
 המשחקים האולימפיים ביוון
 תפיסת החינוך הגופני -
 ענפי הספורט התחרותי-

 תפיסת התחרותיות  -
 ביוון   

 מאפייני המשחקים  -
 האולימפיים   

 



 קרב חמש   מאבק  ריצה

 ענפי הספורט התחרותי

 צטדיון

 דיאלוס

 דוליכוס

  הופליטים

 האבקות

 אגרוף

  פנקרטיון

 ריצה

 למרחק קפיצה

 זריקת דיסקוס

 הטלת כידון

 האבקות

מרוץ  
 מרכבות



 המשחקים האולימפיים
 כל ארבע שנים -
  בסיס לספירה היוונית -

   393הסתיימו ב  -776החלו ב  -
  השלום   האולימפי -" אכריה "ה -

  אתר מקודש לזאוס -

  נערכו באוגוסט* 

 תכנית המשחקים -
  תחרויות מוקדמות באליס* 

  טקסים והשבעה: יום ראשון * 
  פנתטלון ומרוצי מרכבות: יום שני *
  תחרויות נוער  וקרבנות -יום שלישי *
 מקצועות המאבק, מרוצים -יום רביעי*
 זרי ניצחון במקדש זאוס -יום חמישי *
 סוף המשחקים -

  שקיעה בגלל התמקצעות* 
 הפסקתם בגלל סיבות דתיות * 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Theodosius.jpg


 הקמת התנועה האולימפית

  ניסיון חידוש משחקים באנגליה יוון וגרמניה -

 י הברון"הקמת התנועה האולימפית ע-
 פייר דה קוברטן    

 1896משחקי אתונה   -

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Coubertin.jpg


 אולימפיזם

השקפת עולם המשלבת בצורה מאוזנת את כל  "  
וזאת על ידי צירוף , הרצון והמחשבה, תכונות הגוף

 .בין הספורט לתרבות ולחינוך 

הרעיון האולימפי שואף ליישם אורח חיים המבוסס     
מתן דוגמא אישית ועל  , על אושר הנובע מתוך מאמץ

 "כיבוד העקרונות הבסיסיים של המוסר

להעמיד בכל מקום "מטרת  הרעיון האולימפי היא    
את הספורט  לשירות ההתפתחות ההרמונית של  

במטרה לעודד את הקמתה של חברה הדוגלת  , האדם
 "  בשלום תוך שמירה על הכבוד ההדדי

 הרעיון ואולימפי וביטוייו



  מטרות התנועה האולימפית

 הנחות יסוד

  (כמו חינוך ותרבות)ספורט כאמצעי לפיתוח האנושות  -
  פיתוח אנושיות הרמונית המשלבת רוח וגוף   -

 -אושר אנושי נובע מ -
 התגברות על מאמץ -

 מתן דוגמא אישית -

 שמירה על עקרונות מוסריים -

 מטרות

  ספורט כטיפוח הרמוניה גופנית -

  שמירת חברה הדוגלת בשלום -

 שמירה על הכבוד ההדדי -

://www.youtube.com/watch?v=ZqXRCQhttp

Q4HNq 

http://www.youtube.com/watch?v=ZqXRCQHNq4Q
http://www.youtube.com/watch?v=ZqXRCQHNq4Q
http://www.youtube.com/watch?v=ZqXRCQHNq4Q
http://www.youtube.com/watch?v=ZqXRCQHNq4Q
http://www.youtube.com/watch?v=ZqXRCQHNq4Q


 ביטויים לרעיון האולימפי
 (בינלאומי ומקום משתנה)אוניברסאליות  -

  חובבנות -

  השתתפות ולא ניצחון -
  גבוה יותר מהר יותר חזק יותר -

 כפר אולימפי , דגל אולימפי -
 טיפול בנושאים חינוכיים -

 אחווה בינלאומית ושלום מול  אמצעי  -
 פוליטיזציה ואמצעי של מלחמה   

 הפרדוכס האולימפי

  ספורט של חובבים  מול מקצוענות -

 השתתפות מול ניצחון בכל מחיר -

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Berlin_1936.jpg


 בסיס אישי והשאר  70: חברים  115*
 ועדים לאומיים וספורטאים, פדרציות    
 י הועד האולימפי עצמו   "נבחרים ע    
 (למעט ספורטאים)     

 (שנים 8ספורטאים ) 70כהונה עד גיל * 
 רק גברים – 1981עד * 
 למעט מדינות   –כל מדינה חבר אחד * 
 מארגנות    

 הוועד האולימפי העולמי



נשיא הוועד  

 האולימפי

   מבנה ותפקידי הוועד האולימפי 

חברי   6+ סגנים  4

 הוועד הפועל  

הוועד האולימפי  

כיום  )הבינלאומי 

 (חברים 115

 

 

 
 

ארגון משחקים  
 אולמפיים קיץ וחורף

פעילות של  תרבות  
 וספורט



 שנים שם ארץ מוצא

 1896-1894 ויקלאס דימיטריוס יוון

 1925-1896 קוברטן דה פייר צרפת

-אנרי דה באייה דה בלגיה

 לאטור

1942-1925 

 1952-1942 אדסטרום זיגפריד שוודיה

 1972-1952 'בראנדג אברי ב"ארה

 1980-1972 מייקל קילנין אירלנד

חואן אנטוני  ספרד

 סאמאראנש

2000-1980 

 2013 - 2000 רוגה אק'ז בלגיה

 -2013   באך תומאס גרמניה

  נשיאי הוועד האולימפי הבינלאומי



 : פעילות חינוכית ותרבותית

  מאבק בסמים -

 קרן )הפצת ספורט בעולם  -

  "(סולידריות אולימפית"   

 לחימה באפליה -

 ומוסריות" משחק הוגן"עידוד -
 בספורט   

 לחימה באלימות -

 איכות סביבה במשחקים האולימפיים -

  אקדמיה ואקדמיות אולימפיות -

  קונגרסים מדעיים -
 מוזיאון אולימפי -



 המשחקים המודרניים מול המשחקים העתיקים

  המשחקים המודרניים  יוון העתיקה

 בינלאומי   לאומי

  כל העולם  אולימפיה

  יום 16-17  (גמר)חמישה ימים 

 גם קבוצתיים  מקצועות אישיים

 שני ושלישי  מקום ראשון

  גברים ונשים   גברים

 פולחני דתי



  1896המשחקים האולימפיים  אתונה 
 שנות עצמאות יוון  75אצטדיון השיש  -

 (רק גברים)יוונים  230מתחרים  311, מדינות 13 -

  עליונות אמריקאית -

  אין חוקה אחידה -

 מנצח ראשון ימס קונולי 'ג -

  ספירידיון לואיס –מרתון הראשון  -

אחים פלאטוב  )השתתפות יהודים  -
 (ואלפרד האיוש

 המשחקים האולימפיים 
 1-לפני מלחמת העולם ה



 הראשונה המרתון ריצת

  בשנת אתונה ועד מרתון מהעיר רץ אשר אתונאי שליח פידיפידס של הייתה ההיסטורית המרתון ריצת
  לאחר מיד ומת מרתון בקרב הפרסי הפולש על היווני הניצחון בשורת את להביא מנת על ס"לפנה 490

 .הידיעה את שמסר
  הצרפתי הבלשן של היה האולימפיים במשחקים  ממרתון הרץ של לזכרו אולימפית ריצה לערוך  הרעיון
  (מטר 700ו מ"ק 36) לאתונה ממרתון ההיסטורית בדרך 1896 באפריל 10-ב התקיימה היא . בריאל מישל

  המתחרים מן רבים שאילצו ,במיוחד קשים ואקלים שטח בתנאי רצים וחמישה עשרים בה והשתתפו
  דקות 58 בשעתיים המרחק את שגמע  לואיס ספירידיון  .היווני הדוור היה המנצח . מהמרוץ לפרוש

  היוונית לגאווה פיצוי בכך והיה (ואסילאקוס) יווני הגיע זה במרוץ השני למקום גם .שניות וחמישים
   .המשחקים משתתפי רוב את שהיוו ,היוונים האתלטים של הכישלונות בשל שנפגעה

 המנצח האולימפי הראשון פורש מהרווארד
במשחקים האולימפיים שנערכו מאתונה ועד היום זכו מאות ספורטאים במדליות זהב אך ראוי לציין את  

 .ימס קונולי'האתלט  האמריקאי ג –הראשון שבהם 
הוא  . ימס קונולי נאלץ לפרוש מלימודיו בהרווארד על מנת  שיוכל להשתתף במשחקים האולימפיים'ג

מטרים  והיה   13.71בתוצאה  של . שנערך ביום הפתיחה של המשחקים, זכה בגמר לקפיצה משולשת
בנוסף לזכייה זו . בכך למנצח האולימפי הראשון בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים המודרניים

הגיע קונולי למקום השני בקפיצה ושלישי בגמר הקפיצה למרחק קונולי השתתף גם במשחקים  
 .  האולימפיים בפריס וזכה במקום השני בקפיצה משולשת

סיפורים   200-רומנים ו 25לאחר פרישתו מפעילות ספורטיבית  הוא התפרסם כעיתונאי וכסופר  ופרסם 
אוניברסיטת הווארד שאילצה אותו לפרוש בזמנו בגלל השתתפותו במשחקי אתונה העניקה לו .  קצרים

 .  אך הוא סרב לקבלו –דוקטור של כבוד  1948-ב



 בשחייה ראשונה אולימפית מדליה
 יהודי שחיין ((Alfréd Hajós האיוש אלפרד היה אולימפית במדליה שזכה הראשון  השחיין

  שהתקיימו אתונה של השחייה בתחרויות השתתף (18 בן) המשתתפים צעיר שהיה האיוש .מהונגריה
 .מטר 1200-ב והשנייה חופשי מטר 100 – ב  האחת . זהב מדליות לשתי וזכה בים התקופה באותה
  400-ול 100-ל בריצה הונגריה באליפות זכה הוא . נוספים בתחומים גם מצטיין אתלט היה האיוש

 .מאמנה אף והיה הונגריה בנבחרת ככדורגלן גם שיחק הוא  .דיסקוס בזריקת וכן מטר
  במסגרת  ספורט ומתקני ערים לתכנון בתחרות גם השתתף שם בעל לארכיטקט שהפך האיוש

  כי הראשון המקום שהייתה, כסף במדליית בהם וזכה  1924 פאריז משחקי של "רוחניות"ה תחרויות
 . זהב מדליית ניתנה לא

 (250X4)  בריצת אתונה במשחקי זהב במדליית הוא אף זכה הנריק הצעיר אחיו

  הרייך לאויבי שהפכו המדליסטים
יצגו את גרמניה בהתעמלות מכשירים שני  ( 1896)במשחקים האולימפיים הראשונים באתונה 

