות על פרישה .אך גם
הצלחה רבה במשחקים האולימפיים עשויה להיות קשורה באתגרים
רגשיים וחברתיים .למשל ,מחקרה של ג'קסון וחבריה ( ,)1998שבו
בוצעו ראיונות עם  18אלופים אולימפיים אוסטרליים ,חשף קשיים
בהתמודדות ,דרישות ולחץ מופרזים וציפיות חיצוניות גבוהות.
הספורטאים דיווחו כי חוויה זו שינתה את חייהם באופן משמעותי,
במיוחד באופן שבו הם נתפסים על-ידי אחרים.

ד"ר רועי סמואל

מכללת סמינר הקיבוצים ,אוניברסיטת
פלורידה סטייט ומרכז מדיקס לרפואת ספורט
roydsamuel@gmail.com

הילה גיל בר-מכר

מחלקת הספורט בנימינה-גבעת-עדה
gstudiog@gmail.com

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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המשלחת האולימפית למשחקי לונדון 2012

וע-שינוי בקריירה
ליים :תגובות על משחקי לונדון 2012
המשחקים האולימפיים מהווים אירוע-שינוי בקריירה של ספורטאים
ומאמנים .מחקר חדש ,ראשון מסוגו בעולם ,בחן את החוויה האולימפית
של ספורטאים ומאמני הסגל הישראלי האולימפי והפאראלימפי במשחקי
לונדון  ,2012ומצא שמערכת הספורט ההישגי חייבת להקדיש תשומת-לב
רבה לתמיכה פסיכולוגית בספורטאים ובמאמנים לא רק לאורך כל שלבי
המחזור האולימפי אלא במיוחד ביום שלאחר המשחקים
שעשוי להציב בפניהם דרישות ייחודיות.
בשנים האחרונות החל המחקר בפסיכולוגיה של הספורט להכיר
בחשיבות ובמשמעות הייחודיות של המשחקים האולימפיים עבור
ספורטאים ומאמנים הישגיים .מחקרים רבים יותר מוקדשים להבנת
התפיסות של ספורטאים ומאמנים לגבי גורמים המשפיעים על
הצלחה או על אי-הצלחה במשחקים (& Greenleaf, Gould,
 )Dieffenbach, 2001וכן לתכניות פסיכולוגיות יעילות להכנת
ספורטאים למשחקים ( )Blumenstein & Lidor, 2008ולתמיכה
בהם לאחר מכן ( .)McArdle, Moore, & Lyons, 2014כמה
חוקרים החלו לראות במשחקים האולימפיים סוג של תקופת מעבר

( )career transitionאו אירוע-שינוי ( )change-eventבקריירת
הספורט ,המלווה בדרישות ייחודיות טרם המשחקים ,במהלכם
ולאחריהם ,ומצריך התמודדות אקטיבית לאורך התהליך (Debois et
 .)al., 2012; Schinke et al., 2015במאמר זה נציג מחקר שערכנו,
בתמיכה ובסיוע של היחידה לספורט הישגי והוועד האולימפי ,ובו
בחנּו את חוויית ההשתתפות של הספורטאים והמאמנים הישראלים
 האולימפיים והפאראלימפיים ,במשחקי לונדון  .2012מחקר זההתקבל לפרסום בכתב העת המדעי "Psychology of Sport and
."Exercise

המשלחת הפאראלימפית למשחקי לונדון 2012
יולי 2016
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ספורטאים אולימפיים שלא עמדו בציפיות
המקצועיות נדרשים להתמודד עם ביקורת
מקצועית וציבורית .ספורטאים שהצליחו
מעל המצופה עשויים גם הם להתמודד -
עם משבר של הצלחה ,תשומת-לב ציבורית
גבוהה ועלייה בציפיות ,שעשויות להוביל
ללחצים פנימיים .בשני המקרים יש לסייע
להם לסיים את תהליך השינוי באופן חיובי
המשחקים האולימפיים
כתקופת מעבר בקריירת הספורט
לאחרונה החלו חוקרים לבחון את השתתפות הספורטאים במשחקים
האולימפיים כתקופת מעבר בקריירה .למשל ,שינקה וחבריו ()2015
סיווגו את ההשתתפות במשחקים כתקופת מעבר נורמטיבית חלקית
בתוך הקריירה (,)quasi-normative within career transition
מכיוון שהיא מייצגת שינוי נורמטיבי עבור אותם ספורטאים שנבחרו
לייצג את מדינתם במשחקים האולימפיים .עם זאת ,חשוב להכיר
בכך שעבו ּר חלק מהספורטאים ,המשחקים מייצגים תקופת מעבר
במהלך הקריירה (מכיוון שהם ממשיכים את הפעילות הספורטיבית
שלהם לאחר המשחקים) ,לעומת אחרים שעבורם מייצגת חוויית
המשחקים את סיום הקריירה ודורשת מהם להתמודד עם המעבר
לחיים שלאחר הספורט ( .)Ungerleider, 1997בשני המקרים,
ספורטאים עשויים להתמודד עם אתגרים רגשיים והתנהגותיים.
שינקה וחב' גם הציעו שבדומה לתקופות מעבר אחרות (כמו פציעות,
ניפוי מנבחרת ,פרישה (ראהAlfermann & Stambulova, :
 ,)2007חוויה זו מציבה דרישות בפני הספורטאים ומחייבת אותם
ליישם מאמצי התמודדות (הדורשים משאבים חיצוניים ופנימיים)
במהלך המחזור האולימפי .לבסוף ,החוקרים הציעו לראות בחוויית
המשחקים האולימפיים תהליך המורכב מכמה פאזות או מטא-
מעברים ,הכוללים את שלב ההכנה ,שלב ההשתתפות והשלב
שלאחר המשחקים.
וויילמן ( )Wyllemanוחב' ( )2012בחנו את השינויים שחוו ארבעה
ספורטאים שהתחרו בספורט יחידני במשחקים האולימפיים
בבייג'ינג  .2008הם השתתפו במסגרת הזאת בפעם הראשונה וחוו
הצלחה סובייקטיבית .החוקרים אספו מידע באמצעות ראיונות (לפני
המשחקים ובסיומם) ודיווחים עצמיים (במהלך המשחקים) .ניתוח
תמתי של הנתונים הראה כי רוב השינויים התרחשו לפני המשחקים:
הספורטאים חוו  14שינויים בכמה ממדים :במימד הספורטיבי
(למשל ,עלייה בעומס ובתדירות האימון) ,הפסיכולוגי (כמו זהות
אתלטית מוגברת) ,הפסיכו-סוציאלי (כגון קשר מוגבר עם המאמן)
והאקדמי/מקצועי (ריכוז מופחת בפעילויות אקדמיות) .במהלך
המשחקים חוו הספורטאים שמונה שינויים (למשל  -עייפות פיזית,
לחץ לפני המשחקים) ,ולאחר המשחקים הם חוו  11שינויים (כגון
תחושת הוקרה מהתקשורת/ציבור ומוטיבציה מוגברת להתחרות).
רוב השינויים התרחשו ברמה הפסיכולוגית ,כולל עלייה בביטחון
העצמי וברמת הזהות הספורטיבית (ראה Brewer, Van Raalte,
 )& Linder, 1993טרם המשחקים האולימפיים ולאחריהם .המחקר
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אישש את הטבע הרבגוני של חוויית המשחקים האולימפיים ואת
העובדה שהם מובילים לשינויים רבים עבור ספורטאים ,המצריכים
מהם להסתגל למצב החדש .עם זאת ,המדגם כלל רק ספורטאים
שחוו הצלחה במשחקים ,והמידע היה תיאורי באופיו ולא א ִִפשר
ניבויים סטטיסטיים .לפיכך ,המחקר הנוכחי בחן את חוויית
המשחקים האולימפיים על-ידי שימוש במודל ניבויי  -סכימה של שינוי
בפסיכולוגיית ספורט יישומית (SCSPP; Samuel & Tenenbaum,
[ )2011מודל תיאורטי זה הוצג בהרחבה בגיליון מס' ( 1סמואל.])2012 ,
מודל זה יתואר כאן בקצרה ,בהקשר של חוויית ההשתתפות במשחקים
האולימפיים.

חוויית המשחקים האולימפיים
כתהליך שינוי
בהתחשב באופי הרבגוני והדינמי של הקריירה הספורטיבית,
כתהליך מתמשך שבו ספורטאים חווים כמה שלבים ,תקופות מעבר
ומשברים שונים ( ,)Alfermann & Stambulova, 2007מסגרת
ה SCSPP-פותחה כדי לשקף כיצד ספורטאים תופסים אירועי-
שינוי שונים המתרחשים במהלך הקריירה (כמו פציעות ,קונפליקט
עם המאמן ,שינוי במסת הגוף ,מעברים בין רמות מקצועיות ועוד)
ומגיבים להם .המודל מספק היבט תיאורי וגם התערבותי על
הקריירה הספורטיבית ,תוך מיקוד ב( :א) שלבים מצביים (כגון מצב
יציב ,אירוע-שינוי ,אי יציבות מתמשכת ,אי יציבות נמשכת או יורדת
בהתאם להתמודדות עם השינוי) ,שמתפתחים ככל שספורטאים
פוגשים אירועי-שינוי ומתייחסים אליהם; (ב) תהליך תראפויטי,
המקושר לשינוי פסיכולוגי יעיל.
חוויית המשחקים האולימפיים כתהליך שינוי מתחילה למעשה
בעת קביעת הקריטריון האולימפי .זו נקודת ההתחלה של תהליך
השינוי ,המשקפת מעבר ממצב יציב ללא יציב ,שעשוי להיות מלווה
בחששות כלפי המצב החדש ("אני ספורטאי אולימפי!") והגברת
הציפיות והדרישות ("עכשיו אני צריך להתאמן באופן מלא ולוותר
על לימודים או זוגיות") .תהליך השינוי נמשך עם ההכנות למשחקים
(הגברת עומס האימונים והתחרויות ,שינויים פיזיים וטכניים),
ההשתתפות במשחקים (שהייה בכפר האולימפי ,טקס הפתיחה,
התחרות עצמה) והתקופה שלאחריהם (הסתגלות לאחר ה"פיק"
ההישגי ,התמודדות עם אכזבה או הצלחה) .כל שלב בתהליך השינוי
מציב עבור הספורטאים (והמאמנים) שינויים ודרישות שעמם עליהם
להתמודד .על-פי ה ,SCSPP-ספורטאים שקובעים את הקריטריון
האולימפי מבצעים הערכה קוגניטיבית של משמעות המצב

משחקי לונדון 2012
לקראת משחקי לונדון  2012הציב הוועד האולימפי בישראל שלוש
מטרות עיקריות עבור המשלחת האולימפית( :א) זכייה במדליה;
(ב) ספורטאית אחת על הפודיום; (ג) מדליה בענף "חדש" .לצערנו,
מטרות אלה לא הושגו 22 .מתוך  37הספורטאים ( )59%עמדו בצפי
להישג סביר של היחידה לספורט הישגי (לוסטיג ודוידוב.)2013 ,
לגבי המשחקים הפאראלימפיים ,הצפי היה זכייה בכמה מדליות
במגוון ענפים ,ואכן ,הספורטאים
הפאראלימפיים זכו בשמונה מדליות,
וב 75%-מהמקרים הביצועים עמדו
בציפיות המקצועיות (לנדר.)2013 ,
במחזור האולימפי לקראת לונדון
 2012בוצע שינוי בנושא התמיכה
הפסיכולוגית בספורטאי הסגל.
שינוי זה כלל מעבר ממצב של איש
מקצוע במשרה מלאה (נוסף על כמה
אנשי מקצוע על בסיס שעתי) ,למצב
של אנשי מקצוע על בסיס שעתי
בלבד .תמיכה פסיכולוגית ניתנה על-
פי בקשת הספורטאים והמאמנים
ולא באופן גורף ,ואנשי המקצוע לא
ליוו את הספורטאים בתחרויות בין-
לאומיות .במשחקים עצמם לא נכח
פסיכולוג מטעם המשלחת.

באדיבות הוועד האולימפי הישראלי

החדש (מה אני צריך/רוצה לשנות באורח החיים שלי) ,של משאבי
ההתמודדות הקיימים שלהם (צוות מקצועי ,תמיכה כלכלית) ופתרונות
פוטנציאליים .עיבוד קוגניטיבי זה מוביל להחלטה אסטרטגית בנוגע
לאופן שבו יש להגיב בתחילה לאירוע-השינוי( :א) להכחיש/להתעלם
ממנו; (ב) להתמודד עמו באופן עצמאי; (ג) להתייעץ עם אחרים; (ד)
להתייעץ עם פסיכולוג ספורט .גורמים שונים עשויים להשפיע על
החלטה אסטרטגית זו ,כגון הזהות הספורטיבית ,השליטה הנתפסת
במצב ,המוטיבציה של הספורטאי ,מיומנויות התמודדות קיימות
ותמיכה זמינה .ההחלטה להתייחס לאירוע-השינוי מובילה בדרך כלל
לאחת משתי החלטות:
להימנע משינוי
לבצע שינוי.
בדרך כלל ,החלטה להימנע משינוי מותירה את הספורטאי באי-
יציבות רגשית .הוא אינו מבצע את השינויים הנדרשים בגישה שלו,
בתכנית האימונים שלו ,או ביחסיו החברתיים והמקצועיים (למשל,
מגדיל את שעות האימונים עם המאמן) .לעומת זאת ,החלטה על שינוי
משמעותה שהספורטאי מוכן לבצע את כל ההתאמות הנדרשות כדי
להסתגל למצב החדש ולהתמודד עמו ביעילות .אם הספורטאי קיבל
החלטה על שינוי ,אזי בדרך כלל הוא יבחן את האפשרויות ליישם
אותה .למשל ,הגדלת עומס האימונים והתחרויות ,שינויים במרכיבי
הביצוע והטכניקה ,דחיית פעילויות אקדמיות/מקצועיות ,ויתור על
יחסים רומנטיים וחברתיים ,השקעה באימונים מנטאליים ובמקרים
מסוימים אף שינויים בצוות המקצועי .המודל מציע שאם ספורטאים
הם בעלי מוטיבציה גבוהה לספורט ,שגם חשים מוטיבציה ויעילות
עצמית ליצירת השינוי הנדרש ,הם אכן יחליטו להשתנות .אם הם
מסוגלים ליישם את השינוי הם ירגישו שהם בשליטה ויקבלו אחריות
ליישום השינוי .כתוצאה מכך ,הם יתפסו את תוצאת השינוי באופן
חיובי יותר .עם זאת ,ה SCSPP-מאמץ נקודת מבט הסתברותית
ומזהה שגורמים שונים עשויים להשפיע על תוצאת תהליך השינוי
(כגון התוצאות המקצועיות של הספורטאי במשחקים האולימפיים
ביחס לציפיות).

מחקר :חוויית משחקי לונדון  2012בקרב
ספורטאים ומאמני הסגל הישראלי
הרקע למחקר
הנושאים
מחקר זה בחן את חוויית ההשתתפות של ספורטאים ומאמנים
ישראלים במשחקי לונדון  - 2012האולימפיים והפאראלימפיים,
בהקשר של הקריירה שלהם ,תוך שימוש בגישה רטרוספקטיבית.
באופן ספציפי ,המחקר בחן את הנושאים הבאים:
המאפיינים האישיים של המשתתפים וההבדלים בין קבוצות
מחקר שונות (למשל ,מאמנים וספורטאים ,ספורטאים אולימפיים
ופאראלימפיים)
תפיסות המשתתפים לגבי חוויית המשחקים האולימפיים
והשפעת הזהות הספורטיבית שלהם
ההתמודדות של המשתתפים עם חוויית המשחקים האולימפיים
(כולל קבלת החלטות בתהליך השינוי)
התוצאה הנתפסת של חוויית המשחקים והמוטיבציה לאחריהם
תפיסות המשתתפים לגבי התמיכה המקצועית שניתנה להם
לפני המשחקים ,במהלכם ולאחריהם.
פרטים על משתתפי המחקר
במחקר נטלו חלק  61ספורטאים ומאמנים שהשתתפו במשחקי
לונדון  63%( 2012מסך-כל המשלחת
האולימפית והפאראלימפית יחד),
 23מהם ספורטאים אולימפיים (גיל
ממוצע  27שנים) ו 17-ספורטאים
פאראלימפיים (גיל ממוצע  38שנים).
מבין המאמנים  14 -אולימפיים ושבעה
פאראלימפיים (גיל ממוצע .)50
הספורטאים האולימפיים השתתפו
בענפי ספורט שונים  -התעמלות
(אמנותית ומכשירים) ,שַיִט ,ג'ודו ,טניס
ועוד .הספורטאים הפאראלימפיים
השתתפו ,בין השאר ,בשחייה ,בשיט
ובאופני יד .הספורטאים התאמנו עם
המאמנים שלהם  8.5שנים (בממוצע)
טרם המשחקים .עבור  18ספורטאים
( )45%ו 10-מאמנים ( )47.6%היו אלה
המשחקים הראשונים 29 .ספורטאים

ספורטאים ומאמנים עשויים שלא
להיות ערים לצורך שלהם לקבל
תמיכה פסיכולוגית באופן שוטף
במהלך המחזור האולימפי,
הן בתהליך קביעת הקריטריון
והן בזמן ההכנה למשחקים,
במשחקים עצמם ובשלב
ההתאוששות שלאחריהם

יולי 2016
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המשיכו בפעילותם הספורטיבית
לאחר לונדון  2012ו 11-פרשו.

התמודדות עם החוויה האולימפית
מבחינת ההתמודדות עם אירוע-שינוי
זה ,המשתתפים העידו כי הייתה
להם מוטיבציה גבוהה להתמודד עם
השינויים הנדרשים ,וכי הם התמודדו
היטב עם חוויה זו ואף היו מסופקים
מדרך ההתמודדות שלהם .הם חשו
כי ניסיון העבר בתחרויות גדולות
סייע להם להתמודד עם החוויה
האולימפית הנוכחית .מבחינת
ההחלטות שקיבלו במהלכה ,רוב
המשתתפים העידו כי בעת קביעת
הקריטריון האולימפי הם בחרו
להתמודד בצורה עצמאית עם המצב
החדש ( 46%מהמשתתפים) או
להתעלם ממנו ( .)32%המשתתפים שבחרו להתייעץ עם אחרים
( )21%היו אלה שתפסו את המצב באופן שלילי יותר מאחרים .הם
פנו בעיקר לפסיכולוג ,למאמן ולבן-זוג .נוסף לכך ,רוב המשתתפים
( )80%העידו כי במהלך חוויית המשחקים האולימפיים הם קיבלו
החלטה לשינוי ,כלומר ,לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך
הסתגלות והתמודדות עם המצב החדש.

לאחר המשחקים האולימפיים מומלץ
להגדיר מחדש ,עם הספורטאים,
את המוטיבציה שלהם לספורט ואת
המטרות ארוכות הטווח שלהם.
יש להציב להם יעדים חדשים
לטווח קצר ,כולל יעדים בתחומים
שהם מחוץ לספורט

השאלונים
המשתתפים השיבו על שני שאלונים:
אחד מהם בחן את חוויית
המשחקים האולימפיים כאירוע-
שינוי בקריירת הספורט .השאלון
כלל שאלות לגבי האופן שבו
נתפס אירוע-שינוי זה בעת
שהתרחש ,תגובות הספורטאים
והמאמנים לאירוע ,התמודדותם
עמו (כולל החלטות שהתקבלו
בתהליך) והתמיכה המקצועית
שהייתה זמינה להם.
השאלון השני בחן את מידת ההזדהות של הספורטאים והמאמנים
עם תפקיד הספורטאי/מאמן (זהות ספורטיבית).

תוצאות המחקר
מאפיינים אישיים
הספורטאים והמאמנים היו בעלי מוטיבציה גבוהה לענף הספורט
שלהם והפגינו רמות בינוניות עד גבוהות של זהות ספורטיבית.
הספורטאים והמאמנים לא נבדלו במידת המוטיבציה והזהות
הספורטיבית שלהם ,מה שהעיד ששתי האוכלוסיות משקיעות
עצמן עמוק בקריירת הספורט .לעומת זאת ,מצאנו הבדלים בין שתי
הקבוצות :הספורטאים האולימפיים אופיינו במוטיבציה גבוהה יותר
ובזהות ספורטיבית חזקה יותר מאשר הספורטאים הפאראלימפיים,
והראשונים אף דיווחו על שעות אימון רבות יותר בהכנה למשחקים.
ממצא זה מתקשר להבדלים
בסטטוס המקצועי והמערכתי
האולימפיים
הספורטאים
בין
אף
בישראל.
והפראלימפיים
שבשנים האחרונות מנסים לצמצם
פערים אלה ,נראה שהם עדיין קיימים
בין שתי האוכלוסיות.
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תפיסת התוצאות של החוויה האולימפית
המשתתפים תפסו את התוצאות של חוויית המשחקים האולימפיים
בצורה חיובית ביחס לקריירה שלהם .המוטיבציה שלהם הייתה
מתונה ,והם אף היו שבעי רצון במידה בינונית מהישגיהם המקצועיים.
בדיקה של הגורמים המנבאים את תפיסת תוצאות חוויית
המשחקים העלתה כי הגורם המשמעותי הוא מידת שביעות הרצון
של הספורטאים מהישגיהם המקצועיים במשחקים ולא ההישגים
המקצועיים לכשעצמם .שביעות
הרצון של הספורטאים מהישגים
אלה הייתה קשורה באופן חזק מאוד
לשביעות הרצון של המאמנים מאותם
הישגים .ממצאים אלה מעידים כי
לא בהכרח התוצאה האובייקטיבית
במשחקים היא שקובעת את
האופן שבו תופס הספורטאי את
תפיסת החוויה האולימפית
התוצאה של חוויה זו ,אלא יש
הספורטאים והמאמנים תפסו את
משמעות למידת שביעות הרצון
המשחקים האולימפיים כאירוע-שינוי
שלו ,המושפעת מדעתו של המאמן
משמעותי ביותר בקריירת הספורט
וייתכן אף מהציפיות המערכתיות של
שלהם ,אירוע חיובי המאופיין
המאמן מהספורטאי שלו .עוד מצאנו
בתגובות רגשיות חיוביות ,חששות
כי גם בקרב הספורטאים הפעילים
קוגניטיביים מועטים ושליטה נתפסת
וגם בקרב אלה שפרשו הייתה
גבוהה .המשתתפים אף תפסו את
ירידה במוטיבציה לספורט לאחר
חוויית ההשתתפות שלהם בטקס
המשחקים ,אולם בקרב אלה שפרשו
הפתיחה של המשחקים באופן חיובי.
הירידה הייתה משמעותית יותר .כמו
כמו כן ,מצאנו קשר בין מידת הזהות
כן ,המוטיבציה של הספורטאים
הספורטיבית החברתית (עד כמה
לאחר המשחקים הייתה קשורה
הספורטאי והמאמן מזהה עצמו
בעיקר למידת שביעות הרצון שלהם
שלו
הראשון
בקרב
ההפסד
לאחר
זאבי
אריק
הג'ודוקא
עם תפקידו) לבין תפיסת משמעות
מדרך ההתמודדות עם התהליך.
המשחקים .כלומר ,אלה שהזדהו במשחקי לונדון
כלומר ,חשוב לאפשר לספורטאים
יותר עם תפקיד הספורטאי/מאמן אף תפסו את חוויית המשחקים
ליטול חלק פעיל בהתמודדות עם תהליך השינוי ,וזאת על-ידי שיתופם
כמשמעותית יותר בקריירה שלהם .לא מצאנו הבדלים בתפיסת
בקבלת ההחלטות לגבי תהליך ההכנה למשחקים והגברת תחושת
חוויית המשחקים בין ספורטאים ומאמנים שהשתתפו במשחקים
השליטה שלהם בסיטואציה (למשל ,דרך הבנת הקשר בין הוויתורים
קודמים ,ובין אלה שחוו זאת בפעם הראשונה.
שהם מבצעים להצלחה שלהם).

התמיכה במהלך החוויה האולימפית
לבסוף ,המשתתפים העידו כי היו להם
מקורות תמיכה מקצועיים (רופאים,
פסיכולוגים ,צוות הספורט ההישגי) באופן
זמין טרם המשחקים ובמהלכם .לאחר
המשחקים ירדה זמינות התמיכה ,בעיקר
עבור המאמנים .כמו כן ,המשתתפים
העידו שלאורך חוויית המשחקים (בהכנה,
במשחקים ולאחריהם) הם לא הרגישו
כי תמיכה פסיכולוגית מקצועית חשובה
להם ,אך בדיעבד ,הם חושבים שתמיכה
כזו היא אכן חשובה בהתמודדות עם
חוויה מסוג זה .המשתתפים המנוסים
במשחקים ,לעומת הלא מנוסים ,חשבו
כי גם תוך כדי החוויה ישנה חשיבות
לקבלת תמיכה פסיכולוגית מקצועית .ממצאים אלה מעידים כי
ספורטאים ומאמנים עשויים שלא להיות ערים לצורך שלהם בקבלת
תמיכה פסיכולוגית באופן שוטף במהלך המחזור האולימפי ,הן
בתהליך קביעת הקריטריון והן בזמן ההכנה למשחקים ,במשחקים
עצמם ובשלב ההתאוששות שלאחר המשחקים.

(מאמנים ,אנשי היחידה לספורט הישגי,
הוועד האולימפי) משמעותיים מאוד
בהקשר זה ועשויים להשפיע על האופן שבו
הספורטאי תופס את חוויית המשחקים
האולימפיים כאירוע חיובי או שלילי ביחס
לקריירה שלו .ספורטאים אולימפיים
שלא עמדו בציפיות המקצועיות נדרשים
להתמודד עם ביקורת מקצועית וציבורית,
ויש לסייע להם בכך .ספורטאים שהצליחו
מעל המצופה עשויים להתמודד עם
משבר של הצלחה ,תשומת-לב ציבורית
גבוהה ועלייה בציפיות ,שעשויות להוביל
ללחצים פנימיים .בשני המקרים יש לסייע
לספורטאים לסיים את תהליך השינוי באופן
חיובי.
לאחר המשחקים  -מניעת נפילה של הספורטאי :חשוב להבין
כי ספורטאים אולימפיים מגיעים לפסגה מקצועית ורגשית
במשחקים האולימפיים ,ולאחריהם עלולה להגיע נפילה.
הספורטאי עשוי לחוות מעין ריקנות נפשית וחוסר מיקוד.
לאור האפשרות של ירידה במוטיבציה וזהות ספורטיבית
לאחר המשחקים האולימפיים (ראה תיאור מקרה במאמרו
של סמואל בגיליון  ,)4חשוב שספורטאים יחושו מרוצים מדרך
ההתמודדות שלהם בתהליך זה .אנשי המקצוע ,המאמנים,
ואנשי מערכת הספורט ההישגי צריכים לשאוף שהספורטאי
יחוש בשליטה בתהליך ,ויראה קשר ברור בין ההחלטות
המתקבלות על-ידי המערכת המקצועית (למשל  -לגבי תהליך
האימון ,נסיעה לתחרויות ,תמיכה מקצועית וכלכלית) להצלחה
המקצועית שלו.
הגדרה מחדש של המוטיבציה והמטרות והצבת יעדים חדשים:
לאחר המשחקים מומלץ להגדיר מחדש ,עם הספורטאים ,את
המוטיבציה שלהם לספורט ואת המטרות ארוכות הטווח שלהם.
בהקשר זה ,יש להציב לספורטאים יעדים חדשים לטווח קצר,
כולל יעדים לגבי תחומים מחוץ לספורט (למשל ,לימודים ,זוגיות,
עבודה) .אם הספורטאי ממשיך בפעילות הספורטיבית יש לסייע
לו לבסס מחדש את שגרת האימונים וכן את מערכת היחסים
עם הצוות המקצועי .כמו כן ,יש לזהות את מקורות התמיכה
הרגשיים-חברתיים בסביבתו של הספורטאי .אם הספורטאי פרש
לאחר המשחקים ,חשוב לתמוך בו בתקופת המעבר הלא פשוטה
לחיים שלאחר הספורט ,שעשויה להיות מלווה בקשיי הסתגלות
ובתגובות רגשיות שליליות.

