
פנאיישומתי

להתעמל?
הראשוניםצעדיהכלפיהממטדאדישותעל

ישראלבארץהגוףטופוחתרבותשל

דרמיה

תלוהתעמדותואגי,פנוהגךוניהחירושיעהעשריםהמאהבראשיתונוסרישראלבארץ

יהותרקומאחרקבועהזמאמר .תםולימפעהתעלםהממטרלםוא '.המכביתוהסתדרוי

 .כלפיהתולארישתוניהסתאחובוולשראיכארץףוהגחוסיפתותרבשלםינוהראשצעריהו

בעזרתנתינחרשמית,הצרקהשנערר ,תועמל J1לההארישל,חטתונוהשההשערותאת

 .ישראלכארץהעכריתהתרכיתיצירתתהל,ךלכחינתהראבו-זיאיתמרשפיתחרלומ

הגוףחסוורשחהירהעבשלהחיצוניימויהראתתאמהותההתעמלשנראהזהבהקשר

לסוגנחשבהשהיאםומשרשמירילעירתהזכלאעמלותההתתזאלמרותהקומה.וזקוף

 .ריוהיההארםוהחכרהיולריפךכררםייהכפעבורתאתשקירשהפהוכתקפנאיתותרכשל

הוקמו ,פניגוחינוךשיעוריםילקיישראלארץבהספרבתיהחלוהעשריםהמאהבתחילת

פעילותה.ולראוהתעמלותמפגניונערכויהמבכיהסתדרותיכךואחרמלותהתעאגודות

טאויותיהםבהתברשמיעידודלהלמצואניתןלאוכמעטדממסהשלותבאדישנתקלהזו

הצדקהלמצואקשה .םלושיהששנותתחילתעדלפחותהיהודי,היישובמנהיגישל

לחינוךהציונייםוהמנהיגיםהלאומייםותדוסהמשלותםלאדישברורהאולוגיתיאיד

לתרגילזולאדישותהסיבותשאלתהופכתרשמיתהצדקהרבהעדולהתעמלות.גופני

בהיוהס,א 1פמואקחייםהואזווגיהבסשעסקהבולטהחוקרתרבותית.בפרשנות

יפופרליהשנייההעלייהפתקיתילערסקיתרגבמסתיניןמסירנהרוכעבתמהקירןתסרגנהוגשהזמאמר *
ה.פחיניברסיטתובאןייטגילרשבקיע

 'םיריהשרהרות"יוןלרעחריומדטי,המנפתובתקהשעלי ,קאופמןשלרטוקוהדדתובעבהראשוןקרהפא
שגוהמשלהלאומייםיובימרכוותיורויסי :ג-996מובמאן:רמטופלהממסדיתשותיהארונשא .ימכבמתקלהו
קאופמן.שלובפחקריהפוזכרימורותקהמעלהבררהיבממבוססזהמאמרהשרירים:ותהדי
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אירופה,ממזרחהגיעוהראשונותהעליותשעוליהיאזולאדישותמציעשהואהמרכזית

הסברלצדאצינהנוכחיבמאמרמוזנח.היההגוףתרבותטיפוחתחוםשבהםמאזורים

לבחינתאבן-זהראיתמרשפיתחמודלעלהמסתמכתבהדנשיה,שונהנוספת,פרשנותזה

 1ראל,ישבארץהעבריתהתרבותיצירתתהליך

היהודיתההתעמלותשלראשיתה

ביטאה,שהיאהרעיוןועלהיהודיתתוההתעמלשלראשיתהעללעמודהראוימןתחילה

לאחרהיהודי,אהעםמצבאתנורדאומקססקר 1898באוגוסטבבזלהשניהציוניבקוננרס

אתנורדאותיארארצות,ובעודבאנגליהבצרפת,ברוסיה,האנטישמיותמצבאתשתיאר

בתחוםנםלפעולצריכהאשרהיהודי"הקיפאוןאתהמפשירהאביבכ"שמשהציונות

השריריםיהדותאתשובלנו,שייצורהצעירךהדושלהגופניהחינוךידי"עלהנופני:

 ]."נהגדולכוכבאברשלהייאושמלחמותאחרראשונהפעם ]שכיווןאבודה[האבודה,

ולעולםעצמולהראותעוזכולויחגורישראלשכללהדרישההיהדותבתוךונשמעתחוזרת

ליהדותהקץבאפתאום ] ..נ,חייםחפץחיים,תקוותחיים,רוחבוצפונותעודכמהכולו

שלגרהולהעלאתמעשהבאפסלנמנוםפימהעלוליהדותבלימהעלליהדותהנרפית,

הרמהעלהציוניבקונגרסראשוןדיוןעוררונורדאשלנאומו 2 ,"מסורתייםהרגלים

ההתעמלותאגודתהוקמההנאוםבעקבותאירופה,מזרחיהודישלהירודההנופנית

 Berlinel '(כוכבאיברברליןשלהיהודיתההתעמלותדתואגיבשםהראשונההיהודית

Ji.idische Ttlrnverien Bal'-Kochba (, 3לשון.למטבעהפךיהשריריםייהדותוהביטוי 

הנופנימצבולשיפורכאמצעיההתעמלותאתאחתפעםולונורדאוהזכירלאובנאומ

רעיוןאתנורדאוקשר ,שפרסםובמאמריםמכןלאחרשנשאבנאומיםרקהיהודי,של

הייתההשריריםיייהדותברעיוןנורדאושלכוונתוההתעמלות,בעםהשריריםיייהדות

קומהזקוףליהודיאבריםורפהקומהמשפוף-היהודישלהחיצוניתדמותואתלשנות

היהודידמותעלעצמיתביקורתשלסוגהגוףלעיצובבפנייהלראותאפשרוחסון,

כוכבא,בר-הרואיבעברמקורותלהשנמצאולאומיתתודעהשלגילויגםאךהגלותי

מהרצוןנבעהשניומצד ,אנטישמייםמביטוייםאחדמצדהושפעההעצמיתהביקורת

לשנותה,גאפשרשאיגזעבתכונתבהכרחמדוברשאיןלהוכיח

הציוניים,היניםנהמומראשיופארסופר,היה ) 1849-1923 (ונורדאמקסא

סרבקונגבנאומן ,) 187-188עמייארךכ(נררדאן,השריריסיהדותעלמאמרנורדאותבכ 1900בשנתב
 "(נורדאויותרביקורתיתרהובצהפעםאךזה,נושאריוהןכחןךהוא 1901רבדצמב 27ב'לבבזהחמישייוניהצ
 1902בשנת "?היהודיסלגכינןותההתעמלשלמשמעותהיה"סהכותרתתחתמאמרפרסםכןוכמ .) 57-71עמי

 .) 82-86יעמ ,נורדאו(

פרקתשל"ז,רון:דוראוותניוהצעלהינרמגותבתרבברכיבההתעמלותהשפעתעליותרבורטמפלדיון
יים.'ניוהציםהמתעמליגודאי , 6
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הכלליההתעמלותאולםהיהבמיוחדהאנטישמיותהורגשהשבהםהמקומותאחד

לראותאפשרזולתחושהדוגמההיהודי.שלהגופניתנחיתותולעיןבלטהשבו ,בגרמניה

הראשונההאנטישמיתהטראומהאתחווההואדבריו,לפי .רופיןארתורשלביומנו

לחבריוביחסשלוהפיזיתהנחיתותאתחששבוהספרביתשלההתעמלותבאולםשלו

והערותיהםהלגלגניותעיניהםמולהמגושמותבגפיוחשוףכשהואלכיתה,הגרמנים

בעינייםעצמועלהסתכלהואאךהיהודית,המציאותמןחלקעצמוחשרופין .העוקצניות

ןונתשהיהמאישיותוחלקאותואתלפחותאועצמו,אתלשנואלמדהואכךגרמניות.

