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אוגוסט 2019

חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

הסתיימה עונת  2018-2019בספורט הפראלימפי בארץ,
מרבית הספורטאים יצאו לפגרה ,אולם ספורטאי



הישג החודש
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הסגלים מעלים עצימות באימונים לקראת אליפויות
העולם ואירופה הרבות שיתקיימו באוגוסט וספטמבר.
המותג

'ספורטאי

פראלימפי'

נמצא

בעליה

ויוצר



מה קרה?

|4



מה יקרה?
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מוטיבציה לשיתופי פעולה .חברת  RUDYהודיעה כי
תצייד את הספורטאים היוצאים לטוקיו במשקפיים
שייוצרו במיוחד בשבילם ,חברת טויוטה הפיקה 2
סרטוני פרסומת בהשתתפות ספורטאים פראלימפיים,
מכללת שנקר הקדישה קורס שלם בו ייצרו בגדים



השאלון
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חם מהמעבדה
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על רגל אחת

| 19

נגישים לספורטאים שלנו ועוד היד נטויה .על כך ועוד
בפראתון הנוכחי.

כתבות

קריאה נעימה  -צוות הפראתון

04
מה קרה ביולי?

בתמונה אסף יסעור עם מדליית הכסף
באליפות קוריאה הדרומית הפתוחה
בטקוואנדו



שיאי ישראל
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אליפויות ישראל
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שיתופי פעולה
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טורנירים בעולם
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אירועים

| 18

עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

03

הישג החודש

ממסלול הדוגמנות
היישר לפודיום
הישגים יפים לשני ספורטאים עם מגבלה בענפים

שאינם משתתפים במשחקים הפראלימפיים.
גם מור ספיר וגם הנרי חן צעדו בתחילת החודש
בתצוגת האופנה של שנקר ממנה המשיכו לאליפות
העולם בטיפוס (מור) ואליפות אירופה בוויקבורד  -סקי
מים בכבלים (הנרי).
מור ספיר מבית הלוחם תל אביב ומועדון המטפסים
זכה בתואר סגן אלוף העולם בטיפוס ,לאחר שהגיע
למקום השני באליפות שנערכה בצרפת .מור התמודד
מול מתחרים עם פגיעה ביד אחת ,בעוד שאצלו הפגיעה
היא ב  2הידיים ,מה שהופך את הצלחתו למרשימה
אפילו יותר .את מור מאמנת :רותם יעקבס.
הנרי חן מבית הלוחם תל אביב הוכתר כסגן אלוף
אירופה בוויקבורד לאחר שהגיע למקום השני באליפות
שהתקיימה בפולין .את הנרי אימן באליפות ,מאמן

מור בבגד שעיצבו לו שיר כהן ושלווה גוטליב
צלם :מיכאל צור

נבחרת ישראל :מוטי לוי.

מור במקצה הטיפוס ,צלם :מיכאל שפיזר

הנרי בבגד שעיצבו לו גיל חסון ושני פלג
צלם :מיכאל צור

 04מה קרה ביולי?

אירועים ותחרויות שהתקיימו ביוני
האחרון

• אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת

• אסף יסעור ממועדון 'שרעבי –

• בטורניר

אומנויות לחימה'  ,זכה במדליית

לעונה השתתפו עשרות קלעים.