.אלפרד  ובן דודו גוסטאב פלאטוב  : מתעמלים יהודיים (Alfred Flatow) .פלאטוב   
בשתי   –גוסטאב פליקס . ואחת מכסף, באתונה בשלוש מדליות זהב 1896אלפרד זכה באולימפיאדת  

למרות שהיו מקור לגאווה בגרמניה שנים רבות  הם הוכרזו על ידי הנאצים עם עלייתם  . מדליות זהב
.  1942 -נתפס על יד הגרמנים והומת בטרזין ב,  1933-אלפרד גלה להולנד ב".  אויבי הרייך"לשלטון כ 

כעת מתנוסס שמם על השדרה המובילה  . 1945גוסטאב פליקס נרצח  אף הוא במחנה זה  בסוף ינואר 
בסדרת בולים המנציחה זכרם של האלופים האולימפיים הגרמנים  . לאצטדיון האולימפי בברלין

הוקדש להם הבול היקר ביותר והתאחדות ההתעמלות בגרמניה הפדרלית טבעה לזכרם מדליה  
 .מיוחדת



 העולםשיא  1896אתונה  מקצוע

 9.58 12.00 מטר  100

 43.18 54.2 מטר  400

 1:41.01 2:11 מטר 800

 3:26.00 4:32.2 מטר 1500

 2:03.38 2:58:50 מרתון

 12.87 17.6 משוכות 110

 2.45 1.81 לגובה קפיצה

 8.95 6.35 למרחק קפיצה

 6.14 3.30 במוט קפיצה

 18.29 13.71 משולשת קפיצה

 23.12 11.22 ברזל כדור הדיפת

 74.08 29.15 דיסקוס זריקת

  מטר 100 שחיה

 (חופשי)

1:22.2 46.91 

 - 8:12.6 500 שחייה

 - 22.2 :18 1200 שחיה

 - 2:20.4 למלחים מטר 100

 תוצאות משחקי אתונה



 1900המשחקים האולימפיים  פריס 
 5 –תערוכה עולמית  -

  חודשים
  ארצות 22משתתפים  1139 -

  (משחקי כדור)מקצועות חדשים  -

  שארלוט קופר: השתתפות נשים -

 , אלווין קרנצלין: גיבורי המשחקים -
 רימונד אוירי    



  זהב במדליית שזכתה הראשונה האישה הייתה (Charlotte Cooper) קופר שארלוט
  פריס במשחקי  שזכתה בריטית טניסאית הייתה קופר .המודרניים האולימפיים במשחקים

  דוהרטי לורנס עם יחד) מעורבים ובזוגות היחידות בתחרות :אחד ביום זהב מדליות בשתי (1900)
  . (לגברים הטניס משחקי בכל שזכה
  תארי בחמישה זכתה היא 1908 ל  1895 השנים בין .בתקופתה הגדולה הטניסאית הייתה קופר

  של הפתוחה באליפות אחת ופעם אירלנד של הפתוחה באליפות פעמיים ,בווימבלדון  יחידות
 .גרמניה

 וצברה זוגות במשחקי רק התמודדה היא (Sterry )סטרי שארלוט השם תחת)  נשואיה לאחר
 וימבלדון לגמר הגיעה היא 36 בת בהיותה   .וימבלדון ואלופת אנגליה כאלופת רבים תארים

   .הנשים זוגות של הגמר למשחק הגיעה היא 45 ובגיל  מעורבים לזוגות שנערך  הראשון
  

 המנצח  הגדול במקצועות שנעלמו
:  במשחקים האולימפיים הראשונים התקיימו תחרויות בענפים או מקצועות שאינם קיימים כיום כמו

 .משיכת חבל ועוד, הרמת משקלות ביד אחת, טיפוס על חבל
אחד מהספורטאים שזכה במספר מדליות הזהב הגדול ביותר במשחקים האולימפיים  היה   ריי  יורי 

(Raymond "Ray" Ewry;  )– כולם במקצועות שלא מתחרים בהם כיום! 
במשחקים האולימפיים בפריס  . יורי חלה בילדותו מחלת הפוליו אך התגבר עליה  תוך חיזוק שרירי רגליו

בקפיצה לגובה מהמקום ובקפיצה  , בקפיצה לרוחק מהמקום: הוא זכה בשלוש מדליות זהב)ובסנט לואיס 
קפיצה לרוחק  )במשחקים שהתקיימו בלונדון הוא זכה בשתי מדליות זהב נוספות  . משולשת מהמקום

הוא זכה גם בשתי מדליות זהב במשחקים האולימפיים הלא רשמיים שנערכו באתונה  ( . ולגובה מהמקום
 ניסה יורי להצטרף לנבחרת   40בהיותו בן . 1906בשנת 

 .  האמריקאית למשחקי שטוקהולם אך לא הצליח במשימה

  

 האישה הראשונה שזכתה במדליית הזהב



  1904סנט לואיס 

 לואיס סנט מול שיקגו -

 –נוכחות אירופאית דלה  -
 אירופאים 53מתחרים  625, מדינות 13   

 חודשים 4 -תערוכה עולמית  -

  ריצת מרתון ביזארית -

  1906אתונה  –משחקי ביניים 

   מדינות 20-ספורטאים מ 884-

   הצלת התנועה האולימפית -



 לואיס סנט של המרתון ריצת
  בתולדות ביותר הביזאריות הריצות לאחת נחשבת  לואיס סנט במשחקי שהתקיימה המרתון ריצת

   .שתייה וללא הררי במסלול מעלות 32 של בחום נערך המרוץ .האולימפיים המשחקים
  לורז פרד היה לאצטדיון שנכנס הראשון . 14 רק אותו סיימו למרוץ שהתייצבו הרצים 32 מתוך

(Frederick Lorz ) מדובר כי התברר .הנשיא אשת מידי ניצחון זר קיבל שאף הברית מארצות 
  מ"ק 18 אותו שהסיעה מכונית י"ע  נאסף , שרירים התכווצות קיבל הוא מ"ק  10 אחרי :בתרמית

 .לאצטדיון ראשון נכנס וכך בריצה סיים הוא האחרונים מ"הק את .והתקלקלה
  ביקש אך הריצה את שהוביל האמריקאי Thomas Hicks )) היקס תומאס היה זו בריצה המנצח
  את לחצות הצליח והוא ובקוניאק ממריצים בסמים אותו השקו מלוויו .כוחות אפיסת בשל לפרוש

 ...נפסל היה הוא גם– כיום כי ספק אין .מוחלט חושים בערפול בעודו הראשון במקום המטרה

 הנעלמים האולימפיים המשחקים
  אולימפית במתכונת משחקים 1906 בשנת נקבעו לואיס ובסנט בפריס המשחקים כישלון לאחר

  כמשחקים קוימו אתונה משחקי  .המודרני בעידן האולימפיים למשחקים עשור שציינו ,באתונה
  של הרשמי במניין אותן מחשיב אינו הבינלאומי האולימפי הוועד אך ,דבר לכל אולימפיים
 .הרשמי המדליות במספר נספרות לא בהן שהוענקו והמדליות האולימפיים המשחקים

  כל של האולימפי בוועד רשומים היו בהם המשתתפים שכל הראשונים המשחקים אלה היו
  אף ונערך מדינתם דגלי עם האצטדיון לתוך המשתתפים צעדו שבו פתיחה טקס נערך .מדינה

   .אולימפי כפר  לראשונה הוקם כן כמו .נעילה טקס לראשונה
  נחשבים הם .ספורטאים 900-מ למעלה בהם והשתתפו מדינות 20 השתתפו במשחקים
  האולימפיים המשחקים קיום את הצילה זו הצלחה כי הטוענים ויש מוצלחים למשחקים

   .היום עד הקיימת במתכונת קיומם את ואפשרה



 1908לונדון 
  במקום רומא -

 ( . רוסיה)מדינות  22-מ 2042 -

  .טקס פתיחה -לראשונה  -
 מטר 400-מנצח יחיד ל -   

 קביעת המרחק הסופי: מרתון  -
 פרשת דורנדו פייטרי

 לראשונה מקצועות חורף  -   

 קביעה כי יש צורך בחוקה ובהתאחדות -      

 השתתפות ולא הניצחון -



 ניצחון ללא יריבים
נקבע תקדים כשספורטאי  ( 1908)מטר  במשחקי לונדון  400-בריצת ה

: לגמר הריצה הגיעו ארבעה רצים.  אולימפי זכה  במדליה ללא מתחרים
וינדהם  )ובריטי אחד ( רובינס וקרפנטר, טיילור)שלושה אמריקאים 

בתקופה זו עדיין לא היה נהוג  לרוץ  (.   Wyndham Halswelle -הלסוואל
וכשהבריטי חלף על פני הרץ האמריקאי  , במסלולים נפרדים לכל רץ

 .  תפס אותו הרץ האמריקאי במכנסיו, קרפנטר
 השופטים הבחינו בכך פסלו את קרפנטר והחליטו

 הפעם עם הפרדה   –על ריצה חוזרת כעבור יומיים  
 האמריקאים דחו  . של חבלים בין המסלולים

 .  את ההאשמה וסירבו לרוץ בשנית
 הלסוואל התייצב לריצה לבדו והיה בכך  

 לספורטאי היחיד במשחקים האולימפיים  
 .   שזכה במדליה ללא יריב

 הלסוואל נהרג שנים אחדות לאחר מכן במלחמת 
 .  העולם הראשונה

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Wyndham_Halswelle.jpg


 כיצד נקבע  אורך מרחק מסלול המרתון
במשחקים האולימפיים הראשונים לא נקבע אורך קבוע למסלול המרתון והמרחק השתנה מידי  

כך לדוגמא  .  מ"ק 40-שהיה תמיד קרוב ל,  ארבע שנים על פי מסלול שנקבע על ידי המארגנים
ובפריס , המרחק בין מרתון לאתונה -מטר   700-מ ו"ק 36במרוץ הראשון באתונה  המרחק  היה 

 .מטר 260-מ ו"ק 40  1900
ולפיכך    וינזדורביקשה משפחת המלוכה לצפות בזינוק המרתון מחלון ארמון  1908במשחקי לונדון 

 .  מטרים 195-מ ו"ק 42-הוארך המסלול שהחל ליד הארמון והסתיים באצטדיון  ונקבע ל

אומץ מרחק זה כמרחק הרשמי על ידי התאחדות האתלטיקה הבינלאומית ומאז   1921בשנת 
היו הראשונים   1924כשהמשחקים האולימפיים בפריס , מתקיימים כל מרוצי המרתון למרחק זה

 .  שנהגו על פי  המרחק הרשמי החדש

 גיבור המרתון שניפסל-דוראנדו פיאטרי 
 אך הם זכורים בעיקר  ) ון הייס'היה ג( 1908)מנצח המרתון הרשמי של משחקי לונדון 