 4האנטישמים.בעינימשתקפתשהיאכפיהיהודיתבהוויהעדיין

ההתעמלותבאולםשדווקאנראהבלבד.סובייקטיביתהייתהלארופיןשלותחושת

יכלושבוהיחידהתחוםהייתהההתעמלות .הגרמניםשלהאנטישמייםהרגשותהתחדדו

בתחומיבתחרותלכישוריהםבניגודוזאת ,העליונהעלשידםבקלותלהוכיחהגרמנים

בזריזותוהןהפיזיבכוחםהןהיהודיםשלהפיזיתהנחיתותתחושת .וההשכלההכלכלה

כאחד.והיהודיםהגרמניםהמתעמליםשלנחלתםהייתהםיהתרגיללביצועהדרושה

מוצאיםשאיןהעובדהאתלזכורראויאובייקטיבי,צידוקהיהזושלתחושהשייתכןאף

יהודישלממצבםנחותהיהפניוהגמצבםכיאףאירופה,מזרחיהודיבקרבזותחושה

למגעהרוקבאופןקשורהגרמניהיהודישלהפיזיתהנחיתותשתותחכלומר sגרמניה.

רעיוןתרגוםאתלהביןאיןלכןנמנעות.בלתילהשוואותשהוליכההגרמניתהתרבותעם

הגרמנית.התרבותהשפעתרקעעלאלאהתעמליתלאגודותהשריריםיייהדות

בעקבותאשר ) JahI(ךיאןדוויגולפרידריךפיתחהגרמניתההתעמלותשיטתאת

כמשימההנוערבקרבהגופניהכושרתוחיבפראהליוןונפמולסיהופרשלתבוסתה

מפיתוחנפרדבלתיכחלקבגרמניהעתבאותהנתפסהגופניהכושרחרפית 6לאומית.

השתמעםגזהיאלמאידלרוח.הגוףביןהרמוניהכמחייב ) Bildung (ומהחינוךהאדם

האנטישמיםו.ותפנימיעלמעידותהאדםשלהחיצוניתוהופעתוהגוףמידותששלמות

לנחיתותראיהמשמשהיהודיםשלגופםשמבנהלטעוןכדיזהבמושגוהשתמש

חינוכי.כאמצעיההתעמלותשיטתאתלמסדמצדהדאגההגרמניתהמדינהואישיותם.

שרבוההתעמלית,אגודותון.הראשהכלל-גרמניההתעמלותיחגינערך 1860בשנת

יהגרמניתההתעמלותנועתיתבשםאחתלהסתדרות 1868בשנתוהתארגנוהלכו,

) Deutsche TUI'nel'schaft (. הכינוסיםחברים.ומיליוניאגודותאלפיהקיפהזותנועה

אלפיותאוממתעמליםמאותהשתתפושבהם ,) Tllrnfeste (הפומביותוההצגותםיהגדול

במקבילהחברה.שכבותבכלההתעמלותולהחדרתהשיטהלהפצתסייעו ,צופים

שהקיפהעדהחינוך,במוסדותגםההתעמלותהתפתחהההתעמלותתואגידלהתפתחות

 8ינה.במדהספרבתיכלאת
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היהודית'ההתעמלות'תנועת

להקיםהרעיוןאתהולידההגרמניותבאגודותהיהודיםשלהפיזיתהנחיתותתחושת

הראשונההאגודהשלהמייסדיםושמונתארבעיםבלבד.ליהודיםהתעמלותאגודות

 ,בלוםרוברטאוארב,ךישראלובהםציונים,היו ) 1898ברליןי,כוכבאר(יבבגרמניה

אפשרחייהםשסגנוןוסטודנטיםאקדמאיםהיורובםועוד.בסרמקסלווה,היינריך

בשנתבבזלשהתכנסהשישיהציוניבקונגרס 9פנוי.וזמןמסוימתכלכליתרווחהלהם

הזדמנותוניצלהאגודהאנשיראווה.בהתעמלותרליןיבכוכבאריבאגודתהופיעה 1903

 ) Jiidische Tumel'schaft (היהודיתיההתעמלותיתנועתהקמתעלהחלטהלאימוץזו

צווייגע"מד"רהמשפטוהרצההקונגרסבמהלךהאגודות.כלשלהגגלארגוןשהייתה

אתסקרהואזורצאהבההיהודית".ההתעמלותתנועתשלהלאומיים"היסודותעל

להםשגםכךעלוהצביעההתעמלותבתחוםאחריםעמיםשלשאיפותיהםההתפתחות

ודיברכוכבאיריבהמתעמליםאגודתאתבירךבודנהיימרמקסלאומיים.סןמניעיםהיו

נאומינאמנות".ןןובתוחמשמעתחושבעליואמיצים,יאיםבר ,םחזקיב"גבריםהצורךעל

ייהדותלרעיוןכביטויהמתעמלדמותקבלתאתמציינים 1903בשנתהציוניהקונגרס

ההתעמלות.אגודותשלוהפטריוטיהלאומיהצדאתומדגישיםיהשרירים

הייתההיאיכוכבאריבהברלינאיתהאגודהשלהציוניתהאוריינטציהלמרותאולם

יתנועתשלהמקורישהתקנוןבכךלראותניתןלדברראיההגרמנית.ותברבתמשוקעת

כתנאיהגרמניתבשפההשימושאתשהעמידסעיףכללהיהודיתיההתעמלות

היההראשונהבשנה,ולפחותהיהודיהגגארגוןאלפלוניתאגודהשללהשתייכותה

אירופהרחביביהודיותהתעמלותלאגודותהפנייה 12מחייב.לעיקרוןהזההסעיף

היההמשותףשמכנהוכלל-יהודיהיההארגוןשרעיוןמעידהגגארגוןתחתלהתאחד

 ,הישןהיהודימדימוילהתנערהרצוןבשלזאת,עםותרבות.לשוןכשותפותהיהודיהעם

פרדוקסל,באופןחיזקהזובחירההמשותפת.לשפההיידיש,ולא ,הגרמניתהשפהנבחרה

הייתההמטרהאםכן,עליתרהגרמנית,לתרבותדווקאאלואגודותשלנטציהרייהאואת

התעמלותאגודותלכונןכולקודםצריךהיההרי ,היהודיםשלניוונםתהל,ךאתלעצור

כךשלאהעובדהואוקראינה.הלבנהרוסיה ,פוליז ,בגליציהכלומרהמצוקה,באזורי

אירופית.המרכזמהתרבותחלקהייתההיהודיתההתעמלותשתנועתשובמדגישהקרה

ההתעמלותאגודותקמו 1898בשנתהציוניבקונגרסנאומושבעקבותורדאו,נמקס

מזרחיהודישלהחייםלסגנוןמתאימותאינןאלושאגודותיותרמאוחרהביןהיהודיות,

שבמזרחלכןטעןהואההתעמלות,אגודותהקמתאתלעודדהמשיךשהואאףאירופה.

בנאומוהשרירים.'ייהדותרעיוןאתשםגםלהגשיםבכדישונהבאופןלפעולישאירופה

האובייקטיביםהתנאיםאתראשיתמתארהוא 1901בשנתבבזלהחמישיהציוניבקונגרס

הרוב ] ... Jהעולםעמימכלערוךלאיןעניהואהיהודי"העםאירופה:מזרחיהדותשל
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שאינןוהכובענות,הסנדלרותהחייטות,ןביווטובעהיהודיותהמלאכותשלוםהעצ

