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 ב-1912 נערכו ”משחקי רחובות”, 
אירוע הספורט הגדול של הספורט העברי 
בארץ. באותם משחקים הופיע גם התיעוד 
הראשון של ספורט נשים בישראל. 
ציפורה בקר )לימים אשתו של ה”שומר” 
אלכסנדר זייד( היתה הזוכה בתחרות 
מרוץ הסוסים. ספורט הנשים התקדם 
מאז כברת דרך ארוכה בישראל ובעולם, 
אך למעורבים בספורט תמיד יש תחושה 
שהנשים רחוקות מאוד מהגברים כמעט 
בכל רובד - החל מהקצאת משאבים, 
דרך הישגים ועד לנכונות להשתתפות 

בספורט עצמו.
כדי לבחון את הסוגיה חשוב תחילה 
להתייחס גם לעובדות: מצד אחד שיעור 
הנשים באוכלוסייה הוא מעל 50%, אך 
מנתונים שפרסם מכון אדוה זה מכבר 
מתברר ש-19% בלבד מהספורטאים הן 
נשים, ונשים מהוות רק כ-15% בקרב 
דרג מקבלי ההחלטות ועסקני הספורט. 
רק איגוד ההתעמלות, שבו שיעור הנשים 
מסך הספורטאים הפעילים הוא הגבוה 

ספורט נשים
תקצוב, פוליטיקה 

ויזמה בשטח
ספורט הנשים בישראל סובל מאפליה בתקציב, ייצוג הנשים בהנהלת 

איגודי הספורט נמוך והתכניות הקיימות לשיפור מצב ספורט הנשים 

אינן מספיקות כדי להביא שינוי עומק בתחום. האם ייתכן שהפתרון 

נמצא מחוץ לתחומי הספורט המקצועי?

שי גולוב 

 - יו”ר ארגון היציע  שי גולוב הוא פעיל ציבור למען שקיפות ומנהל תקין בספורט, 
האוהדים ועמותות  קבוצות  את  המאגד  בישראל  הספורט  קבוצות  אוהדי   ארגון 

golub.shay@gmail.com :דוא”ל ///> >> 
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שינוי בחוק הספורט שמבטיח ייצוג של 
נשים בהנהלות גופי ספורט(.

למרות המגמה החיובית והעשייה של 
השנים האחרונות עדיין לא נעשה די ועוד 
ישנם הבדלים משמעותיים בהקצאת 
המשאבים בין ספורט גברים לספורט 
נשים. ספק אם הצעדים המיושמים 
כיום לבדם, אף שהם ראויים, יביאו את 

השינוי המיוחל. 
אחת הסיבות להתמשכות המצב הזה 
היא שהעסקנות בעולם הספורט נשלטה 
ועודנה נשלטת ביד רמה על ידי גברים, 
באותם  דופן  יוצאי  מקרים  למעט 
האיגודים שהוזכרו לעיל. בישראל של 
שנת 2013, למרכזי הספורט עדיין כוח 
רב ושליטה על חלק ניכר מהתקציבים, 
והם אינם מעוניינים לשנות את יחסי 
הכוחות. העובדה הזו מאוד משמעותית 
מכיוון שהעסקנים הם אלו שקובעים את 
המדיניות ואת חלוקת המשאבים. במקרים 
רבים, האינטרס העליון בפוליטיקה של 
הספורט הוא שימור הכוח, גם כשהדבר 
בא על חשבון הספורט והספורטאים. 
ספורטאים רבים מוצאים עצמם לכודים 
במריבות אינסופיות בין מרכזי הספורט, 
על גבם שלהם, משמשים פעמים רבות 
כלי במשחק לא ספורטיבי כלל וכלל, 
ונאלצים למצוא לעצמם גב פוליטי של 
עסקני ספורט. הנשים העוסקות בספורט 

הניסיון העולמי להתמודד עם קשיים 
אלו הראה שחקיקה ותקצוב ייעודיים 
משפיעים על מספר הנשים המעורבות 
בספורט. מדיניות כזו יושמה בארה”ב, 
ניו זילנד וקנדה והביאה להגדלה של 
עשרות אחוזים במספר הנשים המעורבות 