גן הגיע לחצי גמר אליפות שוויץ

כסף באליפות הפתוחה של

למקום הראשון ברובה אוויר 60

הפתוחה .בתחרות זו השתתף

דרום קוריאה

כדור – שכיבה  SH1הגיע אלי

גם אסי סטוקול מאיל"ן רמת גן

חברה מבית הלוחם תל אביב

שהעפיל לסיבוב השני

טקוואנדו

הקליעה

קליעה

• גיא ששון מאיל"ן רמת גן זכה

• לינור

מבית

קלמן

טניס

הלוחם

בטורניר הפיוצ'ר של אומאג

ירושלים וראדה מתוקו מבית

בקרואטיה

הלוחם חיפה השתתפו בסבב
הגביע העולמי שנערך בפולין

טניס

• בטורניר

הקיץ

סייף

בבדמינטון

• אסף יסעור ממועדון 'עצמה

שנערך בבית הלוחם תל אביב

שרעבי אומנוחות לחימה' זכה

השתתפו עשרו ספורטאים

במדליית הכסף במשחקי 'פאן

• דורון שזירי ,יוליה צ'רנוי ואלי
חברה מבית הלוחם תל אביב
השתתפו בסבב הגביע העולמי
שנערך בקרואטיה .בתחרות
ברובה חופשי  60כדור -שכיבה,
הגיעה יוליה למקום הרביעי מתוך
 41משתתפים ומשתתפות

קליעה

• לזכר שלום הררי חבר בית
הלוחם ת"א

אמריקה' בטקוואנדו
•

קליעה

טקוואנדו

בדמינטון
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מה יקרה באוגוסט

טורנירים ותחרויות בארץ ובחו"ל בחודש אוגוסט
 2 | 12-19.8טורנירי פיוצ'ר בטניס בכסאות גלגלים | שרגא וינברג,
גיא ששון | רומניה
 | 18-25.8אליפות העולם בבדמינטון | אמיר לוי ,נינה גורודיצקי| ,
שוויץ
 | 18-26.8אליפות העולם בקיאקים | פסקל ברקוביץ ,רון הלוי |
הונגריה
 | 25-31.8אליפות אירופה בבוצ'ה | נבחרת ישראל | ספרד
 | 25.8-1.9אליפות העולם בחתירה | מורן סמואל ,שמוליק דניאל,
הרביעייה | אוסטריה
 | 28.8-9.9אליפות אירופה בכדורסל בכסאות גלגלים | נבחרת
ישראל | פולין
התחרויות בהן מופיע הקמע סו-מאיי-טי ,הן תחרויות שניתן להשיג בהן כרטיסים או לצבור
נקודות להשגת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו 2020

 | 1.8אליפות סיום
העונה – טניס שולחן
לנפגעי שיתוק מוחין
ופגיעות אחרות | איל"ן
רמת גן

 | 4.8סיום ליגת סל-גל
כדורסל בכסאות
גלגלים | איל"ן רמת גן

 | 20.8אליפות הארץ
בהרמת כח | בית
הלוחם חיפה

 06שיאי ישראל
אלכסנדר אלכסיינקו שובר
את השיאים של עצמו
אלכסנדר

אלכסיינקו

מאיל״ן

חיפה,

השתתף

באליפות ישראל שארגן איגוד האתלטיקה ,על מנת
להשיג את הקריטריון לאליפות העולם שתתקיים
בנובמבר בדובאי.
ביום הראשון של התחרות ,הטיל אלכסנדר כידון
למרחק של  20.68מטר והשיג את הקריטריון.
ביום השני של התחרות ,התחרה אלכס בהדיפת
כדור ברזל שהינו המקצוע בו הוא מתמקד לקראת
המשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2020
אלכסנדר שבר פעמיים את שיאו האישי ואת השיא
הישראלי בהדיפת כדור ברזל שעמד על  9.85מטר.
בהדיפה השלישית והרביעית הדף את כדור הברזל
למרחק של  9.86מטר ,ובהדיפה השישית והאחרונה
הדף

את

הכדור

למרחק

של

9.87

מטר.

גם בהדיפת כדור ברזל השיג אלכס את הקריטריון
לאליפות העולם .מאמנו של אלכסנדר :אלכס
בוגוסלבסקי.

נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים שהשתתפה
במחנה אימונים וטורניר בפולין כהכנה לקראת
אליפות אירופה שתערך בספטמבר ,ביקרה במחנה
ההשמדה אושוויץ.
הקפטן אלון דור און שנשאר בארץ בשל לידת בנו,
כתב על כך בפייסבוק " :נבחרת ישראל בכדורסל
בכיסאות גלגלים בביקור במחנה ההשמדה אושוויץ,
פולין .הביקור מקדים טורניר הכנה חשוב לקראת

אליפות אירופה שתתקיים בפולין בעוד חודש .כל
החברים שלי לנבחרת שם .ואני שם איתם ,הפעם
ברוח ולא בגוף.
בחרתי להיות נוכח בלידת בני ,לתמוך במשפחה בזמן
המורכב הזה .על רקע התמונה מהמקום הארור הזה,
בחרתי בחיים חדשים בארץ ישראל.
כיהודים וכישראלים ,צריך להמשיך להודות על מה
שיש לנו ,להחזיק את הדגל ,לשמור על הגאווה
הלאומית ובעיקר על החיים שלנו בכל הכוח!

 07שיאי ישראל
פולינה כצמן שוברת את
השיאים של עצמה
פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים דחקה  120קילו
באליפות העולם בהרמת כח ,שנערכה בקזחסטן,
אותה סיימה במקום ה  .11השיא הקודם שגם היה
שייך לפולינה עמד על  117קילו.
מאמנה של פולינה :ולרי טומילוב.
בסוף אפריל  2020יחולקו  8כרטיסים בהרמת כח

למשחקים הפראלימפיים בטוקיו  .2020הכרטיסים
יחולקו ל  8הספורטאיות עם התוצאה הטובה ביותר
בין מאי  2018לאפריל  .2020כאשר כל מדינה
מקבלת רק כרטיס אחד ,פולינה במקום השמיני
בדרוג העולמי ,נכון להיום.

הקמע הפראלימפי
סומאיטי הקמע הפראלימפי למשחקי
טוקיו  2020ספורטיבית במיוחד,
לאחר שעוצבו לה דמויות לכל אחד
מהענפים שישתתפו במשחקים .הנה
כמה מענפי הספורט הפראלימפיים
במקביל לענפי הספורט האולימפיים
עם מיראוטוואה הקמע האולימפי.

 08אליפויות ישראל
אלופי ישראל – בוצ'ה

בת אל ברייטמן הכהן – איל"ן חיפה

גרשון חיימוב – איל"ן חיפה

דני סולל כהן – איל"ן רמת גן

רפי מנצור – איל"ן חיפה

איל"ן רמת גן

איל״ן רמת גן

 09אליפויות ישראל
אליפות ישראל בבוצ'ה
אירוע השיא של ענף הבוצ'ה – אליפות ישראל התקיים
במועדון ספיבק איל"ן רמת גן ,לאחר מוקדמות
שהתרחשו במועדונים :איל"ן חיפה ,איל"ן רמת גן,
ומועדון ספורט נכים – ראשון לציון .משחקים רבים
הסתיימו על חודה של נקודה ונראה כי רמת הבוצ'ה
בארץ עלתה.
באליפות קלאס  BC1זכתה אלופה חדשה :בת אל

ברייטמן הכהן מאיל״ן חיפה שנצחה בגמר את
סרגי ירמנקו מאיל״ן חיפה  2-7במקום השלישי זכה
משה חיים מאיל״ן רמת גן .המאמנת של בת אל וסרגי
 ארנה וייסבך אמרה בסיום :״אושר גדול ששנישחקנים של איל״ן חיפה הגיעו לגמר הארצי ,גאווה
למועדון אני מאוד שמחה בשביל בת אל .זאת הפעם
הראשונה שלה כאלופת ישראל ומגיע לה .כל הכבוד
לסרגיי שבאליפות ישראל הראשונה שלו מגיע למקום
השני.״
באליפות קלאס  BC2שאוחדה עם קלאס  BC4זכה
גרשון חיימוב מאיל"ן חיפה שמתאמן אצל ארנה וייסבך.
גרשון ניצח את נדב לוי מאיל"ן רמת גן  .0-5למקום
השלישי הגיע שלומי מרדכי מראשון לציון.
באליפות הזוגות זכתה איל"ן רמת גן ,לאחר ניצחון 6-7
על ראשון לציון .למרות שראשון כבר הובילו ,0-5
הצליחה

גן

רמת

לחזור

ולנצח.

