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המשחקים האולימפיים בטוקיו ייפתחו ב 23-ביולי ויסתיימו ב8-
באוגוסט  .2021זו הפעם השנייה שטוקיו מארחת את המשחקים
האולימפיים ,הפעם הקודמת הייתה ב .1964-משלחת ישראל הפעם
תהיה הגדולה ביותר בכל הזמנים עם כ 90-ספורטאים .לראשונה זה
 44שנה ,מאז המשחקים האולימפיים במונטריאול ב 1976-שבהם
השתתפה נבחרת ישראל בכדורגל ,תהיה למשלחת ישראל ייצוג
במשחקי הכדור – נבחרת הבייסבול .בטורניר ישתתפו שש מדינות.
בנוסף ,לראשונה בהיסטוריה תופיע ישראל עם נבחרת רכיבה על
סוסים .כמו כן תהיה לישראל נציגה בגלישת גלים ,המהווה ענף חדש
במשחקים האולימפיים.
במהלך שנות קיומה הספיקה ישראל לחוות מספר הצלחות
במשחקים האולימפיים השונים ,אך היו גם אירועים טרגיים ,כמו
המשחקים האולימפיים במינכן ב ,1972-שבהם נרצחו אחד עשר
מחברי המשלחת הישראלית .אף על פי כן ,לא חדלה ישראל
מלהשתתף במשחקים האולימפיים ,ואף זכתה להצלחות מרשימות
בתחום זה.
לישראל  9מדליות אולימפיות ובהן זכו  8ספורטאים:
יעל ארד – כסף ,ברצלונה ;1992
אורן סמדג'ה – ארד ,ברצלונה ;1992
גל פרידמן – ארד ,אטלנטה ;1996
מיכאל קלגנוב – ארד ,סידני ;2000
גל פרידמן – זהב ,אתונה ;2004
אריק זאבי – ארד ,אתונה ;2004
שחר צוברי – ארד ,בייג'ינג ;2008
ירדן ג'רבי – ארד ,ריו דה ז'ניירו ;2016
אורי ששון – ארד ,ריו דה ז'ניירו .2016

ספורט הרכיבה על סוסים

ספורט הרכיבה על סוסים הוא אחד הענפים הוותיקים ביותר במסגרת
המשחקים האולימפיים ,והוא יוצג לראשונה באולימפיאדת פריז בשנת
 .1900לאחר הפסקה של מספר שנים חזר הספורט למסגרת
האולימפית ב ,1912-ומאז ועד היום הוא משתתף בה באופן רציף.
ספורט הרכיבה מיוצג על ידי  3ענפים :קפיצות ,דרסאז' )רכיבה
אומנותית( ואיוונטינג )תחרות המתפרסת על פני  3ימים ,כולל מסלול
רכיבה בשטח פתוח( .זהו הספורט היחיד שבו מתחרים נשים וגברים
יחדיו על בסיס שווה .רוכבים בענף זה יכולים להתחרות מגיל 18
ומעלה ללא גיל מרבי .זהו ענף הספורט היחיד שבו מעורב בעל חיים,
והיחס אליו הוא כאל אתלט שווה לכל דבר .בענף זה מחולקות מדליות
אולימפיות גם ליחידים וגם לנבחרות .במשחקים האולימפיים בטוקיו
 2020תיוצג ישראל לראשונה על ידי נבחרת של  3רוכבים וסוסים.
אורי חכם
מנכ"ל ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בישראל

