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2020סיכום ראשוני משחקי טוקיו 





:יעדי המשלחת והעמידה בהם
זהב2–מדליות 4חזרנו עם מדליות2-3לחזור עם 1

:ענפים חדשים3-זכינו בלזכות במדליה בענף חדש2

,  אמנותיתהתעמלות 

,  התעמלות מכשירים

.טאקוונדו

כפול  )גמרים 10להשיג 3

(מריו

!!!גמרים18הושגו 

קשתות  להשתתף בענפים חדשים4

בייסבול

רכיבה על סוסים

גלישת גלים

במים פתוחיםשחייה 



סיכום תוצאות משחקי טוקיו   

מדליות-2020

ארטיום  זהב1
דולגופיאט

התעמלות  –קרקע 

מכשירים

התעמלות  –קרב רב לינוי אשרםזהב2

אומנותית

טאקוונדו-ג "ק49משקל אבישג סמברגארד3

קבוצתיודו'נבחרת הגארד4



קפיצה משולשת-6מקום מיננקוחנה1

מטר5,000–10מקום טפריבאיוליןסלאמוויאט2

מטר10,000-גמר ישיר טפריבאיוליןסלאמוויאט3

5מקום הבייסבולנבחרת4

ודו'ג ג"ק48משקל –5מקום ראשונישירה5

ודו'ג ג"ק66משקל –5מקום שמאילובברוך6

ודו'ג ג"ק57משקל –7מקום לוינלסוןתמנע7

ודו'ג ג"ק73משקל –7מקום בוטבולטוהר8

ודו'ג ג"ק100משקל –7מקום יק'פלצפיטר9

נבחרת ההתעמלות  10

האומנותית

קבוצתי–6מקום 

התעמלות אומנותית-7מקום זליקמןניקול11

רכיבה על סוסים–11מקום בונדאשלי12

שחייהגב ' מ100–8מקום גורבנקואנסטסיה13

מיקס מעורב שחייה –8מקום השליחיםנבחרת14

מים פתוחים שחייה–4מקום רודיטימתן15

שייטRSX–4מקום כהןיואב16

שייטRSX–6מקום קוב'ספיצקטי17

נשים שייט470–8מקום טיביושחרעםברנויה18



שיאהישג–20מקום;משתתפים2לראשונהטריאתלון1

15מקום–ש"בנגראשונההשתתפות;שיאהישג24מקוםכבישאופני2

!שיאהישג9מקום;במשחקיםלראשונהקשתות3

בגמרמתעמלות2לראשונהאומנותיתהתעמלות4

גמר-1996מאזלראשונה!בגמרשחייניתלראשונהשחיה5

שליחים

!שיאהישג(רודיטימתן)4מקוםפתוחיםמיםשחיה6

!שיאהישג–טפרילמארו13מקוםאתלטיקה7

2004באתונהסטאיןשל20מקוםהקודםההישג

השיאלהישגהשוואהצורניתשחיה8

הזוכה במדליהלספורטאית לראשונה מאמנת 9



עצמםובמשחקיםההכנותבמהלךהקורונהנגיףמולהתמודדות1

הישירההטיסהבוטלהטיסות2

בתוךמיידיתוחזרהלפניימים7להגעההנחיה

התארגנותחייבההתחרותלאחרשעות24-48

.מיוחדת

(כפולכמעט-בריו47לעומת)ספורטאים90ביותרהגדולההמשלחת3

סאפורו-מרתוןכפריםבכמהפיזור4

הינושימה-שייט

נפרדכפר–הריםאופני

נפרדמלון–כבישאופני

באורוותוטרינר+סייסים4–סוסים

נפרדמלון–גליםגלישת

להרחיבצורךאיןבטחון5



אירועים משמעותיים

שלהפתיחהטקסבמהלךמינכןחללי11איזכור1
דומייהדקתושילובהמשחקים

בטוקיוהשגרירהבביתא"היטקס2

אירוע-ישראלמשלחתשלהפניםקבלתטקס3
הממשלהראש,(X2)המדינהנשיאאצלמשותף

הספורטושר



–ניתוח השוואתי 
2020טוקיו –1952הלסינקי 



השיפור במדדי  

האיכות של 

משלחות ישראל

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4422b969-7b5d-4046-8f31-4e2d3c80af25/ReportSection542597e65bab6ece57f7?pbi_source=PowerPoint


הישגים/מחזור

מדליות  טוקיוריולונדוןין'בייג
באליפות  

עולם  /אירופה
2021

200820122016
כולל  )2021

משחקים אולימפיים  
(2021ובלי שנת 

2127314212מדליות

מדליות מהענפים  
המועדפים

1925283510

90.592.690.383.383.3אחוז מסך המדליות
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2008 2012 2016 כולל משחקים )2021
(2021אולימפיים ובלי שנת 

ענפים מועדפים-מדליות בתחרויות מטרה 

מדליות מהענפים המועדפים אחוז מסך המדליות

92-8996-932000-972004-012008-052012-092016-132017-2020/מחזורים אולימפיים

טוקיוריולונדוןין'בייגאתונהסידניאטלנטהברצלונהאירועי מטרה

611191414192229אליפות אירופה

27586879אליפות עולם

21121024משחקים אולימפיים

1019252421273142כ"סה

אחוז הזכייה במדליות בתחרויות  

מטרה בענפים המועדפים



משחקים  

אולימפיים

טוקיוריולונדוןין'בייגאתונהסידניאטלנטהברצלונה

19921996200020042008201220162021

מספר  

הספורטאים  

במשלחת

3125403643374790

מספר  

הספורטאים  

(גברים)