איל״ן רמת גן הורכבה מהזוג :דני כוהן סולל וגידי מוסאי.
ראשון לציון הורכבה מהזוג :שלומי מרדכי וליליה צ׳רוב.
המאמן

של

דני

וגידי:

איציק

אזולאי.

גידי אמר בסיום:״ מעמד מרגש ,כל המשתתפים הראו
יכולות גבוהות וזכיתי בבן זוג למשחק מדהים״.
דני:״ בשנת  2016זכינו כזוג באליפות ישראל ,זה הגביע
השני שלנו ביחד ואני מקווה לגביעים נוספים .אנחנו
עובדים בסנכרון טבעי ,אני יודע שאני חושב על
אסטרטגיה זה בדיוק מה שגידי חושב״

באליפות קלאס

 BC5התחרו ראש בראש דני כהן

סולל וגידי מוסאי מאיל״ן רמת גן שזכו יחדיו בגמר
הזוגות,

דני ,שהיה האלוף גם לפני שנה ניצח 0-14

ואמר בסיום:״ אני מאוד שמח ,למרות שזה מוזר לשחק
באותה אליפות מול השותף שלי בתחרות הזוגית
ותודה למאיה הבת שלי שעודדה אותי לאורך כל
המשחק״ .המאמן של דני :איציק אזולאי.
רפי מנצור מאיל״ן חיפה ,הוא אלוף ישראל בבוצ׳ה
לקלאס  ,BC6לאחר שנצח את רינה אשכנזי מאיל״ן
רמת גן  .1-7רפי שמר על תוארו מלפני שנה .המאמנת

של רפי :ארנה וייסבך.
באליפות הקבוצתית נצחה איל"ן רמת גן לאחר
שנצחה את איל"ן לחיפה  .1-10איל״ן רמת גן הורכבה
מהספורטאים:

אורית

קלנר,

נדב

לוי,

איציק

ממיסטלוב ,ניר אלפרט ודדי וויך .איל״ן חיפה הורכבה
מהספורטאים :בת אל ברייטמן הכהן ,יואב דהן ,סרגי
ירמנקו ואמג׳ד זידאני את איל״ן רמת גן מאמן :ברוך
חגאי.

 10השאלון
דוגמנים פראלימפיים

ויטל זינגר רקדנית בכיסאות גלגלים ונדב לוי שחקן בוצ'ה ,השתתפו בפרויקט המרגש שחיבר בין ספורטאים
פראלימפיים לסטודנטים לעיצוב אופנה ועיצוב מטקסטיל בשנקר בפרויקט 'כוונות טובות' .שאלנו אותם שאלות
זהות .המעצבים של ויטל :חנא חמאם ושני יוסף ,המעצבות של נדב :תמרה גולן ועמית גלעדי
מה בקשתם שיעצבו עבורכם?
שמלה שתבטא את האופי והאנרגיות שלי ,שמלה
שתחמיא לפרופורציות שלי ,שתאפשר תזוזה
בחופשיות ,ושתמשוך את תשומת לב השופטים.

הדגמתי למעצבות ,עמית ותמרה ,כמה קשה לי
ללבוש ווסט ,והן הציעו לתפור לי חליפה מחויטת
שיהיה קל ופשוט ללבוש ולהסיר אותה.

מדוע בעצם הצטרפתם לפרויקט?
אני אוהבת אופנה ,ואוהבת ספורט .אני פועלת
ומקדמת פרויקטים שונים להלבשה נגישה ,שתהיה
נוחה ,פרקטית וגם אופנתית .והפרויקט הזה הוא עוד
כלי לקדם מודעות לספורט הפראלימפי ולאופנה
נגישה ,ולעודד חשיפה של אנשים עם מגבלה בעולם
האופנה.