התעמלות אומנותית

ענף ההתעמלות האומנותית הוא ענף ספורט אולימפי מוביל ,הפועל
תחת איגוד ההתעמלות בישראל .הענף הוא מבין ענפי ההתעמלות
הפופולריים ביותר ,ובשנת  1984הפך לאולימפי.
תקרת הזכוכית של מדינת ישראל נופצה בשנת  ,2011שבה זכו נטע
ריבקין והנבחרת הקבוצתית במדליות ראשונות למדינה באליפות
עולם.
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מאז כוחה של ישראל בזירה הבין-לאומית הולך וגובר .כיום מאזן
המדליות של ישראל באליפויות עולם עומד על  17מדליות ,ועל 11
מביניהן חתומה המתעמלת המובילה והמעוטרת ביותר במדינה – לינוי
אשרם.
במהלך שנת  2020זכו לינוי אשרם והנבחרת הקבוצתית בהישג שיא
נוסף כאשר הוכתרו לאלופות אירופה.
במשחקים האולימפיים בטוקיו  2020יְיצגו את ישראל בענף התעמלות
אומנותית המתעמלות האישיות לינוי אשרם וניקול זליקמן והנבחרת
הקבוצתית ,המונה את המתעמלות קארין וקסמן ,יאנה קרמרנקו,
אופיר דיין ,בר שפושניקוב ,שי בן רובי ויוליאנה טילגין.
שרית שנער
מנכ"לית איגוד ההתעמלות בישראל

שחייה

שחייה היא אחד מענפי הספורט הפופולריים ביותר במשחקים
האולימפיים ,כמו גם אחד מענפי הספורט העממיים הפופולריים ביותר
בעולם .תחרויות שחייה התקיימו לראשונה בארץ ישראל כבר ב,1926-
ובמשחקים האולימפיים ייצגו את מדינת ישראל שחיינים מ.1952-
ישראלים העפילו לחצאי גמר אולימפיים  10פעמים בהיסטוריה,
ולגמרים אולימפיים שלוש פעמים :רביעיית השליחים ל 4x100-מעורב
באטלנטה ) 1996איתן אורבך ,ודים אלכסייב ,דן קוטלר ויואב ברוק(;
איתן אורבך ב 100-מטר גב בסידני  ;2000והישג השיא ,שהשיג יעקב
טומרקין ,מקום  7ב 200-מטר גב בלונדון .2012
ענף השחייה נחלק למעשה לשלושה ענפים :שחייה בבריכות – בה
מתחרים בארבעת הסגנונות השונים )פרפר ,גב ,חזה וחתירה( ,כמו גם
בסגנון המעורב המאגד את כולם; שחייה במים פתוחים – שחייה
המכונה לעתים "מרתון" של השחייה ,ובה שוחים השחיינים באגם,
בנחל או בים את המרחק האולימפי של  10ק"מ; ושחייה אומנותית –
בה מבצעות הספורטאיות לצלילי מוזיקה בתוך המים תרגילי
אקרובטיקה ,התעמלות וריקוד בתוך המים )בתרגילי סולו ,דואט או
קבוצות של .(8
סימון דוידסון ואמיר טיטו
היור והמנכל של איגוד השחייה
***
* הבולים תוכננו והודפסו לקראת התאריך המקורי של המשחקים
בשנת  .2020המשחקים נדחו בשל מגפת הקורונה ,ובהתאם לכך
נדחתה גם ההנפקה של הבולים .התאריך המופיע בבולים ושנת
המשחקים בלוגו שבבולים נשארו ) 2020התש"ף(.
הוועד האולימפי העולמי החליט להשאיר את הלוגו המקורי בתוקף גם
בשנת המשחקים החדשה .2021 ,חותמת הבולים היא זו שתעדכן את
הבולים בתאריך ההנפקה המעודכן.
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The Olympic Games, Tokyo 2020
The Olympic Games will open in Tokyo on July 23 and
conclude on August 8, 2021. This will be the second time
that Tokyo has hosted the summer Olympics. The first time
was in 1964. The Israeli delegation to Tokyo 2021 will be the
largest yet, comprised of approximately 90 athletes.
The Israeli national baseball team will participate in the
Tokyo games, marking the first time in 44 years that a team
sport is represented, the last time being the national Israeli
soccer team, which played at the 1976 Montreal Olympics.
Six countries will be playing in the baseball competition.
Israel will also be sending an equestrian team for the first
time ever. And an Israeli athlete will be competing in the
new Olympic sport of surfing.
Over the years, Israel has experienced numerous
Olympic successes, but there was also the tragic
event of the 1972 Olympic Games in Munich, where
11 members of the Israeli delegation were murdered.
Nonetheless, Israel has continued to participate in the
Olympic Games, and has even had impressive
achievements.
To date, eight Israeli athletes have won a combined total of
nine Olympic medals:
Yael Arad – silver, Barcelona 1992;
Oren Smadja – bronze, Barcelona 1992;
Gal Fridman – bronze, Atlanta 1996;
Michael Kalganov – bronze, Sydney 2000;
Gal Fridman – gold, Athens 2004;
Ariel Zeevi – bronze, Athens 2004;
Shahar Tzuberi – bronze: Beijing 2008;
Yarden Gerbi – bronze, Rio de Janeiro 2016;
Or Sasson – bronze, Rio de Janeiro 2016.