 פיאטרי נמוך הקומה נכנס ראשון לתוך האצטדיון  . בגלל  דוראנדו פיאטרי מאיטליה
 .  הוא פנה  ימינה כנהוג..( על פי הנוהג האנגלי)האולימפי אך במקום לפנות שמאלה 

 כשהפנו את תשומת ליבו הוא פנה לאחור אך התמוטט מאפיסת כוחות ונפל פעמים  
 .   אחדות

 השופטים ואנשי העזרה הראשונה שריחמו עליו הרימו אותו  והעבירו אותו לאורך  
אך הוחלט לפסול כמובן את   –הדגל האיטלקי הונף כבר באצטדיון . שמונים מטר לעבר קו המטרה

 ..   שטען יום לאחר מכן שהיה יכול לסיים את הריצה גם ללא העזרה,  פיאטרי

ון הייס ופיאטרי התמודדו פעמיים נוספות במרוצי מרתון ובשני המקרים ניצח  'מעניין כי ג
 .פיאטרי

  



 1912שטוקהולם 
 ארצות 28משתתפים   2547-
 בעיות של ייצוג לאומי-
 שיפורים טכנולוגיים -

 השתתפות נשים בשחייה -

  (הורוד' ורג'ג)תחרויות אמנות  -
  ימי תורפ'פרשת ג -



 ...ספורט רק לא :אולימפיים משחקים
  להוסיף שנעשה בניסיון  ביטוי לידי גם בא האולימפית הרוח את המבטא הנפש לבין הגוף בין  הקשר

   .לספורט בזיקה  השונים היצירה בתחומי תחרויות : "רוחניות" תחרויות האולימפיים למשחקים
 ,ספרות ,אדריכלות :תחומים בחמישה שטוקהולם במשחקי נערכו זה בתחום הראשונות התחרויות

  יותר מאוחר שהתברר – Georges Hohrod ))הורוד 'ורג'ג בפרס זכה בספרות .ופיסול ציור מוסיקה
  מכן לאחר במשחקים גם  נערכו אלה בתחומים תחרויות  .קוברטן דה הברון של הבדוי כשמו

  ,ואפוס דרמה ,שירה כללה ספרות) שונות לקטגוריות התחומים את לחלק החלו אפילו ובאמסטרדם
 . ('וכו וגרפיקה מים שמן כלל ציור

במשחקים האולימפיים בהלסינקי  הוחלט שלא לקיים יותר תחרויות אמנות הן בגלל הקושי לדרג 
 יצירות הן בגלל הטיעון שאמנים אינם חובבים ולכן אין מקומם בתחרויות האולימפיות

 האנידיאניהדרת 
שייצג את ארצות הברית במשחקי  , אנדיאניהיה ספורטאי ממוצא ( Jim Thorpe) ורפ'ימי ת'ג

מלך שבדיה ביקש להעניק לו  . שטוקהולם וזכה בשתי מדליות זהב בקרב חמש ובקרב עשר
 ".מלך האתלטים בעולם"אישית את המדליה לקרב עשר וכינה אותו 

הגזענים האמריקאים לא יכלו לשאת הצלחתו של אינדיאני ומצאו כי  שנים אחדות קודם לכן  
.  הוא שיחק בקבוצת בייסבול וקיבל החזר קטן של הוצאות נסיעה  מה שנגד את חוקי החובבנות

אלכוהוליסט וחסר פרוטה הלך  , ערירי, 1953בשנת .הוועד האולימפי פסל את המדליות שקיבל 
 שנה לאחר מותו הוחלט לבטל את פסילתו של 30כמעט  1982בשנת . ורפ לעולמו'ת
 ושתי בנותיו  קיבלו מהוועד האולימפי הבינלאומי מדליות הוקרה ואישור  לפיו   תורפ 

 .  אביהם זכה במדליות בצורה חוקית

  



 1920אנטוורפן 
  ארצות 29משתתפים  2607 -
 אי הזמנת המדינות המנוצחות   -

 במלחמה     
 והשבועה, הדגל האולימפי הסיסמא -
 פאבו נורמי ודיוק קאהאנאמאק   -
 באייה דה לאטור -

 החלקה והוקי –שני ענפי חורף  -



 1924 –פאריס 
 מדינות 44משתתפים  3092 -

  כפר אולימפי -
 "ביטחון"גרמניה לא משתתפת מטעמי  -

 (שאמני)משחקי חורף ראשונים  -
 וני 'הרולד אברהמס וג, פאבו נורמי -

 וייסמילר     



 תחילת משחקי החורף
(  1908)המשחקים האולימפיים הראשונים שבהם התקיימו גם תחרויות חורף נערכו במשחקי לונדון 

במשחקי שטוקהולם  התנגדו המארחים השבדים לקיומם של  . בהחלקה אמנותית על קרח מלאכותי
משחקי חורף מתוך חשש שקיומם של משחקים כאלה במסגרת המשחקים האולימפיים עלולה לפגוע  

 .  שקיימו אז מדינות סקנדינביה" משחקים הצפוניים"ב

כחודשיים  .  במשחקי אנטוורפן החזירו את תחרויות ההחלקה על הקרח והוסיפו גם משחקי הוקי קרח
שנה  . נערכו בשאמוני שבצרפת תחרויות של ענפי חורף   1924לפני לפני המשחקים האולימפיים בפריז 

הוחלט להעניק למשחקים בשאמוני הכרה רטרואקטיבית  כמשחקי החורף הראשונים וכן , לאחר מכן 
 . גם משחקי חורף( אם התנאים יאפשרו)הוחלט  שכל עיר שתארח את המשחקים האולימפיים תארח 

 .בערים אחרות, כיום נערכים  משחקי הקיץ והחורף אחת לשנתיים לסירוגין



 טרזן  בפריס
הוא נבחר .  וני ויסמילר ידוע בעיקר כמי שגילם את דמותו של טרזן בעשרות סרטים הוליוודיים'ג

 .  לתפקיד זה בעיקר בגלל הישגיו בבריכת השחייה

השיא  . מטר חופשי פחות מדקה אחת 100וייסמילר נכנס להיסטוריה כאדם הראשון ששחה 
 .החזיק מעמד כעשור שלם( 57.4) 1924שקבע וייסמילר בשנת 

 השיג וייסמילר שלוש מדליות זהב  ( 1924)במשחקים האולימפיים של פאריס 
 והוסיף עוד שתי מדליות זהב במשחקי אמסטרדם  ( . 4X100מטר ו 400, מטר 100)
 אך ויתר ( 1932)לס 'הוא עמד להשתתף גם המשחקי לוס אנג( 100X4במאה מטר וב)

 .  על השתתפותו כי הוצע לו לשחק בקולנוע את טרזן

 (   בנוסף לרומנים ולהונגרים)מוצאו הלאומי של וייסמילר שנוי במחלוקת וגם היהודים 
 ...הם בן אלה הטוענים שוייסמילר הוא  בן עמם

  

 היהודי המהיר בעולם  
 הבריטי היה היהודי היחיד שזכה במדליית זהב  -היהודי  אברהמסהרולד 

 .  מטר והאלוף הראשון בריצה זו שלא היה אמריקאי 100אולימפית בריצה ל

 השתתף לראשונה במשחקים האולימפיים באנטוורפן     אברהמסהרולד 
 מטר 100בריצת  16-הוא זכה במקום ה: שבהם לא זכה להצלחה רבה

 בקפיצה למרחק ובמקום רביעי  20-במקום ה 200בריצת  11-במקום ה 
 .  4X100בריצת שליחים 

 במשחקים האולימפיים בפריס  הוא היה בשיאו וזכה במדליית הזהב  
 המטר שבה   200בריצת .100X4מטר ובמדליית כסף בריצה ל 100-ב

   לידלהיריבות בינו לבין חברו לנבחרת אריק .  השתתף הוא הגיע למקום השישי
 .שזכה בארבעה פרסי אוסקר, "מרכבות האש"הייתה הבסיס לסרט , שזכה בריצה זו 

 . 1934שהפך לעיתונאי ספורט התנצר בשנת  אברהאס



 1928אמסטרדאם 

 מדינות  46( נשים 290)משתתפים  3314 -

 גרמניה חוזרת למשחקים האולימפיים -

 בסנט מוריץ בשוויץ –משחקי חורף  -
 ללא צרפת וללא  –מצעד פתיחה -
  הרכנת   דגל   אמריקאי   

 נשים באתלטיקה ובעיית  -
 800-ריצת   ה   

 הלנה מאייר -

 לפיד אולימפי –לראשונה  -



 מטר לנשים באמסטרדם    800ריצת : בכייה לדורות
התחרו הנשים בפעם הראשונה במשחקי האתלטיקה   ( 1928)במשחקי אמסטרדם 

קפיצה  ,  4X100מטר   100תחרויות האתלטיקה לנשים כללו ריצת . וההתעמלות
 .   מטר 800זריקת דיסקוס ומרוץ ל, לגובה 

מצבן הגופני של רוב  . מטר  עודדו את מתנגדי ספורט הנשים 800-תוצאות המרוץ ל
שבה ניצחה הגרמנייה לינה רדקה  )הנשים שסיימו את הריצה 

היה  רעוע וכמעט כולן התעלפו  ( Lina"Radke-Batschauer")באטשאאואר
 .ונזקקו לטיפול רפואי

 כתוצאה מריצה זו הוחלט שנשים אינן מתאימות  
 לריצות מסוג זה ועד המשחקים האולימפיים  

 הוגבלה ריצת הנשים עד למרחק  ( 1960)ברומא 
 .  מטר 200של 

 מטר לנשים   800ברומא חודשו תחרויות 
 החלו גם תחרויות( 1972)ורק במשחקי מינכן 

 ריצת מרתון לנשים הונהגה.  מעבר למרחק זה  
   .1984לס 'לראשונה במשחקי לוס אנג  



 חברו י"ע נרצח הסיף אלוף
   היהודיים הסייפים מגדולי אחד היה(  Petschauer Attila) פששאואר אטילה

   זהב במדליית זכה הוא  אמסטרדאם במשחקי .העולם מלחמות שתי בין .ההונגרים
 בתחרויות כסף ובמדליית  בחרב ,יהודים היו סייפיה שכל ,הונגריה נבחרת של קבוצתית

   הקבוצתית הזהב במדליית שוב זכה הוא (1932) לס'אנג לוס במשחקי.האישיות החרב 
 .החמישי במקום רק דורג  האישיות בתחרויות אך

  הסוסים רוכב ך'צ קלמן ידי על זוהה ושם באוקראינה עבודה למחנה נשלח הוא השנייה העולם במלחמת
  ולקרוא הקר בחורף עץ על לטפס פטשאואר את הכריח ך'צ . במחנה קצין ששימש הונגריה לנבחרת חברו

  פטשאואר של ומותו חייו . פטשאואר נפטר  מכן לאחר קצר זמן .קרים מים עליו שפך מכן ולאחר כתרנגול
   ."סאנשיין" סאבו אישטוואן של לסרטו הנושא היו