בספורט.
פתרון דומה מיושם בישראל בדמות 
פרויקט אתנה. פרויקט זה הוקם ב-2007 
מתוך מטרה לרכז במקום אחד את כלל 
המשאבים לקידום של ספורט הנשים. 
המלא  ששמו  הפרויקט,  במסגרת 
”המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים 
בספורט”, הוגדרו יעדים רבים של העלאת 
שיעור הנשים הפעילות בספורט. יעד 
מרכזי נוסף שהועמד הוא הגדלת שיעור 
הנשים מתוך כלל הספורטאים מ-19% 
כיום ל-25% ב-2017, זאת באמצעות 
עידוד תקציבי של פתיחת מועדוני נשים 
חדשים, שכבר הוביל להקמה של מעל 
ל-200 מועדונים. מהלך משמעותי נוסף 
שנעשה הוא פעילות הסברתית, אשר 
מטרתה להפחית חסמים חברתיים של 
נערות ונשים מלעסוק בספורט. הנתונים 
נכון להיום מראים על התקדמות ונראה 
כי יש גידול הן במספר הספורטאיות, הן 
במספר המועדונים לנשים והן במספר 
מוסדות  בהנהלות  החברות  הנשים 
הספורט )דבר שהתאפשר גם בזכות 

ביותר )מעל ל-80%(, מנוהל על ידי 
גברים ונשים כאחד. יש שיאמרו שגם 
במקרה הזה הסיבה לשילובן של נשים 
רבות בהנהלה היא העובדה שהענף הפך 

לטריטוריה נשית מובהקת. 
בענף הכדורעף, אשר מספר הנשים בו 
גבוה יחסית לענפים אחרים )שלישי 
בשיעור הנשים לאחר התעמלות ושחיה(, 
נגלה כי באירוע שנחגג זה מכבר - 100 
שנה לכדורעף הישראלי - מקום הנשים 
הוזנח עד מאוד. יש לציין עם זאת שמדינת 
ישראל משקיעה כספים רבים מאוד 
בנבחרת הנשים הלאומית בענף מזה 
שנים רבות, פרויקט יוצא דופן בנוף 
הספורטיבי הישראלי, וכשליש מהנהלת 

האיגוד הן נשים.
הנהלות איגודי הספורט אמורות לשקף 
את המתרחש בענף וצריכה להיות הלימה 
כלשהי בין מספר הספורטאים הפעילים 
לייצוג שלהם בהנהלות האיגודים, זאת 
מכיוון שחלק ניכר מהמדיניות נקבע ואף 
מיושם דרך האיגודים והמועדונים. לכן, 
נוכחות נשים במעגלי מקבלי ההחלטות 

הכרחית עד מאוד. 

ביצה ותרנגולת
ישנן שלוש סיבות מרכזיות בגינן נשים 
אינן מעורבות בספורט: הראשונה היא 
מחסור קבוע במשאבים כספים ותשתיות 
בספורט הנשים, השנייה - היעדר תכנון 
ארוך טווח, והשלישית - קיומן של 
נורמות חברתיות אשר אינן נותנות 
לגיטימציה לנשים לעסוק בספורט, 
ואף מציגות פעמים רבות את העיסוק 

בו כבעיה.

מרכזי הספורט / 
 איגודי הספורט: 

הזרמים 
האידיאולוגים 
השונים הקימו 

את מרכזי 
הספורט. תנועת 

העבודה את 
הפועל, אנשי 

ז’בוטינסקי את 
בית”ר וכדומה. 
המרכזים ריכזו 

את פעילות 
המועדונים 

שפעלו תחתם 
בכל הענפים. 

איגודי הספורט 
השונים מרכזים 
פעילות של ענף 
ספורט ספציפי. 

כך, איגוד 
הכדורעף מאגד 

את כלל מועדוני 
הענף בארץ, 

על ההשתייכות 
ההיסטורית 

שלהם למרכזים 
השונים. המרכזים 

עדיין קשורים 
למוקדי כוח 

פוליטיים. הפועל 
להסתדרות, 

בית"ר לליכוד 
וכדומה.
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ספורט אשר מבחינה רשמית נמצא בקו 
התפר בין ספורט מקצועני לספורט 
חובבני, אבל הוא בהחלט עונה על צורך 
שאין לו מספיק מענה בספורט הנשים. 
אולי דווקא מהמקום הזה, של ספורט 
עממי משודרג ביותר, עם מרכיב תחרותי 
וניהול מקצועי, יורחבו בצורה דרמטית 
היסודות של ספורט הנשים בארץ. ליגה 
זו תייצר בסיס רחב של נשים אשר 
רוצות לעסוק בספורט, ורואות כיצד 
ניתן לקדם עשיה ספורטיבית ללא מרכזי 
הספורט, ללא תלות חונקת בגורמים 
שונים אשר בעיקר מערימים קשיים 

