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פתח דבר

ה-18,  במאה  החל  החדשה  בעת  היהודי  בעם  שחלו  השינויים 
וביניהם הקמתה של התנועה הלאומית שראתה את העם היהודי 
כלאום שזקוק להגדרה עצמית טריטוריאלית משלו, הביאו לעיסוק 
בהשתתפותם  גם  ביטוי  לידי  שבא  הגוף,  בתרבות  יהודים  של 
של  שונים  בהיבטים  עוסקת  זו  חוברת  האולימפיים.  במשחקים 
משחקי  גם  כמו  האולימפיים  המשחקים  לבין  יהודים  בין  הקשר 
ייחודיים.  יהודיים  אולימפיים  למשחקים  הנחשבים  המכביה, 
בהקשר זה, המושג ״יהודים״ בעת החדשה הוא רחב וכולל הגדרות 
שונות של זהות, תפיסות עולם וזרמים שונים. אלו באים לידי ביטוי 

בחמשת הפרקים הכלולים בספר זה. 

השונים  והזרמים  היהודיות  הזהויות  את  מנתח  הראשון  הפרק 
ומתאר כיצד כל אלה השפיעו על היחס לתרבות הגופנית. המכביות 
במידה  הן  ישראל  במדינת  מכן  ולאחר  בארץ-ישראל  שהתקיימו 
השני  הפרק  היהודי״.  העם  של  האולימפיים  ״המשחקים  רבה 
לביוגרפיות  ומתייחס  סוקר בקצרה את תולדות משחקי המכביה 
הספורטיביות של הספורטאים היהודים הבולטים שהשתתפו בהם. 
הפרק השלישי בחוברת מנתח היבטים שונים של הקשר בין מדינת 
האולימפית  התנועה  של  הקמתה  האולימפית:  והתנועה  ישראל 
שעיצבו  הגיאופוליטיות  וההשפעות  והישראלית  הארץ-ישראלית 
את התפתחותה, ההתמודדות עם שאלת הזהות היהודית והשינויים 
מציג  הרביעי  הפרק  הספורטיביים.  ההישגים  כלפי  ביחס  שחלו 
האולימפיים  הספורטאים   17 של  הספורטיביות  הביוגרפיות  את 
מכל  האולימפיים.  המשחקים  לאורך  ביותר  הבולטים  היהודיים 
הענפים האולימפיים, הסיוף נחשב לענף ספורט ״יהודי״, שכן, בענף 
החמישי  הפרק  ביותר.  הגדול  המדליות  למספר  היהודים  זכו  זה 

עוסק בתופעה זו.

יש לציין שהמשחקים האולימפיים האחרונים המצוינים בספר זה 
הם משחקי ריו-דה-ז׳נירו 2016. 
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והיא  והסטודנטים,  התלמידים  לציבור  בעיקרה  מיועדת  החוברת 
נכתבה במסגרת הפעילות של המרכז ללימודים אולימפיים במכללה 

האקדמית בוינגייט בשיתוף פעולה עם הוועד האולימפי בישראל.

המחברים

פברואר 2019