 האלוף שנספה בשואה
 היה סייף יהודי הונגרי שנחשב לאחד מטובי הסייפים(  Garay János) יאנוש גאראי

 הוא זכה( 1924)במשחקים האולימפיים בפריז . של הקודמת 20-בעולם בשנות המאה ה 
 במדליית כסף קבוצתית עם נבחרת הונגריה ובמדליית ארד במקצוע החרב בתחרות   

 במשחקי אמסטרדם  הוא זכה במדליית הזהב הקבוצתית בחרב יחד עם נבחרת  .  האישית
 הוא זכה שם  .  אטילה פטשאואר ושנדור גומבוש: שכללה שני יהודים נוספים, הונגריה 

 .  הקרבות שנטל בהם חלק 12מתוך  10-ב

שהייתה אז בפועל האליפות החשובה שכן לא נערכו עדיין )גאראי זכה גם באליפות אירופה 
 .  1930-ו 1925בשנים  (  אליפויות עולם 

הוא גורש למחנה הריכוז מאוטהאוזן ושם נספה   1944לאחר שהחל גירושם של יהודי הונגריה בשנת 
 .   זמן קצר לפני תום המלחמה



 1932 –לס 'לוס אנג
 ריחוק  –ארצות   37משתתפים  1408 -

 ומשבר   

 יין מצרפת וקפה מבראזיל -

  צופים רבים -

 שיאי עולם 20שיאים אולימפיים  32 -

 פסילת פאבו  נורמי -

 מטר 3400ריצת  -

 מילרד דידריקסון  -



 קפה מברזיל ויין מצרפת
.  עמדו בצלו של המשבר הכלכלי וחוקי היובש בארצות הברית 1932לס 'משחקי לוס אנג

למרות זאת יצאו  . הוועד האולימפי הברזילאי לא יכול היה לממן את הוצאות המשלחת 
שאותם עמדו למכור ולממן את , אלף שקיקי קפה 50-ספורטאים שצוידו ב  69מברזיל 
לס התברר כי אין לסחורה ביקוש רב והמכירה מימנה בפועל  'בהגיעם ללוס אנג. הנסיעה

יתר הספורטאים נשארו באנייה והפליגו אתה . ספורטאים 45רק את שהותם של 
 ..  לאוקיינוס השקט על מנת להיפטר מהקפה

המשלחת הצרפתית למשחקים אלה טענה כי  היין הוא חלק בלתי נפרד מהתפריט של  
המארגנים האמריקאים נענו לטיעון זה  . הספורטאים ובלעדיו לא יוכלו למצות את יכולתם

 .  למרות האיסור החוקי –התירו למשלחת הצרפתית להביא יין 

 הפסילה של פאבו נורמי
 היה גדול  הרצים למרחקים ארוכים לפני מלחמת ( Paavo Nurmi) פאבו נורמי הפיני

 ,  מטר 10.000)במשחקי אנטוורפן זכה נורמי  בשלוש מדליות זהב . העולם השנייה
 (.מטר 5000)ובמדליית כסף אחת ( מטר 8000-וריצת שדה אישית וקבוצתית  ל

 ,  ריצת שדה, 5000, 1500)זכה נורמי בחמש מדליות זהב  1924במשחקי פריס   
 ובמשחקי אמסטרדם הוא ( מטר וריצת שדה קבוצתית 3000-ריצה קבוצתית ל

 (מטר 3000-מטר ו 5000)ובשתי מדליות כסף ( מטר 10.000)זכה במדליית זהב אחת 
הודיע נורמי שהוא מתכוון להתמודד במרוץ המרתון אך ( 1932)לס 'לקראת משחקי לוס אנג

יצא לסיור מרוצי   1929הוועד האולימפי הבינלאומי פסל אותו בטענת מקצוענות משום שבשנת  
זכה לכבוד רב בפינלנד והדליק את הלפיד  " הפיני המעופף"נורמי שכונה .ב"ראווה בארה

 .  האולימפי במשחקי הלסינקי



 ?מי זוכה  במרחק שגוי
במרוץ  הגמר השתתפו  . זכורה בגלל משגה יוצא דופן( 1932)לס 'מטר מכשולים בלוס אנג 3000-ריצה

 .שלושה פינים שלושה אמריקאים שני אנגלים ושני איטלקים
 Volmari) הולואיזו .  כשנכנסו הרצים לסיבוב האחרון לא נשמע קול הפעמון ולא נמתח סרט המטרה

Iso-Hollo) מאנגליה אוונסוןטום .  מפינלנד המשיך לרוץ  סיבוב נוסף וכך גם יתר הרצים בעקבותיו  (
(Tom Evenson קלוסקי-מק' הגיע שני וגו (Joe McCluskey ) שלישי –מארצות הברית. 

את   קלוסקיבסיום הריצה התברר כי הם רצו בטעות סבוב נוסף ובסיום המרחק החוקי הקדים מק 
לרץ שסיים שני במרחק האמתי או לרץ שסיים  : והשאלה הייתה למי תוענק מדלית הכסף אוונסון

 .שני את המרוץ כולו 
ולהתחשב בכך שהתנאים היו   לאואנסוןבסופו של דבר ההחלטה הייתה להעניק את מדלית הכסף 

 ...שווים לכולם והוא זה שהגיע למקום השני

 הרב גוניות של מילדרד דידריקסון  
 האמריקאית הייתה ללא ספק  (  Mildred( Babe) Didrikson)מילדרד דידריקסון 

 .  20-הספורטאית הטובה ביותר  והמגוונת ביותר במחצית הראשונה של המאה ה
 היא השתתפה בעשרה  מקצועות   1932לס 'במבחנים האולימפיים לקראת לוס אנג

 קפיצה לגובה והטלת  , משוכות 80)וזכתה בששה מהם במקום הראשון ובשלושה מהם 
 מכיוון שזכות ההשתתפות לנשים הוגבלה לשלושה  . היא שברה שיאי עולם( כידון

 היא  ניצחה  . לס'במשחקי לוס אנג. מקצועות היא נטלה חלק במקצועות אלה
 למרות שהייתה  , ובקפיצה לגובה זכתה במדליית כסף, בהטלת כידון ובריצת משוכות

 הגם  )שותפה למקום הראשון וזאת משום שהשופטים פסלו את סגנון קפיצתה 
לאחר המשחקים היא הפכה לכדורסלנית מקצוענית ולאחר  (.  שהכירו בתוצאה שהייתה גם שיא העולם

 .  שהליגה פשטה את הרגל היא הייתה כוכבת גולף  וסיימה את דרכה כספורטאית כשחקנית בייסבול



  1936 -ברלין  

  מדינות 49 –( נשים 328) 4066 -

 חשיבות המשחקים לגרמניה -
 "חדשה"גרמניה ה -

  עליונות הגזע -

 "פולחני"המימד  הטקסי  -

 קשיי החרמה -

 גרמניה כבולמת קומוניזם -

 גזענות אמריקאית -
  "ההצגה חייבת להימשך" -

 הפשיזציה של אירופה -



 הלפיד האולימפי  והמורשת של ברלין
שנשמר  , ביוון  תפקידו של הלפיד האולימפי: מסורת הדלקת הלפיד האולימפי החלה עוד ביוון העתיקה 

היה להזכיר את גניבת האש מהאל היווני זאוס על ידי פרומתאוס משחקי  , דולק בכל תקופת המשחקים
 אמסטרדם חודשה המסורת האולימפית והוחלט להדליק את הלפיד האולימפי  

 מארגן המשחקים האולימפיים בברלין הנהיג את מרוץ הלפיד  , קרל דים. באצטדיון
 הלפיד  מודלק באולימפיה ליד חורבות מקדשה.  המקשר בין העבר האולימפי להווה

 הלפיד  . ומועבר על ידי רצים שונים עד לטקס הפתיחה, של הרה  בטקס חגיגי   
 מהענף. המציתים ענף עץ זית, מודלק על ידי ריכוז קרני השמש בעזרת מראה

 .  והמנורה היא זו שמדליקה את הלפיד. הבוער מדליקים מנורת שמן עתיקה 

 ...  היא זו שהחלה במסורת מחודשת זו" נאצית"מעניין כי דווקא האולימפיאדה ה

 סי אוואנס גיבור ברלין'ג
היה ספורטאי שחור מארצות הברית שהצטיין בריצות קצרות ובקפיצה  ( Jesse Owens)סי אוואנס 'ג

 .שנים 25שהחזיק מעמד ( 8.13)למרחק וקבע בין היתר שיא עולמי בקפיצה למרחק 
בקפיצה למרחק ובריצת , מטר  200-ול 100בריצות ל: במשחקי ברלין  זכה אוואנס בארבע מדליות זהב

והפך לסמל של נתיצת עליונות הגזע הארי שאפיינה את האידיאולוגיה של מארגני   4X100השליחים 
 .משחקי ברלין

 אוואנס עצמו התיידד במהלך המשחקים  עם יריבו הגרמני לוץ לנג שזכה במדליית
 .  הכסף בקפיצה למרחק ונהרג  לאחר מכן במלחמת העולם השנייה 

 לאחר שאוואנס שב לארצות הברית לא צלחה דרכו והוא נאלץ להתבזות במרוצים  
 נכדתו של אוואנס כובדה בריצה עם האש  . כנגד סוסם כלבים ואופנועים

 ועיריית ברלין קראה על שמו   1984לס 'האולימפית באצטדיון במשחקי לוס אנג
 . רחוב ליד האצטדיון



 לחיצת היד של היטלר  
שבהם זכה בארבע , ( 1936)השחור היה גיבור משחקי ברלין ( Jesse Owens)סי אוואנס 'ג

הסיפור על  היטלר שסירב ללחוץ את ידו הפך לאחד  (. 4X100ו,מטר 200-ו 100)מדליות זהב 
 .מהסיפורים המפורסמים של משחקים אלה אך הוא מוטעה ביסודו

ביום הראשון למשחקים הזמין אליו היטלר לתאו באצטדיון את הנס וולקה הגרמני שזכה בהדיפת  
 .כדור ברזל ובעקבותיו ספורטאים גרמנים נוספים שזכו במדליות

הרוזן באיה לאטור נשיא הוועד האולימפי הודיע להיטלר כי הוא רק אורח כבוד במשחקים ולפיכך 
בעקבות זאת היטלר לא זימן אליו יותר  ספורטאים באופן . עליו לברך את כולם או את אף אחד

לברכתו  " זכו"סי אוואנס ניצח למחרת ומכיוון היה הראשון מבין רבים אחרים שלא 'ג. פומבי לתאו
 .  של היטלר הדבר נתפס בהמשך  כרצונו של היטלר להעליב את הרץ השחור

  
 קוריאנים תחת דגל יפן

 יפן התירה  . הייתה קוריאה כבושה  תחת שלטון יפן, 1936בזמן משחקי ברלין  
 ואילצה אותם לשנות, לספורטאים מקוריאה ליטול  חלק במשחקים  תחת דגל יפן