הדגישהכלכליהמחסוררקעעל ."מיוחדתכפייסחריצותושוםגופניכוחשוםתורשוד

י:היהודיתההתעמלותתנועתישלוונטיותאי-הרלאתנורדאו

הכלכליתההרמהשתבוצעקודםורוחניתגופניתלהרמהלגשתלבכלאפשראי

ניזוניםשהם ,אומלליםענייםשלגופניתהשבחהעלברלדהואנוראכמה 1 ... 1

בחוריםשדריםלאכול,מהלהםשאיןםומשאלא ,בערותמתוךלארעפןובא

שאיןמפניאלארע,הרגלמתוךלאמושחתבאווירבצפיפות, ,בזוהמהעלובים,

וטהפרלהםשישהיהודיםלאותם f •.. J .לחייםפחותמסוכנתדירהלרכושמשגתידם

 ,הגופניתההתעמלותעלשישקדוולייעץלשובןכמובואניםולכיפנאיושעתיסבכ

שריריםשליהדותחינוךדברעלהרעיוןכך.עלמיל,םלהרבותלנואיןאבל

ויותריותראותושיגשיםספקואיןאותותפסהמשכילהיהודיהנוערן,כאנתעורר

הואזהכלחושבים,אנויקרבעשעליו ,הגדוללהמון ,ישראלביתלהמוןלאב 1 ... /

ולספורטולהתעמלותחייורמתאתלהעלותזובשעהיכולאינוזההמוןחשוב.לתיב

 13כסף.אולזמןלאלואיןשהואסוגמאיזה

וישינבאמצעותכספיתהשקעהללאיתהגופנהרמהאתלהעלותציעוההמשיךנורדאו

ספר.לביתהילדהכנסתגילוהעלאתהנישואיםגילהעלאתידיעלכמו ,החייםאורח

ותההתעמלתנועתישלהיותהאתהשלילהדרךעלמדגישהורדאונשלביקורתו

מרכזבומשכיליםצעיריםליהודיםשהתאיםהגרמניתהתרבותשלתוצרודיתיהיה

כלל-יהודית.כתנועההצגתהלמרותאירופה

אילש .סניפים-39וחברים-5,000כהיהודיתילותמההתעתבועתימנתה 1909בשנת

ותדואג 84 ,אזוריםחמישהאזללהכיאה . 1913שנתבהתנועההגיעההתפתחותה

הקונגרסבאילכבודמתעמלים 1,450שלהמוניראווהמפגןוערכהחברים-80,000ו

גםהתעמלותאגודותלקוםהחלוהראשונההעולםמלחמתערברקבוינה.-11ההציוני

 14פה.וריאזרחבמ

עתבאותהיותרהתפתחובאנגל,הבגרמניה,שהתפשטהההתעמלותתיטשלעומת

שאנגליהמכיווןזהשהיה(ואפשרהנאהולדורבילםיכאמצע ,התחרותיוהמשחקהספורט

צורךלההיהולאהאחרותרופהיאלמדינותחסיתיותכוארשלוםמתקופותנהנתה

לראותניתןיהתחרותהספורטאתלמלחמה).לחינוךיכאמצעבהתעמלותלהשתמש

אשר ,הישגיםהיאתכליתושכן ;הגינוני-גבוההמעמדוהעיור ,ושיעהתערכיאתכמגלם

וואתהשתוךיתיתכמלמדידהניםיתני,התעשייתהייצוריךבתהליהסופלתוצרמהובד

אינםזאת,לעומתההתעמלות,תרגילי .-ים Iאחפרטיםמולהמתמודדהפרטשליעיוביצ

והסיפוקיהאסתטההיבט ,ועביצהתורצהואבהםשקובעומהת,ותיכמלמדידהניתנים
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 .)ו 903לגז(שייהשגרסונהקעחגקגוצחיחחמונהב 'ברליןכונכאברימלוח Vההחחאגוד

כפרטהאדםאתתרויכמחשיבהתולראניתןההתעמלותאת ,כלומרהפעילות.מעצם

העם.אתולבנותלאחדכדינוצרהירמניתגהההתעמלותשיטתי ,ואתעםאך .יוצר

לכלולצריךהואהאסהפעילות:אופיעלפולמוסבערךותיהיהודההתעמלותבאגודות

מחייביהבעיניגםהגרמנית,לתפיסהבהתאםתחרותי?ספורטגםאוליאוהתעמלות,רק

חינוךהייתהמטרתםהמסורתית.העממיתהלאווניותאתההתעמלותגילמההיהודיים

שיאיסיצירתולאוהשתפרותהשתתפותתהיה'כךלשםההולמתוהדרך ,ניםוההמ

 'הגרמניתהתעמלותשיטתיבאואפצידדוההתעמלותודותגבאדיםוהיהרוב .חדשים

אלהתחרותיהספורטיסודחדרואתלמרותאך 15לקדס.שאפהשזוהערכיסבהשפעת

הצעיריםאתהניעההלאווניתהתודעהשונה.מכיווןיתיהיהודההתעמלותיתנועת

שאיןלהםלהראותמנתעל ,הודייםיהלא-הצעיריםעסותרולהתחלרצותהיהודיים

עקרוןאתאליהרישהחדהואשבהתעמלותיהלאומהיסוד ,כלומרמהס.פליםונהם

ופרטיתתיאישוזתיוהישגהייתהאללספורטיגודבנלםוא .רהקמעילהרוה ,תוהתחר

היהודיסשלהגופביתנחיתותםכילהוכיחאפולוגטית:הייתהומטרתהלאומית,אלא

 .לשיבויביתנתבלתיעובדהאינה

מרכויותמטרותשלושבישראלהגוףתרבותהתפתחותעלבספרומונהרסיצחק

 :פניוגבחינוך
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ובמקרהעם,שללאומיתבתחייהפרקלהיותהגופניהחינוךעשוימסוימותותביבנס

הלאוםשלציפיותיופיעלהפרטלחינוךכלומרr:יברות,שללמטרותמשמשהואזה

תרבותיממאבקחלקלהיותהגופניינוךהחעשויאחרותבנסיבות ] .. , Jממנו,

גופניכחינוך ,לוודאיבקרויוגדר,הואזהובמקרה ,חברתיתלאמנציפציה

 ,חברתיתותבלולהתקלJ:ירבותכאמצעייפנוגחינוךשורושפי ,אקולטוריסטי

ולקידוםלשחרורוי"חינוכיברתחיכאמצעלהגתלותעשויהואאחרותותבנסיב

 ,יםווחהרהחברתיים"התרבותייםההקשריםבלאהיחי,דשלהעצמיושוימומואושר

 16יחידנית,אידיאולוגיתהיאוריינטצבעלוךנחיאזיוגדרהזכפניגוךוחינ

לקכחנורבותימרכיבשלשילובהיה 'היהודיתההתעמלותתנועת'שבלראותתךינ

תודעהמחיזוקכחלקr:יברותימרכיבעםיחדהגרמניתהתרבותבערכימהשתלבות

ההתעמלותנועת'תויותרראשוניהיההJ:ירבותיהמרכיבלדעתי,יהודית,לאומית

העצמיכבודםתחושתלחיזוקאמצעיכלקודםמשתתפיהורעבהייתה 'היהודית

הגרמנית,לתרבותשוואהבה

להתעמלותהראשוניםוהמוריםהראשונותההתעמלותאגודות

ישראלבארץ

-1912בשנים , 1906בשנתותהראשונההתעמלותאגודותשתיקמוישראלץבאר 1911 

ואגודהטוביה,ובארלציודראשוךעקרוך, ,יעקבזיכרוןתקווה,בפתחאגודותעודנוסדו

ל'תנועתוהצטרפה 1912בשנתהוקמה 'המכבייהסתדרותנדרה,בילויביבניבשם

יהמכביסתדרותיהשלהקמתהעקבותבישראלי,הארץזורכאהיהודית'ההתעמלות

לעשרים,האגודותמספרנדלהראשונההעולםמלחמתלפניעד ,םיספונפיםיסננוסדו

אלהנודותאעסקוותבהתעמלעילותןפמלבדחברים,מאותנהוכשמןבהםימרשווהיו

ןד,םיבעריטחוניותבימותבמשהשתתפואףוםוליטיעריכתברית,בעבערבשיעוריבנם

יהגופנהחינוךריובשעהשתתפווהן ,ההתעמלותדותולאנוהצטרפשנשיםלצייך,יש

םיקימספאינםברשותיהמצוייםהמקורותאולםזה,מקצועלימדושבהםהספרבבתי

הןהאם ,באנודותהנבריםלעומתהיחסיחלקןיההמהשלמה:תמונהלסרטטכדי

ןו,ותלמפעילהןשישהזיכרונותהםומ ,הפעילויותבכלהשתתפו

נולדלדשמיטונגופני,לחינוךןהראשוהמקצועיהמורההיהגולדשמיטצביאברהם

הואת,ירמנגהההתעמלותבשיטתהשתלםשם ,נדלהולירותובצענשלחוליםושביר

יעזרה.'למוריםהספרבביתוםושליביר 'למל'הספרבבית 1904שנתבלהורותהחל

הנרמניתבשפההשתמשאףאווהית,הגרמנהשיטהעלבלבדיפןובאשתתוהוושיעורי

 ,מקביליםהובאושונים,םימסוגטיפוסמכשיריהספרבביתנבנוהוראותיולפילהוראה.
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בעצמםהפכומתלמידיוחלקלים,בוחמוטות ,אלותכגוךדוציוקפיצהימכשירמתח,