ובהעדר תשתיות פיסיות.
על רקע כל הקשיים בעולם הספורט 
הישראלי בכלל ובספורט הנשים בפרט, 
ייתכן שהפתרון יגיע דווקא מליגות 
חצי מקצועניות אשר נבנות מהקהילות 
עצמן, ללא קשר לראש חץ מקצועני. 
אשר  אלו,  מפעילויות  דווקא  אולי 
מגובות מצד אחד קהילתית ומצד שני 
תקציבית ופוליטית בפרויקטים כמו 
אתנה, שמסייעים לחשיפה הציבורית 
וללגיטימציה של נשים לעסוק בספורט, 
תבנה אותה מסה קריטית של נשים 
שתוביל את התהליכים להגדלת וחיזוק 

ספורט הנשים בישראל. ///

הסוגיה הזו עמדה למבחן משפטי בכמה 
רשויות מקומיות, ובהן קבע בית המשפט 
כי קבוצות הנשים זכאיות לתנאים דומים 
לאלו של הגברים. עוד מוקדם לדעת 
האם ההצלחות המקומיות הללו יתורגמו 
להצלחות כלליות, אך לעניות דעתי 
רואים שינוי משמעותי ביותר בהתפתחו 

ספורט הנשים.
יוזמת ליגת הנשים מאמאנט היא אחת 
הדוגמאות הטובות לדעתי לשינוי. מדובר 
בקבוצה שזיהתה צורך עצמאי של נשים 
לעסוק בספורט, וזיהתה מסגרת קבוצתית 
קהילתית של אימהות המעניקה את 
התשתית הראויה לכך. זוהי אומנם לא 
ליגה ”רשמית” ולא ענף אולימפי, אלא 

מוצאות עצמן במצב בלתי אפשרי, 
בעיקר בשל העובדה שישנו מיעוט של 
נשים בשורות עסקני הספורט. לכן אין 
זה מפתיע שרק מיעוט קטן מעסקני 
הספורט עוסקים באופן ישיר בהבטחת 
האינטרסים וקידומן של הנשים בספורט.

התמונה המתקבלת מבלבלת ומובילה 
אותנו מהר לשאת ה”ביצה והתרנגולת”. 
האם כשיהיו יותר נשים  בספורט יהיו 
יותר ספורטאיות, מאמנות, עסקניות 

ותקציבים או שמא להפך?

ספורט עממי חצי מקצועי
יתכן שהמענה לבלבול הזה יגיע דווקא 
מכיוון אחר לחלוטין. מקובל לחשוב 
שכדי לפתח ענף ספורט קבוצתי נדרשים 
מספר גורמים, ובראשם קבוצות בוגרות 
ייצוגיות שישמשו כמודלים לחיקוי וקצה 
פירמידה מקצועני, ולצדן תשתית לבני 
נוער שתקלוט את אותם צעירים אשר 

רוצים להגיע אל הקבוצות הבוגרות.
הספורט  מסגרות  כל  שכיום  אלא 
הקבוצתיות, שהיו מבוססות על מרכזי 
הספורט, מתפרקות בקצב זה או אחר, 
וההצלחה בעולם הספורט תלויה פעמים 
רבות גם ביכולת הכלכלית האישית של 

הספורטאי. 
אין לדעת מה יקרה בעקבות התפרקות זו. 
כיוון אפשרי אחד הינו חיזוק של איגודי 
הספורט )של ענפים ספציפיים(. כיוון 
אחר טרם התגבש, אך הוא יהיה חייב 
לתת מענה לכל אותם שירותים שמרכזי 
הקטנים,  למועדונים  נתנו  הספורט 
שירותים שהמחיר הגבוה מנשוא שלהם 
הוא בין הסיבות להתפרקות המרכזים.

למול צוואר הבקבוק הכלכלי המתפתח 
בספורט המקצועי, אנו רואים מגמה 
הולכות וגדלה של ספורט עצמאי־עממי 
חצי מקצועני שנשים רבות משתתפות 
בו. אמנם המחסור במשאבים וההכרח 
להביא משאבים חומריים אישים כדי 
לקיים פעילות ספורטיבית קבוצתית 
מעלים שאלה. כשתגיע קבוצת נשים 
לפתוח קבוצת ספורט זו או אחרת, האם 
היא תצליח לעשות כן עצמאית? האם 
היא תזכה לתמיכה ממסדית דומה לזו 

שתקבל קבוצת גברים?

למרות המגמה 
החיובית 

והעשייה של 
־השנים האחרו
נות עדיין לא 

נעשה די ועוד 
ישנם הבדלים 

משמעותיים 
בהקצאת 

המשאבים בין 
ספורט גברים 
לספורט נשים
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