 נאלץ לשנות את  (   ( Sohn Kee-Chungאנג 'סון קי צ.את שמם להיגוי היפני 
 הוא התחרה בריצת המרתון יחד עם חברו הקוריאני נאם סונג. שמו לסון קיטאי

 שני. השניים זכו  במדליית הזהב והארד(. Nam Sung-yong )יאנג  
 כשהדגל היפני  , הקוריאנים נאלצו לעמוד על הפודיום ולהאזין להמנון היפני 

מנצח המרתון  , אנג'סון קי צ. נערכו המשחקים האולימפיים בסיאול 1988-ב.התנוסס בראש התורן
 זכה לכבוד הראוי והדליק את הלפיד האולימפי, 1936-מ
 הוא הפך לגיבור לאומי בארצו לאחר השחרור מעול יפן והפך. באולימפיאדה 
 .סמל לפטריוטיזם קוריאני בעולם כולו 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/KC_Sohn.jpg


  היהודייה שהצדיעה להיטלר
הלנה מאייר היהודייה מצד אביה הייתה אחת מגדולות סייפות הרומח לפני מלחמת העולם השנייה  וזכתה  

 (.  1928)בין היתר במדליית הזהב האולימפית במשחקי אמסטרדם 

לאחר שהוועד האולימפי האמריקאי איים להחרים את המשחקים אם יהודים לא יורשו לקחת חלק בהם  
(. שעזבה את גרמניה וחיה בארצות הברית)החליט הוועד האולימפי הגרמני להזמין את הלנה מאייר 

 במדליית הזהב. במשחקים עצמם היא זכתה במדליית כסף בתחרות הרומח האישית
 זכתה אילונה אלק מהונגריה ובמדליית הארד זכתה אלן פרייס מאוסטריה שהיו אף  

 בטקס חלוקת המדליות היא לבשה את המדים הרשמיים שכללו את  .  הן  יהודיות
 לטענתה היא עשתה זאת. צלב הקרס והצדיעה במועל יד כמו שאר ספורטאי גרמניה

 .על מנת להגן על משפחתה שהתגוררה בגרמניה 
 1952-אחרי המלחמה היא חזרה לגרמניה   מארצות הברית ונפטרה במינכן ב

 אילונה אלאק  סייפת מעוטרת
היהודייה מהונגריה הייתה אחת מגדולות סייפות הרומח  הגדולות  (  Elek- Ilona)אילונה  אלק  

בקריירה  . ששלטה בענף זה  מראשית שנות השלושים ועד מחצית שנות החמישים ,  בעולם
 .העשירה שה היא זכתה בשבע אליפויות עולם וחמש אליפויות אירופה

 וזכתה במדליית הזהב בתחרות( 1936)אלק הופיעה כאלופת אירופה במשחקי ברלין 
 .הידועה שבה זכו היהודיות הלנה מאייר ואלן פרייס במדליות הכסף והארד 

 העובדה שלא התקיימו משחקים אולימפיים בתקופת מלחמת העולם השנייה    
   12שכן במשחקי לונדון שהתקיימו , מנעה מאלק בוודאות לזכות במדליות נוספות

 אלק התמודדה שוב  במשחקי. שנה לאחר משחקי ברלין היא זכתה שוב בזהב 
 היא זכתה בפעם האחרונה בתואר   1955-ב. הלסינקי שם זכתה במדליית הכסף  

 .  אלופת העולם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Elek_Ilona_portr%C3%A9.JPG


 שני  השליחים היהודיים של ברלין
 :  נכללו שני אצנים יהודים( 1936)משחקי ברלין  4X100בנבחרת האמריקאית ל

 סי אוואנס  'זמן קצר לפני התחרות הם הוחלפו בג. סאם סטולר ומרטי גליקמן
 שאף זכו במרוץ לפני נבחרות השליחים  , (Ralph Metcalfe )וראלף מטקאלף

 :  הנימוק להחלפת הרצים היהודים הוצג כנימוק מקצועי.של  אטליה וגרמניה
 עלולה המשלחת הגרמנית   –החשש שאם אוואנס ומטקאלף לא ישתתפו במרוץ 

 הסברה הרווחת היא כי הסיבה האמתית להחלפה נעוצה בכך . לנצח במרוץ זה
 לא רצה להביך  ( ראש המשלחת האמריקאית) Avery Brundage ))'שבראנדייג

 .את היטלר בכך ששני ספורטאים יהודים  יעמדו על הפודיום והורה על החלפתם
להעניק לגליקמן ולסטולר  , ויליאם הייד, החליט יושב ראש הוועד האולימפי האמריקני1998-ב 
 ".במקום מדליות הזהב שהם לא זכו בהן"לוח שעליו נכתב ( שנפטר בינתיים)

 הקופצת לגובה הוחלפה בגבר
 היהודייה הייתה שיאנית גרמניה בקפיצה לגובה  ( (Gretel Bergmannגרטל ברגמן 

 הוריה שלחו אותה לבריטניה  . היא הושעתה מפעילות, כשהנאצים עלו לשלטון. 1931בשנת 
 הגרמנים  זימנו אותה  ( . 1936)והיא התכוונה  להתחרות כנציגת בריטניה  במשחקי ברלין 

 לאחר שהוועד האולימפי האמריקאי איים להחרים את המשחקים אם יהודים, לנבחרת
תוצאה שהייתה  ,  1.60במבחנים לקראת המשחקים היא קפצה לגובה של  . לא יורשו לקחת חלק בהם 

כמחליפתה  . למרות זאת היא סולקה מהנבחרת בטענה שאינה טובה מספיק. מספיקה להשגת מדלית זהב
שסיימה רק רביעית והתברר כשנתיים מאוחר יותר כי היא  ( Dora Ratjen)בנבחרת נקבעה דורה רטיין 

 .  יהודייה מהונגריה, במדליית הזהב  זכתה ההונגרייה איבוליה זק. הייתה בעצם גבר

,  ב בקפיצה לגובה ובהדיפת כדור ברזל"ברגמן עזבה את גרמניה לארצות הברית ואף הוכתרה לאלופת ארה
סיפורה היווה את הבסיס לסרט  . אך מלחמת העולם השנייה קטעה את הקריירה שלה והיא פרשה

 ".36ברלין "



 הבעיות הפוליטיות המרכזיות בכל תחרות

המשחקים האולימפיים לאחר מלחמת  
 העולם השנייה

 אי הזמנת גרמניה ויפן: 1948לונדון 

 מ"הופעה ראשונה של ברה: 1952הלסינקי 
 בצל הפלישה הסובייטית     : 1956מלבורן 

 להונגריה ומבצע סיני                       

 את  ( ?)קסיוס קליי משליך: 1960רומא 
 המדליות                    

 הרחקת אינדונזיה ודרום  : 1964טוקיו 
 אפריקה                       

 המחאה של קרלוס וסמית:  1968מקסיקו 

 רצח הספורטאים הישראלים: 1972מינכן  

 ההחרמה של ארצות      : 1976מונטריאול 
 אפריקה                             

 ב  "החרם של ארה: 1980מוסקווה 

 מ"החרם של ברה: 1984לס 'לוס אנג
 ההחרמה של צפון קוריאה   : 1988סיאול 

 וידידותיה                         

 אוירה פוליטית נינוחה: 1992ברצלונה 

 פיגוע באתר האולימפי:  1996אטלנטה 

 החותר      )הסרוב של קובה : 2000סידני 
 (פרז                       

 ודוקא  'של הג" פסילה"ה: 2004אתונה 
 האיראני                       

 בצל יחסי סין טיבט: 2008ין 'ביג



 אירועים וספורטאים בולטים

 מדליות שהחמיצה  הבית עקרת
  מדליות  שהחמיצה ספורטאית היא ההולנדית( (Fanny Blankers-Koen קואן– בלאנקס פאני

  זכתה 18 בת בהיותה 1936  ברלין במשחקי .השנייה העולם מלחמת בגלל רבות אולימפיות
  האתלטיקה במקצועות לבלוט החלה היא ואילך 1938 משנת .לגובה בקפיצה השישי במקום

  קפיצה ,לגובה קפיצה ,משוכות 80 ריצת מטר 200-ו 100-ל בריצות עולם שיאי ושברה השונים
  השנייה העולם במלחמת אולימפיים משחקים של קיומם אי כי ספק אין . חמש וקרב לרוחק

 .ודאיות מדליות להחמיץ לה גרמו
   אז שהייתה קואן-בלאנקרס זכתה  המלחמה לאחר שהתקיימו לונדון במשחקי

  200 ריצת ,מטר 100 בריצת :זהב מדליות בארבע ילדים לשני ואם בית עקרת
 שנים ארבע הלסינקי במשחקי  .שליחות ובמרוץ משוכות מטר 80 ריצת ,מטר

   מטר 80 בריצת לגמר הגיע ,כוחה את שוב ניסתה היא 34 בת בהיותה מכן לאחר  
   .הריצה את סיימה לא אך משוכות

 1948לונדון 
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 1952הלסינקי 
 המדליסטית העטורה מכולן

 .שזכתה בעשר מדליות אולימפיות ובהן חמש מזהב,  אגנס קלטי היא מתעמלת יהודייה הונגריה
אך לא השתתפה  ( 1948)היא הייתה חברת הנבחרת ההונגרית במשחקי לונדון .   1921אגנס קלטי נולדה בבודפשט בשנת 

 .בפועל בגלל פציעה וזכתה במדליית כסף קבוצתית כחברת הנבחרת
 זכתה קלטי במדליית זהב בתרגיל הקרקע במדליית כסף בקרב רב  ( 1952)במשחקי הלסינקי 

 .במקבילים מדורגים ומכשירים קבוצתית -ובשתי מדליות ארד  
 ,  שלוש אישיות  מקבילים מדורגים: היא זכתה בארבע מדליות זהב( 1956)במשחקי מלבורן 

 וכן בשתי מדליות כסף בתחרות הקרב רב, ובתרגיל עם מכשירים קבוצתי -קורה וקרקע 
 .האישית ובתחרות הקרב רב קבוצתי 

 .  עזבה קלטי את הונגריה והגיעה שנה לאחר מכן לישראל 1956בעקבות המרד בהונגריה בשנת 
 .  היא הועסקה כמורה במכון וינגייט ואמנה את נבחרת ישראל בהתעמלות

 כי'הצ הקטר – זאטופק אמיל 
 ארוכים למרחקים הקלאסיות הארוכות הריצות בשלוש כה עד שזכה היחיד הרץ הוא כי'הצ זאטופק אמיל

  ופנים שמוטה בכתף התאפיינה שריצתו) , זאטופק .אחת באולימפיאדה (ומרתון מטר 10000 ,מטר 5000)
-ב הכסף ובמדליית מטר 10.000-ה בריצת זהב במדליית וזכה לונדון במשחקי לראשונה השתתף (מיוסרות