 ! 8י,נגופלחינוךלמורים

ישיעורהתרחבו 1905בשנת ,'הרצליהיהימנסג'העברית,יהגימנסהשלהקמתהעם

(הרשלנשריצביהיהזהמקצועללימודשנבחררהוהמהספר,בבתיההתעמלות

גרלךשמיט,צביאגרהםידיעלשליםגירולמלהטפדגיתגחצדהתעמלותראתהו

גיליתרכמההצבאימשירותוהכירהוא ,הצארבצבאלשעברחיילהיהינשראורלוב),

וסוס,מתחמקבילים,גוןכיסהבסטחבששהיומכשיריםכמהעלהתעמלואףהתעמלות

לצונארירהבבליתוגופנילחינוךמוריםבנמצאהיואשלמעידהשריכנבאדםהבחירה

שיאפשרויבתנאקראךהתפקידאתעצמועללקבלהכסיםנשרימאיך,ישותםא 'אובר'ל

לשוויץצאיהוא 1908שנתב ,)חשבונועל(מקצועיתלהשתלמותלארץלחוץלצאתול

השפעתהייתההלימודתוכךמבחינתומרכלהגרמנית.'ההתעמלותישיטתבלהשתלם

בהיענותזאת,עםהבריטי,המנדטממשלתחילתעדלפחותתידומיננטיתהגרמנהתרבות

ההישגי"הפךאתקיבללאשמעולםפיעלאףור,כזמשחקיגםנשרישילבילדיםהצוךרל

ג 9ית,האנגלהשיטהשלתחרותי

הראשונהבהשתלמותחדשיםלמוריםההתעמלותמקצועאתנשרילימד 1912בשנת

ותהמרכזימהערלםאואפחלחליפנגוההחינוךעומקציעקב,וךכרזיבימיםחודשארכהש

העובדתותבהתיישבדווקאםולאישראל,ץבארהספרתיברלשאאביבותלירושלים

העובדיםימושבירעיוךמהוגישהיה ,יפהאליעזרזה,ועמקצשלנחיצותוורהברהייתהלא

בכפרהילדכירברו"העשרים:ותבשנבנהללההתעמלותודלימאתחריףבאופךשלל
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שבכפר.הלימודיםבתוכניתההתעמלותענייןנכללזאתובכלבהתעמלותרךוצלואין

 20הריקניותי.'לפולחןנעשהשהענייןאלא ,כךעלמתרעםהייתיולא

מעורבהיההואהצעיר.'פועליהלמפלגתוהשתייךהשניההעלייהאישהיהנשריצבי

וןבארגעזרהההתעמלות,באגודותהדרכההוראה,הגופנית:הפעילותשטחיבכל

הרהמוגםהיההוא '.יבהמכביהסתדרותוהשתתפותרחובותבהשנתיותהחגיגות

בראשעמדהלאומיתכשפהריתבהעהוראת 21בעברית.שלימדגופנילחינוךהראשון

הלשוןיועדהקמתעלהוחלט 1903בשנתלאומית.לתחייההכמיההאתשביטאוהסמלים

יזוםידיאולוגיאלענייןהעבריתבשפההשימושהפיכתעלמעידהופעילותו :העברית

הדיבורתחייתלמעשההלכהתמומששבהארגוניתמסגרתליצורהחותרישובי,כללד-ו

הואוכךוביטויים,םילימלברואקרובותםילעתנאלץהעבריהמורה 22בארץ.העברי

להמציאוהחלזומציאותבנתקלנשריצביישראל.בארץהתרבותביצירתלשותףהיה

ריתיבהעהלשוןליוועדהגישהוא 1913שנתבלהוראה.לודרושיםשהיוהמונחיםאת

אותם.אישרוהוועד ,ההתעמלותמתחוםמונחים-180כשלרשימהלדיוןםושליביר

לשיעוריחומרובו ,בעבריתהראשוןההתעמלותשיעוריספרהודפסשנהבאותה

שללימודיחומרשלרית)בלע(מגרמניתנשירשלותרגוםנשרישכתבההתעמלות

 23גולדשמיט.

מחקרית.להתייחסותעדייןזכהלאידיעתיבשלמיסאטימולוגיהיבטאצייןזהבהקשר

היאזומלההיעבודה.'ממשמעותהבויש ,ליימיעמהשורשגזורההתעמלןתייהמילה

שמשנתו ,םייהרמבמכתביחלקמערביתשתרגםתבון,אבןשמואלשללשוניחידוש

 .) 1913 (בעבריתהתעמליתשלימדהראשיןהמירה-נשרוצגו
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 ,הבריאותתלשמירכאמצעיההתעמלותאתהעירךם"הרמבאהרפואי.בתחוםגםעסקה

אםערךכלבהראהלא ,לפיכךוהמידות.החכמהשלמותאתלהשיגלאפשרשבועדה

ולכןהעיוניותהתשוקותאתמבטלתההנאהלטענות,שבדבר.ההבאהלשםרקנעשתה

 ,הרמב"םשלתפיסתואתתואמתתבוןאבןשלובתרגומהתעמלותייהמלה 24מפסיד.הגוף

אכןחיבוריואתם"הרמבכיווןשאליוהיהודיהמלומדולהנאה,דוכניגעומדיעמלישכן

מדגישהם"הרמבאצלההתעמלותמושגמשמעותזי.פימאמץשדרשהדהובעבעבדלא

זוונקודה ,העשריםהמאהיתבראשלישרארץבאשנוצרהלתרבותהתאמתהחוסראת

הותבאההתעמלותמקצועקלנתשבוהאדישהיחסאתלהסבירבביסיובישךבהמביארח

העםחולייאתשתרפאתרופהעתהנחשבההיצרניתהכפייםודתבע ,אחדמצדתקופה.

פנאיתרבותשלכסוגבהתעמלותההנאתיהמרכיב ,שניומצד .ותההתעמלולאהיהודי,

לעידוד.יוכראאזבחשבלא

 ,הגרמניתבשפהדומהמקבילהאיןהתעמלותהמונחשליהעברשלמקורלצייןיש

ואהומובנה ,' Turnen 'היאלהתעמלותהגרמניתהמילההאנגלית.ואהערבית ,היוובית

אפשרריתבעב(הגוףבוצועיהכוחלפיתוח ,עצמיתלמשמעתתרגיליםידיעלךוחיב

להחליףבמטרהיאן,גידוולופרידריךחידשהזההמונחאתלהתאמנות).אותהלתרגם

המילה.ברוטהניגרממושגהוא ' Turnen 'ש-מחשבהמתוך ' gyrnnastik 'יבווהיהמונחאת

 2Sצייתנות.הקנייתאו ,אילוףשמשמעותומשורשהיאאףנבנתהיותליהתעמלהערבית

והתחילית portמהיסודהמורכב , dispOJ·tהפועלשלקיצורהיא ' sport 'האנגליתהמילה

dis , זהרחקה.אוהפרדהשמשמעותהpor , הלטיניהפועלמןגזורportare שמשמעו

ממשאלהתרחקומרכל ,מלשאתלהתרחקהיא disportה-שלמשמעותוכןול ,לשאת

המילהממקורההפךבדיוק ;םמיבנעילותבל ,רבדלהת ,הרגיליםוהחייםהעבודה

 26ת.יבעבר

ישראלבארץההתעמלותכלפילאדישותהסיבות

לאולהתעמלותגופנילחינוךהציונייםוהמנהיגיםהלאומייםהמוסדותשללאדישותם

מדבריללמודניתןהלאומייםהמוסדותאדישותעלמוצהרת.אידיאולוגיתהצדקהניתנה

יממארגנוהיההמכבייהסתדרותילשהשתייך ,נשריצבי .ההתעמלותבאגודותהפעילים

ובכללהאדישהיחסאתריכלהזישהאמת,למען" :בזיכרובותיוכתבי,רחובותיחגיגות

-1135 (הרבמ"םא בשנייםבהחבהרכרעלבתוכווכים:בנרהימובתעמליתההנישאאתמזכיר ) 1202

תשניביתבערבבתכהיארבופאהחיובריואת '.ברופאהמןןהופ'רקייתואיהברגתהנהיהרפאויים:ימחיבירי

