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טרופסב תוניוצמהו רליה :יזכרמה אשונה 

םינוכיסו םייוכיס :טרופסב תוניוצמהו דליה 

לש ןושארה יעדמה סנכה ח"וד 

טרופסהו ינפוגה ךוניהה יעדמל תילארשיה הימדקאה 

1994 ,רבוטקואב 7 ,םילשוריב ךרענש 

דדלא דוד 

בל תמושתל ,תוחתופמה תונידמב ,הכוז םידלי ברקב טרופסב תוניוצמל הפיאשה 

הנש 20־כ ינפל לחהש ,יתורחתה טרופסב םיריעצ בוליש לש ךילהתה .תכלוהו תרבוג 

לופיטה .תורגבתהה ליגל תחתמ םירחתמה לש ליגה דריו ךלה םינשה ופלחש לככו ,ץאוה 

.רתוי ינעבותלו רתוי יתטישל ,רתוי םכחותמל ךפה םיריעצה םיאטרופסכ 

.לארשי לע תוחסופ ןניא הלא תויוחתפתה ,יופצכ 

סנכה תא שידקהל הטילחה טרופסהו ינפוגה ךוניחה יעדמל תילארשיה הימדקאה 

תוליעפב םיכורכה םינוכיסהו םייוכיסה לע ןוידל (7.10.94) הלש ןושארה יעדמה 

ןה המ ,הלאשה תא ונגצה ,תורחא םילימב .םידלי לש תיביסנטניא תיביטרופס 
המרב תיתורחת תיביטרופס תוליעפל םידלי סויג לש תוילילשהו תויבויחה תועפשהה 

.דבלב םירגובמה לש םתלחנ רבעב התייהש 

,תאז םע דחי .דליה תוחתפתהל תינפוגה תוליעפה תמורת רבדב תיללכ המכסה םויכ שי 

לצא תינפוג תוליעפ-תת לש הרומח הנכס תמייק בשחוממה ןדיעבש המכסה םג שי 

ףקיהב הדירי לע םידיעמה םינותנ ידי לע ,תונוש תונידמב ךמתנ הזה ששחה .םידלי 

.לקשמ ףדועמ םילבוסה םידליה רועישב לודיג לעו תינפוגה תוליעפה 

'חבושמ והירה תינפוג תוליעפב הברמה לכש ,השיגה תא תוקידצמ הלא תודבוע סאה 

.תיתורחת תינפוג תוליעפ ףדוע לש ןוויכב םיניצקמל סג תברוא הנכסהש רבתסמ 
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טרופסב תומיוצמהו דליה 

