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'דרך ערך'
ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

להיות ישראלים



ך' ר ע ך  ר ם–' ד י ל א ר ש י ת  ו י ה ל

ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

?מה המשמעות בשבילי להיות ישראלי, בדיקה אישית:  מטרת הפעילות

.תוך היכרות עם תפיסת הישראליות של ספורטאים פראלימפיים

(חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי)חטיבות הביניים ותיכונים : קהל יעד

דקות  60: משך זמן

קיימת גם גרסה עם מצגת, פרונטלי: אופי הפעילות

:  מהלך הפעילות

עזרים פעילות זמן

1סרטון 

2סרטון 
: פתיחה

ותעשה זאת  ' ישראלים'למשתתפים כי הפעילות תעסוק בערך ההסבר▪

מנקודת המבט של ספורטאים פראלימפיים  

: במקרה הצורךהשלם" ?מי יודע מה זה ספורטאים פראלימפיים":שאל▪

ספורטאים פראלימפיים הם ספורטאים עם מוגבלויות

,  הסבר כי מדובר בתחרות גביע העולם בחתירה', את סרטון חלק אהקרן ▪

השמיעו  , אך במעמד הפודיום, החותרת מורן סמואל זכתה במקום הראשון

המנון אחר

את  הקרןולאחר מספר תשובות ? מה אתם הייתם עושים במקומה: שאל▪

בו רואים את מורן מבקשת את המיקרופון ושרה בעצמה את ' סרטון חלק ב

ההמנון

?  למה היה חשוב לה שההמנון יושמע: שאל▪

מספר תשובות  אסוף▪

יש משמעות למדינה שהוא , כשספורטאי זוכה במדליה ומגיע לפודיום: סכם▪

אצל כל ספורטאי המשמעות קצת שונה, מייצג

15
דקות

1

כרטיסיות  

1נספח –
:מה המשמעות של להיות ישראלי

בחדר כרטיסיות של ספורטאים פראלימפיים שמספרים מה המשמעות  פזר▪

בשבילם לייצג את המדינה

את המשתתפים לבחור את הכרטיסייה שהם הכי מתחברים למה הנחה ▪

שכתוב שם

מה כל אחד בחר ואיך הוא מתחבר למה שכתוב בכרטיסיה , סבבערוך ▪

יש לזה שאנחנו , כמו שראינו על כל ספורטאי ועל כל אחד ממכם": סכם▪

ישראלים השפעה וכאשר הספורטאים או אנחנו מייצגים את המדינה 

ההשפעה אפילו גדולה יותר

30
דקות

2

2



ך' ר ע ך  ר ם–' ד י ל א ר ש י ת  ו י ה ל

ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

:  המשך מהלך הפעילות

3

עזרים פעילות זמן

:מה המשמעות עבורי לייצג את המדינה▪

את הקבוצה לשלשות  חלק▪

באיזה תחום היו רוצים לייצג את מדינת , הנחה את המשתתפים לחשוב רגע▪

באיזה  שאל. דיפלומטיה, עסקים, מסעדנות, ריקוד, קולנוע, ספורט? ישראל

?  עוד תחומים אפשר לייצג את המדינה

:הנחה את המשתתפים▪

מה התחום בו הייתם רוצים לייצג את המדינה, ספרו בשלישייה שלכם▪

על כל אחד מהמשתתפים להעלות שאלה הקשורה לבחירה של חברי  ▪

קבוצתו ולשאול אותה

ענו על השאלות שנשאלתם▪

האם מישהו רוצה לשתף במה שעלה בשלישיה  בדוק ▪

בסרטון רואים את נעם גרשוני , לסיכוםבלינק את הסרטון המצורף הקרן ▪

מקבל את מדליית הזהב לאחר שניצח באולימפיאדת לונדון את טורניר הטניס  

בכסאות גלגלים

15

דקות

3

https://www.youtube.com/watch?v=ulScO9ia4bc&t=8s


להיות ישראלי

להיות ישראלית

ייצג את ישראל במשחקים , נדב לוי

חבר בנבחרת  . 2016הפראלימפים בריו 

.ה'בבוצישראל 

,  בעיקר, צמרמורות בכל הגוף כל פעם שמציגים אותנו, מעורר כבוד"
:בתחרות הקבוצתית כשאומרים

