
  מוֶֹלֶדת ַהִמְָחִקים ָהאוִֹליְמִיִים –יָוָון 
  

ִהְתָחָרה , ֶזאּוס, ֶמֶלְך ָהֵאִלים ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו –ִּפי ָהַאָגָדה -ַעל
ַלֲאִמתֹו ֶׁשל , ַאךְ . ַּבִמְׂשָחִקים ָהאֹוִליְמִּפִיים ֶנֶגד ָהֵאל ָאּפֹולֹו ַוֲחֵבָריו

 2,800-ַהִמְׂשָחִקים ָהאֹוִליְמִּפִיים ָהִראׁשֹוִנים ִהְתַקְיימּו ִלְפֵני ּכְ , ָדָבר
  .ָׁשָנה

  
ה ְּבֶמֶׁשְך ְלַמְעלָ , ֵמָאז ִהְתַקְיימּו ַהִמְׂשָחִקים ִּבְרִציפּות כל ַאְרַּבע ָׁשִנים

ֲאֶׁשר ִנְכַנע , ר ָהרֹוִמיְיֵדי ַהֵקיסָ -ַעד ֶׁשֵהם הּוְפְסקּו ַעל, ֵמֶאֶלף ָׁשָנה
  .ִלְדִריַׁשת ַהְּכֵנִסיָיה ַהנֹוְצִרית

  
: המשחקים האולימפיים היו ֵאירּוַע ָחׁשּוב ביותר ְּבָיָוון ָהַעִתיָקה

את ַהִמְלָחמֹות ) ערי המדינה(ִהְפִסיקּו ַהּפֹוִליס , ִּבְזַמן ֶׁשֵהם ִהְתַקְיימּו
, לּו את ַהְזַמן ִלְקׁשֹור ְקָׁשִרים ְמִדיִנִייםּוְנִציֵגי ַהְמִדינֹות ִניְצ , ֵּביֵניֶהן

  .ִמְסָחִרִיים ְוַתְרּבּוִתִיים
  

אך ְּבֶמֶׁשְך , ְּתִחיָלה הּוְרׁשּו ְלִהְׁשַתֵתף ַּבַתֲחרּויֹות רק ֶאְזָרִחים ְיָווִנים
  .ןַהָׁשִנים ִהְצָטְרפּו ֲאֵליֶהם ִמְתָחִרים ִמְמקֹומֹות ֶׁשִמחּוץ ְלָיָוו

  
, ֵהיָאְבקּות, ַהָטַלת ִדיְסקּוס: ֹוְרט ָהִראׁשֹוִנים ַּבַתֲחרּויֹות היוַעְנֵפי ַהְסּפ

: ְּכגֹון, ִעם ַהְזַמן נֹוְספּו ִמְקצֹועֹות ְסּפֹוְרט. ִריָצה ְוַהָטַלת ִּכידֹון
  .ְקִפיצֹות ּוְמרֹוֵצי ֶמְרָּכבֹות

  
 ָׁשִנים 110-ַהָמסֹוֶרת ֶׁשל המשחקים האולימפיים חּוְדָׁשה ִלְפֵני ּכְ 

של  ִעם ִקיּום ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה ָהִראׁשֹוָנה –ָּבִעיר ַהִּביָרה ַאתּוָנה , ְּבָיָוון
 ָׁשִנים ִהְתַקְיימּו המשחקים האולימפיים 4כל , ֵמָאז. ַהְזַמן ַהמֹוֶדְרִני

ִקים ָׁשָבה יוון ְלָאֵרַח את ַהִמְׂשחָ  2004ִּבְׁשַנת . ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת ָּבעֹוָלם
. ּהְּבִביָרתָ 

-תל, )מטח(כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית © ). 2005(ה "תשס, מסביב לים התיכון, בילי סביר: מתוך
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  מולדת המשחקים האולימפיים –יוון 
  

התחרה במשחקים , זאוס, מלך האלים בכבודו ובעצמו –פי האגדה -על
המשחקים , לאמתו של דבר, אך. האולימפיים נגד האל אפולו וחבריו

  .שנה 2,800- האולימפיים הראשונים התקיימו לפני כ
  

במשך למעלה , מאז התקיימו המשחקים ברציפות כל ארבע שנים
אשר נכנע לדרישת , רומיידי הקיסר ה-עד שהם הופסקו על, מאלף שנה

  .הכנסייה הנוצרית
  

בזמן : המשחקים האולימפיים היו אירוע חשוב ביותר ביוון העתיקה
, את המלחמות ביניהן) ערי המדינה(הפסיקו הפוליס , שהם התקיימו

מסחריים , ונציגי המדינות ניצלו את הזמן לקשור קשרים מדיניים
  .ותרבותיים

  
אך במשך , רק אזרחים יווניםתחילה הורשו להשתתף בתחרויות 

  .השנים הצטרפו אליהם מתחרים ממקומות שמחוץ ליוון
  

, היאבקות, הטלת דיסקוס: ענפי הספורט הראשונים בתחרויות היו
קפיצות : כגון, עם הזמן נוספו מקצועות ספורט. ריצה והטלת כידון

  .ומרוצי מרכבות
  

, ביוון שנה 110- המסורת של המשחקים האולימפיים חודשה לפני כ
עם קיום האולימפיאדה הראשונה של הזמן  –בעיר הבירה אתונה 

שנים התקיימו המשחקים האולימפיים במדינה  4כל , מאז. המודרני
. שבה יוון לארח את המשחקים בבירתה 2004בשנת . אחרת בעולם

-תל, )מטח(טכנולוגיה חינוכית כל הזכויות שמורות למרכז ל© ). 2005(ה "תשס, מסביב לים התיכון, בילי סביר: מתוך
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