ית.האחרונחייי

יתבמשמע(למשלהצרפתיתהשפבםגמקיבלהיהולטינימשורשגנור Tumcnהמונחרברשללאמיתוב
םמקוישמשמעות gymnasiulnב-קורומ ' gYlnIי tics ~ a 'י jווהיונחהמ .)הומוכראביריםשליריםרנוטשל

 .העתיקהביייןהוגנשהיהיכפערומים,להתאמנות
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בעליהאישיםב,והיישמנהיגימצדהמוסריתגםולפעמיםהחומריתהתמיכהוהעדר

 ,רחובותיליחגיגות 27והיישוביםי.'הלאומייםהמוסדותמצדוכןוההשפעה,היכולת

ומפגניהספורטותחרויותלאומית,חגיגהשלאופיהיהפסח,המועדבחולשנערכו

למרותציוני.מנהיגשלנאוםשובץחהיפתבכלמרכזי.מקוםבהןתפסוההתעמלות

בחגיגהלדוגמה,נורדאו.שלנאומיוברוחהיישובמןמנהיגשלנאוםלנונותרלאזאת

דבריואתהקדישוהוא ,מוסינזוןציוןבןר"דהנאוםאתנשא , 1908בשנתהראשונה,

 28היהודי.העםבתחייתהעבריתהשפהשלהמכריעלערכה

ת-יהשמרנגישתםשבגללהגופניהחינוךהתפתחותעלבמחקרומצייןרםיצחק

כיאףחברתיות,סמכויותההתעמלותאנשיבידיהיישובמנהיגיהפקידולאמסורתית

היישובתומנהיגלטענתו,ציוניים.לאומייםמניעיםהיודותוהאגפעילישלהמניעים

צעירים.למעןצעיריםשלכעשייהבעיקרתוההתעמלמועדונישלפעילותםאתתפסה

לפעילותולאספרבבתיהגופנילחינוךלאממששלכספיםהוקצולאדברשלבסיכומו

אפשרפניוהגךומהחינתקציבמניעתהגוררתלאדישותדוגמה 29ההתעמלות.מועדוני

שיעוריאתלצמצםהחלטתועלשכתבהספרבתיממנהליאחדשלוחובדילראות

מסרתיושירההתעמלותציור,"וציור:שירהשיעוריצמצוםעםבבדבדההתעמלות

הלימודיםהצטמצמוביוקרעוליםשהםובשביל ,מקצועבעלילמנחיםשעברהבשנה

לשירהההתעמלותשיעורישלההצמדה '.כיתהיבכלאחתשעהעלוהועמדוזובשנה

שיעורילמעמדדומההגופניהחינוךשלמעמדוהיהדברשלולאמתומקרית,אינהציורו

 30 .העיונייםהלימודמקצועותממעמדמובהקבאופןפחותהיהוערכו ,האמנות

המאהבתחילתהגוףתרבותלטיפוחהיישובמנהיגישלהאדישיחסםבדברהקביעה

אתסיכם ,גמהולדשורק,יחיעם .זהבנושאשעסקוהחוקריםכללעלמוסכמתםיהעשר

םישנעוד"יחלפוכך:רטוולספלהתעמלותתוהשלישיהשנייההעלייהמנהיגישליחסם

זרובוארלחיים ,וןגוריןבדוד ,כצנלסון ל'" Iבובכללםרוהדגיישמנהעדמעטותלא

 31 '.ויועיודדהרטאיוהספשלשכמועליזpפחו ,ואחרים

לידישבאכפי ',ריםיהשרתויהדיןורעישליהלאומואופיאתחקראשר ,קאופמן

ושואל:שראליבארץההתעמלותלנושאהכלליתהאדישותאתןמציי ,פהובאיריוביט

ישראליץהאררטוהספומדועהשריריםי?הדותיילרעיוןיותרימעשביטויןתינלאמדוע

כפיאם,היהודית?מיתוהלאהתחייהתנועתשלתוהרעיונבמימושבילומגורםהיהלא

הספורטנותרמדועהציונית,התנועהשלמרכזייםכהיסודותמיםוגלזהןברעיושראינו,

רקעעלשונה:באופןפמןוקאשהציגהשאלהאתלהציגעדיףלדעתי 32בשוליים?

אגודותהקמתעליהשריריםתויהדיוןיולרעהגרמניתלתרבותשהייתהההשפעה

ההתעמלותאגודותביןוזהןרעיוביןהזיקההייתהמה ,אירופהבמרכזותייהודהתעמלות

וביןיהשריריםיהדותירעיוןביןהבחנהנעשיתזובדרךהשאלהבהצגת ?ישראלבארץ
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ליתרגוםיהביאישראליהארץשההקשרהאפשרותמועליתכןוכמולהתעמלות,ירגומוית

עלינושאיןכךעלמרמזתגםזובדרךהשאלההצגתהשריריםי,יהדותירעיוןשלשונה

לנסותזאתבכלשראויפיעלאףלהתעמלות,האדישהיחסמגילוימופתעיםלהיות

זה,יחסלהסביר

בשאלתבדיוךשהוצע,מודלאבך-זהרשלהמודלעלמתבססתוובדרךהשאלההצגת

מתחילתישראלבארץהחדשהיהרדיהיישובבתרךתרבותשלוהתגבשותהצמיחתה

בהדרגהנעשתהווישראליתארץתרבותישראל,מדינתלהקמתרעדהראשונההעלייה

בארצותהיהודיםשלוהןהישךהיישובשלהוהיהודית:התרבותמךושונהייחודית

שלהסמיוטיקה-יהתרבותבימדענעזרשהואתרךוושאלהבוחךאבן-זהרהתפוצה,

יחסיובבחינתבחברהשהתמסדוסימניםמערכותבחשיפתעוסקתהסמיוטיקההתרבות,

ידיים,בתנועותלשימושבשפהשימושביךהגומליךיחסילדוגמה,כמובינם,הגומלין

יחסית,רבלמחקרשזכותחומיםשללביאורםתורםרקשלאמודללהציגמנסהאבך-זהר

שלבניסוחןמסייעגםאלאלשונית),פעילותספרות,(לשוך,טקסטואליתתרבותכמו

עיצובתרבותכמודיים,נחקרושלאאחריםתחומיםעלאותךלהחילשאפשרהשערות

שפה,שלנוסףכסוגהגוף

המוצאתרבותאתלזנוחבהחלטההתאפיינוהראשונותהעליותאבן-זהר,שללטענתו

רקאלאהיעדארץתרבותלאימוץהוליכהלאזוהחלטהזאת,עםחלקה,אוכולה

ילהמציאיצריכיםהיוהראשונותהעליותאנשישלה,מסוימיםרכיביםשללאימוצם

מידיבאופךאפואכרוכההייתההחדשהיישובהקמתהמוצא,לתרבותחלופיתתרבות

שהייתההציונית,האידיאולוגיה ,התרבותשלהבחירהבתחוםהכרעותשלבשורה

מפורשות,החלטותבולהכריעשהכרחילענייןהבחירהאתהפכהזה,במפעלמעורבת

היחס 33 ,ישראלבארץחדשהודייואדםחדשיהודיעםיצירתהיההמנחהוהעיקרון

שהבחירהאבן-זהרשללטענתומנוגדתדוגמהלמעשהמהווהלהתעמלותהאדיש

רכיבשלקבלהאודחייה-מפורשתהכרעהחייבההחדשהיהודישלבמאפיינים

ניתןוהתרבותיביטוישליותרמפורשגינויהעדרזה,מודללפיאחר,אווהתרבותי

אינובהתעמלות)(בהתגלמותוהשרירים'ייהדותשרעיוןלכךכביטוילהתפרשאולי

בעיה:ואתבכלמציבהההתעמלותכלפיהאדישותאךהחדש,העברילאידיאלמנוגד

לאומדועבגרמניהשמקורההגוףתרבותלאימוץביחסמפורשתהכרעהנמנעהמדוע

נורדאושלבנאומולמצואהיהשניתןהסוגמןהגוף,טיפוחשלרשמיעידודהתקיים

הציוני?הקונגרסובדיוני

העובדההיאזולאדישותהמרכזיותהסיבותשאחתהיאקאופמןשלתשובתו

להםהייתהולאאירופהממורחשהגיעומאנשיםמורכבתהייתההלאומיתשההנהגה

שהואאףהעיקרית,היאזוסיבהלדעתומדועמנמקאינוקאופמךלהתעמלות,זיקה
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התרבותייםהרכיביםשלמוצאםלאיאבן-זהרשלטענתולפינוספות.אסיבותגםמונה