אם הספורטאי פורש לאחר
המשחקים ,חשוב לתמוך בו
בתקופת המעבר הלא פשוטה
לחיים שלאחר הספורט,
שעשויה להיות מלווה
בקשיי הסתגלות ובתגובות
רגשיות שליליות

השלכות יישומיות
לתוצאות מחקר זה ישנן כמה השלכות יישומיות חשובות באשר
לתמיכה הניתנת לספורטאים ולמאמנים במהלך החוויה האולימפית:
הבנה שהמשחקים אינם "עוד תחרות" :אנשי מקצוע צריכים
להיות ערים לכך שהמשחקים אינם "עוד תחרות" ,אלא הם
מייצגים למעשה אירוע-שינוי חשוב בקריירה של ספורטאים
ומאמנים .עם זאת ,ספורטאים ומאמנים אינם מו ּדעים תמיד
לצורך שלהם לקבל תמיכה פסיכולוגית במהלך חוויה זו ,במיוחד
בתחילת התהליך (בעת קביעת הקריטריון ואחריו) .רבים מהם
עשויים שלא לזהות את העובדה שהם חווים שינויים רבים טרם
המשחקים ,שמצריכים הכוונה ותמיכה .בגיליון מס'  4של המגזין
"ספורט הישגי" (סמואל )2013 ,הוצג מודל ייעוצי רב-שלבי לתמיכה
בספורטאים בתקופות של אירועי-שינוי משמעותיים בקריירה
שלהם ( .)Samuel, 2013על-פי מודל עבודה זה ,אנשי המקצוע
צריכים תחילה לזהות עם הספורטאי או המאמן את התפיסות
שלו לגבי המצב החדש ואז לזהות אסטרטגיות התמודדות
יעילות ומקורות תמיכה בסביבתם .כמו כן ,אנשי המקצוע צריכים
להבין שגם אם החוויה האולימפית נתפסת באופן חיובי על-ידי
ספורטאים ומאמנים ,היא עדיין עשויה להיות מלווה ב"משבר של
תהילה" ,שבמסגרתו חווים הצלחה פתאומית ועלייה חדה בהכרה
ציבורית ,ציפיות סביבתיות ,דרישות ולחצים.
הצורך בתמיכה פסיכולוגית :ישנם ספורטאים ו/או מאמנים
שאינם מקבלים את התנאים הדרושים להם להכנה למשחקים,
או שחווים ירידה ביכולות שלהם טרם המשחקים .לפיכך ,חשוב
שהם ישמרו על מוטיבציה וזהות ספורטיבית גבוהה במהלך
החוויה האולימפית .כמו כן ,אם ספורטאים ומאמנים נוטים לקבל
החלטה לשינוי כדרך של התמודדות בתהליך השינוי ,אזי חשוב
לתמוך בהם פסיכולוגית עד שיגיעו להחלטה זו; למשל  -תוך
יישום טכניקות פסיכו-תרפויטיות של שינוי (על טכניקות אלה -
ראה מאמרו של סמואל בגיליון מס' .)4
הצבת יעדים ריאליים :כדי להגדיל את מידת שביעות הרצון של
הספורטאים מההישגים המקצועיים שלהם חשוב להציב יעדים
ריאליים לפני המשחקים ולתמוך באלה שנכשלו בהשגת יעדיהם
המקצועיים .המסרים המועברים על-ידי מערכת הספורט ההישגי

סיכום
המשחקים האולימפיים מהווים אירוע-שינוי בקריירה הספורטיבית
של ספורטאים ומאמנים .זוהי פסגה אישית ומקצועית שהם
שואפים אליה ,אך כזו המאופיינת בשינויים רבים טרם המשחקים,
במהלכם ולאחריהם .במאמר זה הוצג מחקר חדש שבחן את החוויה
האולימפית של ספורטאים ומאמני הסגל הישראלי האולימפי
והפאראלימפי במשחקי לונדון  .2012זהו מחקר ראשון מסוגו בעולם,
שאימץ שיטת מחקר כמותית והניב ממצאים מנבאים לגבי החוויה
האולימפית .הממצאים מראים כי באופן כללי ,החוויה האולימפית
היא אירוע משמעותי וחיובי בקריירת הספורט; אולם כדי לשמר
תפיסה חיובית זו על מערכת הספורט ההישגי להקדיש תשומת-
לב לתמיכה הפסיכולוגית הניתנת לספורטאים ולמאמנים בכל שלבי
המחזור האולימפי ,במיוחד ליום שלאחר המשחקים ,שעשוי להציב
בפניהם דרישות ייחודיות.
יולי 2016
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עמד בפני הרגע החשוב של השנה .כל ההכנות והתחרויות
שבהן נטל חלק התנקזו לתוך שעה וחצי של תחרות .זה היה
"רגע האמת" שלו.
הלחץ החל לתת את אותותיו כבר שבוע קודם לכן .הוא היה לחוץ
באימונים והרגיש שרמת הביצועים שלו יורדת .אבל במקום להיכנע
ללחץ הוא המשיך לעשות את אותם דברים לפני תחרויות כפי
שעשה לאורך השנה .שבוע לפני התחרות החשובה הוא ישב וכתב
לעצמו את "תכנית המשחק" .הדברים שכתב הפעם לא היו קשורים -
לא לטכניקה נכונה ולא לטקטיקה שעמה הוא רוצה להגיע לתחרות.
במקום זאת כתב על דף איך הוא מעוניין שתיראה התחרות ,ואיך
הוא רוצה להיראות בתוכה  -בהתחלה ,ברגעים קשים ,גם אם
הסוף יהיה מותח .הדברים כללו גם התייחסות לשפת הגוף שלו.
המילה "ביטחון" חזרה פעמים רבות וכך גם המילה "חדות" .אלו היו

למעשה המטרות המנטאליות שגיבש לעצמו כבר לפני כמה שנים.
את התסריט הזה קרא כל לילה לפני השינה ,ובעזרתו הוא דמיין את
עצמו באופן שבו היה רוצה שזה יקרה .בכל פעם שסיים לקרוא את
התסריט ולדמיין את עצמו מילאה אותו תחושת ביטחון .גם כשהגיע
יום התחרות הוא המשיך בכל הדברים שהיה רגיל לעשות  -מהאוכל
בארוחת הבוקר ,מנוחת הצהריים הקבועה והמוזיקה שאהב לשמוע
בדרך לתחרות ,ועד לקריאת התסריט וההדמיה לבד בשקט ,בחדר
צדדי ,חצי שעה לפני תחילת התחרות .גם במהלך התחרות עצמה
הוא ניצל את ההפסקות כדי לחזור למטרות ולתסריט שכתב לעצמו
כדי לבדוק אם הוא עובד בצורה נכונה ,או שאולי צריך לשנות דבר-
מה בהתנהלות שלו ובגישה.
רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי.
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מה שאתם אינכם יודעים הוא ש-א' הוא כלל לא ספורטאי .הוא
מאמן ותיק ומצליח .סביר להניח שרבים מכם ראו בעיני רוחם
ספורטאי שמתכונן לתחרות חשובה ,ואלמלא כותרת המאמר ,רק
מעטים מכם היו חושבים שמדובר במאמן שמבצע הכנה מנטאלית
לתחרות.

של מאמנים
האחריות להישגי הספורטאים ,בצד התלות המוחלטת בהם ,מייצרת אצל
המאמנים לחץ שפוגע הן ביכולת הביצוע שלהם ,הן ברווחתם הפסיכולוגית
והן בבריאותם .אף-על-פי כן ,מאמנים מתעלמים מהצורך לשפר
את חוסנם המנטאלי כדי להגיע מוכנים יותר למשחק או לתחרות.
מומלץ להם אפוא להסתייע באחת מארבע טכניקות מנטאליות המוצגות
במאמר כדי להגיע בצורה הטובה ביותר לרגע האמת.
ואתם לא טועים .כיום מקובל שספורטאים נעזרים בפסיכולוגים
ובאנשי מקצוע ,המסייעים להם לחזק את החוסן המנטאלי ולהגיע
מוכנים יותר ל"רגע האמת" .אבל נשאלת השאלה כמה מהמאמנים
עושים זאת .כמה מהם נעזרים בפסיכולוג כדי לשפר את עצמם? כדי
לדאוג שיעמדו בלחץ ויגיעו לרגע האמת כשהם ממוקדים וחדים?
כמה מהם עובדים באופן שיטתי כדי לחזק את הצדדים הפחות
טובים שלהם בהתמודדות עם לחצי האימון? נראה שלא הרבה...
רוב הספרות המחקרית מתמקדת בספורטאים ,כמו גם העיסוק

בפסיכולוגיה של הספורט ובעבודה מנטאלית .המחקרים (המעטים)
או הפרקים בספרים העוסקים בזווית הראייה של המאמן ,מתייחסים
לאופן שבו המאמן יכול להכין את הספורטאים שלו בצורה טובה יותר,
תוך שהוא עושה שימוש בעקרונות של פסיכולוגיית ספורט .נראה
שבשלבים מוקדמים יותר של הקריירה שלהם ,מאמנים עסוקים יותר
בהכנה המנטאלית של ספורטאיהם ,ואחרי שהם צוברים ניסיון  -רק
אז הם מבינים את החשיבות הרבה של ההכנה המנטאלית שלהם
עצמם (.)Bloom, Durand-Bush, & Salmela, 1997
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מתוךLohud, the journal News :

בקצה הספסל ובהה בנקודה דמיונית ביציע הריק
שמולו .הוא נראה עייף ,שחוק ומותש .כשניגשתי
אליו ושאלתי מדוע אינו שמח ,הוא אמר לי בשקט
שכלל אינו נהנה מניצחונות ומבחינתו ,הדבר
החיובי היחיד בניצחון הוא שנחסכים ממנו הסבל
והדיכאון שהוא חווה אחרי הפסדים.
הניגוד העצום בין השחקנים החוגגים למאמן
המותש מבהיר לנו עד כמה קשים חייו של מאמן.
אין כמעט מקצוע שבו אנשים חווים את רמת
הלחץ והקושי שחווים המאמנים .העובדה שהם
פועלים בתוך סביבה משתנה ,תחרותית ,ונושאים
תמיד בכל האחריות להישגים של ספורטאים
שבהם הם תלויים מייצרת רמת לחץ שפוגעת הן
ביכולת הביצוע שלהם והן ברווחתם הפסיכולוגית
(.)Fletcher & Scott, 2010; Frey, 2007
במחקר על מאמני כדורגל נמצאו עדויות
להשפעות פיזיולוגיות של לחץ על המערכת
החיסונית בגוף (& Kugler, Reintjes, Tewes
 .)Schedlowski, 1996המחקר בדק את רמות
הקורטיזול והנוגדן ( IGAמולקולת חלבון השייכת
למערכת החיסון) ,ומצא כי הן החלו לעלות שעתיים
לפני המשחק והגיעו לשיאן במחציתו .שינויים
אלו מעידים על העוררות הפסיכו-פיזיולוגית של
המאמנים כתגובה למשחק ,עוררות שעשויות להיות לה השלכות על
הרגשתם של המאמנים באותו זמן ועל בריאותם וביצועיהם בעתיד.
מחקר מעניין אחר בדק את הרמות של שני חלבונים הקשורים
לתהליכי קרישה בגוף בקרב מאמני שחייה בתגובה ללחץ במהלך
תחרות ( .)Loupos et al., 2005החוקרים ביצעו בדיקות דם
למאמנים בשלוש נקודות זמן שונות:
חצי שעה לפני תחילת התחרות10 ,
דקות לפני תחילת המקצה החשוב
ביותר ובמהלכו .הממצאים הראו על
שינוי ברמות החלבונים במהלך המקצה
עצמו בהשוואה לשתי הבדיקות הקודמות
באופן שמגביר את הסיכון ללקות בהתקף
לב .בכך מחזקים החוקרים את ההנחה
שללחץ שחווים המאמנים בזמן אמת
יש השפעה פסיכו-פיזיולוגית ניכרת ואף
מסוכנת על המאמנים.

אם נביא בחשבון את ההבנה של כולנו לגבי הקשר הסימביוטי בין
מאמן לספורטאי ולגבי העובדה שמרכיב משמעותי ביותר בהצלחת
הספורטאי הוא המאמן ,נבין עד כמה חשוב שגם המאמן עצמו
יגיע מוכן כהלכה לרגע האמת ,יבין טוב יותר את הלחצים שעמם
הוא מתמודד ,וכיצד נכון עבורו לעשות זאת .למעשה ,יש להתייחס
למאמן כ"מבצע" ( )performerבפני
עצמו ולא רק כמי שמאמן את המְב ַצעים
עצמם  -הספורטאים (Thelwell et al.,
.)2008a

קשים חייהם של מאמנים:
הלחצים והשפעותיהם
לנגד עיניי עומדת התמונה הבאה :שניות
ספורות לאחר ניצחון חשוב שהשיגה
הקבוצה שעמה עבדתי חגגו שחקניה
באמצע המגרש ,חבוקים ומאושרים.
מאמן הקבוצה ,לעומת זאת ,ישב לבדו
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123RF, iqoncept

מטרתו של מאמר זה היא להטיל זרקור
על החוויות של המאמנים ברגע האמת,
על הלחצים שעמם הם מתמודדים,
הדרכים לעשות זאת מבחינה מנטאלית
וההשלכות של לחצים אלו על תפקודם
ומצבם הפיזי והפסיכולוגי .בכך ידון
חלקו הראשון של המאמר .בחלקו השני
יוצגו ארבע טכניקות מנטאליות נפוצות
ומחקרים המפרטים את תמונת המצב
באשר לשימוש של מאמנים בטכניקות
אלו .בחלק השלישי יוצגו דוגמאות,
מניסיוני האישי ומתוך ספרות המחקר,
כיצד עשויים מאמנים לעשות שימוש
בטכניקות הללו.

אחרי שהמאמנים צוברים ניסיון
 רק אז הם מביניםאת החשיבות הרבה של ההכנה
המנטאלית שלהם עצמם

משיחות שערכתי עם מאמנים שעמם
עבדתי ושהיו בעצמם ספורטאים עולה
תמונה ברורה בהקשר זה :כמעט כולם
טענו שהרבה יותר קשה להם להיות
מאמנים מאשר להיות ספורטאים .נכון
שכספורטאים הם התמודדו עם אתגרים
רבים שנבעו מכֹּובד האחריות ומהרצון
והצורך לבצע בצורה מושלמת ,אבל אז
הדברים היו בשליטתם .כמאמנים ,לעומת
זאת ,הם מרגישים שקצת איבדו שליטה
על הביצועים ,וזאת בזמן שהאחריות
עדיין מוטלת עליהם ואולי אף במידה רבה
יותר .והנה לכם פרדוקס  -אף שרמת
הלחץ של המאמנים אינה נמוכה מזו של
הספורטאים שלהם (ולעתים אף גבוהה
יותר) ,המאמנים נוטים פחות לעשות
שימוש בכלים פסיכולוגיים ומנטאליים

כדי להתמודד עם הלחץ .אני סבור שעליהם
לשנות גישה זו ,לטובתם ולטובת ספורטאיהם.

טכניקות מנטאליות נפוצות
ומידת השימוש בהן על-ידי
מאמנים :תמונת מצב
בספרות המחקרית של פסיכולוגיית הספורט ישנן
ארבע טכניקות שכיחות ,הנחשבות כיעילות ביותר
לפיתוח ולחיזוק החוסן המנטאלי של ספורטאים
(Freitas, Dias & Fonseca, 2013; Thelwell
:)et al., 2008b
 .1הצבת מטרות .זו כוללת הכנה מראש של
"תכנית משחק" והחלטה על פעולות שעל
הספורטאי לבצע ולעתים גם מטרות הקשורות
לצד המנטאלי ולגישה שיש לנקוט בזמן
הביצוע .מסקירה של  36מחקרים בתחום
הספורט נמצא שלטכניקה של הצבת מטרות
יש השפעה משמעותית על הביצועים של
ספורטאים (.)Kyllo & Landers, 1995
 .2הדמיה .תהליך שבו הספורטאי (או המאמן)
מדמיין את עצמו  -בצורה מכוונת במהלך הביצוע ה"אמתי"
 מוציא לפועל ביצוע מוצלח כדי להעלות את ביטחונו העצמי,או מתמודד בסיטואציות קשות ומורכבות שעשויות להתרחש.
ההנחה היא שבכך ניתן להגיע מוכנים ורגועים יותר לביצוע עצמו.
 .3דיבור עצמי .תהליך זה כולל שליטה במחשבות ובאופן שבו
הספורטאי מדבר לעצמו ("בלב" או בקול רם) במהלך התחרות כדי
לשמור על חשיבה חיובית ומוטיבציה
וכן כדי לכוון ולמקד את הפעולות שיש
לבצע.
 .4טכניקות של רגיעה .מטרתן של
טכניקות אלה היא לעזור להפחית את
רמת החרדה ולהתמודד בצורה טובה
יותר עם ההשפעות של הלחץ לפני
רגע האמת ובמהלכו.

רק שישה מאמנים עשו שימוש בטכניקות של רגיעה .טכניקות
אלו שימשו אותם כדי להגיע רגועים יותר לתחרות ,לשפר את
היכולת לחשוב בצורה רציונלית ושקולה כדי לא לשדר לחץ
לספורטאים ולשפר את התקשורת עמם; כפי שהעיד מאמן
אתלטיקה" :אני מרגיש שכאשר אני רגוע יותר אני מתַקשר טוב
יותר עם הספורטאים שלי ,ולכן אני מקפיד לקחת כמה נשימות
עמוקות ולהירגע לפני שאני ניגש אליהם".
רק חמישה מאמנים דיווחו על שימוש
של הצבת מטרות .זו שימשה כדי
לשפר את התקשורת עם הספורטאים,
למקד טוב יותר את המטרות שהם
רוצים להשיג ולהגיע מוכנים יותר.

יש להתייחס למאמן כ"מבצע"
( )performerבפני עצמו ולא
המ ַבצעים
רק כמי שמאמן את ְ
עצמם – הספורטאים

כפי שצוין לעיל ,בניגוד לספורטאים,
מחקרים מעטים בלבד בחנו את
השימוש של המאמנים עצמם בטכניקות
מנטאליות .מחקר שנערך באנגליה בדק
את השימוש שעושים מאמנים של ספורטאים מקצוענים בענפים
שונים (גולף ,קריקט ,כדורגל ,שייט ,רוגבי ,אתלטיקה ,הוקי שדה)
בארבע הטכניקות המנטאליות העיקריות (.)Thelwell et al., 2008b
מחקר זה העלה את הממצאים הבאים ,ולפיהם נעשה שימוש רב
יותר בטכניקות של דיבור עצמי והדמיה בהשוואה לטכניקות של
רגיעה והצבת מטרות .החלוקה הייתה כדלהלן:
מבין  13המאמנים שנשאלו ,נמצא שכולם עשו שימוש מסוים
בטכניקה של דיבור עצמי .הם השתמשו בטכניקה הזו כדי
לשלוט ברגשות ובשפת הגוף שלהם ,במטרה לכוון את האופן
שבו מתקשרים עם ספורטאיהם ואף לשמור על עצמם בטוחים
וחיוביים .דוגמה אחת שמובאת במחקר היא של מאמן שאומר
לעצמו לפני תדרוך טקטי" :דבר איתם פשוט ,קצר ולעניין".
 11מאמנים עשו שימוש בטכניקות של הדמיה .המטרה הייתה
להעלות את ביטחונם העצמי ,לשלוט ברגשות ,להכין את השיחה
שיערכו עם הספורטאים ולהתכונן למצבים קשים שעשויים לקרות
במהלך המשחק או התחרות.

במחקר שנעשה בפורטוגל בקרב
מאמנים בליגת הכדורגל הבכירה ובו
רואיינו  13מאמנים נמצא שגם הם נוטים
לעשות שימוש רב יותר בדיבור עצמי
(כל המאמנים) ובהדמיה ( 10מאמנים),
בהשוואה לטכניקות של הצבת מטרות
( )6ורגיעה ( 2בלבד) .)Freitas, Dias & Fonseca, 2013( .כמו
כן ,המחקר העלה שהמאמנים עושים שימוש רב יותר בטכניקות
מנטאליות לקראת משחקים מאשר לקראת אימונים.

יש לציין שמדובר בשני מחקרים בלבד ,ואין ספק שקשה להסיק
מכך מסקנה חד-משמעית .עם זאת ,המחקרים האלו נותנים לנו
תמונה ולפיה המאמנים עושים שימוש בטכניקות מנטאליות באופן
מסודר ,אולם בראייתי ,עדיין יש מקום לשימוש רב יותר ,מגוון ובאופן
מסודר יותר.

המלצות לחיזוק החוסן המנטאלי של מאמנים
גם בסעיף זה אתייחס להמלצות הקשורות לארבע הטכניקות
המנטאליות שהוזכרו לעיל (יש לציין שקיימות טכניקות מנטאליות
רבות אחרות ,שגם הן עשויות לשמש את המאמנים בדיוק במידה
שבה הן משמשות את הספורטאים שלהם).
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להלן ארבע הטכניקות המנטאליות והאפשרויות של המאמנים
לשימוש בהן:
 .1הצבת מטרות :זהו תהליך שבמסגרתו המאמן מציב לעצמו
מטרות התנהגותיות שונות  -כיצד הוא רוצה לפעול או להגיב ,איזו
שפת גוף הוא רוצה לשדר וכו' .ההנחה היא שאם המאמן מגיע עם
"תכנית משחק" ברורה לתחרות שיש בה הרבה מאוד לחץ ,היא
מסייעת לו להיות ממוקד ולשמור על דרך מסוימת גם ברגעים קשים.
מניסיוני ,מאמנים רבים מציבים מטרות ובונים לעצמם תכנית משחק
מדויקת לקראת אירוע חשוב ,אולם בדרך כלל היא מוגבלת בעיקר
לצד המקצועי והטקטי .אני ממליץ לשלב בתוך תכנית המשחק
של המאמנים גם מטרות הקשורות לגישה המנטאלית של המאמן
עצמו ,לאופן שבו הוא מתנהל ולמסרים שהוא משדר לספורטאיו.

לדמיין את עצמם בתחילת התחרות ,לראות את עצמם כבעלי ביטחון
ומגיבים בצורה נכונה ובשליטה לכל מה שקורה .ניתן גם לדמיין איך
מתמודדים נוכח מצבים קשים ורגעים פחות טובים .ההנחה היא
שאם אנו מדמיינים את ההתרחשויות בצורה טובה ניתן להטמיע
את התגובות הנכונות שמעוניינים לבצען בזמן אמת .נוסף לכך,
כמו בדוגמה שהופיעה בתחילת המאמר  -ניתן גם לרשום על דף
"תסריט" שאנו מעוניינים שיתרחש ולקוראו שוב ושוב בימים שלפני
התחרות .הוא אינו חייב להיות מושלם ,אבל עליו להיות חיובי ולכלול
את הדברים המרכזיים שרוצים להביא לרגע האמת הן מבחינת
הגישה והן מבחינת הדג ֵשים המקצועיים .את התסריט ניתן לקרוא
כמה פעמים במהלך ההכנות ,ובמקרים שבהם הדבר אפשרי מבחינה
טכנית ניתן לעשות בו שימוש של ממש בזמן אמת (במהלך הפסקה
בתחרות/משחק ,או בין מקצים שונים ,בהתאם לענף הספורט).

דוגמה מהשטח:
מאמן באחד מענפי הכדור נהג להשתתק ברגעי לחץ .השחקנים
שלו התלוננו שדווקא ברגעי משבר ולחץ הוא פחות מכוון אותם.
הם ציינו שעובדה זו מורידה להם את הביטחון ופוגעת ביכולתם.
מהתבוננות משותפת בקטעי וידאו של אותו מאמן הוא הבין שיש
בהחלט אמת בדבריהם והחליט לשים לו כמטרה לשפר את
התנהלותו ברגעי לחץ .הוא הגיע למשחקים שלאחר מכן במטרה
נוספת  -לזהות את הרגעים האלו ולוודא שגם בהם הוא ממשיך
להיות קולני ,אקטיבי ומעורב .בתכנית המשחק שכתב לעצמו לפני
כל משחק ,שכללה התייחסות לדגשים טקטיים ולניהול המשחק,
הוא הדגיש בטוש צהוב את המשפט "גם ברגעים שפחות הולך
לנו אני קם ,מכוון ומעודד" .כאשר ניתח את הווידאו בסיום כל
משחק הוא התבונן ובחן את עצמו גם לפי המדד הזה .השינוי היה
כל כך גדול ,עד שבסיום הצפייה בסרטון אמר לו אחד השחקנים
בצחוק" :עכשיו אני מצטער שאמרנו את זה .תראה כמה רעש
אתה עושה .אולי תשב קצת בשקט ."...

באותה מידה שמאמנים מצטיינים מנסים
להשתפר כל הזמן באמצעות לימוד
ופיתוח של שיטות אימון חדשות,
הם חייבים לבחון כיצד לשפר את החוסן
המנטאלי שלהם וכיצד להגיע מוכנים יותר
מבחינה מנטאלית לרגע האמת
 .3דיבור עצמי חיובי ומחזק :כאשר הדיבור העצמי הוא חיובי ומחזק
הביטחון עולה ,ואנו מצליחים להיות מרוכזים וחדים יותר .הדבר נכון
לגבי ספורטאים ולבטח לגבי מאמנים .אם נבחן את מספר המחשבות
ש"רצות" בראשם של מאמנים בזמן אמת נגלה שמדובר במאות
ובאלפי מחשבות .כדי לשמור על ריכוז ,ביטחון ואמונה ,ההכרחיים
לכל מאמן (ולספורטאים שלו) ברגעי לחץ ,על המאמנים להתחיל
לשלוט בצורת החשיבה ולוודא שהיא מקדמת אותם לעבר המטרה
ולא כזו שמפחיתה את ביטחונם שלהם ושל ספורטאיהם ביכולת
הביצוע .הדבר קשה במיוחד לאור העובדה שהמאמנים רואים תמיד
בצורה ברורה את כל הכשלים ,הטעויות וכל מה שאינו "עובד" כמו

 .2הדמיה :הדמיה היא תהליך שבמסגרתו המאמן יושב או שוכב
במקום רגוע ,עוצם את עיניו ומדמיין ,בצורה מכוונת ומתוך שליטה,
תרחיש עתידי חיובי או תרחיש מסוים שהוא רוצה לתרגל .ניתן גם
להקליט מראש את ההדמיה בקולו של המאמן עצמו ,או של מישהו
אחר ,ולהקשיב לה כמה פעמים לקראת המשחק/תחרות .מחקרים
שונים מצאו שלהדמיה יש השפעה חיובית על הביצוע ועל מרכיבים
פסיכולוגיים כגון ביטחון עצמי ,מוטיבציה ,ריכוז והפחתת חרדה
( .)Freitas, Dias & Fonseca, 2013אני ממליץ למאמנים לנסות
מתוךBaketball Hub :
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שצריך .משפט שגור בפי מאמנים הוא "כמה פעמים אמרתי לכם
לעשות  ,Xאז למה אתם עושים בדיוק ההיפך?" .כשהמאמן רואה
טעות מיד חולפת במוחו מחשבה שלילית ,ביטחונו פוחת והלחץ
עולה  -קודם אצלו ואחר-כך אצל הספורטאי .כאן בדיוק המקום של
המאמן לשנות את הדיבור העצמי במידת הצורך כדי שיוכל לחזק
את עצמו ואת ספורטאיו.

אלו עבורם .אחד האתגרים של מאמן הוא להגיע למצב של שקט
נפשי בתוך כל ה"טירוף" ,כדי שיוכל לחשוב בצורה בהירה ולקבל
החלטות שקולות ונכונות יותר .בהפסקה או במחצית המשחק הוא
יכול להתנתק לרגע מההתרחשויות ,לקחת נשימה עמוקה ,לשתות
מים ולהרגיע קצת את הגוף .יש לכך השפעה רבה על האופן שבו
הוא חושב ומגיב.

דוגמה מהשטח:
הכרתי מאמן שהיה תמיד "שלילי" בשלב ההכנות האחרונות
לקראת הביצוע .אחד הספורטאים שלו סיפר לי שגם אם מאמנו
הגיע לאירוע בתחושת ביטחון ,העובדה שכל מה שנאמר לו
בדקות שלפני הביצוע היה שלילי הייתה מלחיצה אותו מאוד.
משיחות עם אותו מאמן הבנתי שהוא דווקא מאמין בספורטאי
שלו ,אבל נלחץ כשהוא מזהה טעויות לפני הביצוע .התהליך
הפנימי היה כזה :המאמן מזהה טעות ,מפרש זאת מיד כסימן רע
להמשך ,נלחץ ומעביר את הלחץ אל הספורטאי שנלחץ בעצמו.
ניסינו למצוא דרך אחרת להסתכל על טעויות שקורות לפני הביצוע
עצמו .המאמן סיפר שכאשר הוא עצמו היה ספורטאי הוא נהג
לעשות טעויות כחלק מההכנה ,אבל זה בדרך כלל לא השפיע
עליו במהלך הביצוע .לדבריו ,הוא דווקא מאמין בספורטאי שלו,
וייתכן שהטעות שהוא מבצע בזמן ההכנה עשויה לסייע לו להגיע
מוכן וחד יותר לביצוע עצמו .וכך ,המאמן קיבל החלטה לשנות
את האופן שבו הוא מתייחס לטעויות בהכנה ואת הדיבור העצמי
שלו כשהן קורות .כשהיה מגלה טעות הוא נהג לתקן בתקיפות,
אבל גם לומר לעצמו דברים כמו "טעויות הן חלק מההכנה"; "אני
מאמין בספורטאי שלי וזוכר שהוא מוכן" .הוא גם צירף לשלבים
האחרונים של ההכנה מסרים מחזקים .בעזרת שינוי החשיבה
והדיבור העצמי בשלב ההכנה הוא שינה את התקשורת שלו מול
הספורטאי וסייע לו להגיע בטוח יותר לשלב הביצוע.