תועדומ םויכ םילגמ ,םתואירב לע םידקפומהו םיריעצל טרופסה חופיט לע םינוממה 

.םידלי לש תכשוממ תיביסנטניא תוליעפמ האצותכ םיירשפאה םיקזנל הבר תושיגרו 

יבחר םיטקייורפ ללוכ ,םירקחממ עדי תריבצל המרת הז םוחתב הברה תוניינעתהה 

ועוציב לעש ,(Training of young athletes study) toya תמגודכ םייתנש ברו ףקיה 

םסרופ ויקלח רשע-סינש ןיבמ ןושארה רשאו ,1986-ב הילגנאב טרופסה תושר הטילחה 

,ראשה ןיב ,ללוכ ,םידלי לש יגשיהה טרופסב םיקסועה םימוסרפה ןווגמ .1991-ב 

;יתחפשמה רושימבו יגולוכיספה רושימב יאוול תועפות ומכ םיאשונל תוסחייתה 

הלידגב תוילילשו תויבויח תועפות ;סייחה ןונגסב םייוניש ;םירוההו ןמאמה תעפשה 

.דועו טרופס יקזנ ;תוחתפתהבו 

קלחב קר קוסעי ,הימדקאה סנכב ונתינש תואצרהה תיברמ תא ללוכה ,הז םוסרפ 

תוסחייתה םעפה ונפדעה תאז םע דחי .ףיקמ הכ אשונ לש םיירשפאה םיטביהה ןווגממ 

ןפב תודקמתה ינפ לע (היגולויסיפו היגולוכיספ ,היגוגדפ)תונוש תונילפיצסיד יגיצנ לש 

.דחא ירנילפיצסיד 

תובוגת לע םירקחמהמ דומלל ןתינ אל המו ןתינ המ םכסמו ריבסמ ביגש לאכימ 

םירקחמה רפסמב לודיגה תורמל .םידלי םע םיכשוממ םינומיאל תיטגרנאה תכרעמה 

םיקולה םינוש םירקחמ לש םיאצממה תאוושהב םיישק בקע ,ויתונקסמב רהזנ ביגש 

םיאצממהש השגדהב םכסמ אוה .תויתא תולבגהמו תויגולודותמ תויעבמ םקלחב 

הרוצב עיפשמ ןומיאה ובש ליגה והמ רידגה םרט רקחמהשו ,דבלב ןוויכ לע םיעיבצמ 

ליגב יביסנטניא ןומיא הדימ הזיאבו םידליה לש תיבוריאה תכרעמה רופיש לע תיברמ 

.ותלידג לעו דליה לש ותוחתפתה לע הערל וא הבוטל עיפשמ ריעצה 

עיבצמ ,תינפוג תוליעפ ןיבל םיילובטמ םידוקפת ןיב רשקה לע דמועה ןייטשטמ הירא 

:תינפוג תלוכיל ליבגמ םרוג תויהל םייושעה םיילובטמ םיכילהת לש םיטביה ינש לע 

ריבסמ אוה .היגרנאל תורוקמה תונימזו היגרנא תקפסא לש םירמוחה ףוליח יכילהת 

תולועפמ תוענמיה ךות םיילובטמ םילולסמ לש דוקפתה תא ךירעהל ןתינ דציכ 

לש תיסחי תמדקומ תולשב לש תועמשמה לע דמועו ,םידלי לצא דוחייב תוינשלופ 

ןוידל רבוע רבחמה .הז ליגב תוינכמויב תולבגמ תמועל םידלי לצא תילובטמה תכרעמה 

תרבסה ךות ,ךשמתמ ץמאמב היגרנאה ירגאמב לודלדב ,תירשפאה תודדומתהה יכרדב 

בצקה ןיבל ,ןומיאל םיילובטמה םילולסמה תולגתסהו ילובטמה ליפורפה ןיב רשקה 

.תכשוממ תוליעפב םייקל לגוסמ יאטרופסש 
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רדלא דוד 

לש תוניוצמ תשגדהמ תועבונה יכוניחהו יכרעה רושימב תויעבב דקמתמ ןיקסר ללה 

לע ,ותעדל ,תומזגומה תורהצההו וז תוליעפ דימעמ רבחמה .רפסה יתבב טרופסב םידלי 

תוילאירה תורטמהו הדשב תואיצמה איה ןחבמל הדמה תמא .ןחבמב ,היתונורתי 

ךוניחל תנזואמ תוסחיתה תוענומה תויזכרמ תויעב עברא הנומ אוה .םושייל תונתינש 

תוליעפמו הנוכנ אל תוליעפמ ,רתי תוליעפמ םילבוס םינייטצמה :רפסה יתבב ינפוגה 

םיוק לש המישר גיצמ רבחמה ,םויסב .םידימלתה ללכל תוליעפ-תת ןובשח לע ,הקיזמ 

,רתוי הבוטו הנוכנ הרוצב ינפוגה ךוניחה תורטמ תגשהב עייסל ,ותעדל ,םייושעה םיחנמ 

.רפסה יתבב יגשיהה טרופסה תוכרעמל םיידוחיי הרקב ינונגנמ תלעפה ךות 

תועמשמב וקסעש םירקחמ לש תידוסי הריקס תושיגמ ביבו תימלושו ןורג המא 

תורבחמה ידי לע וניומ םיאצממה .יתורחתה טרופסב םידלי ףותיש לש תיגולוכיספה 

תוחתפתהה לע יתורחתה טרופסה תעפשהב םינדה ,םייזכרמ םייטנוולר םיאשונל 

(היצביטומה)העינהה לעו הדרחו ץחל יבצמ לע ,םידליה לש תוישיאה לעו תיביטינגוקה 

תועפשהב הריקסה תקסוע ,ךשמהב .יתורחתה טרופסב גשיהלו תופתתשהל םהלש 

תורבחמה .רפסה תיבו החפשמה ,ןמאמה ־ םיכוותמ םימרוג לש תויגולוכיספה 

ךותמ ,םייגוגדפ םיכרע לע םיתתושמה ,תוצלמהבו םוכיסב הריקסה תא תומייסמ 

.םידליה לש תיללכה םתוחתפתהל הגאד 

לע חוויד שיגמו השעמל הכלההמ ןטרגניו דעלג רבוע וז הרדסב ןורחאה רמאמב 

םינש שמח ינפל לעפוהש "טייגניו ןוכמב םיננוחמ חופיטל זכרמה" תוחתפתה 

רבחמה חוודמ ,ןויערה תתשוה ןהילע דוסיה תוחנהו םילוקישה תריקס רחאל .(א"נשתב) 

ןילמוג יסחי חופיט ךות ,יגוגדפהו יעוצקמה ולוהינו ובוצקית ,זכרמה תלעפה ךילהת לע 

.טרופסה ידוגיא םעו םירוהה םע םיקודה םירשקו רפסה תיב םע 
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