captain of Israel ,אתה , אתה נציג
ויש פה אנשים          , אתה זה המדינה, שגריר

".שצריך לייצג אותם בכבוד, טובים

ייצגה את ישראל  , מחמידאלהם

2016במשחקים הפראלימפים בריו 

.  הנבחרתכקפטניתבענף הכדורשער 

חברה בנבחרת ישראל בכדורשער

אני מרגישה  . גאווה כבוד גדול ואחריות, זה"
"שייכות ממוקדת מטרה ודחף לנצח



להיות ישראלי

להיות ישראלית

"גאווה. שליחות. אחריות"

חבר נבחרת , שמוליק דניאל

ישראל בחתירה

אני מרגישה שאני אורזת במזוודה  , כשאני נוסעת לאולימפיאדה או לכל תחרות עולמית"

.  אני יודעת שמאות אלפי אנשים מישראל מסתכלים אלי ומריעים לי. את כל המדינה איתי

בקו  , רגע לפני התחרות. אני מרגישה בבית בכל מקום בעולם, לכן

מייצגת את , פסקל ברקוביץ":ואני שומעת את הקריין קורה, הזינוק

אני תמיד מסמנת את השמיים כי אני גאה להיות חלק , "ישראל

מדינה שבחרתי בה שעליתי בגיל . ממדינה קטנה וחזקה

.מצרפת17
את מדינת  ייצגה.פסקל ברקוביץ

במשחקים הפראלימפיים , ישראל

וריו  2012לונדון , 2008ין 'בבייג

חברת נבחרת ישראל  . 2016

.בקיאקים



להיות ישראלי

להיות ישראלית

"עוד צעד בלהיות הכי טובה במה שאני עושה"

משמעות שלי לייצג את מדינת ישראל היא כמו לעשות מילואים ולשרת את  "
זוהי זכות וגאווה גדולה להיות . להיות שליח שלה, המדינה ולייצג אותה

כדי לייצג על הצד הטוב  הכלבמקום זה וגם מחויבות לעשות 
."ביותר

ייצג את מדינת ישראל  , קובי לאון

במשחקים הפראלימפיים בלונדון  

וזכה בלונדון במדליית 2016וריו 2012

.הכסף

ייצגה את מדינת ישראל  , חמרניגל 

במשחקים הפראלימפים בריו 

חברת . הכדורשערבענף 2016

.נבחרת ישראל בכדורשער



להיות ישראלי

להיות ישראלית

.  שליחות אמיתית. לייצג את ישראל בשביל זה שירות לאומי"
זו תחושת גאווה שכל המדינה מאחורייך ואתה הולך  
לעשות הכי טוב שאפשר בשביל שהמדינה שלך תיוצג 

אנחנו תמיד מביאים את רוח הלחימה של המדינה . בכבוד
".אל ישראל-אל. שלנו גם לפרקט

זה היה  . כשעוד לא היתה לי מגבלה והייתי שחקנית כדורסל12לייצג את ישראל היה החלום שלי מגיל 
אבל אז גם הגיעה אכזבה מאוד כואבת  , הגיל בו ניסיתי בפעם הראשונה להתקבל לנבחרת ישראל

ברגע הזה יכולתי לוותר ולהפסיק לשחק . וקיבלתי מכתב שלא התקבלתי לנבחרת הכי צעירה של ישראל
אבל במקום להתבאס החלטתי שאתאמן עד שאהיה מספיק טובה לשאת את הדגל על  , כדורסל

. הצלחתי להתקבל לנבחרת הנערות של ישראל והתחלתי להגשים את החלום16ואכן בגיל . המדים שלי
לראות , ללבוש את המדים כחול לבן, עד היום זה מרגש אותי כל פעם מחדש לצאת לתחרות בינלאומית