החדשותהפונקציותאתלמלאיכולתםאלאלאו,אםיאומצוהםאםשהכריעהוא

המזוןפריטיאתאימצוהשומראנשילמשל,החדש.העבריאידיאללמימוששנדרשו

הקדמון.'ברייהעזהותמהבנייתכחלקישראלבארץשפגשווהפלאחהבדואישלוהלבוש

עלחשיבותלהםישעדייןהרי ,משניפעמדהרכיביםלמוצאשישפיעלאףזאת,עם

חומריםלחיופשהוליךהחדשהעבריאידיאלאתלממשהרצוןכלומרזמינותם,שום

תרבותאללעתיםלכןהוליךהחיפושמוכרת.תהיהזושחלופהצריךהיהאולםחלופיים,

באותהעליהשפעההייתהלאאישלשום"ילדותו:עלסיפרזיידאלכסנדרלמשל,המוצא.

דמותוכלומר ."וגבורהאומץהביעהישותוכל ], ..נהקוזאקלואסיליוכמבחייתקופה

המזרחשלרומנטיתתפיסהמתוךרקולאהבדאויעםמהמפגשרקנבנתהלאהשומרשל

ארץלמציאות-הקוזאק-מוכראירופימזרחדגםשלתרגוםייכפעולתגםאלא

 34ישראלית.

נחשפהולאאירופהממזרחהגיעההיישובשהנהגת ,צייןשקאופמןהסיבהלטענתי,

הייתהלאההתעמלותישראלשבארץבדהוהעויקרהבעהגרמניתהגוףטיפוחלתרבות

הגוףתרבותטיפוחשלניםוהראשהיצעדאתשליווהקשייםאתמסבירים ,מפותחת

כרכיבההתעמלותשליהמצאתהיניצנינראואזדווקאאלו,קשייםלמרותישראל.בארץ

אזשרווחההאידיאולוגיהאתגםתאמההןוההתעמלותהחדש;העבריבבנייתתרבותי

רבלעידודזקוקהדרכהבראשיתחדשהפעילותדווקאמכ,ךיתרההגלות.'ישלילתשל

אתלהסבירכדייותרמלאהסברשנדרש iלכלינראהולהתפתח.להמשיךכדי jיותר

ההתעמלות.כלפיהממסדאדישות

עלחרטהישראלבארץהשניההעלייהבשנותיהגולהשלילתישלהאידיאולךגיה

ממחלותיךהיהודיהעםאתשתרפאופהכתר ,מרכזיכאתוסהעצמיתהעבודהאתדגלה

למורהשנחשב ,גורדוןדייאשלדבריואתלראותניתןכדוגמהת.ומיוהלאוהחברתיות

השניה:העלייהצעירישלהרוחני

 I ... Jבעבודהלקינואנחנו .העבודה-שלנוהראשיהאידיאללהיותצריךמעתה

לייסדשאיפותינו,כלבמרכזלהעמידאנוצריכיםהעבודהאת .נרפאובעבודה

נוכל ] ...נלאידיאללעצמהכשהיאהעבודהאתנעשהרקאם .בניננוכלאתעליה

 3Sהטבע.מעלשבקרענו ,הקרעלאחהנוכלבנו,דבקאשרהנגעמןלהירפא

'יהדותרעייןישארלשבארץהסיבהםגמצוינתשם . 280ימ,ע 1996ן:פמואקםגראה . 6,עמי t 999ן:פמקאוא
הסיכהגםמצוינתשם . 86עמי , 1998קאופמן:וגם: .דגדאבופסרטמעיסוקיותררחבהמשמעותקיבלהשריריםי

המוזכרתשיראלבארץהספורטיבלגלאדישותידהחיההסיבהלם.וא '.םיירגנובכישעשועיםתנפסשהספורט
 .כעיקריתנחשבתזוסיגהדווקאמדועהסברואיו .אירופהממזרחהואההנהגהשמוצאהיאבשלשותם
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השנייה,העלייהאנשישהקימוישראל,תארץמפלגהשהייתההצעיר,'הפועלימפלגת

כתבשלמהדורהכלעלהמרכזי.המנחהכעיקרוןהעבודהיבושיכיעקרוןאתאימצה

כלכיבושהואהציונותלהגשמתההכרחי"התנאיהסיסמא:התנוססההמפלגהשלהעת

הכפייםעבודתאתראוהשנייההעלייהשאנשינראהעבריתיי.עבודהידיעלהמקצועות

מצבםלשיפורכאמצעיההתעמלותאתבגרמניההסטודנטיםהבינושבהמשמעותבאותה

שעבודתרקלאהיאההתעמלותכלפילאדישותשהסיבההיאטענתיאולםהגופני.

אלאקודם,ההתעמלותשעשתהכפיהיהודישליצוני riהמראהואתשינתההכפיים

זאת,לעומתעצמי.קיוםשלוכלכלילאומימוסרי,ערךכבעלתנתפסהגםשהעבודה

כשעשועכלומר ,לריקאנרגיההמבזבזתפנאיתרבותשללסוגנחשבהההתעמלות

בורגני.א

והפנאיהרבההעבודהעקבההתעמלותמאגודותלהתרחקותהיום-יוםמחיידוגמה

בנימצעירישהורכביהגדעונים,'ארגוותולדותאתהמסכםממסמךלראותניתוהמועט

יעקב:זיכרווהמושבה

תקוותהרבהו ] 1912 [סניףנוסדבמושבתנוםנישראל.בארץהמכבינוסדוהנה

הסניףשלהעיקריתהשאיפההייתהלמשלככה ] ... (יעקבזיכרווצעיריבותלו

בשדה,השבועכלבמשךהעובדיםשצעיריםבעתבהתעמלות,ולהחמירלהרבות

ידעלאכללכללית.רוחניתלהתפתחותיותרהםםזקוקי ,השבתוםיבלנוחובאים

זהואתהמושבהבחיימקומואתשיתפושומועילמשפיעמוסדלהיותפהיהימכבי

 36נפשנו.לדאבוןעמוקבצערומריםאהננו

העבריהיהודיבשמירה.יהגדעוניםישלעיסוקםבולטההתעמלות,אתדחייתםלעומת

רעיוןשליתרגוםיהואגםלשמשהיהיכוללצווארותלויורובהסוסעלזקוףהרוכב

שעסקוהבדואיםאתהראשונותהעליותאנשיגפשוישראלץבארהשרירים.''יהדות

בעבודההםגםלעסוקהחלולעומתםעצמםלהוכיחהצורךאוהרצוךומתוך ,בשמירה

לעומתההתעמלות,אתיהגדעוניםישלדחייתםוהתנהגותם.לברשםסממניחיקויךרתזו

כסמלהמתעמלשלמקומואתתפסההשומרשדפותאול,מעידההשמירה,עבודתאימוץ

החדש.לעברי

אתמנתחהואשונה.רהמאמנושאלמעשהאולם .) 1984 (אלמוגשלורמאמאתאמתתונראיתזומסקנהא
כיבוש'מוצגיםווב ,בגולההיהוריתתוהשכלתנמןלהתנערותהקוראתכסיסמאהשריריםיתייהרוןוירע