   אשתו גם זכתה שבהם, הלסינקי במשחקי עשה הוא התקדים חסר הישגו את .מטר 5000
 .היום באותו זהב במדליית שזכו היחיד לזוג היו ובכך כידון בהטלת זהב במדליית דאנה
 .השישי למקום רק והגיע המרתון לריצת  מלבורן למשחקי גם התייצב הוא 1956 בשנת
   מכך כתוצאה  ק'דובצ הנשיא של מתומכיו זאטופק היה פראג של באביב 1968 בשנת

 המשטר החלפת עם רק .רחובות למנקה והפך כקולונל שימש שבו מהצבא הודח  הוא
 ומעמדו כבודו לו הוחזר הקומוניסטי 
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 המלחמה שצמצמה משלחת
 (1956דצמבר )ערב המשחקים האולימפיים במלבורן   1956בעקבות מבצע קדש שנערך באוקטובר 

:  והיא מנתה שלושה ספורטאים בלבד( שתוכננה להיות משלחת גדולה)הוחלט לצמצם את המשלחת הישראלית  
דוד קושניר שנשר בתחרויות  , קופץ הרוחק, משתתפים 24מתוך  22-הקופץ למים יואב רענן שתפס את המקום ה

 .המוקדמות והשחיינית שושנה ריבנר שנשרה בתום הסיבוב הראשון
גם נבחרת הכדורסל עמדה לצאת לאוסטרליה אך נותרה לבסוף בישראל בעקבות החלטה של ועדה מיוחדת שמונתה על 

 .  ידי דוד בן גוריון

 .  אוריאל זמרי לימים  היסטוריון ספורט ידוע –בנוסף  השתתף במשחקים גם שופט כדורסל 

 .  מן הראוי לציין כי מצריים לבנון ועירק לא השתתפו במשחקים כמחאה על  מעורבות בריטניה וצרפת לפלישה לסיני

 1956 מלבורן

   ושערוריות תקדימים יוצרת פרייזר דאון
האוסטרלית היא השחיינית היחידה שזכתה במשחה אולימפי שלוש פעמים ברציפות והייתה האישה   פרייזרדאון 

.מטר חופשי  פחות מדקה 100הראשונה ששחתה   
מטר  400-מטר בנוסף למדליית זהב במרוץ השליחים ומדלית כסף ב 100במשחקי מלבורן  היא זכתה במדליית זהב ב

. מטר 100-ול 400מטר חופשי ובמדליות כסף בשליחות ל 100זכתה שוב במדליית זהב ב)במשחקי רומא . חופשי
 במשחקי טוקיו היא התייצבה לאחר תאונת דרכים קשה שעברה שבה 

מטר חופשי ובמדליית כסף במקצה  100נהרגה אמה שוב למשחקים וזכתה בשלישית  ב  
.השליחות    

 במהלך משחקי טוקיו היא התפארה בגניבת דגלים מארמון הקיסר נעצרה ושוחררה 
בסוף הקריירה שלה היא נפסלה לכל ימי חייה בגלל ספר . על פי בקשת הקיסר  

..שערורייתי שפרסמה על המתרחש בכפרים האולימפיים  



 קסיוס קליי משליך את המדליה
קסיוס קליי ששינה את שמו בהמשך למוחמד עלי נחשב לגדול המתאגרפים  במשקל כבד בדורנו  

 .  והיה ידוע גם בהתנהגותו הפרובוקטיבית ולשונו הססגונית

בלבד הוא יצג  18בהיותו בן . וכבר בהיותו בתיכון זכה בשתי אליפויות ארציות 1948הוא נולד  בשנת  
את המדליה לא  . כבד-וזכה בהם למדליית זהב במשקל קל 1960את ארצות הברית במשחקי רומא 

 וכשנשאל איך זה לזכות במדליה עבור מדינה שבחלק  , הוריד מעליו במשך יומיים
 ב היא מדינה נפלאה ונאורה "ארה: "ענה, ממסעדותיה הוא לא יכול לאכול בגלל היותו שחור

 ,  לא הורשה עלי להיכנס למסעדה בסיינט לואיס, שבועיים אחר כך". ואני שמח לייצג אותה
 צעד ראשון מצדו במאבקו רב השנים כנגד אפליית   –ובמחאה זכה את המדליה לנהר 

 .  ב"השחורים בארה

 

1960רומא   
היחף המרתוניסט  

ונכנס  ( 1960)היה המנצח במרתון רומא   סילאסי היילהאבבה בקילה חייל במשמר הקיסר  אתיופיה 
בקילה היה מנצח המרתון גם של  .  לתודעה בעיקר בגלל העובדה שהוא רץ יחף את המסלול כולו

לשם  . למרות ששישה שבועות קודם לכן עבר ניתוח בתוספתן–משחקי טוקיו ארבע שנים לאחר מכן  
..שינוי הוא רץ הפעם כשהוא היה נעול  

שנה לאחר מכן . מ בגלל שבר ברגלו"ק  17בקילה ניסה כוחו גם במשחקי מקסיקו אך נאלץ לפרוש כעבור 
אבבה  הפך למשותק ורותק לכיסא-נפצע בקילה באופן קשה בתאונת דרכים באדיס  

. הוא נפטר 41ארבע שנים לאחר מכן בהיותו בן . גלגלים        

 הישגיו של אבבה בקילה היוו ללא ספק  פריצת דרך לשורה ארוכה של רצים אתיופיים  
 מצטיינים למרחקים ארוכים
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 1968 מכסיקו

 בימון בוב של ההיסטורית הקפיצה
   (1968) מקסיקו במשחקי שהשיג אמריקאי למרחק קופץ הוא ( "Bob" Beamon) בימון בוב

 .שנים 23 מעמד שהחזיק למרחק  עולמי שיא
   המוקדמות בתחרויות  .בקפיצותיו לפסול שהרבה ,יציב לא אך מצוין לקופץ נחשב בימון

    .הראשונות קפיצותיו שתי את שפסל לאחר לגמר להיכנס בקושי הצליח הוא במקסיקו
   הקפיצה . קפיצותיהם את פסלו קודמיו שלושת שכל לאחר רביעי קפץ הוא הגמר בתחרות
   נוספת קפיצה קפץ בימון . העולם משיא מ"ס 65 של שיפור  שהיה 8.90 של לשיא הוליכה

   ,שקבע לשיא התקרב לא הוא מכן שלאחר בשנים קפיצותיו בכל .ופרש 8.04 קבע שבה
   .פעמית וחד נדירה הבלחה זו הייתה כי והתברר

  1991 בשנת בטוקיו העולם באליפות פאואל מייקל י"ע נשבר האולימפי השיא את היום עד המהווה בימון של שיאו
(8.95) . 

 לגובה הקפיצה פני את משנה פוסברי

  1968 מקסיקו במשחקי שזכה סטייט אורגון מאוניברסיטת אמריקאי סטודנט היה (Dick" Fosbury") פוסברי דיק

 עד  .זמנו עד ידוע היה שלא לגובה קפיצה בסגנון העולם את הפתיע  פוסברי .מטר 2.24  של אולימפי בשיא לגובה בקפיצה

 ,אלכסוני במסלול הרף לעבר רצו הקופצים פיה ששעל מספרת של לגובה קפיצה בשיטת נקטו הקופצים מקסיקו משחקי

 ,בטן גלילת כך ואחר מספריים תנועת המזכירה בתנועת ,השנייה הרגל את מכן ולאחר  הקרובה הרגל את לרף מעבר העבירו

 כאשר הרף כלפי הגב עם קפץ פוסברי  .הרף את ראשונה עוברת והרגל הרף כלפי מופנה הגוף של הקדמי החלק פיה שעל

 .הגוף חלקי יתר לפני אותו עוברים והראש הזרוע
 היחידי ולמעשה הדומיננטי לסגנון והפך העולם ברחבי שנים עשר בתוך פשט הסגנון

   שקרוי לגובה הקפיצה במקצוע היחיד הסגנון זהו .הבינלאומיות לגובה הקפיצה בתחרויות 
   .לגובה הקפיצה פני את ושינה אותו שפיתח האדם של שמו על

  

  



 1972מינכן 
 גדול השחיינים היהודיים

ספיץ  . מזהב  9מדליות אולימפיות מהן  11אמריקאי הוא אחד מגדולי השחיינים בכל הזמנים ובעל -מרק ספיץ היהודי
 .וזכה בהן בעשר מדליות זהב(  1969-והשמינית  ב 1965השביעית )השתתף בין היתר גם בשתי מכביות 

 שבהן זכה בשתי מדליות זהב( 1968)השתתפותו האולימפית הראשונה הייתה במקסיקו 
 (חופשי 100) ומדליית ארד ( פרפר 100)מדלית כסף , (מטר 200-ו 100במשחי שליחים ל) 

 ,חופשי 200, חופשי 100)מדליות זהב  7שבהם זכה  ב, לשיאו הגיע ספיץ במשחקי מינכן 
 כשבכול, (מטר מעורב 100, מטר 200, מטר 100-ומשחי שליחים ל,  פרפר 200, פרפר 100 
 .המשחקים  הוא שבר את השיא העולמי 

 להיכנס שוב למשלחת האמריקאית אך הוא 41-ניסה ספיץ בן ה(  1992)לקראת המשחקים בברצלונה 
 .  נכשל במבחנים 

 ...גם לבנים יודעים לרוץ -ואלרי בורזוב 
 האוקראיני מברית המועצות הוא  האתלט הלבן( Valeriy Borzov)ואלרי בורזוב 

 באולימפיאדה אחת והלבן  ( מטר 200-ו 100)האחרון שזכה בשתי הריצות הקצרות  
  200-מטר וב 100ב( . 1972)בורזוב עשה זאת במשחקי מינכן .מטר 100-האחרון שזכה ב

 .1004Xוזכה גם במשחקים אלה במדליית כסף  בריצת השליחים  
 מטר 100-במשחקי מונטריאול הוא הצליח פחות וזכה שם בשתי  מדליות ארד האחת ב

 יבה'שנה לאחר מכן הוא נשא לאישה את לודמילה טורישצ.  100X4-והשנייה ב 
 TURICHEVA Ludmila) )שהייתה אף היא אלופה אולימפית בעלת, המתעמלת 
 בורזוב  התכוון להשתתף במשחקי מוסקבה. מדליות אולימפיות ביניהן ארבע מזהב 9  
 . אך פציעה ממושכת מנעה זאת ממנו  

הוא המשיך לקריירה פוליטית ובין היתר כיהן כשר  הנוער והספורט של אוקראינה ומשמש כחבר הוועד האולימפי  
 .  הבינלאומי



 השערורייה של גמר הכדורסל
  1972גמר הכדורסל במינכן . 1936ארצות הברית זכתה בכל טורנירי הכדורסל  במשחקים האולימפיים מאז 