דוגמה מהשטח:
הגעתי פעם לתחרות כשעה לפני תחילתה ,וראיתי את הספורטאים
מבצעים חימום .כששאלתי אחד מהם איפה המאמן הוא הסביר
שהלך "להירגע" .רק אחר-כך התברר לי שכחלק מההכנה נהג
המאמן לקחת לעצמו  10-5דקות ,שבהן היה מסתגר בחדר צדדי
ועושה מדיטציה .הוא גם הסביר שזה עוזר לו להגיע הרבה יותר
רגוע ומרוכז לשלב הקריטי של ההכנה.

 .4טכניקות רגיעה ושליטה עצמית :מדובר בטכניקות רבות
ומגוונות ,שמטרתן להפחית את התגובות האוטונומיות של הגוף (לחץ
דם ,דופק וכו') ,להרגיע את המתח בשרירים ,להפחית את הלחץ
ולהגביר את הריכוז .בסקירת מחקרים מקיפה נמצא שטכניקות אלו
יעילות מאוד בשיפור הביצוע של ספורטאים ,ואכן מתברר שרבים
מהם עושים בהן שימוש ( .)Greenspan & Feltz, 1989ומה לגבי
מאמנים? אם מביאים בחשבון את רמת הלחץ שבה הם נמצאים
ואת ההשפעות הפיזיולוגיות שלהן ,ברורה חשיבותן של טכניקות

סיכום
שיפור החוסן המנטאלי של המאמנים מתחיל בהכרה בחשיבותן של
הטכניקות המנטאליות גם עבורם ולא רק עבור ספורטאיהם .השיפור
יתחיל ברגע שהם יבינו את הצורך שלהם להתכונן מנטאלית לאירועים
חשובים .בהמשך לכך הם צריכים לנתח את התפקוד שלהם באימונים
וברגעי האמת ,לבדוק את ההתנהגות וההתנהלות שלהם ומה ניתן
לשפר מבחינה מנטאלית .בשלב זה ניתן להתייעץ עם אנשי צוות
אחרים ,עמיתים ,וגם עם הספורטאים עצמם .לאחר שהמאמנים
מכירים בחשיבות העבודה המנטאלית ומזהים את הנושא המצריך
שיפור מגיע השלב שבו יש לבנות תכנית לשיפור  -מה צריך לקרות
באימונים ולאחר מכן במשחקים ובתחרויות .כיצד בכוונתם לעבוד,
לתרגל ולשפר את ההיבט המנטאלי שזיהו כי דורש שיפור .חשוב
לציין שהשיפור לא יגיע ביום אחד ,והוא דורש עבודה עקבית לאורך
זמן .בדיוק באותה מידה שמאמנים מצטיינים מנסים להשתפר כל
הזמן באמצעות לימוד גישות טקטיות וטכניות שונות ופיתוח שיטות
אימון נוספות ,הם חייבים להתחיל לבחון כיצד משפרים את החוסן
המנטאלי שלהם; כיצד הם מגיעים מוכנים יותר מבחינה מנטאלית
לרגע האמת  -גם לטובתם וגם לטובת הספורטאים שלהם.
אל תשכחו  -אתם ,המאמנים ,אחראים לא רק לביצועים של
הספורטאים שלכם .אתם צריכים ליטול אחריות גם לביצועים
שלכם.
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הכנה מנטאלית למשחקים ה
"A strong mind may not win an Olympic medal, but a weak
"mind will lose one
()Si, Statler, & Samulski, 2014, p. 503

פסיכולוגיה של הספורט

פרופ' בוריס בלומינשטיין
מנהל המחלקה למדעי ההתנהגות
במרכז למחקר ורפואת ספורט,
מכון וינגייט; חוקר ויועץ מנטאלי
למשלחת האולימפית הישראלית
במשחקים האולימפיים ;2008-1996
מרצה במכללת גבעת וושינגטון
borisb@wingate.org.il

ד"ר איריס אורבך
חוקרת ויועצת מנטאלית
לספורטאים תחרותיים במסגרת
המחלקה למדעי ההתנהגות וראש
תחום קידום בריאות במכון למחקר
ורפואת ספורט ,מכון וינגייט

המשחקים

האולימפיים אינם דומים
בחשיבותם לשום תחרות
אחרת .הייחודיות שלהם מתבטאת ,בין היתר ,במחויבות של
הספורטאי להגיע להישגים בתוך סיר הלחץ של המשחקים,
המשמעות הייחודית של ההישג למדינה כולה ,נוכחותם של טובי
הספורטאים בעולם ,מכל ענפי הספורט ,בתוך כפר אולימפי אחד
והלחץ המסיבי של המדיה .כל אלה ועוד גורמים לכך שהמשחקים
האולימפיים אינם דומים לשום אירוע שספורטאי בענף כלשהו
התנסה בו בעבר .כתנאי מוקדם להצלחה ,הוא נדרש לרמת ביצוע
מיטבית בתנאים ובמצבים שהוא אינו מורגל בהם ,אך בד בבד,
הוא צריך גם להרגיש נוח עם העובדה שאינו מרגיש נוח (Hodge,
 .)2010; Ravizza, 2005חשוב להבין אפוא מהו סוג ההכנה המתאים
לספורטאי לפני המשחקים האולימפיים ובמהלכם ,ומהם הגורמים
המשפיעים באופן חיובי או שלילי על ביצוע אולימפי.
בראיונות שנערכו לספורטאים ולמאמנים אולימפיים ובהם נשאלו
לגבי הגורמים המשפיעים לחיוב או לשלילה על איכות הביצוע
שלהם במהלך משחקי הקיץ והחורף בשנים  ,2004-1996נמצאו
הגורמים החיוביים והשליליים הבאים (;Gould et al., 1998a,b
& Gould, Dieffenbach, & Moffet, 2002; Greenleaf, Gould,
:)Dieffenbach, 2001
גורמים חיוביים:
ביטחון עצמי גבוה ואימון מנטאלי בדגש על מיומנויות מנטאליות
( 72% - )Psychological Skills Training - PSTמהנשאלים
הכנה גופנית (אימונים) ,תזונה ,יכולת גופנית בזמן התחרות עצמה
 26%יחסים בין המאמן לספורטאי ,אופי הקשר ומשוב מהמאמן.18% -
גורמים שליליים:
יציאה משגרת חיים נורמטיבית ,הכוללת אימונים ,אוכל ,סביבת
הבית ,תרבות ושפה 57% -
הסחת הדעת והלחץ מהתקשורת 54% -
בעייתיות ביחסי מאמן-ספורטאי ,שעשויים לבוא לידי ביטוי
בעימותים ביניהם 53% -
אימון יתר ,פציעות ,לחץ להשגת הקריטריון ,כפר אולימפי סגור
וחוסר תמיכה מהמאמן ומהצוות .33% -

iorbach15@gmail.com

הכנות מנטאליות במדינות שונות בעולם
רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי
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כדי להגשים את המטרה של ביצוע מיטבי בתחרויות ובמיוחד
במשחקים האולימפיים ,הספורטאי חייב לדעת להשתמש
במיומנויות מנטאליות .בסקירה מחקרית על מאפיינים מנטאליים
בקרב ספורטאי עילית מתברר שהעיקריים שבהם היו ויסות עצמי,
ביטחון עצמי ,ריכוז מרבי ,גישה חיובית ,הדמיה חיובית ,דיבור עצמי
ומחויבות אישית (& Gould, Dieffenbach,& Moffett, 2002; Krane
.)Williams, 2010; Orlick, 2000

אולימפיים במדינות שונות
ביצוע מיטבי בתחרויות בכלל ובמשחקים אולימפיים בפרט מחייב את
הספורטאי לדעת להשתמש כהלכה במיומנויות מנטאליות .המאמר
סוקר את הגישות השונות של הכנה מנטאלית הנהוגות במדינות
כברזיל (המדינה המארחת את המשחקים הקרובים) ,יפן ,סין,
פורטוגל ,נורווגיה וישראל ,ואת מידת השפעתן של גישות אלה
על הצלחת הספורטאים במשחקים.
לשם הכנה אופטימאלית של הספורטאי הישראלי מציג מאמר זה
את ההכנות המנטאליות הנהוגות במדינות שונות .הראשונה שבהן
היא ברזיל ,המדינה המארחת את המשחקים האולימפיים בקיץ
.2016

ברזיל
במשחקי לונדון  2012מנתה המשלחת הברזילאית  258ספורטאים,
שהשיגו  17מדליות ( 3זהב 5 ,כסף ו 9-ארד  -מקום  22במספר
המדליות הכללי) .ענפי הספורט המובילים של ברזיל במשחקים עד
היום הם כדלהלן :כדורעף וכדורעף חופים ( 20מדליות; מקום שני
בעולם) ,ג'ודו ( ,)19שייט ( )17ואתלטיקה ()14
גורמים רבים משפיעים על התנהלות הספורט בברזיל ,ביניהם

נגישות ותמיכה מדינית בהשתתפות פעילה בספורט ,במשפחה
כערך עליון ובאהבה של כלל האוכלוסייה למקצב ולריקוד ומיקום
הדת כערך מרכזי בתרבות הברזילאית .בעבודה עם ספורטאים
ברזילאים חשובה ההכרה של ייחוס הדת כגורם המסביר יכולות
בספורט .למשל ,לאחר הצלחה ,ספורטאי מייחס את הביצוע שלו
לדת ורק לאחר מכן למאמציו באימונים (Salmela & Marques,
 .)2004האהבה למקצב ולריקוד באה לידי ביטוי בתנועות מקצביות
הנקראות " "gingaונמצאות בשימוש גם בתחום הספורט .לדוגמה,
שחקני הכדורגל מברזיל נוהגים לשלב תנועות ריקוד במהלך המשחק
כחלק מהטקטיקה שלהם ,בניסיון להשפיע על היריב .הם גם עושים
שימוש בתנועות ריקוד אחרי כיבוש שער וגם בחדר ההלבשה ,לפני
היציאה למגרש ,כדי להימצא במצב מנטאלי אופטימלי (& Moraes
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 .)Salmela, 2009כדי להבין את המשמעות והערך של ספורט בברזיל
יש לבחון את מקומו של הכדורגל כחלק מהתרבות של המדינה.
למשל ,ברזילאים שלא ידעו קרוא וכתוב למדו את השפה כדי שיוכלו
לקרוא את הספר שכתב פלה (.)Pele
תמיכה פסיכולוגית לספורטאים בברזיל מוענקת ביוזמתם ובאחריותם
של איגודי הספורט ( .)Si, Statler, & Samulski, 2014בדרך כלל,
המאמן הראשי הוא שמְז ַמן את פסיכולוג הספורט להצטרף לצוות
המאמנים של הקבוצה כדי להעניק לה תמיכה מנטאלית .לדוגמה,
לקראת משחקי אתונה  2004העסיק הוועד האולימפי  10פסיכולוגים
של הספורט במשלחת ,שמנתה אז  247ספורטאים (& Samulski
.)Lopes, 2008
זאת ועוד ,איגוד הכדורעף בנה מרכז לאומי בעיר סאקוור ֶמה (ליד
ריו) ,המשמש כמרכז אימונים לנבחרות הנשים והגברים בכדורעף
(אולמות וחופים) ,שאמורות להשתתף באליפות העולם ובמשחקים
האולימפיים ב .2016-הוקמה שם מחלקה לפסיכולוגיה של הספורט,
שנועדה להעניק תמיכה מנטאלית לשחקנים .התמיכה באה לידי
ביטוי בהעברת ידע ומיומנויות מנטאליות לספורטאים ולמאמנים
ובבניית קבוצה .הדגש הוא על שילוב של פסיכולוג ספורט כחלק
אינטגרלי מצוות המאמנים .עוד קודם לכן נעשה הדבר במשחקי
בייג'ינג  ,2008שבהם זכתה נבחרת הנשים
של ברזיל בכדורעף במדליית הזהב.
בספורט אישי ,הדגש בעבודה המנטאלית
הוא על בנייה ויישום של רוטינות לספורטאים
במהלך יום התחרות .בשחייה למשל,
המטרה של ההליך השגרתי היא לשמר
את יכולת הריכוז בזמן הביצוע ולדעת כיצד
לסנן מחשבות שליליות .בג'ודו ,מטרת
הרוטינה היא ללמוד את סדר ההתנהגויות
בין קרבות ,המובילות למוכנות לקראת הקרב
הבא .רוטינה זו כוללת ויסות של חלוקת
האנרגיה ,הרפיה פיזית ומנטאלית ובניית
אסטרטגיית פעולה לקראת הקרב הבא.
ככלל ,הרוטינה הזו מהווה חלק בלתי נפרד
מההכנה המנטאלית של ספורטא ֵי הנבחרת
הברזילאית (.)Samulski & Lopes, 2008
לסיכום ,פסיכולוג הספורט מלמד את
הספורטאים והמאמנים טכניקות פסיכולוגיות
שנועדו להשיג איכות ביצוע גבוהה .הדגש הוא על מודל בין-תחומי,
המשלב את פסיכולוג הספורט כחלק מצוות המאמנים ואנשי
רפואת הספורט .לקראת משחקי ריו  2016מושם דגש על יכולתם
של הספורטאים הברזילאים להתמודד עם מתחים ולחצים שיבואו
לידי ביטוי ,ובפרט בארצם הם.

יפן
יפן נבחרה למאמר זה עקב הדומיננטיות שלה בענף הג'ודו
וההשפעה הייחודית של תרבות העם היפני על ההכנה המנטאלית
של הספורטאי .במשחקים האחרונים בלונדון מנתה המשלחת
היפנית  295ספורטאים ,שהשיגו  38מדליות ( 7זהב 14 ,כסף17 ,
ארד) והגיעו למקום ה 11-בדירוג הסופי .בענף הג'ודו נחשבים
היפנים כטובים ביותר בעולם בכל הזמנים .לאורך כל המשחקים עד
כה הם השיגו  72מדליות בג'ודו ( 36זהב 18 ,כסף ,ו 18-ארד) .ענפי
ספורט מובילים נוספים ,שבהם השיגו הספורטאים היפנים מדליות
במשחקים האולימפיים ,הם התעמלות מכשירים ( 95מדליות) ושחייה
( .)73ככלל ,בתרבות היפנית קיים קשר הדוק בין ספורט ופסיכולוגיה
ובעיקר ל"בושידו"  -קוד ההתנהגות של הסמוראי .המאפיינים
העיקריים של הבושידו הם נטילת אחריות ,נאמנות ,אומץ ,צדק וחוזק
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הרוח והכבוד שבמוות ( .)Yamamoto, 2001הרעיון העיקרי מאחורי
הבושידו הוא פיתוח וחיזוק המאפיינים של הלוחם ,והם המפתח
להבנת הספורטאים היפנים .חשוב גם להבין את מעמדו של המאמן
בעיני הספורטאי  -הוא בעל הסמכות העליונה ,שמעמדו ודעתו אינם
ניתנים לערעור .אימון מנטאלי עשוי אפוא להצליח רק כאשר מתקיים
שיתוף פעולה מלא בין המאמן לפסיכולוג הספורט.
מסגרת של תמיכה מנטאלית פורמלית הוענקה לראשונה
לספורטאים היפנים בשנת  1985באמצעות פרויקט ארוך-טווח
בעל חמישה שלבים ,שמטרתו הייתה להעניק תמיכה מנטאלית
לספורטאים המיועדים למשחקי סיאול בשנת .)Kozuma, 2009( 1988
הפרויקט כלל תכנית מנטאלית בת  10שבועות ,ששמה דגש על
מיומנויות של ריכוז ,הדמיה ,הרפיה וחשיבה חיובית .נבנו גם תכניות
מנטאליות ספציפיות לענפים ספציפיים :התעמלות מכשירים ,טניס,
קליעה למטרה ,אגרו ּף וריצת מרתון.
לאחר משחקי סיאול ,הדעה הרווחת הייתה שההכנה המנטאלית לא
השפיעה משמעותית על איכות הביצוע של הספורטאים היפנים .רק
בסביבות שנת  1994החלו מאמנים להכיר בחשיבותה של ההכנה
המנטאלית ,אך לא ידעו למי לפנות כדי לקבל תמיכה מקצועית בתחום
זה ,עקב העובדה שרוב פסיכולוגי הספורט היפנים עסקו בתחום

האקדמי .לקראת משחקי סידני  2000נעשה ניסיון נוסף לשלב הכנה
מנטאלית בקרב הספורטאים היפנים ,בעיקר בענף הג'ודו .הגישה
של פסיכולוג הספורט הייתה מבוססת על גישה חינוכית ,ששמה
דגש על לימוד מיומנויות מנטאליות כגון הצבת מטרות ,הרפיה,
עוררות אופטימלית ,הדמיה ,ריכוז ,חשיבה חיובית ,דיבור עצמי והכנה
מנטאלית ספציפית לתחרות ( .)Kozuma, 2009הניסיון היה מוצלח
ביותר ,ועקב כך נמשכה התמיכה המנטאלית גם לקראת המשחקים
הבאים  -אתונה  ,2004שכללה עבודה לאורך כל ארבע השנים ,בדגש
על אימון ופיתוח ארוך-טווח של מיומנויות מנטאליות תוך שילוב של
פסיכולוג ספורט במהלך האימונים ,במחנות האימונים ובתחרויות.
ואכן ,במשחקי אתונה  '04זכו הספורטאים היפנים במספר המדליות
הגבוה ביותר בהיסטוריה של הג'ודו ביפן  -שלוש מדליות זהב ואחת
כסף.
קיימים כמה עקרונות בסיסיים להתערבות המנטאלית אצל
ספורטאים יפנים:
ראשית ,קיימת חשיבות לשילוב מרבי של המיומנויות המנטאליות
בשגרת האימונים של הספורטאי כדי להופכן לחלק ממכלול
ההתנהגויות הבסיסי שלו .למשל ,נבחרת הג'ודו שילבה את
המיומנויות כבר באימון הבוקר ,ושילוב זה נמשך לאורך כל היום
ובמשך שנים ,במטרה להטמיע אותן בסגנון החיים של הספורטאי.

היעד הסופי היה כמובן יישום המיומנויות כחלק מהרוטינות לפני
תחרויות.
שנית ,בתרבות היפנית אין מקום להבעת רגשות ,עובדה שבאה
לידי ביטוי באמנויות הלחימה המבוססות על הקוד ההתנהגותי
של הבושידו .חיוך ,למשל ,נלמד כמיומנות לשם הרפיה ,ועל
הספורטאי היה להתאמן על כך באופן מכוון .האזנה למוזיקה
במהלך אימון לשם הרפיה או ליצירת עוררות אופטימלית נחשבה
ביפן כגורם מסית שפוגע ברצינות האימון .כיום ,לעומת זאת,
שילוב המוזיקה כחלק משגרת האימון ומתהליך האימון המנטאלי
הוא צעד חדשני בקרב ספורטאי הג'ודו ביפן (.)Kozuma, 2009
פסיכולוג הספורט היפני שֹם דגש מיוחד על הכנה מנטאלית
לקראת תחרות באמצעות יצירת רוטינות מתאימות לספורטאי
ולענף הספורט שהוא עוסק בו .אחד מנקודות הזמן החשובות
לשילוב רוטינות הוא במהלך ההמתנה בין קרבות לשם יצירת
יציבות ומוכנות מנטאלית אופטימלית.
לבסוף ,תקשורת פתוחה ,מודעות ושיתוף פעולה בין פסיכולוג
הספורט ובין שאר אנשי הצוות המטפלים בספורטאי (כמו מאמן,
פיזיותרפיסט) הם חשובים ביותר.

סין
ב 24-השנים האחרונות ,החל במשחקי ברצלונה  ,1992חלה עלייה
דרסטית בהישגים האולימפיים של ספורטאים מסין ,עובדה
שהופכת את ההכנה של הספורטאים הסינים למסקרנת במיוחד.
במשחקי לונדון  2012מנתה המשלחת הסינית  396ספורטאים ,שזכו
במקום השני במספר המדליות ( 88בסה"כ  38 -זהב 27 ,כסף23 ,
ארד) .ענפי הספורט המדורגים במקום הראשון בכל משחקי הקיץ
הם טניס שולחן ,בדמינטון ,קליעה ,קפיצות למים ,הרמת משקולות
וטאקוונדו.
תחום הפסיכולוגיה של הספורט הוכר כתחום דעת רשמי בסין
בשנת  ,1976בהשפעת הגישה הרוסית הקלאסית .משנות השמונים
היה האימון המנטאלי לספורטאים אולימפיים דבר מקובל ושכיח.
כל הספורטאים והמאמנים האולימפיים במדינה ,בענפי הספורט
השונים ,רכשו ידע בתחום ההכנה המנטאלית .בשנים האחרונות
מושם דגש על בחירה ומיון של ספורטאים צעירים ,התאמת
הספורטאי לענף ספורט ולימוד מיומנויות מנטאליות מגיל צעיר.
הפסיכולוגיה של הספורט בסין נתמכת על-ידי מדיניות ממשלתית.
בניגוד למודלים מקובלים בעולם ,שבהם היוזמה להתערבות
מנטאלית מגיעה מהמאמן ומהספורטאי ,בסין באה הדרישה

מהממשלה ,המכירה בחשיבותה של עבודה מנטאלית כחלק מבניית

הספורטאי התחרותי .במסגרת המדינית הנקראת "The Whole-
 ,"Nation Systemהנחה משרד הספורט בסין ,בשנת  ,2005להקים

 20מרכזי ספורט ממשלתיים בכל ענפי הספורט במסגרת פרויקט
שכלל הכנה מנטאלית לספורטאים לקראת המשחקים האולימפיים.
המטרה הייתה משותפת ,ולשם השגתה סיפקה הממשלה שירותים
בכל ענפי רפואת הספורט ,והפסיכולוגיה של הספורט היוותה
מימד מרכזי בתכנית .התנהלות זו יצרה מצב שבו פסיכולוגים של
הספורט בסין פועלים במסגרת ממשלתית אחידה ,המספקת להם
הנחיות וחומרי עזר (דפי אינטרנט ,סרטי הנחיה ,מעבדות ניידות של
פסיכולוגיה של הספורט ועוד).
אחת מנקודות המוצא העיקריות והחדשניות להכנה מנטאלית
בקרב ספורטאים סינים הייתה הגדרה של מהות המצב האופטימלי
שאליו מגיע הספורטאי לשם ביצוע מרבי ,וכיצד ניתן לייצר מצב
כזה ברגע נתון בעזרת המיומנויות המנטאליות .לשם כך ,החל
בשנת  ,2004הגישה המנטאלית שנוקטים מדענים סינים בתחום
הפסיכולוגיה של הספורט היא הכנת הספורטאי להתמודדות עם
מכשולים שיעמדו בדרכו לשם הגעה לביצוע מיטבי ( .)Si, 2006על-
פי גישה זו ,על הספורטאי להיות מודע למצבים ולתנאים מפריעים
שעלולים להשפיע על איכות הביצוע שלו,
ומה עליו לעשות כדי להתמודד עם מצבים
אלו בצורה הטובה ביותר .ההגדרה של ביצוע
מרבי ( )peak performanceאינה מושתתת
על רמת ביצוע אובייקטיבית (ניצחון/הפסד,
שיפור תוצאה) אלא על יכולתו של הספורטאי
להתמודד עם מחסומים ,קשיים ומצבים בלתי
צפויים במהלך הביצוע .כלומר ,בעבודה עם
הספורטאי ,הדגש העיקרי הוא על מיומנויות
המובילות לוויסות ולהסתגלות בתנאי לחץ (Si,
.(2006
יש לציין שאנשי מקצוע רבים בסין דגלו
בשילוב של אלמנטים מהתרבות והפילוסופיה
הסיניות ,המושתתות על הבודהיזם,
הקונפוציוניזם והטאואיזם (& Si, Statler,
 .)Samulski, 2014נוסף לכך ,למרות הדעה
הרווחת שהסינים אינם מעוניינים להשתלב
בתרבות המערב גילו אנשי המקצוע הסינים
פתיחות ועניין רב במידע של אנשי מקצוע ממדינות שונות .הכותב
הראשון של מאמר זה הוזמן פעמים רבות להרצות בפני מאמנים
סינים אולימפיים בנושא הכנה מנטאלית בספורט תחרותי.

יבשת אירופה
אף שיבשת אירופה כוללת מדינות ותרבויות רבות ,ניתן למצוא
במרביתן קו משותף ,ולפיו מושם דגש על פסיכולוגיה של הספורט
מההיבט החינוכי-אימוני לעומת ההיבט הקליני .ההיבט החינוכי-אימוני
שם דגש על לימוד הספורטאי מיומנויות מנטאליות ואימון בהן לשם
ביצוע מיטבי .ההיבט הקליני מדגיש טיפול בתהליכים אישיותיים
והתנהגויות פסיכופתולוגיות ( .)Vealey, 2007כבר בשנות השישים
ניתן למצוא עדויות לחשיבות שניתנה לפסיכולוגיה של הספורט
במדינות מזרח אירופה (רומניה ,בולגריה ,סלובניה ,פולין ,ברית-
המועצות) .התמחות זו פותחה ונלמדה במחלקות של חינוך גופני
ומדעי הספורט באוניברסיטאות .לנקודת מוצא זו יש השפעה רבה
על אופן העבודה עם הספורטאים ,ששמה דגש על תורת האימון
ולימוד מיומנויות מנטאליות לשם ביצוע מרבי בספורט .בשנות
השמונים יושמה עבודתו של פסיכולוג הספורט עם ספורטאים -
על-פי הגישה החינוכית ,ברוב מדינות אירופה כגון צרפת ,ספרד,
יולי 2016
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פורטוגל ואיטליה .במדינות אלו נבחר פסיכולוג הספורט על-פי
המלצות והזמנות אישיות מטעם האיגודים ,המועדונים והמאמנים
הראשיים .חשוב לציין שישנן מדינות בודדות כגון פינלנד ושוודיה,
שבהן העבודה עם ספורטאים מבוססת לעתים על הגישה הקלינית.
בחרנו להתרכז בשתי מדינות באירופה ,הדומות לישראל במספר
התושבים בהן  -פורטוגל ונורווגיה.

האימונים המנטאליים שילבו תנועות מענף הספורט של הספורטאית
ותנועות ריקוד שחיזקו את אופן השימוש ביכולות המנטאליות .גישה
זו מצביעה על החשיבות של שילוב המיומנויות המנטאליות בחיי
היום-יום לשם חיזוק הטמעת החוסן המנטאלי של הספורטאית.
לבסוף ,בפרויקט זה הושם דגש על יצירת אקלים שבו הספורטאית
צריכה ליטול אחריות על אימון היכולת המנטאלית ,תוך כדי קבלת
תמיכה והדרכה מפסיכולוג הספורט.

פורטוגל
במשחקי לונדון  2012מנתה המשלחת הפורטוגלית  77ספורטאים,
שזכו במדליית כסף אחת .ענפי הספורט המובילים בפורטוגל הם
אתלטיקה וקליעה .הפסיכולוגיה של הספורט נלמדת בעיקר על
בסיס הגישה החינוכית ,ונקודת המוצא שלה מבוססת על תורת
פ ָה וארוז'ו
האימון ,על-פי מודל האימון המנטאלי האינטגרטיבי של סר ּ
( ,)Serpa & Araujo, 1996ולפיו קיימת חשיבות יתרה לשילוב ההכנה
המנטאלית עם ההכנה הטכנית ,הטקטית והפיזית של הספורטאי.
ההכנה המנטאלית היא ארוכת-טווח,
ומטרתה העיקרית היא לימוד ואימון
של מיומנויות מנטאליות ספציפיות
לענף הספורט ושילובן באימון היום-
יומי .אי לכך ,שיתוף הפעולה בין
פסיכולוג הספורט לצוות המאמנים
ונוכחותו במהלך האימונים והתחרויות
לשם הטמעה מיטבית של המיומנויות
הוא בעל חשיבות רבה (& Serpa
 .)Rodrigues, 2001גישה זו יושמה
במשחקים האולימפיים האחרונים
והיוותה חלק משמעותי בהצלחות
הספורטאים ,כפי שניתן ללמוד מעדויות
בענפי הגלישה והשייט (.)Olmedilla et al., 2015

סיכום
במדינות רבות בעולם ,ההכנה המנטאלית לקראת המשחקים
האולימפיים עברה כמה שלבים בשנים האחרונות .לפני שנת 2000
העידו אמנם  81%מהספורטאים על חשיבות ההכנה המנטאלית
ושימוש בטכניקות מנטאליות ,אך רק  44%מהם אכן השתמשו
בטכניקות ובמיומנויות מנטאליות במהלך תחרות ולא שילבו אותן
באימוניהם ( .)Frey, Laguna, & Ravizza, 2003משנת  2000ואילך
שילבו מדינות מובילות בספורט
האולימפי את ההכנה המנטאלית כחלק
בלתי נפרד ממערך האימונים וההכנות
של הספורטאי לקראת המשחקים
האולימפיים .כיום קיימת הבנה-:
בחשיבותה המרכזית של ההכנה
המנטאלית לשם הצלחה במשחקים
האולימפיים.
בתרבות ובערכי המדינה כגורמים
המשפיעים על התכנים ודרכי
הלימוד של ההכנה המנטאלית.
בכך שהמאמן מהווה חוליה חשובה
בהצלחת ההכנה המנטאלית.