ראיתי את המודעה שהזמינה ספורטאים
להצטרף לפרויקט ושלחתי שאני מעוניין
לחוות את חוויית הדוגמנות .אני מקווה שזאת
רק ההתחלה לקריירה חדשה ומרעננת.

האם באמת תשתמשו בבגדים שנתפרו עבורכם?

מקווה ללבוש אותו באליפות העולם בחודש
דצמבר ,ולעלות איתו לפודיום.

ברור שאשתמש .זאת הייתה הבקשה והשאלה
הראשונה ששאלתי את עמית ותמרה .ידעתי שהן
אימפריה כבר מהשיחה הראשונה.

ויטל זינגר

נדב לוי

צילומים :מיכאל צור
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פרויקט משותף לשנקר והוועד
הפראלימפי

לראשונה בשנקר בקורס " "Good intentionsהתקיים

הנער השחיין והכדורגלן עידו שגב ,ביקש חליפה

שיתוף פעולה עם הועד הפראלימפי הישראלי.

ספורטיבית אופנתית שיוכל ללבוש בקלות על מכשיר

במהלך הקורס המשותף לסטודנטים מהמחלקות

טכנולוגי שצמוד לרגלו ועוזר לו לצעוד.

לעיצוב אופנה ולעיצוב טקסטיל ,עבד כל צמד מעצבים

מנחות הקורס ,מאיה ארזי ,הדס הימלשיין ,תמר מני,

בצמוד לספורטאי פראלימפי .בעקבות ההכרות עם

אליסה לוינטון ,מסרו" :לנו ,כצוות ההוראה בשנקר

הספורטאים ,ערכו הסטודנטים מחקר ועיצבו מערכות

חשוב מאוד שהסטודנטים ילמדו במסגרת התואר

לבוש אופנתיות בהתאמה אישית עבור כל ספורטאי

להיות מעצבים טובים ,ויחד עם זאת להיות בני אדם

ובהשראתו.

בעלי אופקים רחבים ,ובעלי יכולת להשפיע לחיוב על

יערה אסנהיים מההתאחדות ,נפגשה עם הסטודנטים

העולם בו הם חיים ,בעזרת הכלים העיצוביים שניתנו

בשלבים המוקדמים ,על מנת לתת את נקודת המבט

להם .שיתוף הפעולה הזה הוא הראשון מסוגו ואנחנו

לפגוש

רואות חשיבות עצומה במפגש בין עולמות הספורט

ברעיונות היצירתיים של המעצבים ,הם חשבו איך ניתן

והעיצוב ,מפגש בין אנשים במטרה ליצור דיאלוג

לעצב בגד שהוא מרשים ,מקורי ,תואם את צרכיהם של

והפריה הדדית ליצירת עיצוב בעל ערך ומשמעות,

הספורטאים ונגיש ,את חלקם היה צורך לכוון כיוון

מתוך הבנה של צרכים ורצונות של האחר".

מינורי בנושא הנגישות ,אך ניכר היה שהסטודנטים

יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל ,הודה למנחות

פשוט הקשיבו לספורטאים והתחשבו בכל הצרכים

הקורס על שיתוף הפעולה וציין את החשיבות של

והרצונות של הספורטאים".

חשיפת הספורטאים הפראלימפים גם באמצעות

מתוך הדיאלוג שנוצר בין הספורטאים והסטודנטים יכלו

פרויקט אופנתי" .אני רוצה להודות לכן על שחשבתן

הסטודנטים להתייחס בעיצוב שלהם גם למגבלה

לשלב את הספורטאים שלנו בפרויקט אופנתי .החיבור

הפיזית ,ולהציע פתרונות מעשיים ופרקטיים שהוטמעו

של מגבלה פיזית עם אופנה אינו מובן מאליו .תודה

במערכת הלבוש .כך למשל :הקלעית יוליה צ'רנוי

למעצבים על המעורבות ,הרצינות והיצירתיות הרבה

בקשה חליפה שבה המכנסיים המחויטים יעוצבו כך

שהפגינו ,אני בטוח שהמפגש הזה עושה אותם לא רק

שיטשטשו את השוני בין שתי רגליה ,הטניסאי אדם

מעצבים איכותיים ,אלא גם אנשים טובים יותר".