כאללהתעמלותהתייחסותכלבמאמראיןלפיכךזה. Jרעיולשנוסףופיתוחכהגשמהירהוהעבוירתיהעבורה
שלםונישםיימוגיתרכלעבורהההתעמלות Jביאהוהשוכללאיןזאתובעקבות ,באירופהזה Jורעישלויביט
לצייןישישראל.רץובאפהובאיריוןרעלאותושוניםיתרגוסיםיישמדועבשאלהוקסיעיןוא , jרעיותווא

 ,ישראלבארץלהתעמלותהארישליחסתרםרהוהעבשכיבושוןלרעיהםאףמתייחסיםורםשורקשקאופמן,
לרעיוןוייטכבתוההתעמלץאימועלפהובאירהגרמניתהתרבותלהשפעתבהשוואהלאעיקרית,כסיבהלאאך

 .זוהראגישפיתחורללמחסייבהתלאוהשרירים,'יהרות'
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המכבי'ו'הסתדרותבעבריתהתעמלותגופני,חינוך

עללמצואניתןההתעמלותכלפיישראלי"הארץהממסדשלהאדישליחססףונהסבר

הסתדרותישלפעילותהואופיהספרבבתיגופניחינוךלימודשלהאופןבחינתידי

השתתפובכנסיעקב.בויכרוןיהמוריםודתיאגשלהיסודכנסנערך 1903בשנתהמכבי.'

הדעותחילוקילמרותהישן.'היישובישלהחרדייםהמוריםלצדהראשונההעלייהמורי

מערכתשלהחינוךעיקרימארבעתכאחדהגופניהחינוךאתלכלולהיכנסייהיהחליטה

וחינוךהעבריתוןהלשתחייתלאומיים,ערכיםכללית,השכלההחדשה,העבריתהחינוך

ולםאהמעשה.לחייהכשרהשלכאופניםהנפשאתבולעצהגוףאתלחזקשנועדוגופני

באסיפתעלתהלא ,החדשהדורלעיצובכמכשירפניגוההחינוךחשיבותהבנתלמרות

 37הלימודים.בתכניתההתעמלותאתלכלולקונקרטיתהצעהכלהמורים

בשלבפועלהתגשמהלאהספרלבתיגופניחינוךבהכנסתהרעיוניתשהתמיכהייתכן

לעומתייחודימקצועהואהגופניהחינוךלימוד.כמקצועהגופניהחינוךשלאופיו

הצריךהגופניהחינוךהכשרה.ודרכידידקטיקהומינותהיושבהםעיוניים,מקצועות

לאלמוריםאךהנלמד;הנושאאתלהדגיםשיוכלוכדיהגוףבתנועותשליטהמהמורים

החינוךשיעוריזאת,מלבדעיוני.באופןאותהלרכושיכלולאםוהזהמסוגשליטההייתה

קכחל 38זו.ופהבתקץבארהספרבבתיחסרכזהכשורוממכשירים,דורשיםהגופני

החינוךאתלכלולהראשונההעלייהמוריביקשועברית,תרבות 'להמציאימניסיונם

מקצועאנשישלזמינותםחוסרבשלאולםהחדש.היהודיהאדםבעיצובכרכיבהגופני

 .פניוהגהחינוךשלהתפתחותוהתעכבהלמציאותזומשאלהלהפוךשיוכלוםומכשירי

הספר,ביתבמרחבהגופניהחינוךלהתפתחאמנםהחלהראשונים,המוריםנמצאוכאשר

העברית.השפהלהשלטתביחסלמשלשולית,כתרבותאולם

אגודותוכמישראלרץבאהנוערשלמקומיתיצירההייתהלאהמכבייסתדרותיה

אופוליטיתמהזהותלהימנעניסתהועולמי,כללארגוןשלשלוחהאלאהשמירה,

ההתעמלותמאגודות 'המכביסתדרותיהנדבלהזאתעםיחדארצישראלית.פניםמעמדית

במשימותחלקלתיבנטובהוהשימושהעבריתלימודעלבהקפדתהבגרמניההיהודיות

כארגוןעצמהאתתפסההמכבייהסתדרותישמדגישהזופעילות .בעריםביטחוניות

לתפקידיםפעיליואתלהכשירשתפקידו!{ברוח,שלמטרותבעלמעמדיעללאומי,

יהמכביויהסתררותההתעמלותאגודותבהקמתשתמךהעיקריהארגוןומה.האבשירות

ועידההובהחלטותיהשומרי,ארגוןאתהקימהזומפלגהציון.'פועליימפלגתהיה

עממית,מליציהלהקים"עלינוההתעמלות:לנושאהתייחסותיש 1908משנתהחמישית

אגודותבייסודמצטמצמיםואנוכזאתבמידהלכתמרחיקיםאנואיןעתהלעת

לאגודותהייתהשעבורםלהביןניתןמכאן 39 .להזדיינותייוהטפההזדיינות ,להתעמלות
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הגוףאתלהכשירשתפקידוצבאי,קדםקורסכמיעןתוהתאמנשלמשמעותההתעמלות

צביאבןיצחקפרסם-1913בהמכביהסתדרותקמהכאשר .היוםבבואללחימהוהנפש

שלנוספיםלאומייםהיבטיםהדגישהואשבויהאחדות'המפלגהעיתוןבמאמר

ההתעמלות:

לחגיגותמקוםישכאןרקכ,ךרלהיאמנכוןאם .לאומיתהתעמלותאפשריתכאןרק

 ] ... 1בימינונתחדשוומקצתןקדםמימיורנשאשמקצתןץ,רבאתוהקשורלאומיות
מונחיםיצירתנתאפשרהפהקרולבסוףברחובות.בפסחוהתחרויותהמשחקים

 40ומכשיריו.לספורטעבריים

היהניתן 'המכביותריהסתדבציוןיפועליו'מפלגת'השומר'שלהפומביתתמיכתולאור

פעולהלשיתוףאחתעדותאמנםלנונותרהינם.במעשיפעולהשיתוףשיהיהלצפות

• • > 
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 .האומהבשרותתפקירהמתפישתכחלקהעבריתהשפהעללהנוהקוראמכביאנורתשלזןכר

הסתדרותיוחברמריוויהשגיוראייברהשמירהאגורותממקימי ,ןיציועל,ןיפמפלגתמנהיג-צביבןיצחקא
שראל.ינתימרשלהשגיבשיאהל,מיםוי,המככי
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אףאלא ,הגוףטיפוחנושאלעידודהביאשלארקלאזהפעולהשיתוףאולם ,זהמסוג

בכתבהלכךעדותהמכבי.'הסתדרותיפעיליוההתעמלותכלפימזלזלביחסהסתכם

בדרישהבאיהשומריארגוןלפיו,השומר.בספרהמופיעהנדבצביהשומרשלמפיו

שומרים!לנוהבוהמכביי:ליהסתדרותורנ"אמשומרים:להםלשלוחהמכבייהסתדרותיל

לנותעזרובספורט?עוסקיםשאתםזהבזכותרקמכביי?ינקראיםאתםמהשוםעל

לדברשידע ,יפודייל ,בריאן,חסו-יחידימתנדבשלחהיהמכביתוהסתדרי '.יבשמירה

התעמלותתרגיליללמדםאףשיוכלוחשבוממנומרוציםריםומהשהיובתחילהערבית.