משנת  2000ואילך שילבו מדינות
מובילות בספורט האולימפי את
ההכנה המנטאלית כחלק בלתי
נפרד ממערך האימונים וההכנות
של ספורטאיהן לקראת המשחקים

נורווגיה
במשחקים האולימפיים בלונדון  2012מנתה המשלחת  64ספורטאים,
שזכו ב 4-מדליות ( 2זהב 1 ,כסף 1 ,ארד) .ענפי הספורט המובילים בכלל
המשחקים הם שייט ( 31מדליות ,מקום שלישי בעולם) ,קליעה (,32
חמישי בעולם) ,אתלטיקה ( 20מדליות) ,חתירה ( )14וקאנו/קייק (.)14
אופן העבודה עם פסיכולוג ספורט נעשתה על בסיס פרטי ,על-פי
צורכי הספורטאי .באופן רשמי הועסקו פסיכולוגים של הספורט על-
ידי הוועד האולימפי לפני המשחקים האולימפיים ובמהלכם .עם זאת,
פסיכולוג ספורט שעבד עם הספורטאים בתקופה שלפני המשחקים
האולימפיים היווה אף הוא חלק אינטגרלי מהמשלחת.
מעבר לעבודה עם הספורטאי עצמו ,תקשורת בין פסיכולוג הספורט
והמאמן ושילוב המאמן בעבודה המנטאלית עם הספורטאי היוו חלק
משמעותי ומומלץ בתהליך .בשנת  1995החל יישום פרויקט המכונה
" ,"Olympiatoppenביוזמת הוועד האולימפי ואיגוד הספורט הנורווגי,
ונועד להגדלת מספר המדליות האולימפיות בקרב נשים ספורטאיות
ב 18-ענפי ספורט ( .)Pensgaard, 2000הפרויקט מבוסס על הגישה
החינוכית ומורכב מלימוד המיומנויות הנדרשות לענפי הספורט
בעזרת( :א) לימוד אישי תוך התאמת החומרים לספורטאי (ספרים,
קלטות ,חוברות עבודה והדרכה); (ב) פגישות קבוצתיות; (ג) הדרכה
צמודה של פסיכולוג ספורט .המטרות העיקריות של התכנית היו:
שילוב העבודה המנטאלית עם תכנית האימונים של הספורטאי
שימת דגש על עבודה מנטאלית מכוונת מטרה ,הדורשת אימון
שיטתי לאורך זמן ,בדומה לאימון פיזי
הטמעת הזהות של הספורטאית והכרה בתפקיד הייחודי שלה
בחברה ,מעבר להישגים הספורטיביים.
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הכנה מנטאלית בישראל
משלחת ישראל למשחקי ריו  2016מגיעה כשבאמתחתה הישגים
אולימפיים .נושא ההכנה המנטאלית בישראל עבר כמה שלבים:
בתחילת שנות התשעים החלה עבודה פרטנית עם כמה ספורטאים
אולימפיים ,שהניבה תוצאות חיוביות .לאחר מכן ,בין השנים 1992
ל ,2008-נערכו מחקרים מדעיים על-ידי חוקרים ישראלים ,שיצרו
בסיס מוצק לעבודה מנטאלית מעשית .בעקבות כך פותחו כמה
גישות מובנות לעבודה עם ספורטאים ,שיושמו בענפי ספורט כגון
ג'ודו ,סיוף ,שייט ,התעמלות אמנותית ,כדורסל ,טניס שולחן ושחייה:
Wingate 5-Step Approach (W5SA: Blumenstein, Bar-Eli,
)& Tenenbaum, 2002
& Learning-Modification-Application (LMA: Blumenstein
)Orbach, 2014
& Reaction Training Program (RTP: Blumenstein, Lidor
)Tenenbaum, 2005
Simulation Training Exercise Program (STEP: Blumenstein
)& Orbach, 2015

גישות אלו נמצאות בשימוש בקרב ספורטאים אולימפיים
ופאראלימפיים ברחבי העולם ובישראל וזוכות להערכה רבה בעולם
הספורט והמדע .לקראת המשחקים הקרובים יזם הוועד האולימפי
הישראלי פרויקט ששם דגש על הכנה מנטאלית לספורטאים
המתאמנים לקראת ריו  2016וטוקיו ( 2020מידע נרחב על הפרויקט
ניתן ע"י אוהד מעוז במגזין מס'  5של "ספורט הישגי") .הישגיהם של
ספורטאי עבר ישראלים שזכו במדליות אולימפיות מוכיחים שניתן
לתרגם חלום למציאות :ההכנה המנטאלית סייעה להם להגשים את
חלומם האולימפי.

ההכנות של בריטניה
למשחקים האולימפיים
בלונדון *2012
חוד ִשים אחדים לפני המשחקים
מאמר זה ,הלקוח מתוך ספר שנכתב ָ
האולימפיים בלונדון  ,2012חושף טפח מתהליך ההכנה של המשלחת
הבריטית :כיצד השפיעו המאבקים הפוליטיים והמתחים שבאו בעקבותיהם,
אילו התאמות ,ברמה הטקטית והאסטרטגית ,נעשו כדי להתמודד
עם האתגר הגדול הניצב בפתח ,וכיצד השפיעה  -לחיוב ולשלילה -
העובדה שבריטניה עומדת להופיע במגרש הביתי שלה.
מבוא

משחקים אולימפיים

בשנת  ,2005בסינגפור ,הוכרזה לונדון כעיר המארחת של המשחקים
האולימפיים ב .2012-אך מיד אחרי שתחושת האופוריה הלכה ודעכה
החלו מאמנים לאומיים ובעלי תפקידים בכירים בספורט ברחבי
בריטניה להתמודד עם האתגרים החדשים שמציב בפניהם אירוח
של משחקים אולימפיים .תהליך ההכנה של משלחת אולימפית
במהלך ארבע שנות המחזור האולימפי מהווה בעיה עצומה בפני
עצמה .אמנם זכייתה של לונדון באירוח המשחקים תרמה לעיר

* תרגום מתוך הספר:

Collins, D., & Cruickshank, A.
(2012). Preparing Team GB for
London 2012. In Vassil Girginov
(Editor), The 2012 London Olympic
and Paralympic Games. London:
Routledge

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
התמונות באדיבות הוועד האולימפי
הבין-לאומי
יולי 2016
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תרומה עצומה ,אך גם הציבה מכשולים
שיש לטפל בהם .פיתוחו של מודל
מבני-ספורטיבי ,המנצל את היתרונות
הללו לטווח הארוך והקצר כאחד ,תוך
התמודדות עם מכשולים צפויים בעתיד,
יהווה את האתגר המרכזי של בריטניה.
מאמר זה בנוי סביב השיקולים שעניינם
 ההכנה של המשלחת האולימפיתהבריטית הן ברמת המקרו  -האתגרים
לטווח ארוך ,והן ברמת המיקרו -
האתגרים לטווח קצר .ברמת המיקרו,
האתגרים הללו היו שונים בין ענף ספורט
אחד למשנהו :אלה שעמדו בפני נבחרת
השייט הבריטית ,למשל ,הציפו על פני
השטח בעיות שונות מאלה שעמדו בפני
נבחרת השחייה ,אף ששניהם ענפי מים .הבעיות שצצו בענפי ספורט
אחרים היו אף הן רבות ושונות ועסקו בגורמים שונים :מסורת של
הצלחה (למשל ,רכיבת אופניים ,שהוא ענף מוביל בבריטניה ,לעומת

הקשור לקשר הרציף עם הספורט ברמה
האולימפית .הסקירה תתמקד בתחילה
בדיון על האקלים הפוליטי וכיצד הוא
השפיע על ההכנות.

ההתפתחויות בספורט בבריטניה
לקראת המשחקים הניחו את
הבסיס להשפעה פוליטית
לפני סינגפור (הכרזת העיר
שלילית על הספורט הבריטי.
המארחת ב )2012-ואחריה
הדבר התבטא בהתנגשות
העולם לפני סינגפור
בין הוועד האולימפי הלאומי
בספורט
העיקרית
ההתפתחות
לבין משרד הספורט הבריטי
בבריטניה לפני הזכייה באירוח

העברת הלפיד בנהר התמזה

ענף הכדוריד הנמצא בראשית דרכו) ,ה"מעמד" של הספורט בציבור
הרחב והלחץ של התקשורת .מספר העיתונאים ה"מקושרים" לענף
ספורט זה או אחר הוסיף גם הוא לחץ .לדוגמה ,עצם קיומה של
אגודת כתבי הספורט הבריטים גורם לכך שיופיעו כתבות בענפי
ספורט מסוימים ,שאליהם תוסת תשומת-הלב .כדורגל יזכה
בקביעות לסיקור תקשורתי (חסן ,)2011 ,בעוד ענפי ספורט אחרים
יסוקרו נקודתית ,אולי פעם ברבעון ,או כאשר מתרחש אירוע חדשותי
מעניין או בעייתי במיוחד.
במאמר זה נדגיש כמה נושאים ברמת המקרו .נדון בתמונה הפוליטית
וכיצד היא השפיעה על הכנותיה של המשלחת האולימפית של
בריטניה .נדון ,בין השאר ,בטקטיקה ובאסטרטגיה של הכנות
המשלחת ,ונחקור אילו התאמות נעשו כדי להתמודד עם האתגרים
המיוחדים של לונדון  .2012בכל המקרים ,ההתבוננות באירועים היא
מנקודת המבט שלנו ,אף שהיא מושפעת מניסיוננו האישי בכל
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המשחקים האולימפיים הייתה ההשקה
של תכניות מקצועיות לשיפור הביצועים
הספורטיביים ברמה העולמית (World Class Performance
 .)Plans - WCPPפעולות רבות החלו על-ידי ראש הממשלה
ג'ון מייג'ור ,כתגובה לתוצאות הלא-משכנעות של בריטניה ברמה
הפתיחה"
"בעיטת
הבין-לאומית.
לשיפור ההישגים בספורט באמצע
שנות התשעים התבטאה במהפכה
בהקצאת כספים והתמקדות בביצועים
הספורטיביים  -שינויים שהשפיעו לחיוב
ובאופן מיידי על התוצאות במשחקי סידני
 .2000בענפי ספורט מסוימים נעשה
שימוש ,ללא בושה ,בכספים ובמשאבים
שהוקצו לשימור המצב הקיים ,ללא הבנה
מספקת בצורך לבצע את המהפכה
הנדרשת שעבורה הם קיבלו את המימון.
ענפים אחרים כגון רכיבה על אופניים,
שייט וחתירה החלו בתהליך של צמיחה
מהירה בעקבות התמריצים שקיבלו והיו
מוכנים "לחשוב" בצורה אחרת ולנקוט
גישה חדשה וממוקדת ולעתים אפילו
קיצונית ,שיצרה יתרונות ברורים במונחים
של תוצאות ,מעמד וכנראה גם אריכות
ימים לענף.
שינוי נוסף ,אף כי "על אש קטנה" אך
חשוב דיו כדי לציינו כגורם המשפיע
על האווירה של טרום-סינגפור ,היא
עבודתו של הוועד האולימפי הבריטי
(British Olympic Association
 ,)– BOAובמיוחד של מנהלו הטכני ,קווין היקי (לשעבר המאמן
הלאומי בענף האגרוף) ,שהציבה סטנדרטים חדשים בכל הקשור
לגישה מקצוענית ,ליישום של מדעי הספורט ,כולל רפואת הספורט,
ולשימוש במאפיינים שהפכו לסטנדרטיים כמו מחנות אימונים .הוועד
האולימפי הבריטי בנה ועדות היגוי שהורכבו ממומחים בתחומים
ספציפיים שפיתחו תכניות אימון עבור המאמנים ,ממנהלים
מקצועיים ,מיועצים ,מפסיכולוגים ועוד.
באופן בלתי נמנע ,נראה שסמיכותן של התפתחויות אלה הניחה את
הבסיס להשפעה פוליטית שלילית ,אך רחבת יריעה ,על הספורט
הבריטי ,שהתבטאה בהתנגשות בין הוועד האולימפי הבריטי ,שביסס
את עצמו כ"המקור" (בהא הידיעה) של ידע בנושאים הקשורים
לביצועים בספורט ,לבין הגוף שהפך בסופו של דבר ל" UKספורט"
 משרד הספורט הבריטי ,הסוכנות הממשלתית לנושאים כמו מימוןועוד ,ואשר אליו הועברה האחריות לנושאים הקשורים להקמת
הסדר החדש ,להתפתחותו ולהובלתו.

במאמר זה נשקול את הבעיות שנוצרו כתוצאה מכך שאנשי כל אחד
מן הארגונים היו בטוחים כי הארגונים האחרים הם גזלנים ,בייחוד
כאשר בימים הראשונים של היותם "הילד החדש בשכונה" הגישה
שנקטו ,כמו גם הכיוון שבו פעלו ,טרם היו ברורים דיים.
וכך ,ה"גלים" שנוצרו המשיכו להדהד והשפיעו על המתרחש :מצד
אחד משרד הספורט הבריטי ,שהיה סוכנות ממשלתית מבוססת,
עם צוות צומח השואף להיות "יותר מאשר סתם בנק" ,ומנגד  -הוועד
האולימפי הבריטי ,הממומן לרוב באורח עצמאי והשואף להיראות
"יותר מאשר סוכנות נסיעות פעם בארבע שנים".

קרובות ,הגעתם של אלו הייתה כרוכה בעלויות משמעותיות) ,מנהלים
מקצועיים חדשים וצוותי ניהול .באשר לוועד האולימפי הבריטי -
השינוי התבטא בהבאת מנהל טכני חדש (סר קלייב וודוורד) וביצירת
מבנה ניהולי חדש  -מיושב הראש והמנכ"ל ומטה .כל השינויים הללו
יצרו מתחים במערכת ,חלקם חיוביים ורובם פחות חיוביים .כך או כך,
אין כמעט ספק שלשינויים אלה ,ברקע המשחקים הקרובים ,הייתה
השפעה רבה ומשמעותית כנגד תהליך ההכנות לקראתם.

תהליך ההכנה

העולם אחרי סינגפור
עם ההכרזה על אירוח המשחקים האולימפיים בלונדון התרחשו כמה
אירועים צפויים ובלתי צפויים (אם כי במידה פחותה) .לגבי האירועים
הצפויים ,העניין הציבורי התבטא באופוריה ובהתלהבות ,שבעקבותיהן
הופיעו ציניות והערות ביקורתיות; ולאחר מכן ,ככל שמועד האירוע
קרב ובא  -שוב גל של עניין והתרגשות .לכך הייתה השפעה ישירה על
ההכנות של המנהל המקצועי ,אף כי הדרך שבה תבנית ההתנהגות

הכנת נבחרת לאומית לתחרות ברמה עולמית
ברור שחשיפה מלאה של האימונים וההכנות של ספורטאי עילית
בכל ענפי הספורט האולימפיים היא מעבר להיקפו של מאמר
זה .בהתאם לכך ,אנו נתמקד במרכיבים הכלליים שכל המנהלים
המקצועיים ,המאמנים והפקידים השונים חייבים להביא בחשבון.
מעבר לכל דבר אחר ,השיקול המרכזי הוא הצורך במידע על האתר
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באה לידי ביטוי באמצעי התקשורת היוותה (לפחות) הפרעה והסחת
דעת ולעתים קרובות גם "רעש" גדול מהרגיל לגבי כמה ענפי ספורט
בגלל ביצועים חלשים שגררו ביקורת בתקשורת.
פחות צפויה ,אך יותר משפיעה ,הייתה
הנהירה של מספר עצום של "מומחים"
אל תוך זירת הספורט בבריטניה והשמעת
רעיונותיהם .אך אין בכך כדי לומר כי ה"דם
החדש" שזרם למערכת לא הביא עמו
תועלת .במקרים רבים (שמחלקם הייתה
התעלמות ,לצערנו) ,המסר היה נכון ,אלא
שעיתוי השינוי ויישומו ,שבאו בעקבות זאת,
היו יכולים לבוא לידי ביטוי ולהתנהל בצורה
טובה יותר .עבור ענפי ספורט רבים ,נהירה
זו הביאה עמה מאמנים חדשים (לעתים

שבו מתקיימות התחרויות  -מזג האוויר ,הפרשי השעות ,המאפיינים
שלו (איצטדיונים או אתר אחר) ונושאים נוספים כמו תרבות האוכל
המקומית.
הדרך הרגילה להתמודד עם נושאים אלה
מתחילה בהקמה של אתרי אימונים,
המרוחקים דיים מאתר התחרויות עצמו
ועדיין מאפשרים גישה למתקני אימונים
וליריבי אימון (בענפים שיש בכך צורך); ועם
זאת ,קרובים דיים כדי להוות סימולציה
לתחרויות מבחינת תנאי מזג האוויר,
הבדלי הזמן ,מאפייני האתר ונושאים
ספציפיים כמו תזונה .לדוגמה ,לקראת
שלושת המשחקים האחרונים השתמשה
המשלחת הבריטית ,כאתרים למחנות
אימונים ,ב"גולד קוסט" (למשחקי סידני

לרוב הספורטאים והפרשנים
יש ציפיות גבוהות מאוד
באשר ליתרון הביתיות ,אבל
האופטימיות משרה רמה
מסוימת של לחץ
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 ,)2000בקפריסין (לאתונה  )2004ובמקאו (לבייג'ינג  .)2008כדי
לאפשר לספורטאים התאקלמות הצריך מיקומו של מחנה האימונים,
בכל אחד מן המקרים ,אקלים דומה או אף קיצוני יותר בהשוואה
לאתר התחרויות עצמו .החום והלחות ,למשל ,היו בדרך כלל מעט
גבוהים יותר מאשר אלה הנמדדים בעיר המארחת .ואולם ,בהיבטים

והמאמנים לדעת היכן נמצא כל דבר ,ועד כמה מהר ניתן לספקו .כל
אלו מהווים חלק הכרחי מן ההכנות הנדרשות מהצוות המסייע.

שני נושאים מרכזיים דורשים התייחסות:
א .האתגרים הספציפיים באתר התחרות/איצטדיון ,המאפיינים ענפי
ספורט מסוימים ,ואיך ניתן (או לא ניתן)
להתגבר עליהם .האתגרים האקולוגיים
הקיימים בשטח עבור ספורט השייט,
למשל ,הם ברורים לעין .נדרשים ידע,
הבנה ומידע רב לגבי הרקע ,המשמשים
למחקר ופיתוח שתפקידם להתמודד
עם אתגרים ספציפיים הקשורים באתר
האירוע .וכך ,מאחר שבבייג'ינג המים
היו שקטים מן הרגיל והרוחות נמוכות
מן הצפוי ,פותחו הליכים ונהלים רבים
שתורגלו בשטח לקראת משחקי בייג'ינג.
אתגרים כאלה משפיעים על מגוון רחב
של גורמים ,הכוללים את הגודל הפיזי
והמבנה של הספורטאים עצמם ,בחירה
של קריטריונים ושיטות ,קביעת הנבחרת
והזמן שבו יכול כל איש צוות בנבחרת
לשהות באתר התחרות במהלך המחזור
האולימפי.
ב .הנושא השני נובע מתוך אתגרים דומים
בענפי ספורט ספציפיים .האפשרות
הטובה ביותר עבור ענפי ספורט מסוימים
(אם הדבר ניתן) ,היא להישאר בסביבתם
המוכרת לפרק-זמן רב ככל האפשר.
המלכה אליזבת ובעלה הנסיך פיליפ בטקס הפתיחה של משחקי לונדון 2012
למשל ,לקראת משחקי בייג'ינג נשארה
מסוימים הייתה התעלמות מכוונת .לדוגמה :בייג'ינג ,ובמידה מועטה
נבחרת הרכיבה על אופניים בוולודרום של מנצ'סטר (מתקן האימונים/
יותר אתונה ,נחשבו כערים שבהן קיים זיהום אוויר .כיוון שנטען
תחרויות) ,ורק ימים אחדים לקראת יריית הפתיחה היא טסה ישירות
(מדעית) כי אין אפשרות ליצור אקלום דומה ,ננקטה אסטרטגיה של
לבייג'ינג ומשם לכפר האולימפי.
"חשיפה מינימלית" ,וכך הוטסו הספורטאים לעיר המארחת שלושה
ימים לפני האירוע.
קלות המעבר לאתר התחרות היוותה גם היא שיקול חשוב בבחירה
של מיקום מחנה האימונים ,וזאת כדי להימנע מנסיעה ארוכה
ומעייפת יומיים לפני אירוע הספורט .ככלל ,בחירה של אתרים
למחנות אימונים מחייבת קווי גישה ישירים (מינימום טיסות) ,יחד
האימונים והתחרויות ב"מגרש הביתי"
עם רשימת פעולות שנועדו להפחית ככל האפשר את תחושת
גודלה של המשלחת הבריטית לקראת המשחקים הוערך ב600-550-
הלחץ שנוצר בעקבות המרחק :שתייה במרווחי זמן קבועים ,הפקדה
ספורטאים ובסך-הכול יותר מ 1000-איש (המשלחת לבייג'ינג מנתה
מוקדמת של המטען וטיפול בו על-ידי אנשים אחרים ,ניהול נכון של
 311ספורטאים) .כמו בתחומים אחרים בחיים ,היחס בין ה"חצי
ארוחות המתוכננות מראש ובכל מקום שניתן (כניסה ויציאה ישירות
המלא" של הכוס ל"חצי הריק" מתבטא באופן ברור בדעות בעד
ללא תורים מיותרים) .הגורם האחרון קל לביצוע ,כיוון שכיום ישנם
ונגד היקפה של המשלחת הבריטית למשחקי לונדון .דיונים רבים
מסלולים ייעודיים למשתתפי המשחקים ומתקני כניסה מיוחדים
הוקדשו לוויכוחים סביב היתרונות מול החסרונות (לחץ וכיו"ב) של
בנמלי התעופה של הערים המארחות.
תחרויות ב"מגרש הביתי" .שתי התופעות האלה תועדו ונחקרו לעומק
בספרות המחקר העוסקת בפסיכולוגיה .לדוגמה ,יתרון הביתיות הוא
לבסוף ,ההגעה אל אתר התחרות  -האיצטדיון .יש להתייחס לימים
תופעה ידועה בכדורגל .ואכן ,אפקט הביתיות תרם כנראה להצלחתן
האחרונים שלפני התחרות כדי להבטיח כי כל הפרטים הנדרשים
של אנגליה ( ,)1966גרמניה ( ,)1974ארגנטינה ( )1978וצרפת ()1998
מטופלים כהלכה .לא ניתן לעשות הרבה ,אם בכלל ,כדי לשפר
במשחקי גביע העולם בכדורגל .לגבי משחקי לונדון  2012עלתה
פרטים אחרונים .לעומת זאת ,הרבה דברים עלולים להשתבש ברגע
השאלה כיצד יתרון הביתיות יבוא לידי ביטוי  -האם בעיקר בשיפוט
האחרון ,עובדה שעלולה להרוס את סיכויו של המועמד הטוב ביותר!
מוטה של השופטים בתחרויות (בויקו ,)2007 ,או בהשפעה של הקהל
גישה ותנועה סביב מתקני התחרות מהוות תמיד נושא לתשומת-
הביתי (וולפסון ,וויקלין ולואיס ?)2005 ,בניגוד לכך ,הספרות מצביעה
לב רבה במשחקים האולימפיים ,שבהם התקנות הקשורות לחלוקת
גם על חסרונות של תחרות במגרש הביתי  -תופעה המכונה "חניקה"
האקרדיטציות ,כמו גם כל נושא האבטחה ,קשוחים מן הרגיל.
(( )Chokingבאומייסטר ;1995 ;1984 ,באומייסטר וחב'.)1985 ;1984 ,
הבדיקה לאן יכול הספורטאי ללכת ,באיזו מהירות הוא יכול להגיע
בכל מקרה ,קיימים שיקולים מבוססים בעד ונגד הביתיות (ראה
ובאיזה סוג של אקרדיטציה הוא משתמש מהווים חלק חשוב בהכנה
פולרד ,)2008 ,ועם זאת ,בספרות נוטה כף המאזניים לביתיות (דה-
לתחרות .על הצוותים המקצועיים ,המנהל המקצועי של המשלחת

הכנות המשלחת הבריטית
לקראת משחקי לונדון

68

ספורט הישגי

בושר וחב'.)2006 ,
ללא קשר לשיקולים האקדמיים הללו ,לרובם הגדול של הספורטאים,
התומכים והפרשנים יש ציפיות כה גבוהות באשר ליתרון הביתיות
עוד לפני המשחקים ,עד שכוחן הרב של ציפיות אלה יגרום לכך
שהן אכן יתממשו .סוג זה של אופטימיות משרה רמה מסוימת של
לחץ ,שאינו גבוה אבל עדיין מוחשי מאוד ובלתי ניתן להכחשה על-ידי
הספורטאים בהקשר של ביצועים טובים יותר (ראה רוזנטל.)2002 ,

של אירוח המשחקים (זהו נושא מוכר שכבר נידון בעבר ונותר עדיין
ללא מענה על-ידי הוועד האולימפי הבין-לאומי) .על-פי תפיסתנו,
נראה כי הנגישות בבריטניה הייתה שוויונית יותר בהשוואה לכמה מן
המשחקים הקודמים .האם מצב זה הוא חיובי או שלילי  -על כך
יחליט הקורא.

מאחר שכולם מצפים ליתרון הביתיות ,דהיינו ,ביצועים משופרים
(לעומת התוצאות של המשלחת הבריטית לבייג'ינג) ,נשאלת השאלה
כיצד ניתן להביא את היתרון הזה לכלל מימוש .בעקבות ניסיונו
של הוועד האולימפי הבריטי במחזורים אולימפיים קודמים נבדקו,
כבר בשלב מוקדם ,אפשרויות להקים מתקני אימונים בבריטניה
לפני המשחקים בלונדון .דיונים מוקדמים שנערכו עם שלושה
גורמים פרטיים מובילים השתנו במהירות עם כניסתו למשחק של
"אלדרשוט" (" ,)"Aldershotמחנה צבאי ,כאפשרות חדשה מובילה.
מחנה צבאי היסטורי זה כולל מגורים הבנויים היטב ומאובטחים ובו
מבחר גדול של מתקנים וגם הבטחה לשדרגם כנדרש .אמנם אנשי
ספורט רבים ראו בריכוזיות זו תופעה בלתי רצויה ,אבל נראה כי היו
לה תומכים רבים כיוון שהיא דמתה להתנסות המוצלחת במקאו,
סין ,שאורגנה כהלכה טרם המשחקים האולימפיים בבייג'ינג כניסיון
לדמות את המשחקים.
באותה תקופה עמד על הפרק נושא נוסף .כחלק מן האחריות
המוטלת על הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בלונדון,
היה עליה לשווק הזמנות ולפרסם בוועד האולימפי הבין-לאומי ובכל
ההתאחדויות הבי"ל את מתקני האימונים הנמצאים ברחבי בריטניה,
שעשויים לשמש כמחנות אימונים על-ידי משלחות ממדינות שונות.
כצפוי ,הנבחרות הגדולות יותר היו כבר עסוקות בתהליך של בדיקת
היתכנות לקיום מחנות אימונים באוניברסיטת ספורט בבריטניה,
שהחלו לפעול בצורה זו כשבוע לאחר ההודעה על המשחקים
הבאים בסינגפור .האוניברסיטאות השונות "בנו" על יתרונות המימון
של משרד הספורט הבריטי ,שכבר ביסס לעצמו רשימה של אתרי
אימון ספציפיים ו/או רשתות של מרכזי אימון שבהם כבר החלו
הספורטאים הבריטים (המקומיים) להתכונן בקדחתנות .והנה עתה,
על האוניברסיטאות ואתרי האימון להתמודד עם האפשרות כי נבחרות
יוקרתיות זרות (ועמן תקציבים כספיים) ישתמשו במתקנים אלה.
רבים מהאיגודים החלו לפרסם (בהתלהבות) את המתקנים שלהם
(כגון מתקן רכיבת האופניים שנעשה בו שימוש לפני בייג'ינג) ,אותם
מתקנים שעליהם אמור היה להתבסס יתרון
הביתיות של הבריטים .למיטב ידיעתנו,
שבעה מתקני אימונים כאלה הפכו להיות
ייעודיים לנבחרות זרות עד כחודשיים לפני
תחילת המשחקים ,ובכך נפלה האפשרות
עבור ספורטאים בריטים רבים להסתמך על
המתקנים הקבועים כמקום לתרגול נורמלי
וקבוע לצורך הכנותיהם .הבעיה הלכה
והחריפה עבור ספורטאים המתכוננים
למשחקים הפאראלימפיים ,שעמדו בפני
צמצום מסיבי של מתקני האימונים שלהם
 12שבועות לפני תחילת המשחקים.
אחד המאפיינים הבולטים ביותר של יתרון הביתיות  -ההיכרות עם
המקום וההתנסות במתקן האימונים  -היווה בעיה בסיסית עבור ענפי
ספורט כגון שייט ,קיאקים ואופני הרים .למען האמת ,גם במשחקים
אולימפיים קודמים (קיץ וחורף) לא התאפשרה נגישות שווה
למתקני האימונים ולמתקני התחרויות .ואכן ,מדינות מארחות ראו
בהגבלת הנגישות ,ואף הצהירו באופן ברור על כך ,אחד היתרונות

נגישות
נושא נוסף שיש לתת עליו את הדעת ולשקול אותו בכובד ראש הוא
הנגישות של ספורטאי המשלחת הבריטית אל בני משפחותיהם
וחבריהם .אמנם השימוש ההולך וגדל במדיה החברתית הפך את
העולם לקטן יותר ,ואולם המאפיין שמתעלמים ממנו לעתים הוא
כפתור הכיבוי של מכשירי התקשורת .המשמעות היא שספורטאי
הנמצא הרחק מן הבית יכול לשלוט ברמות התקשורת המנותבת
אליו ולנצל לחלוטין את סביבת ה"בועה" שמחנות אימונים מן הסוג
הזה מתאמצים לספק לו ולחבריו .באיזו
מידה יש להרשות לספורטאים להגיע
הביתה בתקופה זו של ההכנות לאירוע,
שמעמיד אותם במרכז תשומת-הלב
החברתית בכל מקום שאליו הם מגיעים?
בנבחרת החתירה הבריטית דנו בשאלה אם
להתייחס ליום ראשון אחד ,פעם בחודש,
כיום מנוחה בתקופת ההכנות המואצות
למשחקים .מעניין לציין שהתחרויות
במסגרת אליפות העולם בענף זה שנערכו
לאחרונה בבריטניה (לפני המשחקים)
העניקו לנבחרת החתירה אפשרות תרגול
מצוינת ,טובה יותר בהשוואה לענפי ספורט אחרים .אם כך ,נשאלת
השאלה אם ההחלטה שלהם להישאר בתוך ה"בועה" היא טובה,
או שמא ,מאחר שספורטאים אלה הם בוגרים ,אולי קיים רק הצורך
להכין אותם ולחסנם כנגד אין-ספור השאלות שיישאלו ולהשאיר
להם את ההחלטה לעצמם .התשובה ,כמובן ,היא גם מורכבת
וגם אינדיווידואלית .באופן כללי ,ראוי לציין שרמת תשומת-הלב

הבעיה העיקרית אחרי
לונדון תהיה אובדן המימון
הממשלתי ,שיהיה בלתי נמנע
לגבי חלק מהאיגודים
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התקשורתית היא שונה לגבי ספורטאים מענפים שונים .עבור
טניס וכדורגל ,למשל ,הרמה לא תהיה שונה מהותית ,אולם עבור
הקשתים או שחקני נבחרת הכדוריד זו ללא ספק תהיה חוויה חדשה
שאינם מורגלים בה .בעניין זה יש מקום ללמוד ולהפיק לקחים לאחר
האירוע.

