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השראה אולימפית
ברכת הצלחה מהמדליסטים האולימפיים הישראליים

הניצחון  הזה  וביום  בחיים  נתון  אחד  ליום  מתנקזת  אולימפיאדה 
מגיע מהחיבור של היכולות הפיזיות, הטכניות והמנטליות.

מדליות לוקחים, לא מקבלים. בהצלחה!

וליצר  קשים  באתגרים  לעמוד  יכול  הוא  אמונה,  מלא  כשהלב 
יצירות גדולות

יעל ארד, מדליית כסף, ג׳ודו, ברצלונה 1992

אורן סמדג׳ה, מדליית ארד, ג׳ודו, ברצלונה 1992

אמונה בדרך וביכולת שלכם תיתן לכם את האפשרות להוציא את 
המקסימום מעצמכם בזמן אמת. תציבו מטרה אמיתית ותנו הכל 

כי אין מחר.

טובה  הכי  התוצאה  את  להשיג  מסוגלים  אתם  נהנים,  כשאתם 
שלכם. שחקו עם קלפים פתוחים עד הסוף וזכו להגיע לתחושת 

גן העדן.

גל פרידמן, מדליית ארד, גלישת רוח, אטלנטה 1996;          
מדליית זהב, גלישת רוח, אתונה 2004

מיכאל קולגנוב, מדליית ארד, קיאק, סידני 2000

הזכירו לעצמכם כל הזמן שאתם נמצאים בדיוק באותה זירה שבה 
ברגע  שונה.  מעט  התפאורה  רק  חייכם,  כל  מתחרים  אתם 
שתתחברו למהות ולא תתנו לרעשי הרקע לבלבל אתכם, תוכלו 

להפיק את המירב מיכולותיכם.

תתחרו כאילו אף אחד לא רואה.

אריק זאבי, מדליית ארד, ג׳ודו, אתונה 2004

שחר צוברי, מדליית ארד, גלישת רוח, בייג׳ינג 2008

5 שנים מתרכזות לרגע אחד חשוב, אבל בסופו של דבר זו אותה 
לעשות  במה  רק  תתמקדו  חוקים.  ואותם  יריבים  אותם  תחרות, 

והתעלמו מרעשי הרקע. בהצלחה!

ירדן ג׳רבי, מדליית ארד, ג׳ודו, ריו 2016

אורי ששון, מדליית ארד, ג׳ודו, ריו 2016
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תעשו הכל בשביל להצליח באולימפיאדה, ורק אז תבינו 
ולהלחם  משמעות  עם  דברים  להשיג  לרצות  חשוב  כמה 

בכל פחד, בכל ספק. זה פשוט שווה את זה.



שיגור!

לא, לא האמנתי. עד רגע הצתת המנועים עוד פקפקתי. אמנם בימים האחרונים, ובמיוחד 

מאז שהותנו בבידוד בקייפ, כבר הרגשנו כולנו שזה אמיתי. ובכל זאת, לא האמנו. בוקר 

 , השיגור. אריזת תיקים אחרונה, ארוחת הבוקר המסורתית האחרונה על גבי כדור האר

הנישאת  קולומביה  ה אל  מבט  אחרונים,  ידיים  נפנופי  ויורדים.   , הלח חליפת  לבישת 

זקופה, מבריקה ומוכנה למעלה. בהצלחה.

עולים במעלית, החדר הלבן, כרטיס עלייה למעבורת, ונקשרים לכיסא. בשמונה ורבע אני 

אחד, בדיקות קשר בקצב גבוה. הזמן עובר לו ועדיין  ה נקשרים אחד כבר מוכן, החבר

חוששים. תקלות טכניות תמיד היו. שסתום לא נפתח. נזילה פה, נזילה שם. הכול עוד יכול 

בכיסא.  לו  מנמנם  מייק  לבד.  אנחנו  התרגשות.  אין  עוד  בעצלתיים.  זוחל  הזמן  להיות. 

T ונעצר לעשר דקות. האם נעבור את הקטע הסופי הזה  השעון מגיע ל

 .GO כולם ...GO GO GO GO ואז

ווילי מניע, מורידים משקף,  אתם יוצאים עכשיו אל הגג. הזמן ר עכשיו פתאום מהר. 