הדגשה Jלהתעמל?פאניישומתיייהרעיון:נזנחפנאיחוסרבשלאולםהיאבקות.ובעיקר

איןאזגם-האוכלואחרימציקה.ןבטוהמיושןעודהגוףכל?והאלפניתאמר ]שלי

לישוןורצההראשוניםהשמירהמלילותמאדהתעייףובעצמיחברמןיהלהתעמל.חשק

בסוףהרימעמד,להחזיקניסהייהבחורכישאף ,מצייןנדבצביהאפשרי.'ככלהרבה,

עדשים ,לחם-ביומויוממדיעצמועלשחזרבאוכלהייתההעזיבהסיבתעזב.הוא

 41 .בעיראליורגילשהיהלאוכלהשתווהשלא-וזיתים

נשארםולאההתעמלות,יכלפרתיוביקסחישהציגבעיתונותמאמרעלידועלא

ראשיתאתראהשכאמור ,גורדוןא"דיהסכביותהסתדרילששלחפרטימכתבנויביד

יציאתעלכמחאה 1920בשנתנשלחהמכתבכפיים.בעבודתהיהודיהעםשלתיקונו

ולוגיתהאידיאשלילתהאתןילהבןניתמהמכתבלארץ.וץבחתולהשתלמימכביצעיריי

המכתבהכפיים.עבודתשלקדימותהרקעעללאומיכארגוןיהמכביהסתדרותישל

איידשללמותושניםארבעבמלאות , 1926בפברוארבשמונהידבריבלבסוףפורסם

גורדון:

םיאומרוהןולספורטלהתעמלותותהסתדרויישנןאחריםעמיםרבקביכאבייודע

יהיוומהאיכרים?לבוהישלבו?ישהומע.םיש ] ... 1לאחריםלבא ] ... 1הרבהעושות

 ,החזקימהשריריםבעלי ,הטבעייםלופעלינווהובקואאחר,עםיבבשוב ] ... 1איכרונ?

בתורוספורטהתעמלותןמביהייתיאבי I ... Jובדויעואובישהםהגסותהידיים

תבועהבתורבלבדוספורטהתעמלותאבללעבודה.הכנהבתוראולעבודההשלמה

החובההכרתלידיבוהנושאיםאתלעולםיביאשלאמיוחד,זרםבתוראולאומית

קשה?אכהבמצבנמצאיםשאנחנובשעהלעבוד,

לידילהניעושהצליחלאומיותהתעמלותתבועותשהיוייןצלישבמכתבהראשוןלמשפטבהשלמהא

 '.יהמכברותסתדליהלהזדהותמושאששימשהיהציכהעמשלהיסוקוליתנועתגכוןבארצמהשפעה
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סיכוס

הגוףטיפוחתרבותכלפיהממסדיתלאדישותהסיבותאתלהביןניסיתיזהבמאמר

לקוםהחלוהיהודיותתוההתעמלאגודותישראל.בארץהעשריםהמאהבראשית

בקונגרסיםולהתייחסותלעידודוזכוהשריריםייהדותירעיוןשלכתרגוםבגרמניה

בתחוםבולטת,פעילותואפילופעילות,זובתקופההחלהישראלבארץגםהציוניים.

הצהרהבנומקהלאמעולםזושאדישותמכיווןבאדישות.אליההתייחסהממסדאולםזה,

 "אבןשפיתחבמודלנעזרתיכךלשםלה.הסיבותהיומהלשעררקלנונותררשמית

העליותשעוליקאופמןשלהסברוישראל.ץרבאהתרבותהיווצרותלבחינתזוהר

אירופה,במרכזפעלוההתעמלותאגודותבעודאירופה,ממזרחהגיעוהראשונות

וושליםהקשייאתלדעתי,מסבירמפותח,זהנושאהיהלאישראלארץבשוהעובדה

שבגללהלדעתי,הסיבה,להתפתח.כדילעידודאזדווקאשנזדקקהזו,תרבותיתיצירה

חסון-החדשהעברידמותאתתאמהשהיאלמרותרשמי,לעידודזכתהלאזופעילות

בתקופהפנאיתרבותשללסוגנחשבהשההתעמלותמשוםהיאהקומה,וזקוףהגוף

ניסיונהלמרותלכן,היהודי.םוהאדהחברהלריפוידרךכהכפייםעבודתאתשקידשה

כארגוןנתפסהלאעדייןהיאלאומייםתפקידיםעליהליטולייבהמכותריהסתדשל

זהתפקידשמילאו ',ריהשומארגוןכגוןים,ראחארגוניםשהיומכיווןהיתרביןלאומי,

 .יותרמלאהצורהב

שהביאההנאשורההעולםמלחמתתחילתעםמסתיימתזהבמאמרהנושאבחינת

המלחמה,לאחרהמכבי.'יהסתדרותשלפעילותהולהשעייתחובותיריחגיגותלהפסקת

עלנוספותהשפעותבחובהטמנהוהיאהבריטי,המנדטתקופתהחלה , 1918בשנת

ספורטשלכהתאגדותיהפועליהוקם 1926שנתבישראל.ארץבהגוףטיפוחתרבות

הפועלים.'ספורטשלהסוציאליסטילנליאינטרנציוהצטרףהואשנהולאחרלפועלים,

באוישראלבארץלטפחשישכתרבותההתעמלותשלהחריפיםמשולליהחלקכאמור,

מה ) 1 (שבהן:והחשובותות,ראחשאלותתועולואילךמכאן .ודהבהעתנועתרבמק

לדברוההתעמלותהספורטאתעתהשהפכו'הפועל,'גוןרלאשניתנוהמשמעויותהיו

אלומשמעויותלאורהאם ) 2 (פועלים?שלגוןראידיעללבדיבבאופןלטפחושראוי

המאהבתחילתהודייהבוהיישמנהיגותשלהאדישהיחסאתשונהראובחוןבלניתן

ממסגרתחורגותאלהשאלות ?יהמכבי'הסתדרותוכלפיההתעמלותכלפיהעשרים

 .המחקרלהמשךאפשריכיווועלמזותרומהנוכחיהמאמר
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תשלייז.אביבתל ,והשפעותיתהקבל 1885

 ',)-1914 1883 (והשפעותהקבלות-ודרניתמהיותישמוהאנטהקלאסיתותןנהציי,

-57עמי ,) 1983 (ח ,ונותיהצ 101 . 
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-1889ןוהלשועדבתולדותדרךיציונינתן, ,האפרתי  ,) 1990 ( 3 ,עבריתלשון ' 1892

 . 32-37יעמ

 . 1970ירושלים ,הציוניהרעיון ,אברהםהרצברג,

העולםמלחמתעדישראלבארץוהספורטהנופניהחינוךבניהו,ומאיראוריאל, ,ריזמ

 . 1969נתניה ,הראשונה

תלג, ,אנתולוגיה-בדיםועמושכי ,)רך(עויוסףין,רובהחינוך,'שאלתיליעזר,אליפה,

 . 10-11עמי , 1970אביב

תשי"ן.אביבתל ,המכביאלבום ,)כים(עורתדהרדודויוסף,יקותיאלי,

 . 1929-1930םירושלי ,א ,נבחריםככתיםמקס,נורדאו,

 . 1993חיפה ,המנדטכתקופתהפועלחיים, ,פמןקאו

 ,) 1998 ( 63 ,זמניםפוליטי,'לספורטלאומימספורט-הציוניותורטהספותדואגי ,

 . 81-91יעמ

 ,) 1996 ( 3ג, ,בתנועההשרירים,'יהדותושגהמשלהלאומייםוומרכיביויסודותיי ,

261יעמ - 282 . 

והספורט,הגופניהחיניך ',בישראלהספורטאתשעיצבוהיסטורייםתהליכיםי ,

 . 5-9עמי ,) 1999דצמבר(

החדשהבעתישראלבעםהניףכתרבותהרעיונותהתפתחותתולדותיצחק, ,רם

בתקופתהנונפיהחינוךבהואדתהפעולהדפוסיועלהלימודתכניותעלוהשפעתם

 . 2000ירושלים ',היישוב

 ', 20ה·המאהבראשיתישראלץבארהגופניהחינוךשלהרעיונייםודותיויסי ,

כמאהכישראלוהפסורטהנוףתרבותים),כ(עורחריףוחגיחיים,ן,אופמק

 . 2002ירושלים ,העשרים

יעמ ) 1995 ( 1ג, ,עהובתני,הרמבייםשלבמשנתוהגופניתהפעילותיישעיהו, ,שוויד

7-22 . 

וחגיחיים,קאופמן,הציונית,'ועההתנאבותשלבמשנתםהגוףיתרבותיחיעם,שורק,

 . 2002ירושלים ,העשריםכמאהכישראלוהספורטהגוףתרבית ,)ורכים(עחריף

 . 1999אביבתל ,המיליםמוצא ,אברהם ,שטאל


