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הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 חידוש המשחקים האולימפיים בתקופה המודרנית: אתונה ופאריס

אף על פי שהמשחקים האולימפיים הראשונים בתקופה המודרנית נערכו רק לפני קצת למעלה  
הסכמה הן באשר למהותם והן באשר להישגים בהם. עובדה מוסכמת -ממאה שנה, קיימת אי

קוברטן, נדחק לשולי המשחקים, וזה גרם לו -היא שיוזם המשחקים, הברון הצרפתי פייר דה
הגות המארחים היוונים הייתה, ככל הנראה, כישלונו של קוברטן למרירות רבה. הסיבה להתנ

לגייס אמצעים בכמות ניכרת לקיום המשחקים. בהשוואה למשחקים מאוחרים יותר, הייתה 
ספורטאים מחוץ לגבולות  245מזערית, מאחר שרק  1896ההשתתפות במשחקי אתונה בשנת 

אירועים בתשעה ענפי ספורט. את  43יוון הצטרפו אליהם. בעשרת ימי התחרויות התקיימו 
במספר.  11 –הברית -המספר הגדול ביותר של ניצחונות רשמו לזכותם ספורטאים מארצות

 .למרות מימדיהם הקטנים הניחו משחקי אתונה את אבן הפינה לעתידה של התנועה האולימפית
שנערכה  היו בפאריס והתקיימו בחסות הוועדה המארגנת של התערוכה העולמית 1900משחקי 

אותה שנה בבירת צרפת. המשחקים תוכננו כך שישמשו בעיקר לבידורם של באי התערוכה 
קוברטן ואנשיו נדחקו מן האירועים ובסופו של דבר הגישו את -העולמית. אגב כך, הברון פייר דה

התפטרותם. המשחקים ארכו למעלה מחמישה חודשים, כשהם כוללים מגוון רחב של מקצועות 
לאומיים" ואת -בל בתכנית האולימפית. אגב, המשחקים כונו בשם "המשחקים הביןיותר מהמקו

התואר "משחקים אולימפיים" היה הס מלהזכיר. רק לאחר המשחקים הכיר הוועד האולימפי 
לאומי בחלק של התחרויות כבמשחקים אולימפיים, אך עד היום אין תמימות דעים בנוגע -הבין

". לרשות המתחרים לא 1900ה "המשחקים האולימפיים של למה היה ראוי להיכלל במה שכונ
הועמדו מתקנים מתאימים, וענפי האתלטיקה והשחייה נפגעו במיוחד. עד היום אין הסכמה אפילו 
באשר למספר הספורטאים שהשתתפו במשחקי פאריס. כאחת הנקודות החיוביות המעטות ניתן 

במשחקים האולימפיים, וזאת על אפו לראות את השתתפותן של כתריסר ספורטאיות ראשונות 
קוברטן. היה מי שהגדיר את משחקי -ועל חמתו של יוזם התנועה האולימפית המודרנית, פייר דה

"משחקים האומללים ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים בתקופה -כ 1900פאריס 
 .המודרנית", ואין לראות בהגדרה זו את פרי המקרה
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