גודל המשלחת
ולבסוף ,נשוב לנושא גודל המשלחת .במקרה זה ,האתגר הוא בעיקר
עבור אותם ענפי ספורט שנעדרו מן המשלחות הבריטיות עד כה
בשל רמה לאומית ובין-לאומית נמוכה .מובן שהפורמט של משחקים
אולימפיים בבית מאפשר שדרוג אוטומטי של אותם ענפים ,במיוחד
קבוצתיים .בשלב מוקדם מאוד של המחזור האולימפי ,למעשה
עוד לפני בייג'ינג  ,2008הצהיר הוועד האולימפי הבריטי כי אין
לדחות ספורטאי בריטי שביצועיו הבין-לאומיים סבירים .הצהרה זו

גרמה להשערות רבות לגבי גודל המשלחת .נוסף לכך ,האיגודים
המקומיים סמכו על ההשקעות הרבות בספורט שנעשו על-ידי
משרד הספורט הבריטי .אותם איגודים החלו ביוזמות חדשות
מסוגים שונים ,שמטרתן להשיג את הרמה הנדרשת כדי להיכלל
במשלחת הבריטית למשחקים .לדוגמה ,ענף הכדוריד בחר שחקנים
לנבחרת ,ואז העביר אותה לדנמרק (מעוז הכדוריד הבי"ל) כדי שזו
תתקדם במהירות .ענף הכדורעף נשים בחר גם הוא נתיב דומה ,אך
עד שמימונה הופסק בשנת  2010נראה כאילו הוא נוחל הצלחה.
לזכותם של כל הנוגעים בדבר ייאמר כי נבחרת הכדורעף המשיכה
להתקדם ,ואף עבדה קשה כדי למצוא מימון שיאפשר לה להמשיך
לפעול ולהשיג את העונה המוצלחת ביותר שלה בשנת .2011
למרות שפע הפרסום (כמעט תעמולה) ,נראה כי יידרש ניתוח מעמיק
אחרי המשחקים האולימפיים כדי להבין את מידת היעילות והתועלת
המעשית של יוזמות כאלה (ראה מקנמרה וקולינס.)2011 ,
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ספורט הישגי

התמודדות עם האתגר
שדרוג הצד המקצועי
מובן מאליו שדרוש שילוב של מערכות מדעי הספורט (תורת האימון)
ורפואת הספורט לשם הצלחה ספורטיבית .במילים אחרות ,ללא
מאמץ מרוכז לשפר את התכונות הפיזיות ,המנטאליות ,הטכניות
והטקטיות של הספורטאים ,בד בבד עם הימנעותם מפציעות
וממחלות (או התאוששותם מהן) ,אי אפשר יהיה לייצר ספורטאים
שיזכו במדליות .לצד דרישה בסיסית זו של מעטפת מדעית רחבה
נדרש גם מספר רב של מנגנונים ,המתמקדים באופטימיזציה
של הסביבה המקצועית של הספורטאי ,המורכבת מספורטאים,
מאמנים לאומיים ,מנהלי קבוצות ומנהלים מקצועיים .כולם אמורים
להישאר ממוקדים במשימה שלפניהם ,להחליט החלטות התומכות
בתפוקה של ביצועים מעולים והחשוב מכול  -לנהל בעצמם את
תהליך האופטימיזציה.

חלק מהותי מתפקידו של המנהל המקצועי של המשלחת כולל
מניעת "הפרעות" של בכירים בממשל הבריטי ,המפריעים לעתים
לסביבה של הספורטאים .המנהל המקצועי של המשלחת חייב
להיאבק כדי להביא לכך שהלחצים הנוצרים בעקבות קונפליקטים
יהיו ברמה מינימלית .עם זאת ,עליו לוודא שהדברים ייעשו תוך כדי
רגישות פוליטית ולהימנע מפעולות וממצבים שיתפרשו כמתנגדים.
במקרה של  ,2012לדוגמה ,כאשר המימון ממשרד הספורט הבריטי
היה מהותי להצלחה ,המנהל המקצועי של המשלחת נאלץ להיות
זהיר מאוד ,ובוודאי נדרש להגן על יחסים קרובים עם המשרד,
במיוחד אם תוצאותיהן של התחרויות המוקדמות לא הצליחו לעמוד
בציפיות ו/או במקרה שאג'נדות שליליות של אמצעי התקשורת פעלו
נגד הספורטאים (קרטר)2007 ,
כאשר מביאים בחשבון את כל הנתונים ,מתברר שהתכניות
המקצועיות ברמה העולמית והמימון המוגבר פתחו דלתות

רבות ,שהיו נעולות בעבר ,בפני המנהל המקצועי ומאמציו להביא
להצלחה .תפקיד המפתח של המנהל המקצועי היה אפוא לוודא כי
האופטימיות בעקבות ההתמקדות החדשה הזאת בביצועים תוביל
לתהליך של תכנון פרגמטי ודקדקני ,המכוון אל פיענוח של מתי ,היכן
וכיצד יוכלו להגיע משאבים זמינים חדשים ,וכיצד יש "לארוז" אותם
כדי לגרום להשפעה מרבית ומתמשכת על הביצועים הספורטיביים.
ואכן ,אין זה מפתיע שכמה מענפי הספורט המצליחים ביותר
בבריטניה (כגון רכיבת אופניים ,חתירה ושייט) לא רק "רכבו על גל"
המהפכה הראשונית במימון ,אלא גם עסקו בחשיבה כיצד אפשר
יהיה לתפוס את ה"גל" הבא .נוסף לכך ,הושם דגש על שימור של
ענפי הספורט שצוינו לעיל (למשל על-ידי משרד הספורט הבריטי),
כדי לוודא כי המימון הוא בר-קיימא ,יחד עם התמקדות בקידום
מטרות ריאליות של זכייה במדליה ו"חינוכם" של המממנים הנוספים
בצורך בהתמקדות בתהליך ולא בתוצאות.
יחד עם ההשפעה הברורה של יתרונות התכניות המקצועיות התעורר
הצורך של משרד הספורט הבריטי שהמשלחת הבריטית תנקוט
צעד נוסף בכל הקשור ליכולותיהם של הספורטאים שלה לזכות
במדליה .לאחר משחקי אתונה קיבלה בריטניה זריקת מרץ בעקבות
זכייתה באירוח המשחקים האולימפיים ב .2012-אמנם נקודת מפנה
זו העניקה למנהל המקצועי של המשלחת את הגושפנקא לסייע
בקבלה ובהטמעה מהירה של מערכות חדשות ובהתאמת שיטות,
תהליכים ונהלים עבור הספורטאים והצוותים ,המכוונים להצלחה
במשחקי בייג'ינג וליצירת בסיס איתן ל .2012-אך כפי שצוין קודם לכן,
חלק גדול מן האתגר הזה היה תלוי בניהולם של "מומחים" ,שיחד עם
הספורטאים ,הצוות ואנשי ממשל בכירים ביקשו גם הם ליטול חלק
בתהילה הפוטנציאלית של לונדון .בד בבד עם הלחץ של ההצלחה
בבייג'ינג ,שעלה לרמות כאלה שרק המשחקים האולימפיים הביתיים
שבפתח עשויים לעורר ,נדרש המנהל המקצועי של המשלחת לפרוס
מגוון רחב של מנגנונים כדי לשכך את ה"הפרעות" של ספורטאים
ואנשי מקצוע הסובבים אותם (אתגר שלא נעשה קל יותר בהיערכות
מחדש של הוועד האולימפי הבריטי) ,ורק לאחר מכן להיערך לקיצוץ
דרסטי בתכנית המימון של משרד הספורט הבריטי ב( 2012-התקציב
המיועד בגובה של  600מיליון לירות סטרלינג ,שהובטח לכל ענפי
הספורט בשנת  ,2006קוצץ ל 550-מיליון כתוצאה מן המשבר הפיננסי
העולמי) .לדוגמה ,התמיכה בענף טניס-השולחן ,שהצליח להגיע
לרמה הנדרשת על-פי התכנון המוקדם ,פחתה ב 50-אחוז בשנה
שלאחר משחקי בייג'ינג (גילמור .)2011 ,יתרה מכך ,המשמעות של
דעת הקהל הייתה גם כי המנהל המקצועי (בעיקר בענפי ספורט
בעלי פרופיל גבוה יותר מבחינה היסטורית) היה חייב לוודא כי הבסיס
הארגוני-תרבותי היה איתן דיו כדי להתמודד עם הביקורת שמגיעה
מאמצעי התקשורת ומהקהל בבית במהלך התקופה שקדמה
לתחרות (בין אם הסיקור התקשורתי היה בעל ציפיות לא ריאליות ,ובין
אם היה ביקורתי באופן לא מוצדק) .במקביל ,תוך שהמנהל המקצועי
של המשלחת היה חשוף לביקורת מכיוונים שונים [מלמעלה (גופי
ממשל ברמה הלאומית/הוועד האולימפי הבריטי/משרד הספורט),
מלמטה (ספורטאים ואנשי סגל) ומהצד (אמצעי התקשורת/הציבור
הרחב)] ,האופטימיזציה התרבותית הפונה לכיוון  2012הפכה לתלויה
בחוש הפוליטי וביכולת לעצב את תפיסתם של הציבור ושל אמצעי
התקשורת באותה מידה (או לעתים יותר) כמו מומחיותם ביצירה של
ביצועים בספורט!
הבעיה העיקרית לאחר לונדון תהיה בראש ובראשונה ההפסד
הגדול של המימון הממשלתי ,הפסד שיהיה בלתי נמנע לגבי
חלק מהאיגודים .אובדן של משאבים נוספים שהוקצו על-ידי
המגזר הממשלתי והפרטי והיוזמה של הוועד האולימפי הבריטי
לאופטימיזציה של ההסתברות להצלחה ב"מגרש הביתי" יצר חסך
שלא ניתן להשיבו עבור כולם .ושוב ,כמה ענפי ספורט ששופרו

משמעותית ושהיו להם סיכויים להמשיך להצליח ,הרגישו את
הפגיעה הזאת בצורה פחות חמורה .לדוגמה ,פרויקט האופניים של
בריטניה ,עם " ,”BSkyBסייע בהקמת צוות במרוצי כביש בן חמישה
ספורטאים ללונדון ,שגורם למאמן הלאומי שלהם שקט תעשייתי רב-
משמעותית בעקבות הזרמה קבועה של מימון .זאת ,לעומת ענפים
רבים אחרים המתכוננים לריו  :2016האופטימיזציה של התפיסה של
משרד הספורט הבריטי עוד לפני ההכרזה על תכנית המימון של
משחקי ריו  2016כוללת גם ניהול משא ומתן זהיר על יעדי המדליות
בעתיד ,מה שיביא לשינויי תרבותי אצל מאמנים לאומיים רבים.
לסיכום ,עקרונות המפתח בבנייתה של תרבות (כולל גם עקרונות
שלא צוינו כאן) יחייבו דיון עקרוני ומהותי ועיצוב מחדש של המודלים.

מסקנות:
האם (וכיצד) זה יכול להיות טוב יותר?
כאשר דברים אלה נכתבים ,בריטניה ממתינה ברגשות מעורבים
לפתיחתם של המשחקים האולימפיים בלונדון .לאחר ההצלחה
בבייג'ינג (בריטניה הגיעה רביעית בטבלת המדליות ,עם  19מדליות

זהב ו 47-מדליות בסך-הכול) ,המטרה המוצהרת הראשונית הייתה
להגיע למקום השלישי בלונדון ,אך מאוחר יותר שונתה שוב
להישארות במקום הרביעי .הדבר סייע להותיר את הלחץ על כנו,
בעוד בעלי תפקידים בכירים מתנצחים ביניהם .ייתכן שהדבר הוא
בלתי נמנע ,וללא כל ספק הכול יוצג לבסוף כהצלחה מהדהדת ,אבל
איננו יכולים להימנע מלהניח שההתנהלות הייתה יכולה להיות טובה
יותר אם המאבקים הבלתי מתפשרים וההתנצחויות הפוליטיות,
ברמה הארגונית או האישית ,היו מוצאים את פתרונם ,והמנטרות
מחויבות המציאות של "אין פשרות" או "התמקדות בביצועים" אצל
אנשי הספורט היו נדרשות באותה מידה גם מן המארגנים .אנו
מניחים גם שבניהול הדוק וטוב יותר ,ללא פנקסנות ,גם הביצועים
וגם התרבות הארגונית היו עשויים להיות טובים יותר.
כפי שהדברים מתנהלים עכשיו ,המימון הממשלתי העתידי כבר
מובטח (אף כי בסדרי גודל קטנים יותר) ,מה שמאפשר את המשך
הפעילות לקראת משחקי החורף בסוצ'י  2014ומשחקי הקיץ בריו
 .2016מה שנותר הוא לראות באיזו מידה יישמר המומנטום הזה.
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:WIN-WIN

ספורטאיות וספורטאים
מפגינים ביצוע
מחקרים

נשים בספורט

מראים ששוויון מגדרי רב יותר
והזדמנויות רבות יותר לנשים משפרים
את רווחיותן של חברות ( ,)McKinsey & Company, 2010את
האינטליגנציה המשותפת של צוותים בתחומים שונים (Woolley et
 ,)al., 2010את ההשפעה המדעית של שיתופי פעולה אינטלקטואליים
( )Joshi, 2014וכן את הצמיחה הכלכלית של המדינות בכללותן
( .)Inglehart & Norris, 2003עובדות אלה מיוחסות בדרך כלל
לרווחים הנוצרים הודות לניצול ההון האנושי הטמון בנשים ,הון
שלא נוצל בעבר (& Inglehart & Norris, 2003; McKinsey
 ,)Company, 2010והודות לשינויים בדינמיקה קבוצתית הכרוכה
בגיוון מגדרי (.)Joshi, 2014; Woolley et al., 2010

המחקר הנוכחי מספק ראיות
ראשונות ששוויון מגדרי
מוגבר בחברה משחרר את
הפוטנציאל האנושי לא רק
של נשים אלא גם של גברים

* תרגום של המאמרBerdahl, J. L., :
Uhlmann, E. L., Bai, B. (2015). Win-win:
Female and male athletes from more
gender equal nations perform better
in international sports competitions.
Journal of Experimental Social
.Psychology, 56, 1-3
המאמר נמסר לפרסום על-ידי "אתנה" -
המועצה לקידום ילדות ,נערות ונשים בספורט
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ספורט הישגי

המחקר הנוכחי מספק ראיות ראשונות ששוויון מגדרי מוגבר בחברה
משחרר את הפוטנציאל האנושי לא רק של נשים אלא גם של
גברים .אחרי הכול ,אי שוויון מגדרי מלווה בסטריאוטיפים מגדריים
המגבילים נשים וגברים (ראהBem, 1975; Kimmel, 2006; :
 .)Rivers & Barnett, 2011סביבת המחקר שלנו היא המשחקים
האולימפיים ,תחרות הספורט החשובה בעולם ואחד ההקשרים
הבודדים שבהם הביצועים של גברים ונשים מופרדים באופן מלא
לפי מגדר ונמדדים באופן אובייקטיבי ברמה הגבוהה ביותר .מצאנו
שגם לאחר התאמה לגבי משתנים פוטנציאליים נוספים (תוצר
מקומי גולמי ,גודל אוכלוסייה ,קו רוחב גיאוגרפי ואי-שוויון בהכנסות
לפי לאום) ,רמה גבוהה יותר של שוויון מגדרי במדינה מאפשרות חיזוי
הצלחה רבה יותר ,באופן משמעותי ,של הספורטאים והספורטאיות
של אותה מדינה בכל הקשור לזכייה במדליות אולימפיות .ממצאים
אלה סותרים את האמונה הרווחת שנגישות להזדמנויות מהווה
"משחק סכום אפס" ,שבו הצלחה של נשים גורמת בהכרח להפסד
של גברים .במקום זאת ,שוויון מגדרי מהווה מצב של ","Win-Win
המאפשר לשני המינים לממש את הפוטנציאל האמתי שלהם.

שיטה
הנתונים של מספרי המדליות שבהן זכו הספורטאים והספורטאיות
של כל מדינה במשחקי הקיץ בלונדון  2012ובמשחקי החורף בסוצ'י
 2014נלקחו מתוך האתר הרשמי של התנועה האולימפית ( .)2014ציון

ממדינות בעלות שוויון מגדרי רב יותר
ים טובים יותר בתחרויות בין-לאומיות*
העובדה ששוויון מגדרי תורם רבות לחברה כולה אינה חדשה.
אבל לראשונה הצביעו מחקרים על קשר ישיר לזכייה במדליות אולימפיות:
רמה גבוהה של שוויון מגדרי במדינה מסוימת איפשרה לחזות זכייה במדליות
במשחקים אולימפיים על-ידי הספורטאיות והספורטאים של אותה מדינה.
של פער מגדרי ( )Gender gapשל כל מדינה  -מדד משולב של שוויון
בין המינים מבחינה כלכלית ,פוליטית ,בריאותית וחינוכית  -התקבל
מהדו"ח האחרון של הפורום הכלכלי העולמי (World Economic
 .)Forum Global Gender Gap Report, 2013מתברר שציונים
גבוהים יותר בפער מגדרי משקפים שוויון חברתי רב יותר בין גברים
ונשים בממדים אלה .כמו כן ,בוצעה הערכה של משתני בקרה ,כולל
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) ,גודל אוכלוסייה וחוסר שוויון בהכנסות
[מדד ג'יני ( ,])GINIשהתקבלו מהסטטיסטיקות האחרונות שבוצעו
על-ידי הבנק העולמי ( .)2014ציונים גבוהים יותר במדד ג'יני משקפים
אי-שוויון כלכלי גדול יותר בחברה .במחקר נכללו קו רוחב גיאוגרפי
(שהתקבל מ .)CSGNetwork.com-חשוב לציין שחלק ממשתני

הבקרה (למשל ,תמ"ג ומדד ג'יני) עשויים להיקבע כשני הפכים בכל
הקשור לציון הפער המגדרי ,ועריכת התאמה למשתנים אלה עשויה
לדכא את ההשפעה האמתית של אי-שוויון מגדרי בביצועי ספורט.
לפיכך ,אנו מחשיבים את המחקר הזה כשמרני בגישתו ביחס לניבוי
המחקרי שלנו .בסך-הכול ניתן היה להשיג נתונים של כל המשתנים
בהתייחס ל 121-מדינות .תחילה נאספו נתונים באשר למדליות
שחולקו רק במשחקי החורף של  ,2014אך לאחר מכן הוחלט
לכלול גם את משחקי הקיץ בלונדון  .2012זאת כיוון שמי ששולטות
בספורט החורף הן מדינות צפוניות ,עובדה שעשויה לגרום להטעיה.
התוצאות המדווחות להלן לא שונו כשנותחו בנפרד למשחקי הקיץ
 2012והחורף .2014
מתוך Boston.com

שוודיה היא אחת המדינות הבולטות בשוויון מגדרי בספורט .בתמונה :נבחרת שוודיה בהוקי קרח חוגגת זכייה במקום הראשון במשחקי החורף לנוער
באינסברוק 2012
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"אתנה"  -פרויקט מחולל שינוי

תוצאות ודיון
מספר המדליות הממוצע שבו זכתה כל מדינה שהשתתפה
במשחקים הנ"ל היה  3.69לנשים ( )SD = 10.34ו 4.02-לגברים (=
 .)9.38באופן כללי נמצאה הטיה .רגרסיות נפרדות הראו שציון הפער
המגדרי של מדינה ניבא באופן משמעותי מדליות אולימפיות שבהן
זכו נשים ( )b = 0.44, p = .003וגברים ( ,)p = .019 ,b = 0.31גם לאחר
בקרה באשר לחוסר השוויון הנובע מקו רוחב ,מאוכלוסייה ,תמ"ג
והכנסה .תוצר מקומי גולמי וגודל אוכלוסייה אפשרו גם הם חיזוי של
זכייה במדליות ,באופן שמדינות עשירות וגדולות יותר זכו במספר רב
יותר של מדליות .קו רוחב לא היווה מנבא משמעותי.
SD

אי-שוויון מגדרי פוגע הן בגברים
והן בנשים כתוצאה מעידוד
סטריאוטיפים המגבילים את
יכולתם של שני המינים להגיע
למלוא הפוטנציאל שלהם כיחידים
מעניין שאי-שוויון מגדרי בהכנסות של מדינה איפשר גם חיזוי של
זכייה במדליות .ככל שאי-השוויון הכלכלי במדינה מסוימת היה גדול
יותר ,מספר המדליות האולימפיות שבהן זכתה אותה מדינה היה
קטן יותר .עם זאת ,המתאם בין אי-השוויון בהכנסות ואי-השוויון
המגדרי של אותה מדינה לא היה משמעותי.r(120) = −.10, p = .28 :
מדינות המאפשרות הזדמנויות שוות יותר להצטיין על בסיס מצב
חברתי-כלכלי או מגדר ,עשויות לכלול מאגר גדול של כישרונות,
שמהם יתפתחו הספורטאים האולימפיים שלהן.
כאשר מפצלים את ציון פער המגדר של כל מדינה לכל אחד
מארבעת מרכיביו (שוויון בין המינים מבחינה כלכלית ,פוליטית,
בריאותית וחינוכית) ,מתברר ששוויון בתחום החינוך היה זה שחזה
בצורה הטובה ביותר זכייה במדליות אולימפיות על-ידי נשים וגברים.
ממצאים אלה סותרים את האמונה הרווחת שלפיה נגישות
להזדמנויות מהווה "משחק סכום אפס" ,שבו הצלחה של נשים
גורמת להפסד של גברים ( ;Morton, et al., 2009וגם Knowles, -
 .)et al., 2009במקום זאת ,סביר להניח שאי-שוויון מגדרי יפגע הן
בגברים והן בנשים כתוצאה מעידוד סטריאוטיפים המגבילים את
יכולתם של שני המינים להגיע למלוא הפוטנציאל שלהם כיחידים.
שחיקה של נורמות מיושנות וכוזבות באשר למה שנשים וגברים
יכולים או אינם יכולים לעשות מהווה מצב של ","Win-Win
המאפשר לשני המינים לממש את הפוטנציאל האמתי שלהם.

עמרית ינילוב עדן
מנהלת היחידה המקצועית
אתנה ,הפרויקט הלאומי לקידום
ספורט הנשים בישראל
המאמר שבחרנו להביא בפניכם מדגיש יותר מכול את העובדה
שאי-שוויון מגדרי ,המלווה בסטריאוטיפים מגדריים ,מגביל לא רק
נשים אלא גם גברים ,וכמו בכל תחומי החיים  -הנשים משפיעות
על האינטלקט הקבוצתי ושיתופי הפעולה .יש אפוא חשיבות
עצומה להון האנושי הטמון בנשים כספורטאיות ,כמובילות דעה,
כמנהלות וכבעלות מקצוע.
"אתנה" ,הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל ,הוא
פרויקט מחולל שינוי .מטרותיה של התכנית הרב-שנתית נקבעו
עוד בשנת  ,2005עם החלטת הממשלה להקים מועצה ציבורית
לקידום ספורט נשים והקצאת תקציב ייחודי לכך .פרויקט אתנה
לא רק מְתָָעדף תקציבית פעילות לילדות ולנערות אלא גם מייצר
חשיבה שיתופית ,הכוללת תכנית שיווקית להבאתן של ילדות
לעולם הספורט ,שימורן כספורטאיות חובבניות או תחרותיות,
התמקצעות המערכות העוטפות את הספורטאיות בקבוצות הגיל
השונות ובנייה וטיפוח של מנהיגו ּת נשים בספורט.
בשנים האחרונות אנו נוכחים בהשפעתה הברוכה של תכנית
אתנה .אם בתחילה היה זה על-ידי החלטת ממשלה ,כיום תכניות
אתנה גורמות לשינוי בחשיבה של איגודי הספורט בכל הקשור
למתן הזדמנות לנשים .הנשים הן אלה שמביאות לשיח אחר,
למוטיבציה ולשיתופי פעולה ,המקדמים לא רק ספורטאיות אלא
גם את כלל הספורטאים ,כשהיעד הוא יצירת שוויון מגדרי.

השוויון המגדרי גורם להגדלת התקציב
וההתעניינות התקשורתית
אורן סמדג'ה
מאמן נבחרת הגברים בג'ודו

השוויון המגדרי בענף הג'ודו מתבטא קודם כל בקיומה של נבחרת
גדולה וחזקה של נשים וגברים ,שיש בה אלוף ואלופת עולם.
זוהי זכות גדולה ,המעצימה את כל שאר הנבחרות ומעניקה כוח
ועוצמה לענף כולו.
פרויקט אתנה מעניק אפשרות לבנות רבות יותר לעסוק בג'ודו.
אם בעבר ,הגיל המרבי של ג'ודאיות היה  ,17הרי כיום ישנן
ספורטאיות ברמה גבוהה ביותר גם בסביבות גיל  ,30וזאת במקביל
לגידול במספר הבנות בשכבות הגיל הצעירות .התמיכה בנבחרות
הנשים היא גורם חשוב בהצלחת הענף בכלל ובהגדלת מספר
העוסקים בג'ודו גם בקרב הגברים .בהתאם לכך גדלים המשאבים
המוקצים לענף כמו גם הסיקור וההתעניינות התקשורתית.
צילם :עמית שיסל

סיכום
הוכח כי שוויון מגדרי משפר ביצועים של צוותים ,חברות ומדינות.
רווחים כלכליים הנובעים משוויון מגדרי נזקפים לזכות שחרור
הפוטנציאל של נשים.
הנחת המחקר היא ששוויון מגדרי משחרר גם את הפוטנציאל
של גברים.
שוויון מגדרי במדינה מסוימת איפשר חיזוי של מדליות אולימפיות
שבהן זכו הגברים והנשים מאותה מדינה.
בכחול :אורי ששון
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השיטה עובדת

נבחרת נשים חזקה
תורמת גם להצלחת נבחרת הגברים

אורי ששון
מדליית כסף באליפות אירופה בג'ודו לשנת 2015

שני הרשקו
מאמן נבחרת הנשים בג'ודו

ההישגים של נבחרת הנשים משפיעים על נבחרת הגברים
ולהיפך .נוצרת תחרות בריאה בין הנבחרות ,המעודדת מוטיבציה
ורצון להוכיח את עצמך בקרב .אני שמח מאוד להיווכח שיש
הצלחות לשני המינים .זה מעיד על כך שהשיטה עובדת.