. מ "ב וברה"משחק הגמר התקיים בין ארה.  שבר רצף זה באחת השערוריות הגדולות בתולדות המשחקים
הרוסים לא הצליחו  ( . 49-50. )ב קלעה שתי נקודות עונשין שלוש שניות לסיום והובילה בנקודה"ארה

כשהסתיים הזמן  . לקלוע למרות שבשל טעויות שיפוט חודש המשחק פעמיים נוספות למשך שלוש שניות
א והורה על משחק לשלוש  "ל של פיב"ונס המזכ'החוקי והאמריקאים חגגו את ניצחונם  התערב וליאם ג

מ סל  "השופטים לא העזו להמרות את פיו ובמהלך שלוש השניות הנוספות קלעה ברה. שניות נוספות
 .ניצחון וזכתה במדליה

קפטן נבחרת , קני דייויס.  הנבחרת האמריקאית סירבה לעלות על הפודיום ולקבל את מדליות הכסף 
 .ב אף כתב בצוואתו כי אשתו וילדיו לא יוכלו לקבל לעולם את המדליה שלו"ארה

 אולימפיאדות בחמש שהשתתף ר"הד
   למרחק הרצים מגדולי לאחד נחשב האיטלקי ((Pietro Paolo Mennea מניאה פיאטרו

 !אולימפיים משחקים בחמשה חלק ונטל מטר 200 של
   ארד למדליית בהם וזכה  (1972) מינכן במשחקי השתתף הוא הראשונה בפעם 

 חלק ונטל זו בריצה רביעי סיים הוא  שלאחריהם) מונטריאול במשחקי .מטר 200-ב
   .100X4-ל השליחים בריצת 

   המדינה למדעי ר"כד שהוכתר לאחר מניאה התייצב (1980) מוסקבה למשחקי
 הוא  .המשחקים בהחרמת שתמכה ,באטליה דמוקרטית-הסוציאל במפלגה פעיל והיה

 . 100X4 השליחים בריצת ארד ובמדליית מטר 200-ב הזהב במדליית אלה במשחקים זכה 
   שהשתתף הבאים במשחקים .הגמר בחצי ונשר מטר 100 בריצת גם השתתף הוא 

 200 בריצת השביעי במקום סיים (1984) לס'אנג בלוס .במדליות זכה לא הוא מניאה בהם
 .המטר 200 בריצת 43-ה במקום סיים 36 בן כבר בהיותו ובסיאול .100X4-ל בריצה ורביעי מטר 



 1976 מונטריאול
 10 מתעמלת – 'קומנאץ נאדיה
 הידועה המתעמלת ספק ללא היא הרומנייה    Nadia Comăneci ) )'קומאנצץ נאדיה

   14-ה בת 'קומנאץ נאדיה .מונטריאול במשחקי הצטיינותה עקב בעיקר וזאת ביותר 
  .ובקורה מדורגים במקבילים , רב בקרב :זהב מדליות בשלוש  אלה במשחקים זכתה

   'קומנאץ  .הקרקע בתרגיל  ארד ובמדליית קבוצתית כסף במדליית גם זכתה היא
 ציון , ביצועיה על 10 ציון שקיבלה הראשונה שהייתה בכך אולימפי תקדים קבעה

   .המשחקים במהלך פעמים שבע לה שניתן 
 – חיננית  כילדה ולא בוגרת כנערה הפעם מכן לאחר שנים ארבע מוסקבה במשחקי גם השתתפה 'קומנאץ

 .(קבוצתית ומדליה , רב קרב ) כסף מדליות ושתי (וקורה קרקע) זהב מדליות בשתי וזכתה
   האחרונה בשנתו 1989 בשנת אך "הסוציאליסטים העובדים מעמד גיבורת" לתואר ברומניה זכתה 'קומנאץ

  . היום עד מתגוררת היא שם הברית לארצות ערקה היא סקו'אוצ'צ של

  
 

 
 ניצחונות של עשור
  בשיא ואוחז משוכות מטר 400 רצי לגדול נחשב האמריקאי מוזס אדווין

   השתתף בהן רצופות גמר תחרויות 107-ב ניצחונות רצף  של תקדים חסר
 !שלם לעשור קרוב שונות במסגרות

   מונטריאול במשחקי הייתה האולימפית במסגרת הראשונה השתתפותו
   בגלל מוסקבה משחקי את החמיץ הוא  .הזהב במדליית זכה שם (1976)

 במשחקים . (1984) לס'אנג לוס במשחקי בזהב שוב וזכה האמריקאי החרם
   בשבועה הספורטאים את שהשביע לספורטאי נבחר גם הוא אלה 

 (1988) סיאול במשחקי הייתה במשחקים האחרונה השתתפותו .האולימפית
  שאפשרה בראשה ועמד שהגה לרפורמה אחראי  מוזס היה פרישתו לאחר. הארד במדליית הסתפק שבהם 

   .מצטיינים בספורטאים תמיכה של  כלכלית תמיכה



 ישראלית ראשונה בגמר אולימפי
אסתר רוט שחמורוב  היא אחת האתלטיות הבולטות ביותר בתולדות מדינת 

 .1999ישראל וכלת פרס ישראל לספורט ותרבות הגוף בשנת 
והעפילה לחצי  (  1972)שחמורוב השתתפה במשחקים האולימפיים במינכן 

מטר   100היא עלתה לחצי הגמר בריצת . הגמר שם סיימה במקום החמישי
משוכות אך בעקבות טבח הספורטאים הישראלים שביניהם היה עמיצור  

 .שפירא מאמנה האישי  היא פרשה מהתחרות
מטר   100היא הצליחה להעלות לגמר בריצת ( 1976)במשחקי מונטריאול 

משוכות הגיעה למקום השישי  והייתה בכך לאתלטית הישראלית הראשונה  
מנע ממנה להשתתף גם  ( 1980)החרם על משחקי מוסקבה .  בגמר אולימפי

 .במשחקים אלה
 לשחמורוב שורה ארוכה של הישגים בארץ ובעולם ובין 

 היתר היא זכתה גם במשחקי אסיה בבנקוק בשתי  
   100, מטר 100-מדליות זהב והחזיקה בשיאי ישראל  ב

 .קפיצה למרחק וקרב חמש, מטר משוכות
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 1980 מוסקבה

 "בגלים מפלצת"ה -  סלניקוב ולאדימיר
   "הגלים המפלצת" שכונה המועצות מברית (Vladimir Salnikov) סלניקוב ולדימיר

  ,מטר 400-ל במשחים עולמיים שיאים ושבר בהיסטוריה השחיינים מגדולי אחד היה
   הראשון כאדם השחייה להיסטוריית נכנס הוא .חופשי מטר 1500-ול מטר800-ל

  פחות מטר 800 של המרחק ואת דקות 15-מ פחות בשחייה מטר 1500 לעבור שהצליח
 !(מטר מאה לכל מדקה כלומרפחות) דקות 8-מ

 בשלוש  זכה הוא המחרימים ב"ארה שחייני מצד התחרות ללא (1980) מוסקבה במשחקי
  מטר 400-ב , דקות 15-ה גבול את לראשונה חצה  שבה בשחייה מטר 1500ב :זהב מדליות 

   200X4-ל ובמשחה חופשי
  כבר בהיותו זכה שבם  סיאול במשחקי שוב והופיע הרוסי החרם בגלל (1984) לס'אנג לוס במשחקי השתתף לא סלניקוב

  .דקות 15-ה גבול את לחצות שינוי לשם הצליח לא שבו במשחה 1500-ב  הזהב במדליית שוב 28 בן

 ריצה בינונית לפרלמנט הבריטי
קו  . מטר בשתי אולימפיאדות  רצופות 1500הוא הרץ היחיד בהיסטוריה שזכה בריצת  Sebastian Coe ))סבסטיאן קו

כשניצח במאבק עיקש נגד עמיתו לנבחרת  ויריבו האישי  השנוא  ( 1980)הבריטי עשה זאת לראשונה במשחקי מוסקבה 
 שגבר עליו לעומת זאת בריצה, ( Steve Ovett ))סטיב אובט

 שלאחריהם  שבהם שיחזר בדיוק )לס 'קו נטל חלק במשחקי לוס אנג.מטר 800-ל 
 . 800-וכסף ב 1500-מדליה בזהב ב: את הישגיו במשחקי מוסקבה 

 השתתפות במשחקי סיאול נמנעה ממנו  והוא פרש מפעילות ספורטיבית לקריירה
 היה קו חבר הפרלמנט הבריטי מטעם  המפלגה   1995-1992בין השנים . פוליטית 

 הוא 2000בשנת . ר המטה של יושב ראש המפלגה"השמרנית ובהמשך שימש גם  יו
 ר הוועדה המארגנת של משחקי לונדון"קיבל את התואר לורד והוא משמש כיום כיו 
 2012  . 

  



 אנדרסן  מגיעה באפיסת כוחות  
ואן בנויט  'והמנצחת הראשונה בהם הייתה ג 1984לס 'משחקי המרתון לנשים  נכנסו למשחקים האולימפיים בלוס אנג

  37-מארצות הברית אך מי שזכורה מריצה זו  היא דווקא הרצה השוויצרית  גבריאלה אנדרסן שייס שהגיעה למקום ה

 .והאחרון
 היא  הגיעה  . שייס הצליחה בקושי להיכנס לאצטדיון כשהיא סובלת ממכת חום והתכווצות שרירים

 למאות המטרים האחרונה כשהיא מיובשת לחלוטין והדפה את עצמה מהשופטים שניסו לסייע לה  
 על המסך הוצגו הפנים המיוסרים שלה ובחלל האצטדיון נשמעו שאגות העידוד של  . כדי שלא תיפסל

 על קו הסיום היישר לתוך זרועות השופטים שנשאו אותה משם -אבל , בסוף היא התמוטטה. הקהל
 עטפו את גופה במגבות קרות והחדירו לגופה  , במהלכו התיזו עליה מים מצינור, לטיפול רפואי נמרץ 

 הנחישות של  . ידי הצוות הרפואי כעבור שעתיים-למרות מצבה הקשה היא שוחררה על. עירוי נוזלים 
 .  אנדרסן נחשבת כאחד מסמלי הרוח האולימפית

 1984 לס'אנג לוס

 מכולם הגדול לואיס קרל
 את בו הרואים ויש בהיסטוריה הגדולים האתלטים אחד ספק ללא הוא לואיס קרל

   .מכולם הגדול 
  9 מתוכן אולימפיות מדליות  10-ב לואיס זכה שהשתתף האולימפיים במשחקים

 .למרחק  ובקפיצה הקצרות בריצות ארוכה תקופה במשך שלט והוא מזהב
 שיחזר שבהם 1984 לס'אנג בלוס האולימפיים במשחקים לראשונה השתתף לואיס

