חָקִים הָאוֹלִימְִיִים
יָוָון – מוֹלֶדֶת הַמִ ְ
וּב ַע ְצמוֹ ,זֶאוּסִ ,ה ְת ָחרָה
ָדה – ֶמ ֶל ְך ָה ֵא ִלים ִבּ ְכבוֹדוֹ ְ
ַעלִ -פּי ָהאַג ָ
ֲמתוֹ ֶשׁל
אַךַ ,לא ִ
ֲברָיוְ .
ימ ִפּיִים ֶנגֶד ָה ֵאל אָפּוֹלוֹ ַוח ֵ
אוֹל ְ
ַבּ ִמ ְשׂ ָח ִקים ָה ִ
ימ ִפּיִים ָה ִראשׁוֹ ִנים ִה ְת ַקיְימוּ ִל ְפנֵי ְכּ2,800-
אוֹל ְ
ָד ָברַ ,ה ִמ ְשׂ ָח ִקים ָה ִ
ָשׁנָה.
אַר ַבּע ָשׁנִיםְ ,בּ ֶמ ֶשׁ ְך ְל ַמ ְע ָלה
ֵמאָז ִה ְת ַקיְימוּ ַה ִמ ְשׂ ָח ִקים ִבּ ְר ִציפוּת כל ְ
ֲשׁר נ ְִכנַע
רוֹמי ,א ֶ
יסר ָה ִ
הוּפ ְסקוּ ַעל-י ְֵדי ַה ֵק ָ
ֵמ ֶא ֶלף ָשׁנָהַ ,עד ֶשׁ ֵהם ְ
נוֹצ ִרית.
ישׁת ַה ְכּנ ִֵסייָה ַה ְ
ִל ְד ִר ַ
יקה:
ירוּע ָחשׁוּב ביותר ְבָּיוָון ָה ַע ִת ָ
המשחקים האולימפיים היו ֵא ַ
פּוֹליס )ערי המדינה( את ַה ִמ ְל ָחמוֹת
ְמן ֶשׁ ֵהם ִה ְת ַקיְימוִּ ,ה ְפ ִסיקוּ ַה ִ
ִבּז ַ
ְמן ִל ְקשׁוֹר ְק ָשׁ ִרים ְמ ִדי ִניִים,
יצלוּ את ַהז ַ
ֵיהן ,וּנ ְִציגֵי ַה ְמ ִדינוֹת ִנ ְ
ֵבּינ ֶ
בּוּתיִים.
ְת ְר ִ
ִמ ְס ָח ִריִים ו ַ
ָחים ְיוָונִים ,אך ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך
הוּרשׁוּ ְל ִה ְשׁ ַת ֵתף ַבּ ַתחֲרוּיוֹת רק ֶא ְזר ִ
ילה ְ
ְתּ ִח ָ
יהם ִמ ְת ָח ִרים ִמ ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ִמחוּץ ְלָיוָון.
ֲל ֶ
ַה ָשׁ ִנים ִה ְצ ָט ְרפוּ א ֵ
יאָבקוּת,
יסקוּסֵ ,ה ְ
וֹרט ָה ִראשׁוֹ ִנים ַבּ ַתחֲרוּיוֹת היוַ :ה ָט ַלת ִד ְ
ְפי ַה ְספּ ְ
ַענ ֵ
פּוֹרטְ ,כּגוֹן:
נוֹספוּ ִמ ְקצוֹעוֹת ְס ְ
ְמן ְ
ְה ָט ַלת ִכּידוֹןִ .עם ַהז ַ
יצה ו ַ
ִר ָ
רוֹצי ֶמ ְר ָכּבוֹת.
וּמ ֵ
ְק ִפיצוֹת ְ
חוּד ָשׁה ִל ְפנֵי ְכָּ 110-שׁנִים
ַה ָמסוֹרֶת ֶשׁל המשחקים האולימפיים ְ
ָאדה ָה ִראשׁוֹנָה של
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ְבָּיוָוןָ ,בּ ִעיר ַה ִבּירָה אַתוּנָה – ִעם ִקיוּם ָה ִ
מוֹד ְר ִניֵ .מאָז ,כל ָ 4שׁ ִנים ִה ְת ַק ְיימוּ המשחקים האולימפיים
ְמן ַה ֶ
ַהז ַ
ֵח את ַה ִמ ְשׂ ָח ִקים
עוֹלםִ .בּ ְשׁנַת ָ 2004שׁ ָבה יוון ְלאָר ַ
אַחרֶת ָבּ ָ
ִבּ ְמ ִדינָה ֶ
ָתהּ.
ְבּ ִביר ָ
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יוון – מולדת המשחקים האולימפיים
על-פי האגדה – מלך האלים בכבודו ובעצמו ,זאוס ,התחרה במשחקים
האולימפיים נגד האל אפולו וחבריו .אך ,לאמתו של דבר ,המשחקים
האולימפיים הראשונים התקיימו לפני כ 2,800-שנה.
מאז התקיימו המשחקים ברציפות כל ארבע שנים ,במשך למעלה
מאלף שנה ,עד שהם הופסקו על-ידי הקיסר הרומי ,אשר נכנע לדרישת
הכנסייה הנוצרית.
המשחקים האולימפיים היו אירוע חשוב ביותר ביוון העתיקה :בזמן
שהם התקיימו ,הפסיקו הפוליס )ערי המדינה( את המלחמות ביניהן,
ונציגי המדינות ניצלו את הזמן לקשור קשרים מדיניים ,מסחריים
ותרבותיים.
תחילה הורשו להשתתף בתחרויות רק אזרחים יוונים ,אך במשך
השנים הצטרפו אליהם מתחרים ממקומות שמחוץ ליוון.
ענפי הספורט הראשונים בתחרויות היו :הטלת דיסקוס ,היאבקות,
ריצה והטלת כידון .עם הזמן נוספו מקצועות ספורט ,כגון :קפיצות
ומרוצי מרכבות.
המסורת של המשחקים האולימפיים חודשה לפני כ 110-שנה ביוון,
בעיר הבירה אתונה – עם קיום האולימפיאדה הראשונה של הזמן
המודרני .מאז ,כל  4שנים התקיימו המשחקים האולימפיים במדינה
אחרת בעולם .בשנת  2004שבה יוון לארח את המשחקים בבירתה.
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