לעובדה שענף הג'ודו בקרב הנשים נמצא היום ברמה כל כך
גבוהה מבחינה מקצועית והישגית יש חשיבות רבה גם בכל
הקשור לנבחרת הגברים ולהתפתחות הענף בכלל .ישנן הרבה
מאוד נקודות חיכוך בין נבחרות הנשים והגברים ,והן מפרות זו
את זו .הגברים לומדים מהנשים ולהיפך הן בהיבט הטכני והן
בהיבט הארגוני .נבחרת נשים חזקה ומצליחה מגבירה אצל
הגברים את המוטיבציה להתאמן קשה יותר ולהגיע להישגים
ומסמנת להם מטרות ויעדים נוספים .ההצלחות של אורן סמדג'ה
ויעל ארד גרמו לצעירים מכל הארץ  -בנים ובנות ,לעסוק בג'ודו
ותרמו לחיזוק הענף ולגידול בהיקפו .להצלחות יש השפעה גם
ברמה המערכתית כמו ליגות אתנה בג'ודו שגורמות לספורטאיות
רבות להצטרף לענף ויוצרות מודלים לחיקוי .להישגי הנבחרות
ולהעדפה מתקנת יש גם תרומה רבה למאמנים בענף .הם זוכים
לקידום מקצועי כמו השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל ,ליווי
משלחות/ספורטאים יחידים לחו"ל ועוד.
ראוי לציין שזוהי שנה היסטורית לג'ודו בכלל ולנבחרת הנשים
בפרט .לראשונה במשחקים האולימפיים תיוצג ישראל על-ידי
ארבע ג'ודאיות!.

"זוהי שנה היסטורית לג'ודו בכלל
ולנבחרת הנשים בפרט .לראשונה
במשחקים האולימפיים תיוצג
ישראל על-ידי ארבע ג'ודאיות!"
(שני הרשקו)

צילם :עמית שיסל

קידום משמעותי בכדורעף הנשים
יניב נוימן
מנכ"ל איגוד הכדורעף
כמחצית מספורטאי איגוד הכדורעף הן נשים .זהו ענף כדור שבו
ניתן לראות שוויון כמעט מלא בכל התחומים ובחלקם אף העדפה
לפעילות הנשים .ההשקעה של אתנה ,האיגוד וגופים נוספים
הביאה לקידום משמעותי בכל פעילות כדורעף הנשים באיגוד,
בכל קבוצות הגיל ,כולל הרחבת האקדמיה לכדורעף במכון וינגייט
כאבן דרך משמעותית בקידום הדור הצעיר בראייה עתידית,
שהביאה לתחרותיות בונה גם אצל הגברים.
ההצלחה של נבחרת הנשים ,שהעפילה לאליפות אירופה
ב ,2011-כמו גם שדרוג הפעילות של הספורטאיות בנבחרות
השונות ובסגלים הצעירים ,הביאו את כל השותפים באיגוד
להבנה שניתן להגיע להישגים דומים גם בקרב הגברים ולהשקעה
נוספת בנבחרות הגברים.

בלבן :גילי כהן

כולם מעודדים את כולם
ירדן ג'רבי
אלופת העולם בג'ודו לשנת  2013וסגנית אלופת העולם 2014

באדיבות איגוד הכדורעף

שוויון בין גברים ונשים תורם לא רק לספורט ההישגי אלא גם
להצלחתן של שתי הנבחרות .ניתן לראות זאת בשני אופנים :א.
עלייה בגיל ההישג :בעבר ,ג'ודאיות בארץ הגיעו לשיא הקריירה
בגיל  23ולאחר מכן פרשו .כיום ישנן ג'ודאיות בכירות גם בגיל
 .30זוהי מגמה עולמית שניתן לראותה גם בחו"ל .ב .גידול של
מספר הג'ודאיות :מספר הג'ודאיות המתאמנות ,כמו גם מספר
הספורטאיות בנבחרת ,עולים משנה לשנה .אם בעבר נבחרת
הנשים והגברים הייתה מצומצמת ,עם רוב לבנים ו 3-2-בנות ,הרי
כיום הנבחרת גדולה ושוויונית יותר ,עובדה התורמת להצלחתם
של שני המינים .הבנים מעודדים את הבנות ולהיפך .אני רואה
זאת הרבה בתחרויות בחו"ל .יש הבדל משמעותי בין נבחרות
שכולם מעודדים את כולם ,כמו בנבחרות גרמניה או צרפת ,לבין
כאלה שכוללות רק נשים או רק גברים.
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תזונה בהתאמה אישית לספ
התערבות תזונתית המסתייעת
ההכנה
תזונת ספורט

איילת וינשטיין

ראש מדור תזונה ,המרכז לרפואת ספורט
ומחקר ע”ש ריבשטיין במכון וינגייט;
דיאטנית המשלחת האולימפית,
הוועד האולימפי בישראל
ayeletw@wingate.org.il

רשימת המקורות שמורה במערכת.
ניתן לקבלה אצל יניב אשכנזי בדואר
אלקטרוניyaniva@wingate.org.il :
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המקצועית של ספורטא ֵי הישג ברמות
הגבוהות נעשית תוך ליווי של צוות רב-תחומי,
במטרה להביא לידי ביטוי יכולות ביצוע מיטביות ובד בבד  -לשמור
על בריאותם של הספורטאים .עבודת תזונאי ספורט ,המהווה חלק
מהצוות המסייע ,מחייבת התאמה אופטימלית ומתן מענה למצבים
משתנים במהלך תקופת האימונים והתחרויות .אי לכך ,נעשה שימוש
מושכל בכלֵי אבחון והתאמה ,הכוללים מדידות אנתרופומטריות,
אנליזה של בדיקות דם ,תשאול תזונתי ועוד .במהלך ההכנות
לקראת המשחקים האולימפיים בריו נעשה שימוש במידע המתקבל
מבדיקת גנטיקה תזונתית כחלק מכלי האבחון וההתאמה של תפריט
המותאם לספורטא ֵי ההישג הבכירים של ישראל.

הבנת יחסי הגומלין בין שונּות
גנטית לבין התגובה של הספורטאי
לרכיבים תזונתיים תאפשר
מניפולציה מדויקת יותר בבניית
תכניות תזונה ואימון אישי כדי
לשפר את איכות האימונים ויכולת
הביצוע ,לשמור על בריאות
הספורטאי ולמנוע פציעות
במרבית המחקרים בתזונת ספורט ,הנחות היסוד מבוססות על
כך שפרט לגורם הנבדק ,כל יתר הגורמים זהים ,כולל התגובה
המטבולית למזון של הספורטאים הנבדקים .אולם בשל השונו ּת
האישית בתגובה להתערבות תזונתית קשה לעתים להוכיח את
השפעתה של תכנית כזו על ביצוע של מאמצים גופניים ( .)1כתוצאה
מכך ,קיים לעתים פער בין ה”דיווחים מהשטח” של הספורטאי לבין
המידע המחקרי .כדי לאפשר התאמה מְרַבּית לצרכיו הייחודיים
של הספורטאי ולשם בנייה של תכנית תזונה בהתאמה אישית ניתן
להיעזר במידע המבוסס על בדיקות גנטיות .בעזרת סמנים ביולוגיים,
המזהים ומבחינים בין מגיבים ללא מגיבים לרכיבי מזון ולמצבים
שונים ,ניתן להפחית את הערפלנים (הגורמים המבלבלים) ולצמצם
את סטיות התקן והשונו ּת בנתונים שנבעו מהתעלמות מהגורמים
הגנטיים והאפיגנטיים (השפעת הסביבה על הביטוי הגנטי) .בכך ניתן
לשפר את זיהוי ההשפעות הביולוגיות של תכניות תזונה שונות (,2
.)4 ,3

ורטאי עילית:
בתוצאות של בדיקת גנטיקה תזונתית
גנטיקה תזונתית היא מדע מודרני מתפתח ,החוקר את השפעת הווריאציות
הגנטיות האישיות על תגובת הגוף לדיאטה ולאימון גופני .ואכן ,לקראת
המשחקים האולימפיים בריו נעשה שימוש במידע המתקבל מבדיקה של
גנטיקה תזונתית ,ובהתאם לתוצאותיה להתאים תפריט אישי לכל אחד
מספורטאי ההישג הבכירים של ישראל.
ֵ

123RF, drizzd

הגנטיקה שלנו היא אוסף של ג ֵנים שירשנו מהורינו .הגנים הם
יחידות מידע המקודדות ליצירת חלבונים ,החוברים יחד ליצירת
תכונה בעלת אופי פיזיולוגי ,אנטומי ,פסיכולוגי או קוגניטיבי .העובדה
שהמטען הגנטי שונה מאדם אחד למשנהו תורמת להבדלים בין
בני אדם שונים .הגנום האנושי (המידע התורשתי המצוי במולקולת
הדנ”א שבגרעין התא) מורכב מ 20,000-גנים ,אולם קיימות וריאציות
בעלות משמעות בין האנשים השונים ,כולל “שכפול” של רצפי גנים
או שינויים בזוגות בסיסיים בודדים .כאשר התדירות ( )fשל השינוי
נמוכה (פחות מ )1%-היא נקראת מוטציה .כאשר מופיעים שינויים
קלים בקוד הגנטי (כגון שינוי של אות גנטית אחת) הנמצאים באחוז
אחד לפחות מהאוכלוסייה ,השינוי עשוי להתבטא כפולימורפיזם
(מספר רב של ביטויים מבניים) .כתוצאה מכך ייווצר מערך עצום
של פנוטיפים אנושיים (הביטוי החיצוני של גן מסוים) .כל פנוטיפ
הוא תוצאה של יחסי הגומלין המורכבים בין מספר עצום של
מערכות אנטומיות ,ביוכימיות ופיזיולוגיות .השונות עשויה לבוא
לידי ביטוי בהשפעה על תכונות שונות ובכללן על כאלה הקשורות
לביצועים בספורט ,כולל מסת שריר וכוח ,מבנה השלד ,אלסטיות
הגידים ,מבנה וגודל הלב והריאות ועוד (.)5

 .)Nucleotide Polymorphism – SNPה SNPs-נפוצים מאוד -
מזוהים יותר ממיליון ( .)7 ,6ההערכה היא כי לכל אדם ישנם כ50,000-
 SNPs,המשנים את הביטוי או את הפונקציה של גנים בשלבים
קריטיים במטבוליזם .שינויים אלה עשויים להסביר את השונות
האישית בתכונות שונות ,כולל הבדלים ביעילות המטבולית .על-אף
שניתן למדוד מיליון או יותר  SNPsבשל תיקונים ביו-סטטיסטיים,
המסקנות מהבדיקות אינן ניתנות להכללה ,אלא אם כן נבדקו עשרות
אלפי נבדקים ( .)1אי לכך ,הבדיקות מתמקדות במספר מצומצם של
 SNPsשנחקרו ,ועבורם קיים ידע רחב דיו על מנגנון השפעתם.

גנטיקה תזונתית
גנטיקה תזונתית היא מדע מודרני מתפתח ,החוקר את השפעת
הווריאציות הגנטיות האישיות על תגובת הגוף לדיאטה ולאימון
גופני .מדע זה מאפשר לבנות תכנית מיטבית של תזונה ואימון
לצורך שיפור איכות הביצוע והבריאות .בין בני האדם קיימים
הבדלים במידע שכלול ב ,DNA-ואלה הופכים כל אחד מאתנו
לייחודי .במאמר ייסקרו שני תחומי חקר בעלי פוטנציאל יישומי:
נוטרגנטיקה ונוטרוגנומיקה .להלן הפירוט:
 .1נוטרגנטיקה  -מדע הבודק את המכלול הגנטי המולד והשפעתו
על התגובה הגופנית לתפריט התזונה היומי .שגיאות בקוד הגנטי
עשויות להתבטא בהחלפה של "אות" גנטית אחת (A, T, C,
 )Gבאחרת באותה עמדה בשרשרת ה .DNA-מצב זה ,הנקרא
פולימורפיזם גנטי ,עשוי להוביל לייצור של חלבון שמבנהו יהיה
שונה מזה המקורי וכתוצאה מכך שונה גם בפעילות שלו .שינוי
של אות אחת נקרא פולימורפיזם של נוקלאוטיד יחיד (Single
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 .2נוטרגנומיקה  -מדע החוקר את
השפעת הסביבה על הגנטיקה .הכוונה
היא לשינויים תורשתיים בביטוי הגנים,
שנובעים בדרך כלל מהשפעת הסביבה
(כגון מתילציה על גבי ה )DNA-ואינם
נובעים משינוי בקוד הגנטי ,כלומר ,אין
שינוי ברצף ה ,DNA-ובכל זאת עוברים
בתורשה (מכלול השינויים נקרא גם
אפיגנטיקה) ( .)8הם משפיעים על
תהליכי ויסות ברקמות ,כלומר ,הם בעלי
תפקיד קריטי בהתפתחות האדם .בעשור
האחרון מדווח בכמה מחקרים שלהבנת
תהליכים אפוגנטיים יש תפקיד חשוב
באבחון ובמניעה של פציעות ומחלות (,9
.)10
לאחר קבלת כל הנתונים הגנטיים נדרש ניתוח מורכב שמבצע צוות
הכולל מומחה ביו-אינפורמטיקה (אנליטיקאי או איש מחשבים)
ומומחה למטבוליזם ,כדי לבנות תכנית המלצות מגובשת תוך שימת
דגש על ממצאים מובהקים וברורים בהשוואה לממצאים שטרם
הוכחו בצורה מובהקת.

לקפאין היא השונות הגנטית ,המתבטאת
בעיקר בהבדלים הבין-אישיים בספיגה
ובמטבוליזם של קפאין .הקפאין נספג
מהר יחסית ממערכת העיכול אל הדם,
כך שעלייה ברמותיו בזרם הדם מתרחשת
לאחר  45-15דקות מרגע צריכתו ,והריכוז
הגבוה ביותר נצפה כשעה לאחר הצריכה
( .)15אחרי הספיגה נקשר הקפאין
לחלבוני הפלזמה ,ועקב מסיסותו בשומן
הוא חודר מבעד לממברנות התאים
ועובר ללא כל קושי את מחסום הדם
במוח ( .)Blood Brain Barrierזו הסיבה
שהוא משפיע על כמה מערכות בגוף,
כולל מערכת העצבים ,השרירים והשלד
( .)14הקפאין עובר מטבוליזם בכבד על-ידי קבוצת אנזימים הנקראת
ציטוכרום ( P450בעיקר ע”י אנזימי  .)CYP1A2) (16קיימת שונות
בביטוי של אנזימי הפירוק ,ובהתאם למהירות הפירוק ניתן לחלק את
האוכלוסייה לאיטיים או למהירי פירוק .במקרה של פינוי איטי יותר
של הקפאין ותוצרי הפירוק שלו בכליות חלה עלייה בריכוזו בפלזמה
עד למצב של רעילות קפאין .על-פי הפרסום הרשמי של איגוד
הפסיכיאטריה האמריקני ,רעילות הקפאין עלולה להתבטא במגוון
רחב של תופעות קליניות כמו חרדה ,עצבנות ,קשיי שינה ,הפרעות
חושיות ,כאבי ראש ,הפרעות קצב ,טכיקרדיה ,נשימה מוגברת
והפרעות במערכת העיכול ( .)17אחד המחקרים הציג קשר בין צריכה
של תוסף קפאין לפגיעה בשריר הלב בקרב נבדקים בעלי מטבוליזים
איטי של קפאין ( ,)CYP1A2-CA, CCכאשר מדובר בתיסוף של קפאין
במינון של יותר מ 2-מ”ג/ק”ג משקל גוף ( .)18קשר כזה לא נמצא
בנבדקים בעלי מטבוליזם מהיר של קפאין ( ,)CYP1A2-AAגם בתיסוף
של יותר מ 4-מ”ג/ק”ג משקל גוף ( .)18ממצא זה מדגיש את העובדה
שתיסוף שרירותי עלול לסכן את בריאותו של הספורטאי ,במיוחד
בקרב ספורטאים בעלי יכולת מטבולית איטית של פירוק קפאין.
מחקר אחר בדק את השפעתו של תיסוף קפאין שנצרך כשעה לפני
ביצוע מאמץ עצים ( 15דקות רכיבה ב 80%-מ )Vo2 max-במינונים
שונים (פלסבו 3 ,2 ,1 ,מ”ג/ק”ג משקל גוף) ( .)19המחקר הציג שונות
גדולה בהשפעת התיסוף על הרוכבים .בחלק מהם שיפר תיסוף
הקפאין את יכולת הביצוע ,ובאחרים גרע תיסוף זהה מיכולת זו.
רוכבים שונים הגיבו אחרת למינון שונה של קפאין .החוקרים הסיקו
שבעזרת בדיקות נוטריגנטיות אפשר יהיה לחזות את עוצמת התגובה
של הספורטאי לקפאין ובהתאם לכך  -לשקול אם תוספת קפאין
רצויה לו ואם כן  -להתאים לו את המינון הנכון בתזמון הנכון (.)19

בעזרת בדיקות גנטיות אפשר
יהיה לחזות את עוצמת התגובה
של הספורטאי לקפאין ובהתאם
לכך ,לשקול אם תוספת קפאין
רצויה לו ואם כן  -להתאים לו
את המינון הנכון בתזמון הנכון

נוטריגנטיקה וספורט
מדע הנוטריגנטיקה עשוי לסייע בהכנה מותאמת אישית של
הספורטאי .בעזרת בדיקות גנטיות ניתן ללמוד על התגובה הפיזיולוגית
הצפויה שלו ואף על דפוס ההתאוששות שלו מאימונים ,כולל תגובה
לתהליכי דלקת ,ניצול מיטבי של רכיבי מזון (יעילות מטבולית של
Prudencio Alvarez, Dreamstime.co

ויטמין D
פחמימות לעומת שומנים ,יכולת פירוק של קפאין ואלכוהול ,רגישות
ללקטוז ,גלוטן ומלח) ועוד .כמו כן ,ניתן ללמוד גם על השונות במדדי
שלד-שריר ועוד .במאמר זה נסקור שני גורמים מוכחים שיש להם
השפעה על יכולת ביצוע בספורט:

קפאין
מחקרים רבים בדקו את ההשפעות הפיזיולוגיות של קפאין על
ביצועים ספורטיביים במגוון היבטים ,כולל מאמצי סבולת ,כוח,
משחקי כדור ,התאוששות ,הידרציה ועוד ( .)14-11בכל זאת קיימת
עדיין מידה רבה של חוסר הסכמה בין החוקרים לגבי תוצאות
השימוש בקפאין .אחד ההסברים להבדלים בין בני אדם בתגובה
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ויטמין  Dהוא שם כללי לקבוצה של תרכובות אורגניות מסיסות
בשמן .תפקידו המרכזי הוא בשמירה על הומיאוסטאזיס של משק
הסידן והזרחן בגוף ועל תהליכי התפתחות ותפקוד מיטביים של
עצמות ושרירי השלד ( .)21-20נוסף לכך ,יש לוויטמין כמה תפקידי
בקרה ,הכוללים בקרה על תאים ,כולל תאי שריר ועצם ,על לחץ הדם,
ייצור אינסולין ותפקוד מערכת החיסון במגוון מנגנונים .הוויטמין פועל
באמצעות קשירתו לקולטן הגרעיני .)Vitamin D Receptor( VDR
כתגובה לכך מתרחשת סינתזת חלבונים החיוניים לפיקוח על תהליכי
הבקרה .מחסור בוויטמין  Dבספורטאים עלול להשפיע על בריאות
העצם ותפקוד השרירים ,וכתוצאה מכך על יכולות הביצוע ,יציבה,
סיכון לפציעות וכאבי שלד-שריר (( )20ראה “ספורט הישגי” ,גיליון
מס’ .)6
מחקרי מעקב ומחקרי חתך (בדיקת מצב בזמן נתון) הציגו את הקשר
בין מצב הוויטמין  Dובין פרמטרים שונים של ביצוע מאמצים (31-

 .)22עם זאת ,מחקרים אחרים לא הצליחו להוכיח קשר זה (.)36-32
פערים אלו עשויים להיות קשורים לעובדה שגם כשערכי ויטמין D
בדם דומים ,עשויות להיות לו עוצמות שונות של ביטוי בשל שונו ּת
מבנית גנטית (פולימורפיזם) של הרצפטור לוויטמין  .)VDR( Dשונות
זו עשויה ליצור וריאציות בתפקוד של ויטמין  Dברקמות יעד ,כולל תאי
שריר ועצם .במחקר נוקאאוט (שיתוק של פעילות הקולטן לוויטמין
 )Dבעכברים הודגם שבעקבות פגיעה בקולטן לוויטמין  Dחלה ירידה
משמעותית במסת השריר וביכולות ציפה ושמירה על שיווי משקל
של עכברי הניסוי ( .)37נתונים אלה מרמזים שפולימורפיזם של
רצפטור לוויטמין  Dבבני אדם עשוי להיות רלוונטי לשליטה וליכולת
שמירה על שיווי משקל.
הגן המקודד ל VDR-ממוקם על כרומוזום אנושי )q12-q1412( 12
עם יותר מ 100-ביטויים מבניים גנטיים ( )38במיקומים שונים
( .)39מחקר מעקב בדק את הקשר בין פולימורפיזם גנטי בקולטן
לוויטמין  )VDR( Dופציעת שריר-שלד ( )MIב 54-שחקני כדורגל
בקבוצה מקצוענית באיטליה .בין השנים  2009ל 2013-בוצעה בדיקה
גנטית לפולימורפיזם ( ApaI, BSMIו )FokI-ונאספו נתוני פציעות
שריר-שלד .לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין גנוטיפים בשיעורי
ההיארעות או החו ּמרה של פציעות שריר-שלד .נוסף לכך ,לא נמצא
קשר מובהק בין פולימורפיזם  VDRופנוטיפ להיארעות פציעות .עם
זאת ,בעזרת רגרסיה מרובת משתנים נמצא שגנוטיפ  ApaIמסביר
באופן מובהק  18%מחומרת הפציעה ,בעוד פולימורפיזם BSMI
ו FokI-אינם מסבירים חומרה או שכיחות של פציעות שלד-שריר.
המסקנה היא שגנוטיפ  ApaIעשוי לנבא חומרת פגיעה בשרירים
בשחקני כדורגל ברמה עילית ( .)40מחקר חתך בדק  44ספורטאים
צעירים מאומנים במטרה לבדוק את ההשפעה של הפולימורפיזם
הגנטי של הקולטן לוויטמין  )VDR( Dעל תגובת העצם לעומס .נמצא

שלכלל הספורטאים ,תכולת המינרלים בעצמות הייתה גבוהה יותר
בהשוואה לאוכלוסייה הכללית ,אולם תכולת המינרלים בעצמות
עמוד השדרה המותני ובצוואר הירך הייתה גבוהה יותר בספורטאים
בעלי פנוטיפ  FFבהשוואה לספורטאים עם פנוטיפ  .Ffתוצאות
המחקר מציעות השפעה משולבת של גן-סביבה ,כלומר ,השילוב
של עיסוק בספורט ופנוטיפ גנטי מסוים הוביל לצפיפות המינראלית
הגבוהה ביותר ( .)41במחקר תצפיתי שבדק שחייני עילית בסין
נחקר פולימורפיזם של הגן  ,VDRונמצא הבדל מובהק בהתפלגות
פולימורפיזם של גן  VDRבין הנבדקים באזורים שונים בסין והבדל
משמעותי בין שחייני עילית לבין שחיינים מתחילים .ממצא זה מרמז
כי התגובה לאימון עשויה להיות שונה ולשפר את הסיכוי להישגים
של שחיינים בעלי גנוטיפ (הרכב הגנים שאחראים להיווצרותה של
תכונה) מסוים לגן ל VDR-בהשוואה לשחיינים בעלי גנוטיפ שונה.
ייתכן שבעתיד אפשר יהיה להיעזר בממצאים אלו במיון ובניתוב של
ספורטאים הישגיים (.)42

סיכום
גנטיקה תזונתית היא כלי מודרני וחדשני נוסף העומד לרשותו של
צוות האימון .הוא מאפשר להבין את הקשר בין רכיבי מזון ותוצרים
מטבוליים לבין הגנום האנושי .הבנת יחסי הגומלין בין שונות גנטית
לבין התגובה של הספורטאי לרכיבים תזונתיים תאפשר מניפולציה
מדויקת יותר בבניית תכנית תזונה ותכנית אימון בהתאמה אישית,
ועשויה לאפשר לצוות המלווה לשמור טוב יותר על בריאות מיטבית
של הספורטאי ,למנוע פציעות ולשפר את איכות האימונים ואת
יכולת הביצוע של מאמצים הישגיים ברמות הגבוהות.