אני אוהבת לייצג את ישראל בספורט כי  . את  הדגל מתנוסס ברחבי העולם ולהתגאות במדינה שלנו
הספורט מקרב בין תרבויות שונות ומדינות שונות ושום דבר לא משנה  . בספורט כולנו שגרירים של שלום
אני גם אוהבת לייצג את המדינה כי זה מאפשר לי לתת משהו חזרה  . חוץ מהרוח הספורטיבית שלנו

להתרגש ולהרגיש גדולים אפילו שאנחנו מדינה  , לגרום לעם           שלנו להתגאות, למקום בו גדלתי
.קטנה

ייצג את מדינת ישראל  , דוראוןאלון 

2008ין 'במשחקים הפראלימפיים בבייג

חבר . בענף הכדורסל בכסאות גלגלים

נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות  

.גלגלים

ייצגה את מדינת ישראל  , מורן סמואל

2012במשחקים הפראלימפיים בלונדון 

זכתה במדליית  , בענף החתירה2016וריו 

חברת נבחרת ישראל  . בריוארד 

.בחתירה



להיות ישראלי

להיות ישראלית

כבוד למשפחה לחברים  למועדון  . כבוד לייצג מדינה שלמה"
גאוה גדולה לספר על זה כל פעם  , התומך למקום העבודה

."מחדש בהחלט משהוא שלא יישכח לעולם

ייצג את מדינת ישראל  , שרגא וינברג

, 2004במשחקים הפראלימפיים באתונה 

וזכה  2016וריו 2012לונדון , 2008ין 'בייג

–במדליית כסף בענף הטניס בכסאות גלגלים 

חבר . 2012ין ובמדליית ארד בלונדון 'זוגות בבייג

.נבחרת ישראל בטניס בכסאות גלגלים

ייצגה את מדינת ישראל  . חברת נבחרת ישראל בשחייה, אראל הלוי

.בענף השחייה2016וריו 2012במשחקים הפראלימפיים בלונדון 

זה כבוד אדיר לייצג את ישראל , זה כבוד"
בזכות משהו שאתה עושה בזכות משהו שאתה  

עובד קשה בשבילו ולראות את הדגל מתנוסס 
זה  , לא משנה הצבע של המדליה, בזכותך

". כבוד



להיות ישראלי

להיות ישראלית

המשמעות מבחינתי זה כמו ההרגשה ששרתי  "
וזה נותן הרגשה  , בצבא כשהגנתי על הבית 

של גאווה ושליחות ושמח שיש לי את האפשרות 
".להמשיך ולעשות דברים שיביאו כבוד למדינה

לייצג את ישראל בתחרות ספורט בשבילי משמעו לייצג  "
פראלימפית  , אמא, אישה: את כל המהות של מי שאני 

. ספורטאית הישגית וישראלית גאה,  עם לקות ראיה
בשביל כל אלה אני מתאמנת הכי קשה שאני יכולה כדי 

".להגיע הכי רחוק שאפשר

ייצג את מדינת  , ברדיצבסקיאדם 

ישראל במשחקים הפראלימפים בריו  

.  בענף הטניס בכסאות גלגלים2016

חבר נבחרת ישראל בטניס בכסאות  

.גלגלים

חברת נבחרת ישראל  , סימונה גורן

.בחתירה



להיות ישראלי

להיות ישראלית

,  הצטיינות, שליחות, גאווה, מרגש"
תגמול על  , לימוד, ענווה, הערכה

"זכות, עבודה קשה

גאווה והצלחה לראות את דגל ישראל מונף מעלה ושירת "
זה  , לעיניי כל הספורטאים והעולם שאנחנו במפה...ההמנון 

היה ריגוש עד דמעות שאני רחל סעיד מהשכונה שהצליחה 
להגיע למעמד הזה אחרי התמדה ומטרה