   4X100ל מטרים 200-ול 100-ל בזהב וזכה 1936 מברלין אוונס סי'ג של הישגו את 
  .למרחק ולקפיצה
  ונסון'שג מכיוון אך ונסון'ג לבן מטר 100 -ל בגמר הפסיד הוא  סיאול במשחקי

  למרחק בקפיצה זהב במדליית גם זכה הוא .הזהב מדלית את קיבל הוא נפסל
  לואיס זכה  ברצלונה במשחקי.100X4ל הגמר בריצת פסילה בגלל הוחמצה נוספה זהב מדלית  .200-ל בריצה לכסף זכה
  רביעית זכייה של תקדים חזר הישג קבע הוא אטלנטה במשחקי .100X4 השליחים ובריצת למרחק לקפיצה בזהב שוב

   .האולימפיים במשחקים שלו התשיעית הזהב למדליית וזכה למרחק בקפיצה רצופה



 השחיינית הלא נגמרת
אמריקאית שהשתתפה  -היא שחיינית יהודייה 1967ילידת ( Dara Torres)דאנה טורס 

 .עד כה בחמשה משחקים אולימפיים וזכתה בכולן במדליות
.  100X4וזכתה בזהב ב(1984)לס 'בפעם הראשונה היא השתתפה במשחקי לוס אנג

במשחקי  .  מעורב וחופשי 100X4במשחקי סיאול היא זכתה במדליות כסף וארד במשחי 
 .100X4ברצלונה זכתה במדליית זהב בשליחים 

 לאחר שנעדרה כשבע שנים מהשחייה ועסקה בין היתר בתקשורת ובדוגמנות  
 למשחקי סידני  וזכתה בשתי מדליות זהב במשחי השליחים 33היא חזרה בגיל 

  100X4 מטר   100-ו 50-ב: מטר מעורב וחופשי ובשלוש מדליות ארד אישיות 
 חזרה להשתתף   41היא פרשה שוב  ילדה  ובגיל  . מטר פרפר 100-חופשי ו

 מטר חופשי ובשני   50-ב: ינג וזכתה בשלוש מדליות כסף'במשחקי ביג
 טורס הינה . מטר מעורב  100X4 -מטר חופשי ו100X4: משחי שליחים

 המדליסטית האולימפית המבוגרת ביותר בענף השחייה בפרט ובמשחקים  
 .האולימפיים בכלל



 

 1988סיאול  
 שערורית הסמים של גמר סיאול

בגמר    .הפך לציון הדרך הראשון במאבק בין הספורט הנקי לספורט הנגוע בסמים, מטרים גברים 100-גמר הריצה ל
ונסון הדהים כשקבע 'בן ג. ונסון מקנדה'לס בארבע מדליות זהב כנגד בן ג'שזכה בלוס אנג. התחרו ביניהם קרל לואיס

 לואיס בריצה מצוינת קבע  . שנחשב עד אז למעבר לגבולות האדם', שנ 9.83שיא עולם של 
 ונסון'לאחר יומיים הגיעה תוצאות בדיקת הסמים של ג.'שנ 9.93תוצאה מצוינת של   
 .בשתן של הקנדי נמצאו שרידים סמים  אסורים בשימוש. והיכו את העולם בתדהמה 
 .וקרל לואיס זכה בזהב וכבונוס גם הוכרז כשיאן העולם החדש, המדליה שלו נשללה 

 מאוחר יותר התברר כי ארבעה מתוך חמשת הרצים בגמר כולל לואיס נהגו להשתמש  
 ונסון מחיר אישי על תופעה פסולה שאפיינה את 'בסמים אסורים ובפועל שילם בן ג

 . רוב הספורטאים בזמנו

 

 הרצה הססגונית –וניור 'פלורנס גריפית ג
 הייתה אתלטית  ( ו'שכונתה פלו ג) Florence Griffith-Joyner)) וניור'פלורנס גריפית ג

 לבד מהישגיה היא נודעה בשל  .  מטר 200-ול 100-אמריקאית המחזיקה עד היום בשיאים ל
 .הופעותיה הססגונית ובעיקר בשל ציפורניה הארוכות והצבעוניות

 אולימפיים היא שברה את  -ובזמן המבחנים הקדם( 1988)וניור  השתתפה במשחקי סיאול 'ג
 במשחקים עצמם היא זכתה במדליות זהב .  10.49שיא העולם  הקיים עדיין כיום ועומד על  

 .  21.34בחצי הגמר לריצה זו היא קבעה את שיא העולם הנוכחי . מטר 200-מטר וב 100-ב
 .4X400-ובמדליית כסף ב 4X100-כמו כן היא זכתה במדליית זהב ב

 .השגייה של גריפית שנויים כיום במחלוקת שכן הטענה היא שהם נעשו בעזרת סמים
 היא נמצאה מתה בביתה ויש הטוענים כי מותה הוא  תוצאה   39בהיותה בת  1998בשנת  

 .  של השימוש בסמים הגם שבאופן רשמי דווח על מוות מהתקף אפילפסי



 1992ברצלונה 
 מדליות ישראליות  בברצלונה

היו המשחקים האולימפיים הראשונים שבהם ישראל לא רק ( 1992משחקים האולימפיים  בברצלונה 
 .השתתפה אלא גם זכתה במדליות

ג היא עלתה  "ק 61ודאית יעל ארד במשקל עד 'הישראלית הראשונה שזכתה במדליה אולימפית הייתה הג
 . כוסלובקיה וגרמניה'צ, ודאיות  מספרד'לגמר האולימפי לאחר ניצחונות על ג

 .בגמר היא הפסידה לקטרין פלרי מצרפת וזכתה במדליית הכסף
 הוא ניצח . ג "ק 71ודו במשקל עד 'ה בג'למחרת הזכייה התמודד אורן סמדג

   5בזמן שיא של ( מונגוליה וגרמניה, אטליה, בריטניה, יבוטי'מג)חמש מיריביו 
 .הפסיד רק למתמודד מדרום קוריאה  וזכה במדליית הארד, שניות 45דקות ו

   2004אתונה 
 זהב ראשון לישראל

הוא הישראלי היחיד עד כה שזכה בשתי מדליות אולימפיות  , גל פרידמן גולש רוח על גלשן מסוג מיסטרל
 .אישיות והיחיד שזכה במדליית זהב

נבחר פרידמן לייצג את ישראל    1995לאחר שזכה במקום השני באליפות העולם ובאליפות אירופה בשנת  
הוא לא הצליח  להיכנס  להכלל בנבחרת לקראת  .  שבה זכה במדליית ארד( 1996)במשחקי אטלנטה 

 .ופרש למשך שנתיים( 2000)משחקי סידני 
 הוא חזר להתחרות וזכה בין היתר באליפות העולם בשנת   2001בשנת 

 (2004)במשחקי אתונה . ויצג שוב את ישראל במשחקים האולימפיים 2002
 שהייתה גם המדליה היחידה של המשלחת  , הוא זכה במדליית הזהב  

 נגינת ההמנון הלאומי היחידה במשחקים האולימפיים עד כה.  הישראלית
 זכורה בעיקר בגלל  הופעתה לטקס של לימור לבנת שרת הספורט והנשיקה   

 .  אך כשל במבחנים( 2008)ינג 'פרידמן ניסה להופיע גם בביג. שהעניקה לפרידמן

  



ספורטאי   מקצוע והישג

 בולט

 שנה מקום האירוע

ויטלי שרבו  מדליות זהב 6:התעמלות 

 בלארוס

 1992 ברצלונה

ונסון   'מייקל ג מטר 400-ו 200-זהב ב

 ב "ארה

 1996 אטלנטה 

ארד בריצות קצרות   2זהב ו 3

 שנלקחו ממנה

ונס   'מריון ג

 ב"ארה

  

 2000 סידני  

  פלפסמייקל  .זהב 6מדליות  8: שחיה

 ב"ארה

 2004 אתונה  

 100X4ו 200 100זהב ב

  

 מדליות זהב 8

בולט   יוסין

   מאייקה'ג

   פלפסמייקל 

 2008   ין'ביג

 100X4ו 200 100זהב ב

  

 מזהב  4מדליות  6

בולט   יוסין

   מאייקה'ג

 פלפסמייקל 

 2012 לונדון  

 כוכבים מרכזיים משחקים אולימפיים אחרונים
 



 לאחר מלחמת העולם השנייה
 בלי גרמניה יפן וישראל: לונדון 1948
  מ וישראל"הלסינקי השתתפות ברה:1952

 מלבורן:   1956
  פעם הראשונה בחצי הכדור הדרומי -
 תחרויות סוסים בשבדיה -
 י  הולנד ספרד "מ ע"החרמה ברה-
 (הונגריה)ושוייץ   
  (מבצע קדש)י מצרים לבנון עירק "החרמה ע -

 שתי הגרמניות בנבחרת אחת -

 "גנאפו"הרחקת אינדונזיה והקמת ה:  1963

 טוקיו: 1964

  משחקים ראשונים באסיה-

  הרחקת דרום אפריקה -



 מכסיקן: 1968
 מזרח גרמניה במשלחת נפרדת -
  תחילת מאבק בסימום -

 מינכן: 1972
  רצח ספורטאי ישראל -

 הרחקת רודזיה -
 ההישג של מרק ספיץ-

 מונטריאול: 1976
 גירעון ענק  -

 החרמה של מדינות אפריקה -
 (ניו זילנד)  

 (אפגניסטאן)החרמת משחקי מוסקווה   : 1980

 לס'החרמת משחקי לוס אנג: 1984
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 סיאול:  1988

  הפשרת היחסים -

 החלטה על משחקי קיץ וחורף לסירוגין -

  החזרת דרום אפריקה:  1991

 ברצלונה: 1992
 משחקים פתוחים לחובבים -
  ולמקצוענים 

  הופעת גרמניה מאוחדת -

  מ"העלמות ברה -

 מדליות ראשונות לישראל-



 אירוע מיקום הערות

 1896 הראשונה האולימפיאדה יוון ,אתונה

 1900 השנייה האולימפיאדה צרפת ,פריז

 1904 השלישית האולימפיאדה הברית ארצות ,סנט לואיס

 1908 הרביעית האולימפיאדה בריטניה ,לונדון

 1912 החמישית האולימפיאדה שבדיה ,סטוקהולם

 1916 האולימפיאדה השישית הגרמנית האימפריה ,ברלין

 1920 השביעית האולימפיאדה בלגיה ,אנטוורפן

 1924 השמינית האולימפיאדה צרפת ,פריז

 1928 התשיעית האולימפיאדה הולנד ,אמסטרדם

 1932 העשירית האולימפיאדה הברית ארצות ,לס'אנג לוס

 1936 האחת עשרה האולימפיאדה הנאצית גרמניה ,ברלין

 1940 עשרה השתיםהאולימפיאדה  פינלנד ,הלסינקי
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