מושגים (על-פי סדר הא”ב)
אפיגנטיקה  -שינויים בתא שאינם נובעים משינוי בקוד הגנטי,
כלומר ,אין שינוי ב ,DNA -ובכל זאת עוברים בתורשה.
ביואינפורמטיקה  -תחום העוסק בחקר המידע הביולוגי ,כולל
ניתוח ,ארגון והבנה של המידע ממקור ניסוי ביולוגי באמצעות
מחשב.
גן  -יחידת התורשה הבסיסית ,הנושאת מידע מדור לדור;
מקטע  DNAהמורכב מאזור העובר שעתוק  +אזורי בקרה.
גנוטיפ (גן+טיפ)  -טיפוס ,הרכב הגנים (האללים) ,האחראים
להיווצרותה של תכונה מסוימת או למכלול התכונות
התורשתיות של יצור חי מסוים.
גנום  -כל המידע התורשתי המצוי במולקולת הדנ"א שבגרעין
התא.
גנומיקה  -חקר הגנים ותפקידם במטרה להבין את מבנה
הגנום ,כולל מיפויי גנים ורצפים על גבי ה ;DNA -חקר מנגנונים
מולקולאריים ויחסי הגומלין בין גורמים סביבתיים וגנטיים ובין
הופעה של מחלות.
( DNAדנ"א) (חומצה דאוקסיריבונוקלאית)  -החומר הגנטי
הקובע את התורשה ונמצא ברובו בגרעין התא .דנ"א היא
חומצת גרעין ,המורכבת משני גדילים שעשויים מיחידות
שנקראות נוקלאוטידים ,המצויים ברצף של ארבעה בסיסים
חנקניים :אדנין ( ,)Aטיאמין ( ,)Tציטוזין ( )Cוגואנין (,)G
המסודרים לאורך הספירלה הדו-גדילית זה מול זה .בשרשרת
הדנ"א האנושי ישנם שלושה מיליארד זוגות בסיסיים ,היוצרים
חומצות אמינו ,גנים וחלבונים.
כרומוזום  -המבנה שבתוך גרעין התא ,המכיל את המידע

הגנטי בצורת גנים .הכרומוזום בנוי משתי כרומטידות אחידות
(זהות) ,המחוברות בצנטרומר .הכרומטידות מורכבות מסליל
כפול של דנ"א וחלבון ,כאשר הגנים מסודרים לאורכן .בתאי
הגוף של האדם מצויים  46כרומוזומים  23 -כרומוזומים אבהיים
ו 23-כרומוזומים אימהיים;  22זוגות כרומוזומים אוטוזומלים
וזוג אחד של כרומוזומי מין  Xו .Y-לנשים יש שני כרומוזומי X
ולגברים יש כרומוזום  Xוכרומוזום .Y
מוטציה  -שינוי ברצף הבסיסים של חומצת גרעין (דנ"א),
שעשוי לגרום לשינוי במידע התורשתי וליצירת אלל/ים חדש/
ים .המוטציות הן המקור לווריאציה ( ,)variationכלומר לשונו ּת
הגנטית .חלק מהווריאציות גורם להיעדר תפקוד ,לשינוי בביטוי
של תכונות או להופעת מחלה ,וחלקן אינו גורם להיעדר תפקוד.
נוטראגנטיקס  -מכלול גנטי מולד המהווה בסיס תורשתי,
שמשפיע על התגובה הגופנית למרכיבי התזונה של הפרט ועל
הנטייה הפוטנציאלית לתחלואה שקשורה למזון.
נוטרוגנומיקס  -השפעת הסביבה (המזון) על ביטוי הגנים .המזון
עשוי לעורר ביטוי גנטי מבלי לשנות את ה DNA-וכתוצאה מכך
להוביל לשינוי בתגובה הגופנית.
נוקלאוטידים  -יחידות המבנה היסודיות של חומצות הגרעין
פולימורפיזם גנטי  -שינוי ברצף הבסיסים ברמת ה,DNA-
שעשוי להשפיע או לא להשפיע על תפקוד החלבון המקודד,
כלומר על תכונה.
פנוטיפ  -הביטוי החיצוני של השפעת הרכב האללים של גן
מסוים.
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איגור ביאליק
האיש ששינה את פני הכדוריד
איגור
דמות מופת

ביאליק ,בן  ,72נולד וגדל תחת המשטר הקומוניסטי
של צ'כוסלובקיה .הוא נחשב לא רק לאחד
מכוכבי קבוצתו " -הכוכב האדום ברטיסלבה" ,אלא גם אחד מכוכביה
של נבחרת צ'כוסלובקיה ,שבה רשם  29הופעות בין-לאומיות ,כולל
זכייה באליפות העולם בשנת  .1967שנה לאחר מכן פלשה ברית-
המועצות לצ'כוסלובקיה ,ובעקבות הפלישה ברחו ביאליק ומשפחתו
לישראל (מה שמנע ממנו להשתתף במדי צ'כוסלובקיה במשחקי
מינכן  .)1972בהגיעו לארץ הוא הצטרף להפועל רמת-גן ,ולמעשה,
זו הייתה הקבוצה היחידה שבה שיחק ואף זכה עמה בשתי אליפויות
מדינה ובחמישה גביעים ברצף .במדי נבחרת ישראל הוא היה שותף
ל 15-משחקים בין-לאומיים ,שבהם כבש  48שערים.
בשנת  1974פרש איגור ממשחק פעיל והחל להתרכז באימון .בכל
הקשור למועדוני הכדוריד בליגה ,קבוצותיו הראשונות היו הפועל עין
ורד בליגת המשנה והפועל הקישון ומכבי ראשל"צ בליגה הלאומית.
בהמשך ,הוא היווה חלק מימיה היפים ביותר של הפועל רחובות ואף
זכה עמה בשתי אליפויות ובגביע אחד .בשנת  1990החל  -עם הפועל
המשך בעמוד 82
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בישראל
את המדור "דמות מופת" ייחדנו הפעם
לאחד מגדולי השחקנים
ומאמני הכדוריד בישראל בכל הזמנים,
דמות יוצאת דופן בספורט הישראלי -
איגור ביאליק .איגור השחקן ,המאמן,
המחנך והאדם ,שהביא עמו מאירופה
כדוריד חדשני ,התייחסות אחרת
לאימון ולמשחק וסטנדרטים של עבודה
שלא היו מּוּכָ רים בעבר.
למדנו ממנו המון
אודי סלע
שוער נבחרת ישראל לשעבר .שיחק עם איגור והתאמן תחתיו
ההיכרות בין איגור וביני החלה בשנת  .1969שיחקנו יחד בנבחרת
ישראל במשך כמה שנים .בתחילה היינו חפיפניקים והתאמנו
רק פעמיים בשבוע ,אך איגור הביא אתו התייחסות אחרת
למשחק – רצינות ,מקצועיות וגם הרבה מאוד חידושים הקשורים
לאימון :הכנה אחרת ,קצב אימון גבוה ,ראיית משחק מצוינת,
אלמנטים טכניים ועוד .הוא הגיע ארצה ממקום מקצועי מאוד,
ממדינה שמתאמנים בה כל יום ובצורה מקצוענית .זה לא מפליא
שצ'כוסלובקיה זכתה באליפות העולם .למדנו ממנו המון .מעבר
לכך ,איגור התגלה כבן אדם פתוח ,חביב מאוד ,סובלני ואכפתי,
ששמֵח תמיד להושיט יד ולסייע לשחקנים.
בשנת  1974שיחקנו פעמיים נגד יפן ביד אליהו ,במסגרת מוקדמות
אליפות העולם .שני המשחקים ,שכל אחד מהם משך אליו כ10,000-
צופים ,נערכו מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים ,כשהמורל בישראל
היה נמוך מאוד .בשניהם אמנם הפסדנו ,אבל איגור היה מצוין.
בשנת  1977קיבל איגור את אימון הנבחרת ,ולמרות קשיי השפה
הוא הנהיג את הנבחרת והיה הכוח המניע והמכריע בכל משחק
ומשחק .הוא הביא עמו אלמנטים שטרם ראינו ,ולמעשה שינה
את כל תפיסת המשחק .האימונים נוהלו בקצב אימון גבוה מאוד,
שלא היינו מורגלים בו .כמאמן היה עקשן ,קפדן ודורש משמעת.
השחקנים אמנם רעדו ממנו אבל כיבדו ואהבו אותו מאוד.
באותה תקופה הייתי פצוע בברך .נותחתי והייתי מנוטרל .לאחר
ששוקמתי איגור סייע לי ואימן אותי באופן אישי כדי להאיץ את
החלמתי.
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נבחרת ישראל בכדוריד 1987

ראשל"צ  -את השושלת הארוכה ביותר
של הכדוריד הישראלי ואף זכה עמה
בארבע אליפויות .למעשה ,הוא אחד
המאמנים המעוטרים ביותר בכדוריד
הישראלי ,ובאמתחתו שש אליפויות
ושבעה גביעים ,כולל חמישה "דאבלים".
איגור הביא לישראל את הכדוריד
האירופי ,היבשת הדומיננטית בכדוריד
העולמי .תרומתו הייתה משמעותית
ביותר :חדשנות בדרכי ההכנה למשחק,
גישות ושיטות עדכניות ,צורות המשחק,

איגור היה אחד מכוכביה
של "הכוכב האדום ברטיסלבה"
ושל נבחרת צ'כוסלובקיה
שזכתה באליפות העולם
בשנת 1967

הנסיך איגור
אילן ביחובסקי
שיחק עם איגור והתאמן תחתיו

עם מחברת ועט
איגור ביאליק  -שחקן ,מאמן ,חבר ,מחנך ,מעצב ,במאי ,שחקן
תיאטרון ,אבא ואימא .לפני שנים רבות נכתב במדור הספורט
של אחד העיתונים שממש בקרוב אמור לנחות בישראל שחקן
יהודי מנבחרת צ'כוסלובקיה ,אלופת העולם בכדוריד ,והוא צפוי
להצטרף לקבוצת הפועל רמת-גן .ואכן כך היה .מגרש הכדוריד
ב"גן אברהם" ברמת-גן היה מלא מפה לפה .כולם באו לצפות
בכוכב .איגור ,לבוש באימונית של הפועל רמת-גן ובידו זר פרחים,
חייך לקהל ונופף לשלום .התאהבנו בו מהרגע הראשון .התחושה
הייתה כאילו הגיע פיליפ ייכה (כיום שחקן מצטיין בנבחרת צ'כיה),
או ניקולה קראבאטיץ' (שחקן מצטיין בנבחרת צרפת).
שנה לאחר שאיגור הגיע להפועל רמת-גן עברתי מהפועל תל-
אביב לקבוצת הנוער של הפועל רמת-גן .איגור ,המאמן (אימן אז
את קבוצת הנוער ושיחק בבוגרים) ,לימד אותנו לא רק את יסודות
המשחק (כמו מסירות ,תפיסות ,תנועה ללא כדור ועוד) אלא גם
ספורט מהו .מעבר לכך ,הוא היה מחנך ,שהקפיד על משמעת
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סוגי טכניקה אישית ,סוגי זריקות
ומסירות חכמות ועוד .כל אלה לא היו
מוכּ ָרים עד אז בישראל .שינוי משמעותי
נוסף התמקד בהתייחסות השחקנים
למקצוע ,במחויבות של כל אחד מהם
ושל המערכת כולה ובהתאמתה לאמות
המידה שהנהיג .מאחר שאיגור התנהל
כמקצוען "נאלצו" גם שאר השחקנים
ואף המועדון שבו שיחק ואימן להתאים
את עצמם להתנהלותו .וכך גם לגבי
נבחרות הבוגרים והנוער ,שאותן החל

במגרש ומחוצה לו ,על מתן כבוד ליריב ,על הופעה מסודרת ועל
כך שאפשר ומותר להפסיד ,רק צריך לדעת איך .הוא היה שונה -
בהתנהגותו ,בהדרכתו ובדרישותיו מאיתנו ומעצמו.
איגור נהג להגיע לאימון כשבידו מחברת ועט .בצד אחד של
המחברת היה פירוט של תוכני האימון ובצדה השני מילים חדשות
בעברית .כשהסביר לנו מה צריך לבצע וחסְרה לו מילה ,הוא אמר
אותה באנגלית ואנחנו תרגמנו עבורו לעברית .המילה החדשה

המאמן איגור ביאליק ועוזרו אילן ביחובסקי עם הגביע של הפועל
ראשל"צ לאחר הזכייה בגביע המדינה 1987

לאמן כבר בשנת  .1977קבוצותיו התאמנו
תמיד יותר קשה ,ואף מספר האימונים היו
גבוה יותר מאלה של שאר קבוצות הליגה.
הישגו הגדול ביותר בנבחרת הבוגרת היה
זכייתה במקום השביעי באליפות העולם
בדרג ב' בצרפת בשנת  .1981גם עם נבחרת
הנוער הגיע איגור להישגים מכובדים .ב1986-
אירחה ישראל את מוקדמות אליפות העולם
לנוער ,והנבחרת ניצחה אז את צרפת על
חודו של שער (חמש שנים לאחר מכן זכתה
אותה נבחרת באליפות העולם לבוגרים).

איגור היה מהמאמנים
המעוטרים ביותר בכדוריד
הישראלי .באמתחתו שש
אליפויות ושבעה גביעים,
כולל חמישה "דאבלים"

במקביל לעבודתו כמאמן בוגרים ,איגור לימד
כדוריד במכללה האקדמית בוינגייט במשך
 32שנה ותרם לא רק מניסיונו המקצועי
העשיר אלא גם מאישיותו המיוחדת כאדם,
כמורה וכמחנך.
לפני כשלוש שנים ,בגיל  ,69הוענק לאיגור
פרס כבוד מטעמה של שרת התרבות
והספורט דאז ,הגב' לימור לבנת ,כהוקרה על
פועלו הרב וקידומו של הענף במשך עשרות
שנים.

נרשמה מיד במחברת .בסוף שנת הלימודים היינו חייבים להראות
לאיגור את התעודה .תעודה לא טובה גררה אזהרה – אתה עלול
להיות מושעה מהקבוצה אם לא תשפר את ציוניך...
חלפה שנה וצורפתי לקבוצה הבוגרת (הפועל רמת-גן הייתה אז
אלופת המדינה ומחזיקת הגביע) .איגור עדיין שיחק .הוכנסתי
לקודש הקודשים  -ל"חדר ההלבשה" .איגור התנהג באופן שונה
מאחרים .התיק מסודר ,הבגדים מגוהצים ,ורק אחרי שהכול היה
מסודר סביבו הוא היה עולה למגרש .יכולתו הטכנית בלטה מעל
כולם :מגוון הזריקות והמסירות  -בעמידה ,בניתור ,זריקת מותן
(תחתית ובניתור) ,מסירות מיוחדות ועוד ועוד.

ללא פשרות ,בקשיחות האופיינית לו .איש של עקרונות  -כלפי
שחקנים ,מנהלים וכלפיו עצמו.
במהלך מחנות אימונים במכון וינגייט לא ניתן היה להתחיל לאכול
בחדר האוכל ללא "אישורו" .בזמן הארוחה היה שקט מוחלט,
ולאחר סיומה צריך היה להחזיר את הכיסא למקומו.
איגור ידע להעניש ולחבק .הוא היה אבא ואימא בו-זמנית .לימים,
בעבודתי כפיזיותרפיסט ,טיפלתי בשחקן נבחרת בכיר ששיחק
שנים רבות בנבחרות ישראל .השחקן סיפר לי איך איגור היה
שואג עליו ,מעניש אותו ,ואפילו ניפה אותו מהנבחרת באחת
הנסיעות .אש ותמרות עשן ...לאחר שסיים לקטר שאלתי אותו:
אם היית יכול לבחור לעצמך מאמן ,במי היית בוחר? .התשובה
הייתה חד-משמעית וללא היסוס " -איגור".

לאחר שפרש ממשחק הוצע לו להיות מאמן הנבחרת .איגור
סירב .לדעתו ,הוא עדיין לא היה בשל לתפקיד .הוא חשב שעליו
להתנסות באימון קבוצות ,ורק אם יצליח יוכל לפנות לאימון
הנבחרת .וכך היה .הוא אימן כמה קבוצות בליגת העל ורק אחר-
כך פנה לאימון של נבחרת הבוגרים והנוער .שחקני הנבחרת היו
צריכים להתרגל לסטנדרטים ולדרישות חדשות .איגור הקפיד
לגוון בכל אימון כדי להוסיף עניין .האימון היה תמיד מתוכנן,
כתוב ומדויק .בכל אימון נלמד ותורגל נושא מסוים ,ואם חרגת
מההוראות" ,כל וינגייט שמע על כך" ...איגור ידע לשאוג .אימן

וישנו גם איגור האחר  -איגור "בנעלי בית" .שחקנים ,מאמנים
ושופטים נהגו  -בעבר וגם היום  -לפנות אליו ולהתייעץ בו בכל
יום ובכל שעה (רק לא להפר את מנוחת הצהריים שלו בין שתיים
לארבע .)...במקרים רבים פנו אליו הורים ש"יישר" את בנם .אנשי
כדוריד יכלו תמיד להיעזר בקשריו הבין-לאומיים ,והוא עשה זאת
בצנעה ,בדיסקרטיות ,ללא פרסום.
איגור ,אנו מודים על הזכות שניתנה לכולנו ,שחקני הכדוריד,
לשהות במחיצתך ,ללמוד ממך ולשחק איתך .תרמת המון לכל
אחד מאיתנו ולכדוריד הישראלי כולו.

איש של עקרונות
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הטבעות האולימפיות של או
ציוני דרך
את הקריירה הספורטיבית שלו החל אורי אפק (פינצ’וק בעבר)
בגיל  ,15דווקא כאתלט וכשחקן כדורגל במכבי נתניה .אבל אהבתו
הגדולה הייתה משחק הכדורעף ,ענף שבו שימש ,מאז שנת 1958
ועד סוף שנות השמונים ,כמורה וכמחנך בבית המדרש לחינוך גופני
(לימים המכללה האקדמית בוינגייט) וכמאמן נבחרות ישראל לנשים

זרקור
ריאיינה :אלינור טילמן

ולגברים בשנות החמישים והשישים (בהתאמה) .הוא גרם לאין-
ספור תלמידיו להתאהב במשחק ,ובכך הביא אותם מאוחר יותר
 כמורים לחינוך גופני  -להפיץ את הכדורעף בבתי-הספר שלהםולהופכו למשחק הכי פופולרי במערכת החינוך ומחוצה לה .הוא
גם שימש כשופט בין-לאומי (“בין השאר ,במשחק הגמר באליפות
העולם במוסקווה  1962בין ברית-המועצות לסין”) .עד למלחמת יום
הכיפורים שימש גם בתפקידים קרביים בצה”ל ,והגיע לדרגת סגן
אלוף במסגרת שירות המילואים שלו.
הקשר הראשוני עם הוועד האולימפי נוצר למעשה כבר בשנת ,1952
בעת שלמד בבית המדרש שהחל את דרכו במחנה יונה בתל-אביב.
באותה שנה התכוננה משלחת ישראלית ,לראשונה בתולדותיה,
ליציאה למשחקים האולימפיים שהתקיימו בהלסינקי ,פינלנד .חיים
ויין ,מנהלו של בית המדרש באותם ימים ,ששימש גם כמנהל טכני
של המשלחת ,מינה את אורי לעוזרו לקראת היציאה למשחקים.
כאמור ,זו הייתה תחילתו של ה”קשר האולימפי” 30 .שנה מאוחר
יותר שר החינוך דאז ,זבולון המר ,השאיל את אורי ממשרד החינוך
לוועד האולימפי לשנה אחת בלבד ,שהתארכה ל 13...שנים ,עד אחרי
משחקי ברצלונה  .92בשנים אלו שימש כמנכ”ל הוועד האולימפי,
ובמסגרת תפקידו זה עיצב וגיבש את מבנה הוועד ויצק תכנים
חדשים לתפקיד המנכ”ל.

“היינו כחולמים”
ע ַמדְתָ בראש משלחת ישראל למשחקי לוס-אנג’לס  ,84סיאול 88
וברצלונה  .92מה זה אומר להיות ה”שף דה מיסיון” של המשלחת?
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רי אפק
מי שמזוהה אולי יותר מכל אדם אחר עם הספורט הישראלי בכלל ועם ענף
הכדורעף בפרט הוא אורי אפק ,שחוגג השנה  84שנים .אבל הגיל לא
עושה עליו שום רושם .להיפך“ .אני מעורב היום בספורט עד מעל לראשי,
יותר מאי-פעם” ,הוא אומר בגאווה.
אז בין תפקידיו הרבים בספורט ,שאותם הוא ממשיך למלא גם היום
ללא לאות ,בין מגוון אירועי הספורט שהוא מקפיד להיות נוכח בהם,
בין השחייה היומית שלו בים שאותה הוא לא מחמיץ אף יום מימות השנה
ולקראת משחקי ריו הקרבים ,תפסנו אותו לשיחה קצרה על חוויותיו כראש
המשלחת הישראלית בשלושה משחקים אולימפיים והראשון שזכה להוביל
את ישראל לזכייה היסטורית במדליה אולימפית  -בברצלונה .1992
בדרך הוא גם ַמפנה מבט קצר לעבר הספורט הישראלי בכלל.
“זה תפקיד הרבה יותר קשה מאשר להיות מג”ד בקו בזמן מלחמה.
אי אפשר לתאר את זה בכלל .קודם כול אחריות ענקית ובפועל -
הכנות אין-סופיות ,רישומים ,טיפול בספורטאים שלנו ,נוכחות
באימונים ובכל התחרויות שבהן השתתפו (לעתים  5-4בו-זמנית),

אין-ספור פגישות וטקסים רשמיים ולא רשמיים ,טיפול באנשי
התקשורת סביב המשלחת ועוד ועוד”.
את החוויה שעבר בברצלונה  ,92חוויה שלא דומה לשום דבר אחר
בספורט ,הוא מתקשה לתאר גם היום 24 ,שנים אחרֵי.
באדיבות יוסי רוט והארכיון של מכון וינגייט

יעל ארד ואורן סמדג’ה חוגגים זכייה היסטורית במדליה אולימפית במשחקי ברצלונה 1992
יולי 2016
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“האמת? לא האמנתי שישראל תזכה במדליה אולימפית .זה באמת
היה הרגע הספורטיבי הגדול ביותר בחיי .ארבעים שנה אני בעסק
 מהלסינקי  ,52וארבעים שנה אני מצפה למדליה אולימפית .איןספק .זה היה חלום שהתגשם ,ועוד בקדנציה שלי! לא ידענו את
נפשנו .יעל ארד מזכירה לי עד היום את ההליכה שלנו לים יומיים
אחרי זכייתה ההיסטורית במדליית כסף ויום אחרי מדליית הארד של
אורן סמדג’ה .רצינו להירגע קצת אחרי ההיסטריה .אבל איפה ,לא
ידענו מה לעשות עם עצמנו מרוב התרגשות .היינו כחולמים.“ ...
“והיה כאן גם כבוד עצום” ,הוא מוסיף“ .להיות שייך למדינה שזכתה
במדליה אולימפית זה ליגה אחרת ,זה יחס אחר .אני זוכר שמיד
אחרי שיעל זכתה ,ואני כולי דמעות ,ניגש אליי ז’ק רוג ,אז השף דה
מיסיון של בלגיה ולימים יו”ר הוועד האולימפי הבין-לאומי ,וחיבק אותי
כאות לאחוות המדינות הקטנות שהצליחו לזכות במדליה אולימפית.
מאז ועד היום אנחנו ידידי נפש”.

אחרי שסיימת המשכת לנסוע למשחקים כצופה?
“לא .באחד העיתונים נכתב שמגיע לי פרס ישראל .מציעים לי
כרטיס נסיעה ,ולא פעם אחת ,ואני מסרב .טוב ,מה יש לי לעשות
שם בדיוק? סיימתי את תפקידי וזהו .אבל כיוון שאני חולה ספורט,
אני רואה על מרקע הטלוויזיה חמישה-שישה ענפים בו-זמנית .לא
פעם יצא לי לדווח לגילי לוסטיג (אז ראש היחידה לספורט הישגי)
בטלפון מה קורה עם המשלחת הישראלית במשחקים .הוא הרי יכול
להיות רק באתר אחד בו-זמנית.”...
אתה חושב שיש הבדל מהותי בין התפקיד היום לבין זה שמילאת
בעבר?
“קודם כול ,אני גאה שגילי ,המנכ”ל הנוכחי של הוועד האולימפי ,ודני
אורן ,ראש היחידה לספורט הישגי ,היו חניכים שלי 10 .שנים אימנתי
אותם בכדורעף בכפר סבא .גילי ממשיך בדיוק בדרכי  -בנאמנות
לתפקיד ,בפתיחות ,ביחסים בין-אישיים מעולים ועוד .ככלל,
התפקידים ותחומי האחריות דומים מאוד למה שהיה בזמני ,ועם
זאת ,הכנת ספורטאי המשלחת השתפרה ,והמשאבים המוקצים
להכנות האולימפיות גדולים יותר משמעותית”.

יש מקרים יוצאי דופן שזכורים לך במיוחד?
“אנקדוטות לא חסרו ,אבל אי אפשר לחשוף אותן בגלל צנעת
הפרט .אני זוכר במיוחד את מקרה רויטל שרון ,המתעמלת שלנו
במשחקי סיאול  .1988היא הייתה אמורה להתחרות ביום הכיפורים,
ולכן סוכם מראש שיאפשרו לה להתחרות בערב .למרות זאת גילינו
באותו בוקר ,על לוח המודעות ,שהיא נפסלה כי לא הופיעה לתחרות
המוקדמות .כעסנו מאוד .והנה ,במוצאי יום הכיפורים ,בהפתעה
מוחלטת ,ראינו את רויטל צועדת עם ...המשלחת ההונגרית .הם
הסכימו לצרף אותה במקום הספורטאית החמישית שלהם .ובסופו
של דבר היא גם הצליחה בתחרות.”...

יקיר הספורט
החותם שאורי הטביע במהלך השנים על הספורט בישראל מתבטא
לא רק בתפקידיו בוועד האולימפי אלא גם במגוון רחב של תפקידים
נוספים :אם כמפקח על החינוך הגופני ,כסמנכ”ל רשות הספורט,
במוסדות אקדמיים כמו המכללה האקדמית בוינגייט (יו”ר מועצת
המנהלים) ואוניברסיטת ת”א (יו”ר מועצת המנהלים של מרכז
הספורט) וחבר בוועדות רבות שהחלטותיהן השפיעו רבות על דרכו
של הספורט הישראלי בעשורים האחרונים .גם היום ,כגימלאי,
הוא ממשיך להיות בעל תפקיד בוועדות שונות (יו”ר ועדת ביקורת
בענף ההתעמלות ,בוועדת מנדטים בקיאקים ,בשייט ,חבר הנהלה
ב”ספיישל אולימפיקס” ועוד)“ .אני גאה במיוחד במעורבות שלי
במפעל שנקרא ‘מפעלות חינוך וחברה’ .זוהי מסגרת חינוכית-
ספורטיבית ,שבה זוכים כ 35,000-בני נוער מכל הארץ ,חציים
מהמגזר הערבי ,לפעילויות חינוכיות ולתגבור בספורט  -הבנים
בכדורגל והבנות בכדורשת .ביניהם ישנם גם כ 80-מרכזים הכוללים
 3000ילדים בעלי צרכים מיוחדים ואף צעירים מירדן ומהרשות

למה לא המשכת במשחקים הבאים ,באטלנטה ?96
“כשיעל זכתה הייתי בן  .60היום אני בן  84והחיים עוד לא התחילו.
אחרי הזכייה במדליה הודעתי שבזה סיימתי את תפקידי בוועד
האולימפי .באתי על סיפוקי .בכל תפקיד שעשיתי ידעתי לתלות את
הנעליים בזמן ,לסיים לפני שמישהו יזרוק אותי”.
לשאלתי אם הוא מתגעגע לתפקיד הזה השיב“ :למדתי לא
להתגעגע .וחוץ מזה ,בניגוד לכל אחד אחר ,אני נשארתי בן בית .אני
יום יום כמעט בוועד האולימפי ויום יום במכללה .בדרך כלל אנשים
שמסיימים מתנתקים לגמרי מתפקידיהם הקודמים .אצלי  -גם
נפשית ,וגם פיזית  -אין דבר כזה להיפרד ממקום שהייתי בו”.

באדיבות אורי אפק ,ארכיון יואש אלרואי
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מתוך הספר "בתנועה מתמדת ,מיכה שמבן  -דרכו ופועלו"

שנת  .1957חלק מהדור הראשון של מאמנים ומדריכים בראשית ימיה
של המדרשה למורים לחינוך גופני במכון וינגייט .עומדים משמאל לימין:
אברהם גרין ,יוסף בר-נון ,יריב אורן ,אליעזר מאיו ,וולץ (תדיר) ואיש
מינהל של משרד החינוך .כורעים משמאל לימין :אורי אפק ,עמנואל
ברדן ,יענק’לה אמיתי ,מיכאל פביאן ויוסי דור.

נבחרת הנשים בכדורעף  .1956עומדים משמאל לימין :המאמן אורי
אפק ,רחל בן שלום ,רות רחמן ,תלמה כהנא ,שולמית פרנקל ,זיוה ירקוני,
נורית אורחן ,נורית גת .למטה משמאל :דליה נכט ,דליה אפק ,יעל לוי.

הפלסטינית” .והוא מוסיף“ :תפקיד נוסף בהתנדבות שאני גאה בו
מאוד הוא קורס “מנהלי ספורט ייחודי” שאני מעביר באוניברסיטת
ת”א כבר  13שנה .בוגרי הקורסים לאורך השנים נמנים עם צמרת
הספורט הישראלי בעבר ובהווה .בנובמבר הקרוב יתחיל הקורס מס’
 ,14ובכוונתי להגיע למצב שבו אוכל לומר שבגיל  85העברתי את
הקורס הזה בשליטה מלאה ,בראש בהיר ובדעה צלולה”.
התואר “יקיר העיר תל-אביב”  ,2016שהוענק לאורי לפני שבועות
אחדים ,היה האחרון בסדרה ארוכה של עיטורים ,מדליות ואותות
שזכה בהם בדרכו הארוכה בספורט ,ואף נבחר להימנות עם
הספורטאים המונצחים ב”יד לאיש הספורט היהודי” במכון וינגייט.
על מדליית פייר דה קוברטן הוא גאה במיוחד“ :המדליה הזאת יקרה
לי מאוד .קיבלתי אותה מז’ק רוג בשנת  2007על תרומתי לתנועה
האולימפית .רוג אמר לי אז שמי שיודע לבכות בניצחונות ולא רק
בהפסדים מגיעה לו המדליה הזו .הוא זכר שפרצתי בבכי כשיעל
זכתה בכסף.”...
ניסיונו הרב בתחומים שונים של הספורט ואהבתו למילה הכתובה
מצאו את ביטוים ב 28-ספרים שפרסם במהלך השנים במגוון נושאי
ספורט וחברה " -משחק ואימון כדורעף"" ,המשחקים האולימפיים",
"מבנה הספורט בישראל"" ,רצח הי”א במשחקי מינכן"“ ,על מפעלות
חינוך וחברה בתחום הכדורגל” ועוד ועוד.

מבט על

וכיוון שמשחקי ריו בפתח ,אתה חושב שיש סיכוי למדליה?
“קשה מאוד לנבא .יש כמה ספורטאים עם סיכוי גדול יותר למדליה,
אבל זה תלוי בגורמים שונים .חשוב להדגיש שהמדליה אינה חזות
הכול .הצלחה של ספורטאי נמדדת גם בעלייה לגמר ובשבירת שיא
אישי”.
לסיום ,מיהו בעיניך גדול הספורטאים שקם למדינת ישראל?
"ללא ספק  -אסתר רוט-שחמורוב".
באדיבות אוסף התצלומים הלאומי ,יעקב סער

היחס המיוחד לכל ספורטאי ישראלי באשר הוא והקשר האמיץ
שפיתח עם רבים הם מאפיינים בולטים אצל אורי ,שעוברים כחוט
השני לכל אורך הדרך .אין ספורטאי  -בעבר ובהווה ,שהוא אינו מכיר
מקרוב ולא ראה אותו בפעולה ,ואין אירוע ספורטיבי שהוא מחמיץ.
בכל תחרות ,קטנה כגדולה ,הוא שם ,ביציע ,עם רעייתו דליה ,מוחאים
כף ומעודדים בכל מקום ובכל זמן.
אז  60שנה אחרי שהחל את דרכו בספורט 24 ,שנים אחרי שסיים את
תפקידו בוועד האולימפי ,ובהיותו מעורב בספורט ההישגי עד היום
 חשבנו שיש מקום לשמוע את דעתו על מצב הספורט הישראליבימים אלה .ויש לו כמה תובנות מעוררות מחשבה.