ייצגה את ישראל במשחקים , רחל טסה סעיד

זכתה בענף  , 1988ועד 1972הפראלימפיים משנת 

2כסף ו 3, הסייף בכסאות גלגלים במדליית זהב

,  בענף הכדורסל בכסאות גלגלים מדליית זהב, ארד

.מדליות ארד2כסף ו אחת ארד ובענף השחייה 2

חבר נבחרת ישראל  , ברק חצור

.בחתירה



להיות ישראלי

להיות ישראלית

מבחינתי המשמעות לייצג את ישראל בתחרויות ספורט טמונה בריגוש  "
חזקה ונחושה להתמודד  , העוצמתי שנמצא כל פעם שאני עולה למגרש

אנשים מרחבי העולם וגבולות פיזיים שאני מוכנה  , מול אתגרים מנטליים
".למתוח כל פעם מחדש

זה להרים את  , זה לשמוע את התקווה זה לפטריוטיות עצמה "
אני הופך להיות מהאינדיבידואל שאני לעמי שמייצג  , הדגל בגאון
".את ישראל

ייצגה את ישראל  , רוני אוחיון

במשחקים הפראלימפים בריו  

חברת  . הכדורשערבענף 2016

.נבחרת ישראל בכדורשער

חבר נבחרת ישראל  , עמי דדאון

.בשחייה



להיות ישראלי

להיות ישראלית

אין דבר  . גאווה גדולה וזכות ענקית לי"
זה  . יותר מאושר וכבוד וגאווה ענקית

".יחקק  בליבי כל חיי

,  כאשר אני מייצג את המדינה בתחרות"
מבחינתי זו נקודת ציון משמעותית הן בהיבט  

בהיבט האישי אני . האישי והן בהיבט הכללי
מרגיש שהגשמתי יעד ושהגעתי לרמה שמצדיקה  

במישור הכללי  . את ההשקעה שלי וההשקעה בי
אני מרגיש שניתנת לי הזדמנות להיות שגריר 

כל פעם מחדש זו הזדמנות  . ונציג של רבים
".להציג את ישראל באור חיובי מול העולם

חבר נבחרת ישראל  , אמיר לוי

.בבדמינטון

ייצגה את ישראל  , איילה כץ

במשחקים הפראלימפיים משנת  

3וזכתה ב 1988עד שנת 1968

3מדליות כסף ו 2, מדליות זהב

מדליות ארד בענף הסייף בכסאות  

מדליות כסף  2, גלגלים ומדליית זהב

ומדליית ארד בענף הכדורסל  

.בכסאות גלגלים



להיות ישראלי

להיות ישראלית

הייתה  פאראלימפייםבחמישה משחקים פאראלימפיהמשמעות שלי לייצג את מדינת ישראל כשחיין ומאמן "
,  כבן לניצולי שואה שכל משפחתם הושמדה בשואת יהודי אירופה . היכולת לנצח את הבלתי אפשרי

.בשבילי זה היה סוג של ניצחון וזיכרון לעם היהודי ולמורשת היהודית
שמעתי  , ראיתי את דגל ישראל מונף בגאווה, בהיותי מאמן ושחקן עמדתי על הפודיום חמש עשרה פעמים

זה איחד וקירב בין  , את ההמנון ומאוד התרגשתי בשבילי ובשביל הספורטאים שאימנתי לאורך השנים 
.הספורט לבין תחושת השייכות למדינת ישראל

ייצג את ישראל  , אורי ברגמן

במשחקים הפראלימפיים משנת  

12וזכה ב 1988עד שנת 1976

מדליות זהב אחת כסף ואחת  

. ארד

רגעי  . הצלחתי להשיג את המטרות שהצבתי לעצמי ולזכות במדליות
היו להיות על הפודיום לשמוע את ההמנון הלאומי מתנגן , השיא מבחינתי

דבר זה גרם לי לתחושת  . ובמקביל לראות את דגל ישראל מתנופף
זו תחושה שלא ניתן לתאר במילים ואני מודה על הזכות  , סיפוק עילאית

.שניתנה לי
ייצגה את , גאולה סירי

ישראל במשחקים 

הפראלימפיים תל אביב  

,  וזכתה במדליית זהב1968

מדליות  4מדליות כסף ו 2

.ארד בענף האתלטיקה