חמצן. שתי דקות. עכשיו מתחילים להתרגש. זה הולך לקרות!

,  הרעידות חזקות, איזה עוצמה! בבת אחת אנחנו נעצרים. אנחנו בחלל! , ,

איזה שיגור! הכול נראה מהר כל כך. אנחנו מתחילים לשחרר רצועות, מורידים קסדות, 

כל אחד  מכונה משומנת.  כמו  הכול  איטיות.  ראש  הזזות  זה מדהים.  קמים מהכיסאות. 

הזמן.  עושה את עבודתו, אבל הפעם בריחוף. הרגשה כאילו מאבדים שיווי משקל כל 

כאילו נופלים. אין שליטה על הגוף, אבל ממשיכים לתפקד.

השעות הראשונות בחלל נוקפות כשאנחנו עושים את מה שזמן כה רב ופעמים כה רבות 

התאמנו לקראתו בסימולאטורים. אני מתפנה לעלות מעלה ורואה בפעם הראשונה מחזה 

מדהים.איזו אטמוספירה דקיקה.

אנחנו בחלל!

מיומנו של אילן רמון
האסטרונאוט הישראלי הראשון
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רק אלה שלוקחים סיכון והולכים רחוק, מגלים עד כמה
רחוק הם יכולים להגיע.

כל חלומותינו ניתנים להגשמה אם רק יהיה לנו
האומ לשאוף אליהם בהתמדה.

אלברט איינשטיין

וולט דיסני

זה תמיד נדמה בלתי אפשרי עד שעושים את זה.

נלסון מנדלה

היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים.

העתיד שייך לאלו המאמינים ביופי חלומותיהם.

דוד בן גוריון

דאלי לאמה

 
משפטי השראה

ציטוטים של דמויות מופת בינלאומיות

השיגו את המיטב מעצמכם, על ידי כך שתהפכו ניצוצות
קטנטנים של הזדמנות, ללהבות גדולות של הישגים.

גולדה מאיר

אלינור רוזוולט

תשכחו מהכישלונות. שמרו את השיעורים.

השאיפה היא תמיד אחת, להתעלות.

בנימין זאב הרצל

דברים גדולים נעשים על ידי סדרה של דברים קטנים
המצטרפים יחדיו.

וינסנט ואן גו
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The Israel Brand Narratives

Israel is one of the HAPPIEST countries in the world.

Israelis celebrate their traditions and FAMILY ties through weekly Friday night dinners.

The Hebrew version of “cheers” literally means “TO LIFE!”.

CELEBRATING
LIFE living

together

In Israel, over 100 cultures and traditions blend 

together into a VIBRANT SOCIETY.

Israel is the nation State of the JEWISH 

People, however 25% of Israelis are not Jewish.

Tel Aviv's GAY PRIDE PARADE is one 

of the biggest annual LGBTQ festivals in the 

world.

Israeli FOOD mixes the old and the new, East 

and West, traditional and innovative.

moving
forward

getting
things
done

Israel has become a GLOBAL LEADER in water technologies and solutions.

Israel provides fertile ground for bottom-up, SOCIAL INITIATIVES.

In Israel, “CHUTZPAH” is perceived as a necessary character trait for making 

things happen.

Israel has the highest concentration of 

RESEARCH & DEVELOPMENT 

departments in the world.

Israel promotes the ADAPTATION of 

technologies from one field to the other. 

Israel is home to the highest number of  

VEGANS per capita in the world.

We are an optimistic nation of dreamers and doers,
making our mark in the world!

These brand narratives were created by 
For more information go www.vibeisrael.com
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טקס הפרידה ממשלחת ישראל
 טוקיו 2020

זר את  מניחים  מיננקו  קנייזבה  וחנה  ששון  אורי 
הוועד האולימפי בישראל בטקס המיוחד והמרגש

אביב  בתל  באנדרטה  מינכן  חללי  א  י לזכר 

משלחת ישראל לטוקיו בתמונה המסורתית עם נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין

נשיא המדינה מר ראובן 
לינוי  ריבלין,  רובי 
סמואל  מורן  אשרם, 
והספורט  התרבות  ושר 
בתמונה  טרופר  חילי 
תשורה  עם  משותפת 
מיוחדת בשם המשלחת 
האולימפית של ישראל

צילומים עמית שיסל