2618302023192253

מספר  

הספורטאים  

(נשים)

57101620182537

הספורטאיות  % 

מכלל המשלחת
16%28%25%44.44%46.5%48.7%53.2%

41.1% (24
ספורטאים  

(בבייסבול

מספר מקצועות  

בהרכב המשלחת
101091412101719

טוקיוריו
ענףגמרענףמדליהסגלענףגמרענףמדליהסגל

3זהבאתלטיקה, ודו'ג2ודו'ג1זהב

התעמלות  

אמנותית/מכשירים

טאקוונדו

4
, ודו'ג, x2שייט 

שחייה

4כסףשייט, אמנותית2ודו'ג1כסף

התעמלות  

,  x2אמנותית 

,  בייסבול

אתלטיקה

7ארדודו'ג1ארד
,x4ודו 'ג, שייט

x2אתלטיקה 

מים פתוחים1בכירבכיר

שחייה1ודו'ג1משולבמשולב

סוסים1אחראחר

418כ"סה25כ"סה



מחוללי ההצלחה במשלחת  
2020האולימפית טוקיו 



תוכנית הענפים המועדפים1.

איגום משאבים2.

שיטת הנבחרות3.

היום , המערך המנטלי–ארוך תכנון לטווח 4.
שאחרי

ענפיים-חשיפה לאירועים רב5.

תגובה ופתרון בעיות6.



תוכנית הענפים המועדפים. 1

השקעה מסיבית בענפים בעלי פוטנציאל  -2013-2021➢

הצלחה

כמו גם מזוכי המדליות       , חלק מהותי מהמשלחת➢

ומהגמרים שהושגו מגיעים מהענפים המועדפים



איגום משאבים . 2

איגום משאבים כספיים וניהוליים בין מנהל  ➢

–והזרוע המבצעת , הוועד האולימפי, הספורט

היחידה לספורט הישגי

-הוועד האולימפי-שיתוף פעולה צמוד בין היחידה לספורט הישגי➢

איגודי הספורט-מכון וינגייט-מנהל הספורט



שיטת הנבחרות. 3

הוועד האולימפי עודד וסייע לאיגודים לעבור לעבודה  ➢

בשיטת הנבחרות

-מדעית-הפניית משאבים אדירים למעטפת הרפואית➢

מנטלית לעבודה בנבחרות על פני עבודה פרטנית

ל"צירוף מומחים ויועצים מחו➢

השבחת  –ריכוז איכות ספורטיבית תחת מטרייה אחת ➢

תהליכי אימון



תכנון לטווח ארוך. 4

תוכניות רוחביות לכלל הענפים האולימפיים בהשקעה  ➢

ניהולית וכספית ארוכת טווח

המערך המנטלי➢

תוכנית המאמנים הלאומית➢

תוכנית היום שאחרי➢

חדשנות מדעית ושיתופי פעולה אסטרטגיים➢



ענפיים  -חשיפה לאירועים רב. 5
➢YOG

המשחקים האולימפיים האירופיים  ➢

משחקים לצעירים➢

תגובה ופתרון בעיות. 6
מקצועי עם מיומנות לפתרון בעיות ובזמן  -בניית מערך ניהולי➢

רפואית  /תקציבית/ברמה המקצועית-תגובה מהיר 



פ"מו, טכנולוגיה, חדשנות



מנטלית-רפואית-שדרוג המעטפת המדעית

מינוי ראשי  , יצירת שדרת ליווי ענפית, עיבוי מערך הליווי➢

!התמקצעות ומומחיות ענפית, תחומים

-תחום מדעי

רפואי

מנהל  ענף ספורטענף ספורטענף ספורטענף ספורט

תחום

רפואהXXXXרפואה

פיזיותרפיהXXXXפיזיותרפיה

תזונהXXXXתזונה

מנטליXXXXמנטלי

פיזיולוגיה  

והכנה גופנית

XXXXפיזיולוגיה

XXXXעיסוי



חדשנות ושיתופי פעולה אסטרטגיים

–הקמת המרכז הישראלי למחקר ספורט אולימפי בטכניון ➢

פ עם השירות המטאורולוגי  "שת–פורום האקלים , פ"מו

פ עם מכון  "שת–פורום כרונוביולוגיה ושינה , הישראלי

ויצמן למדע

דיגיטציה ומחשוב➢

מאמנים בטוקיו9–התוכנית הלאומית למאמנים ➢



ניהול רפואי



הסברה, חיסונים, טיפול, ניטור–שנת הקורונה •

אחראי ענף, CLO–הכנות טרם הטיסה •

בדיקות טרום טיסה  •

עם הנחיתה ביפן•

במהלך המשחקים•

חזרה לארץ•



בשדה התעופה  

הליך בידוק ממושך•

בדיקות42,711בוצעו •

(>%0.09)חיוביות 37מהן •



.בדיקות651,296בוצעו ( באוגוסט9-עד ה)במהלך המשחקים •

(0.02%)איש נמצאו חיוביים 151•

(0.01%, בדיקות284,931מתוך )ספורטאים ואנשי צוות 33

(0.03%, בדיקות366,365מתוך )אחרים 118

בדיקות קורונה  

(לא מצוין מתוך כמה)חיוביים 248( מחנות אימונים, עובדים, לפני המשחקים)בנוסף נמצאו במסגרות אחרות בדיקות 

כ חיוביים קשורים למשחקים"סה

במהלך151

לפני  248
בשדה התעופה  37

תושבי יפו436286

שאינם תושבי יפן 150



! הרוח האולימפית ניצחה





!תודה רבה וחג שמח