כלומר?
“כלומר ,ישנם שלושה דברים שבגללם הספורט חלש במדינה.1 :
האיתור .ושכבר מצאת בבית-ספר איזה ילד מוכשר אתה אמו ּר
לשלוח אותו למועדון ,אבל המועדונים הם החוליה החלשה ביותר
בספורט .2 .המאמנים .רשמית ,אין במדינת ישראל מקצוע כזה
שנקרא ‘מאמן’ ,ואף אחד לא קם כדי לשנות את המצב הזה.3 .
מתקנים .נושא עגום מאוד אצלנו ,ממש בשפל המדרגה”.
והוא מוסיף“ :קחי את כל שרי הספורט שהיו לנו עד כה .כולם אנשים
נהדרים ,אבל מישהו מהם צמח מהספורט? מישהו מהם הולך
לראות ספורט בזמנו החופשי? יותר מזה .ואני הולך להגיד לך את
הדבר הכי נורא :אני צופה בהרבה מאוד תחרויות ,בכל הענפים .אני
לא זוכר שפגשתי בהן מורים לחינוך גופני ,מפקחים לחינוך גופני,
בעלי תפקידים בספורט .ויש עוד משהו .בספורט יש הצנחות .האם
יושבי הראש של איגודים צמחו בענף שהם עומדים בראשו? האם
הם מבינים מהו ספורט? ולאחר פרישה של בעל תפקיד בספורט
 האם ממהרים לאייש את התפקיד? אנחנו יודעים שהרבה מאודתפקידים נותרים מיותמים ,כי זה פשוט לא חשוב”.

לאורך השנים אתה רואה התקדמות בספורט ההישגי אצלנו?
“תראי .מצד אחד ,אני נזהר מלבקר בחריפות את כל המעורבים
בספורט הישראלי ,כי רובם הם חברים אישיים שלי .אני גם יכול לומר
שיש התקדמות יפה בכמה ענפים כמו התעמלות אמנותית ,שייט
וג’ודו ,גם משום שזכינו למאמנים ולבעלי תפקידים יוצאים מן הכלל”.
לעומת זאת ,אנחנו בדרך כלל לא מצליחים לטפס לשלבים
מתקדמים בענפי הכדור למשל.
“נכון .קרה לנו משהו די ‘קשה’ .במשחקים האולימפיים ,למשל ,הכול
הולך היום לפי יבשות .אנחנו ,בעוונותינו ,הצטרפנו ליבשת אירופה
וקפצנו משמחה .כשהתפרקה ברית-המועצות אמרנו ‘נהדר’! .אבל
ההתפרקות הזאת ,כמו שקרה במדינות נוספות באירופה ,גרמה לכך
שההשתתפות בענפי הכדור במשחקים הולכת ונעשית קשה יותר
ויותר”.
ואיך מסבירים שמדינות עם מספר תושבים דומה לשלנו ,ואפילו
קטן יותר ,מצליחות בדרך כלל הרבה יותר מאתנו בספורט?
“אפשר גם לשאול למה הודו ,על מיליארד וחצי תושביה ,לא מצליחה
להביא מדליות .אין שום קשר למספר התושבים .במדינת ישראל
ספורט הוא דבר מאוד מאוד לא חשוב .נקודה .מבלי לבקר מישהו
באופן אישי  -תסתכלי על היחס לספורט ועל המשאבים המופנים
אליו”.
יולי 2016
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יסודות המשחק ההוגן ומימו
במשחקי
ספורט וחינוך

הילה דוידוב
 ;M.B.Aמנהלת פרויקט "אולימפיזם",
הוועד האולימפי בישראל
hillad@wingate.org.il

פרופ' רוני לידור

מרצה וחוקר ,המכללה האקדמית בוינגייט
lidor@wincol.ac.il

* למתעניינים ביסודות של המשחק ההוגן
מומלץ לקרוא על היוזמות החינוכיות
הרבות והמגוונות של הוועד הבי"ל
למשחק הוגן באתר הבית שלו:
www.fairplayinternational.org
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ריו הקרובים ,כמו בכל משחקים
אולימפיים הנערכים אחת לארבע
שנים ,יעמדו תחרויות הספורט בענפים האישיים והקבוצתיים
במרכז ההתעניינות הציבורית וירתקו צופים רבים בכל רחבי העולם.
ספורטאים בעשרות ענפי ספורט יתחרו ביניהם במטרה לזכות
במדליה אולימפית .תקוות המארגנים והצופים היא שהתחרות בין
הספורטאים תהיה אכן מאתגרת ,מתוחה וקשה ,אך מעל הכול -
הגונה.
מארגני התחרויות מנסים לקדם גם רעיונות של הגינות בספורט  -על
המגרש ומחוצה לו .כדי להבליט ערכים של משחק הוגן ()fair play
בספורט ייערך במהלך משחקי ריו אירוע מיוחד ,שיציין דפוסים של
התנהגות הגונה בספורט שהדגימו ספורטאים מכל רחבי העולם
בתחרויות ספורט שקדמו למשחקים .באירוע יחולקו פרסים להגינות
בספורט (.)RIO2016 Fair Play Awards
במסמך שהפיצו הוועד הבין-לאומי למשחק הוגן (The
 )CIFP - International Fair Play Committeeוהוועד האולימפי
הבין-לאומי לקראת האירוע הסביר נשיאו תומאס באך ,ש"לספורט
יש הכוח הייחודי לקבץ אנשים יחד מתרבויות ומרקעים שונים.
הספורט מלמד אותנו ליישם ערכים של כבוד לזולת ומשחק הוגן בכל
מה שאנו עושים .זו הסיבה שהוועד האולימפי הבין-לאומי מקדם בלב
שלם יוזמה זו (אירוע המבליט ערכים של משחק הוגן) ,המפיצה את
הערכים האולימפיים בכל העולם" .לקראת האירוע אפשרו מארגניו,

שו במשחקי ריו 2016
"כדי להיות אלוף צריך הרבה יותר מאשר לחצות את הקו ראשון .אלוף הוא
הרבה יותר ממנצח .הוא זה שמכבד את הכללים ,אינו משתמש בחומרים
אסורים ומתחרה ברוח המשחק ההוגן" (ז'אק רוג ,נשיא הוועד האולימפי
הבין-לאומי לשעבר) .כמו במשחקים קודמים ,גם בריו יוקדש אירוע מיוחד
שיעלה על נס את חשיבותו של המשחק ההוגן ושבו יוענקו פרסי הגינות
בספורט לספורטאים מצטיינים בתחום זה ,לראשונה  -על-פי בחירתם
של אזרחים מכל רחבי העולם.
בפעם הראשונה ,לציבור הרחב להציע שמות של מועמדים לקבלת
פרס ההגינות .בצעד זה הפכו המארגנים את האירוע לפופולרי יותר,
חובק עולם ,המאפשר לקהילת אנשים גדולה במיוחד להיות מעורבת
בבחירה של ספורטאים הגונים.
הוועד הבי"ל למשחק הוגן עושה מאמצים רבים להפיץ בקרב הציבור
הרחב מידע הקשור במשחק הוגן .במאמר זה נציג כמה מהחומרים,

הרעיונות והאמרות ,שפורסמו על-ידי הוועד במטרה לקדם את
רעיון המשחק ההוגן לא רק בקרב ספורטאים אלא גם בקרב אלו
הצופים בהם .ליקטנו חומרים שונים ,התומכים במימוש הרעיון של
משחק הוגן ,כאמור ,לא רק במסגרות ספורט אלא אף במסגרות
אחרות שבהן פועלים יחידים וקבוצות .אירוע המשחק ההוגן שייערך
במשחקי ריו  2016מבטא כמה מהרעיונות המוצגים במאמר זה*.

מתוך האתר CIFP

מתוך האתר CIFP
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פייר דה-קוברטן
ומשחק הוגן

בעידן שבו "הניצחון הוא מעל
לכול" לא רק בקרב ספורטאי
עילית אלא גם בקרב ספורטאים
בתחילת דרכם ,יש לנסות
ולהגן יותר מתמיד על הערכים
הפנימיים של הספורט :כבוד
לעצמי ולאחרים ,סולידריות
ומשחק הוגן

הברון פייר דה קוברטן ,שהקדיש את
חייו לחינוך ,להיסטוריה ולסוציולוגיה
וחידש את המשחקים האולימפיים
בעת החדשה ,ייסד את הוועד האולימפי
הבין-לאומי בשנת  1894במטרה
לתרום לבניית עולם טוב יותר על-ידי
חינוך בני נוער באמצעות ספורט .הוא
אמר" :כאשר החייתי את המשחקים
האולימפיים לא הסתכלתי בקרבתי אלא
למרחק .רציתי להחזיר לעולם של היום,
באופן בר קיימא ,מוסד עתיק ,שעיקריו
חוזרים להיות רלוונטיים שוב ."...
דה קוברטן היה מודאג מהעדר
התפתחות גופנית של אזרחי המדינה ,ובכוונתו היה להשתמש
במשחקים האולימפיים כמקור השראה שאליו הוסיף את הערכים
החינוכיים של הספורט במאה ה ,19-כפי שהיה מתורגל בבתי-הספר
שביקר בהם והעריץ אותם .הוא האמין שפעילות ספורט תסייע
במאבק בניוון הפיזי והמוסרי" .אין שני חלקים לאדם  -גוף ונפש; יש
שלושה  -גוף ,נפש ואופי .האופי לא נוצר על-ידי המוח אלא בעיקר
על-ידי הגוף .האנשים בעת הישנה ידעו זאת ,ואנחנו לומדים זאת
בכאב מחדש".
דה קוברטן הדגיש שספורט הוא שפה אוניברסאלית וגם זרז
אוניברסאלי להרמוניה .ספורט מסוגל לאחד בין אנשים וללמדם
ערכים כמו כבוד הדדי ,סולידריות ,סובלנות והגינות .למשנתו הייתה
השפעה עצומה על סלילת הדרך להתפתחות היסודות של משחק
הוגן.

משחק הוגן מהו?

משחק הוגן הוא מושג מורכב שמגלם
בתוכו כמה ערכי יסוד שאינם ייחודיים
רק לספורט אלא רלוונטיים לחיי היום-
יום  -תחרות הוגנת ,כָּבוד (כיבוד כללים
כתובים ולא כתובים) ,ידידות ,רוח צוות,
שוויוֹן (תחרות בתנאים שווים) ,ספורט
ללא סימום ,יושרה ,סולידריות ,סובלנות,
אכפתיות (התחשבות גם ביריב) ,מצוינות
ושמחה .לגבי הערך האחרון אמר פייר
דה קוברטן" :הדבר החשוב ביותר בחיים
הוא לא הניצחון אלא המאבק .הדבר
החיוני הוא לא לזכות אלא להילחם
היטב" .תחרות עשויה להיות חזקה,
אבל צריך תמיד להסתכל על השמחה
בעת העיסוק בספורט .אין לשכוח את
המשחק אפילו בשיאו של המאבק.

כיצד תורמים ערכי היסוד של משחק הוגן
לעולם טוב יותר?
בכל פעם שאנו מתנהלים ברוח המשחק ההוגן אנו תורמים לבניית
עולם שליו וטוב יותר .ללא הגינות ואמינות ,הסדר הקיים של החברה
שלנו יהיה נתון בסכנה .אם לא נשחק לפי הכללים נהרוס את רוח
המשחק ,ולמעשה ,לא נוכל לשחק כלל.
משחק הוגן מהווה חלק חיוני ומרכזי של מעורבות מוצלחת ,קידום
ופיתוח בשני התחומים  -הספורט והחיים ,ויכול ללמד אנשים
סובלנות וכבוד לזולת .משחק הוגן מאפשר שילוב חברתי ויצירת

ספורטאים זוכי פרס ההגינות של הוועד האולימפי הבין-לאומי*
כריסטינה פבלוּ ()Christina Pavlou
בשנת  2012השתתפה קריסטינה פבל ,חותרת קיאקים בת 15
שייצגה מועדון חתירה בלימסול ,באליפות קפריסין בקיאקים-
ספרינט .במסגרת האליפות זכה הצוות שלה במקום הראשון
בתחרות למרחק  200מ' .להפתעת כולם ,ניגשה קריסטינה בתום
התחרות למארגניה ודיווחה להם שהצוות שלה הגיע למעשה
למקום השני בתחרות ולא חצה ראשון את קו הגמר ,כפי שנקבע
קודם לכן .דיווח זה העניק לצוות המתחרה את המקום הראשון
ודירג את הצוות של קריסטינה רק במקום השני ,אך זיכה אותה
בפרס המשחק ההוגן לשנת .2012

היה בחיים ,בוודאי היה זוכה במקצה זה" ,אמר בריאיון ,והוסיף,
"זה הדבר הפעוט ביותר שאני יכול לעשות כדי לכבד את זכרו".
על מעשה זה זכה גיורטה בפרס המשחק ההוגן.

דניאל גיורטה ()Daniel Gyurta
במשחקים האולימפיים בלונדון זכה השחיין ההונגרי ,דניאל
גיורטה ,במדליית זהב במשחה למרחק  200מ' בסגנון חזה.
במשחה זה אף קבע שיא עולם חדש .שיאן העולם הקודם,
השחיין הנורווגי אלכסנדר דל אואן (,)Alexandre Dale Oen
נפטר מהתקף לב זמן קצר לפני משחקי לונדון .בריאיון שהעניק
לתקשורת בתום המשחה אמר גיורטה שהוא ידאג לשכפל את
המדליה שבה זכה וישלח אותה למשפחתו של דל אואן" .אם הוא
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דניאל גיורטה
* מתוךhttp://www.fairplayinternational.org/heroes-and-legends :

מתוךWikimedia commons :

תחושה של עבודת צוות .משחק הוגן בספורט
ומניצחון .ההמחשה הטובה ביותר עשויה להיות
מעניק תקווה ,גאווה וזהות ,והוא מסוגל לאחד בין
התנהגות אנושית (ולא אנוכית) של ספורטאים,
לאומים שונים ,עמדות פוליטיות ,דתות ותרבויות
שאינה מבוססת רק על עקרונות וחוקים .תחרות
שונות ,שלעתים קרובות אינם מאוחדים .להלן
הוגנת ,כבוד ,חוסר אנוכיות ודאגה ומסירות לזולת
כמה ציטוטים בנושא המשחק ההוגן:
וקידום ערכים טובים ,הנצפים הן במצב של
"כדי להיות אלוף צריך הרבה יותר מאשר
תחרות והן בחיי היום-יום .בספורט עלינו לראות
לחצות את הקו ראשון .אלוף הוא הרבה
את היריב כפי שאנו רואים את עצמנו  -לא כאויב
יותר ממנצח .הוא זה שמכבד את הכללים,
אלא כשותף שאליו אנחנו מתייחסים בכבוד לשם
אינו משתמש בחומרים אסורים ומתחרה
השגת המטרה המשותפת שלנו.
ברוח המשחק ההוגן" .ז'אק רוג ,נשיא הוועד
מיסוד חברה הוגנת הדוגלת בהקשבה הדדית
האולימפי הבין-לאומי לשעבר
ותכליתית ,יחד עם ריסון עצמי ,מחייבים בעיקר
"הרעיון של משחק הוגן הוא מושג אוניברסאלי
רעיונות אתיים משותפים .קידום רעיונות ואחריות
הקיים בבסיסו של כל ספורט ...יש כאן מעין
הם הכרחיים לשיתוף פעולה בין אנשים ,וניתן
הסכם לא כתוב בין כל המעורבים בספורט,
לחזקו באמצעות מעורבות של ההורים ,המורים
הברון פייר דה קוברטן ,מחדש
בנוגע לערכים ולשיעורים שאנחנו רוצים
והתקשורת .קהילה כזו יכולה להתקיים כשצדק
המשחקים האולימפיים בעת
שספורט ילמד את כולנו .משחק הוגן מתקשר
ושיתוף פעולה יובטחו בכל מקום על-ידי משחק
החדשה" .הדבר החשוב ביותר
גם לקבלת החלטות" .המרכז הקנדי לאתיקה
הוגן .זו בעצם ההבנה של הרעיון שרוח הספורט
בחיים הוא לא הניצחון אלא
בספורט
והאולימפיזם עשויים לעזור.
המאבק .הדבר החיוני הוא לא
"משחק הוגן משלב את המושגים של ידידות,
מומלץ למאמנים ולמדריכים בספורט ,העובדים
לזכות אלא להילחם היטב"
כבוד לזולת ומשחק ברוח הנכונה .משחק הוגן
עם ספורטאים צעירים ,להסב את תשומת-לבם
מוגדר לא רק כצורת התנהגות אלא כדרך
של האחרונים לקיום אירועים כמו אירוע המשחק
חשיבה" .קוד האתיקה של הספורט ,המועצה האירופית.
ההוגן שייערך במשחקי ריו  .2016בעידן שבו "הניצחון הוא מעל
לכול" לא רק בקרב ספורטאי עילית עתירי תהילה אלא גם בקרב
ספורטאים צעירים בתחילת דרכם ,יש לנסות ולהגן יותר מתמיד על
הערכים הפנימיים של הספורט :כבוד לעצמי ולאחרים ,סולידריות
ספורט הוא חלק בלתי נפרד של דו-קיום חברתי .הוא מהווה בבואה
ומשחק הוגן .באמצעות הספורט וערכים כמו כבוד ,ידידות ,רוח צוות,
נאמנה למושגים כמו שוויון ,יושר והתנהגות הוגנת לא רק בזמן
תחרות הוגנת ,ספורט ללא סימום ,כיבוד כללים כתובים ולא-כתובים,
משחקים ותחרויות אלא גם בחיי היום-יום .באמצעות הספורט
עבודת צוות ,שוויון ,יושר ,סולידריות ,סובלנות ,אחריות והנאה  -כל מי
הקהילה מתַרגלת מערכת של חוקים הקשורים ישירות לעקרון
שמעורבים בספורט יכולים לתרום לתרבות ספורט הוגנת ושוחרת
השוויון והתלות ההדדיים .עקרון השוויון חשוב הרבה יותר מהצלחה
שלום.

חברה הוגנת

מתוךBritish Football School :
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ישראל – לראשונה במשחקי
כאלף
משחקי החורף האולימפיים לנוער

יניב אשכנזי
ראש המשלחת; מנהל
המחלקה לנוער ,היחידה
לספורט הישגי
yaniva@wingate.org.il

ומאה ספורטאים צעירים מ 71-מדינות,
בקבוצת הגיל  ,18-14נטלו חלק במשחקי
הנוער האולימפיים של החורף ( ,)YOG 2016שהתקיימו בין ה12-
ל 21-בפברואר בעיר לילהאמר ,נורווגיה ,ובסביבתה (בערים האמר,
גז’וביק ואוייר) .המשחקים נערכו בפעם השנייה בלבד (לראשונה
הם התקיימו באוסטריה ב .)2012-מרבית האירועים  71 -במספר,
התקיימו במתקנים שהוכנו לפני שני עשורים ,לקראת משחקי החורף
העולמיים בלילהאמר  .1994הפעם נבנו שני כפרים אולימפיים :האחד
בלילהאמר ,שם נבנה מרכז חינוכי-ספורטיבי ואף מגורים שישמשו
לאחר מכן למגורי סטודנטים .בכפר השני ,שהוקם בעיר האמר ,נבנה
מלון (רגיל) שהותאם לצורכי המשחקים.
תכנית המשחקים הייתה זהה לזו של משחקי החורף לבוגרים.
מקצועות הספורט השונים חולקו על-פני הערים ,כדלהלן :בלילהאמר
 Cross Country Skiing, Biathlon, Nordic Combine,Bobsleigh, Skeleton, Luge, Freestyle Skiing, Half-pipe
 .Snowboarding, Ice Hockey, Curling, Ski Jumpingבהאמר -
 Speed Skatingו ;Figure Skating-באוייר Alpine Ski, Slopestyle -
 .Snowboardingבגז’ובייק .Short track speed Skating -
את המשלחות ליוו כ 3500-מתנדבים  -צעירים ומבוגרים כאחד,
שסייעו בהפקת האירוע המרשים הזה .הם היו מסבירי פנים וסייעו
ככל שיכלו .אין ספק שהם אומנו כהלכה והגיעו מוכנים למשחקים.

ארגון
ארגון המשחקים היה יוצא מן הכלל .כל אירועי הספורט התקיימו
על-פי לוחות זמנים שנקבעו מראש ,וגם השינויים בהם [שהושפעו
ממזג האוויר (רוחות ,סופות שלגים)] בוצעו די זמן מראש כדי
שהספורטאים וצוותם יספיקו להתארגן כהלכה .בהיבט החינוכי,
נעשו מאמצים רבים לחבר את המשלחות לעקרון ה”אולימפיזם”
באמצעות הפעלות העשרה שונות.
נושא התחבורה פעל בצורה מופתית .הספורטאים והצוותים
המקצועיים שונעו באוטובוסים מיוחדים ובתדירות גבוהה מאוד,
עובדה שתרמה רבות לשטף המהיר ולהתנהלות החלקה של
המשחקים .חברי המשלחות השונות יכלו להשתמש באוטובוסים
ציבוריים ללא עלות כספית .בין הכפרים האולימפיים ובין הערים
השונות שבהם התקיימו המשחקים ניתן היה להתנייד גם ברכבות,
שאף הן יצאו בתדירות גבוהה במהלך היממה.
התלונה היחידה של המשלחות הייתה בנוגע למגורים (בלילהאמר),
שהיו בדרך כלל צפופים מדי וצנועים.

פעילויות העשרה
התמונות באדיבות
הוועד האולימפי הישראלי.
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ספורט הישגי

הוועדה המארגנת ,בשיתוף הוועד האולימפי הבין-לאומי ,שקדה על
הכנת פעילויות חינוכיות רבות גם כדי למלא את זמנם של הספורטאים.
הפעילויות כללו העשרה חינוכית-ספורטיבית לספורטאים ולמאמנים,
קידום נושא ה”אולימפיזם” ,סדנאות להכנת אוכל בריא לספורטאים,
דוכנים והפעלות של נותני החסות של המשחקים ,ביתנים להתנסויות

החורף האולימפיים לנוער
שני ספורטאים ייצגו את ישראל במשחקי החורף האולימפיים לנוער
שנערכו בפברואר האחרון  -מארק גורודניצקי בן ה14-
שהתחרה בהחלקה אמנותית על הקרח ,ואיתמר בירן בן ה18-
שהשתתף בסקי אלפיני .בכך חנכו השניים הופעה ראשונה
של משלחת ישראלית במשחקים אלו.

באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

טכנולוגיות-ספורטיביות ,מפגשים עם ספורטאים המהווים מודלים
לחיקוי (מענפי הספורט שהיוו חלק מהמשחקים) ,פעילויות הסברה
לגבי איסור השימוש בחומרים אסורים ,סיורים במוזיאון האולימפי
ועוד .כמו כן ,אורגנו סמינרים מקצועיים ואקדמיים למאמנים ,לאנשי
צוות ואף לספורטאים.

בהמשך ,בטבלת סיכום) .בעקבות תוצאותיו במשחקים הוא השיג
את הניקוד המינימלי המקנה לו את הזכות להופיע באליפות העולם
לנוער ,שהתקיימה בהונגריה בחודש מרץ.

מיתוג המשחקים
הוועדה המארגנת עשתה עבודה טובה מאוד בכל הנושא של מיתוג
המשחקים .בלילהאמר קל היה להבחין שהם במקום שהמשחקים
מתקיימים בעיר .באנרים מכל עבר ,דגלים ,פעילויות חינוכיות לקהל
הקשורות במשחקים ועוד .בכל מקום בעיר ניתן היה להבחין בסמל
התחרות  -בעל חיים המשדר שלווה ,פתיחות וספורטיביות .בכל פינה
הוצגה הסיסמה “ ,”Go Beyond, Create Tomorrowששיקפה
את האג’נדה שלפיה העולם שייך לצעירים ,והם אלו שצריכים להוביל
את המחר .ואכן ,האווירה הכללית הייתה שהעולם שייך לצעירים,
ועלינו לשמור עליו .דגש רב הושם על הכבוד לאח ֵר ,לכיבוד התרבויות
ולשונות ביניהן .בכל תקופת המשחקים ,המסר שהועבר היה שעלינו
לייצר סביבה נעימה ,ספורטיבית ותרבותית.

משלחת ישראל :סיכום מקצועי
הייתה זו הפעם הראשונה שמשלחת ישראלית משתתפת
במשחקים אלו .היא כללה שני ספורטאים  -מארק גורודניצקי בן
ה ,14-שהתחרה בהחלקה אמנותית על הקרח ,ואיתמר בירן בן ה,18-
שהשתתף בסקי אלפיני.
החלקה אמנותית על הקרח :מארק גורודניצקי זכה להשתתף
במשחקים בהמלצת ההתאחדות הישראלית להחלקה ,מאחר
שהמחליק דניאל סמוכין השיג את המכסה עבור ישראל באליפות
העולם לנוער שנערכה בשנת  ,2015בסיימו במקום השמיני ,אך
נבצר ממנו להשתתף מאחר שהוא מבוגר מדי (השנתון שנטל חלק
במשחקים הוא  ,2001-1999ודניאל הוא שנתון  .)1998מארק הודרך
על-ידי המאמנת אינגה זוצב והתחרה פעמיים  -בתכנית הקצרה
( )Short Programוהארוכה (( )Free Programתוצאותיו מופיעות
יולי 2016
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סביב המשחקים ,נוסף להיבט המקצועי .ניתן היה להיווכח שהיה
איגום משאבים בין ראש העיר לילהאמר ובין הוועדה המארגנת,
האוניברסיטאות והוועד האולימפי הבין-לאומי .עובדה זו תרמה,
ללא ספק ,להצלחת האירוע .מבחינה מקצועית ,שני הספורטאים
הישראלים עשו כמיטב יכולתם .הם אמנם לא עמדו בצפי המקצועי
שמאמניהם הציבו להם (למעט איתמר בירן ב,)Alpine Combine-
אך עמדו בכבוד בלחץ הרב של המשחקים .שניהם התנהלו בצורה
מקצועית מאוד ,ונראה כי עתידם לפניהם .לדעתי ,ההחלטה
להצטרף למשחקים הייתה נכונה בהחלט .חשוב שדגל ישראל ייראה
גם במשחקי החורף (יחד עם ישראל הופיעו לראשונה שש מדינות
נוספות) .יש לזכור שההחלקה נחשבת כענף מועדף ,ולכן יש לשאוף
לכך שנציגים מטעם המדינה ייטלו חלק במשחקים הבאים שיתקיימו
בלוזאן ,שוויץ ,ב.2020-
המאמנת אינגה זוצב עם המחליק מארק גורודניצקי
טבלה  :2דירוג המדליות עפ”י זכייה במדליות זהב
מדליית מדליית מדליית
דירוג מדינה
סקי אלפיני :איתמר בירן בן ה 18-ייצג את ישראל בסקי אלפיני.
ארד
כסף
זהב
		
בעקבות ניקוד בין-לאומי שהשיג קיבלה ישראל מכסה אחת מהוועדה
0
6
10
ארה"ב
1
המארגנת .הוא אף נבחר לייצג את ישראל מתוך שני ישראלים
3
3
דרום קוריאה 10
2
אפשריים ,וזאת על סמך דרכי הכרעה שקבעה התאחדות הסקי
9
8
7
רוסיה
3
מראש ,באישור הוועד האולימפי .איתמר ,שהודרך על-ידי אלכס
8
7
7
גרמניה
4
ויטנוב ,התחרה במקצועות הבאים( SL :סללום ( SG ;)Slalom -סללום
6
9
4
נורווגיה
5
סופר ענק ( GS ;)Super Giant -סללום ענק ;)Giant Slalom -
4
3
4
שוויץ
6
 - Alpine Combinedשילוב אלפיני (המשלב Super Giant
2
5
3
סין
7
ו( )Slalom-ראה תוצאות בטבלת הסיכום).
1
2
3
קנדה
8
0
2
3
שוודיה
9
אין ספק שהמשחקים אורגנו בצורה מדהימה .נראה כי הוועדה
2
0
3
סלובניה
10
* הטבלה כוללת רק את  10המדינות הראשונות.
המארגנת הביאה בחשבון את כל ההיבטים החינוכיים והחברתיים

משלחת ישראל .מימין :המאמנת אינגה זוצב ,מארק גורודניצקי ,המאמן
אלכס ויטנוב ,איתמר בירן ויניב אשכנזי

טבלה  :1סיכום תוצאות מול הצפי
תחום
ענף

שם הספורטאי

סה"כ
16
16
24
22
19
11
10
6
5
5

מימין :המאמן אלכס ויטנוב ואיתמר בירן

שם המאמן/ת

צפי

הישג

16/10

SP 12/16
FP

		
תוצאה

מארק גורודניצקי אינגה זוצב
החלקה אמנותית סולו בנים
על הקרח 					
סופי 13/16 -
					
Figure Skating
						
			 DNF
אלכסנדר ויטנוב DNF 25/60
איתמר בירן
SL
סקי אלפיני
			
DNF
DNF 25/60
			
GS
Alpine Ski
 1.15.23ד'  4.08 +שנ' מהראשון
32/55 25/55
			
SG
				
FIS points 102.88
					
23/55 25/55
			
Alpine Combine
 6.23 + 1.59.10שנ' מהראשון
				
SL+SG
				
FIS points 118.43
94
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44.48
			
91.30
( 135.78שילוב של תוצאות
התכנית הקצרה והארוכה)

התמונות באדיבות הוועד האולימפי הבין-לאומי

נובמבר 2015
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