Equestrian
Equestrianism, one of the earliest Olympic sports, made its
Olympic debut at the 1900 Olympics in Paris, France.
It disappeared for a number of years but returned in 1912
and has appeared at every Summer Olympic Games since.
The current Olympic equestrian disciplines are Jumping,
Dressage and Eventing (a 3-day competition that includes
a cross-country course).
This is the only sport in which women and men compete
together on equal terms. The minimum age for riders is 18,
but there is no maximum age limitation. It is also the only
sport that involves animals. The horse is considered to be
as much an athlete as the rider. In each discipline, both
individual and team medals are awarded. Israel will be
represented for the first time at the Olympic Games in
Tokyo, with an equestrian team of three riders.
Uri Hacham
CEO, Israeli Equestrian Federation

Rhythmic Gymnastics
Rhythmic Gymnastics is a leading Olympic sport, under the
auspices of the Israel Gymnastics Federation. It is one of
the most popular gymnastics disciplines and became an
Olympic sport in 1984.
The glass ceiling was broken in 2011 when Neta Rivkin and
the group team won Israel’s first medals at the world
championships.
Since then, Israel’s strength in the international arena has
continued to grow. To date Israel holds 17 medals from
world championships, 11 of which were won by Israel’s
leading gymnast and highest medal holder – Linoy Ashram.
In 2020, Linoy Ashram and the group team became
the European champions, another record–breaking
achievement.
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חותמת אירוע להופעת הבול

Israel will be represented at the 2021 Olympic Games in
Tokyo by individual gymnasts Linoy Ashram and Nicol
Zelikman as well as by the group team, which includes
Karin Vexman, Yana Kramarenko, Ofir Dayan, Bar
Shapochnikov, Shai Ben Ruby and Yuliana Telegin.
Sarit Shenar
CEO, Israel Gymnastic Federation

Swimming
Swimming is one of the most popular Olympic sports, and it
is also very popular among people around the world. The
first swimming competition in Israel was held in 1926, and
Israeli swimmers began participating in the Olympics in
1952. Israeli swimmers have reached Olympic
semi-finals 10 times over the years, as well as three
Olympic finals – the 4 X 100m men’s medley relay (Eitan
Orbach, Vadim Alexeyev, Dan Kutler and Yoav Bruck) in
Atlanta 1996, Eitan Orbach in the 100m backstroke in
Sydney 2000 and the highest achievement belongs to
Yaakov Tomarkin, who placed 7th in the 200m backstroke
in London 2012.
The sport of swimming includes three different events: Pool
swimming – with four types of strokes (butterfly, backstroke,
breaststroke and freestyle) as well as the medley that
incorporates all four styles; Open Water swimming –
sometimes referred to as the “marathon” of swimming,
where swimmers swim the Olympic distance of 10
kilometers in lakes, rivers or the ocean; Artistic swimming –
female athletes perform acrobatic and dance routines in the
water accompanied by music (solo, duets or in teams of 8).
Simon Davidson and Amir Tito
Chairman and CEO, Israel Swimming Association

***

* These stamps were planned and printed ahead of the

original date of the Olympic Games in 2020. The event was
postponed due to the Covid-19 pandemic, and the stamp
issue was changed accordingly. The date that appears on
the stamps and the year of the Olympiad in the stamp logo
remains 2020.
The Olympic Committee decided to keep the original logo for
the new date in 2021. The cancellation will update the
stamps with the revised issue date.
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