הפראלימפית

ולדבריה" :היתה

לי חוויה

ברדיצ'בסקי חלם על מערכת לבוש ספורטיבית קלילה,
כולל מכנס שיתחשב בפרוטזה שלו.

בחודש יולי הוצגו הדגמים במאין תצוגת אופנה,

שחקנית הרוגבי בכסאות גלגלים :דיאנה שריר ביקשה

כשהדוגמנים הם הספורטאים עצמם .עבור הסטודנטים

חליפה שתוכל ללבוש לטורנירים בחו"ל בין המשחקים

הייתה זו למעשה בחינת גמר באווירה קצת שונה מן

ובהיותה מעצבת גרפית השתלבה בעיצוב.

המקובל ,כאשר לצוות המורים שבחן את התלמידים
הצטרפו יערה אסנהיים וד"ר אסנת פליס דואר
מההתאחדות.
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"Good intentions" 2019
פרויקט משותף לשנקר והוועד
הפראלימפי
צילומים :מיכאל צור

השחיין והכדורגלן :עידו שגב
מעצבות :שחר אמיתי וענבר גריס

הטניסאי אדם ברדיצ'בסקי
מעצבות :נועה גולדפדן ומיתר חכם

הקלעית יוליה צ'רנוי.
מעצבות :אילונה מגדלייב וטל פישר

השחיין :רון פרידמן
מעצבות :נוי אברהם ובר קוג'מן

שחקנית הרוגבי נחמה בן חיים
מעצבות :דניאל בן יקר ואתי פלדמן

שחקנית הרוגבי דיאנה שרייר
מעצבות :קארין קרוצ'י ויובל בר

בפרוייקט השתתפו גם המטפס מתן ברמן לו עיצבו המעצבות טולה גשרי וסתיו עוז ורוכב האופניים רועי סדן ,לו עיצבו
המעצבות :שנהב יעיש וחן מאור

 13טורנירים בעולם
טורניר 'חמוץ מתוק' לנבחרת
הכדורשער
נבחרת הנשים של ישראל בכדורשער ,פספסה
הזדמנות לזכות בכרטיס למשחקים הפראלימפיים
בטוקיו  ,2020אך יכולה להיות מעודדת מרמת המשחק
של השחקניות ,לקראת הניסיון הבא להשיג את
הכרטיס.
הטורניר התקיים בארצות הברית והשתתפו בו 13
המדינות הטובות בעולם ,למעט הנבחרות שכבר זכו
בכרטיס באליפות העולם.
את שלב הבתים סיימה הנבחרת במקום השני ,לאחר

שנצחה את נבחרות אוסטרליה ,בריטניה ,דרום קוריאה,
גרמניה וספרד והפסידה לסין.
ברבע הגמר פגשה הנבחרת את פינלנד ונצחה אותה
.3-5

בחצי הגמר התמודדה הנבחרת מול המארחת

ארצות הברית והפסידה לה  .8-4למרות האכזבה מאי
השגת הכרטיס ,בקרב על המקום השלישי ,התאוששה
הנבחרת והביסה את נבחרת אוסטרליה .2-12
כמו כן ,בתואר 'מלכת השערים' של הטורניר זכתה
חברת הנבחרת הישראלית ליהיא בן דוד.
זה המקום להגיד תודה לשחקניות מבית הלוחם תל
אביב ומבית חינוך עיוורים :ליהי בן דויד ,רוני אוחיון ,אורי
מזרחי ,גל חמרני וסיון אברביה.
לראש המשלחת שאבי דויטש ,למאמן הנבחרת רז
שוהם ,לעוזרת המאמן ורד אבנעים ,למאמנת המנטלית
שני זמור ולספורטראפיסטית :דורית משרקי.
הדרך לטוקיו  2020בענף הכדורשער:
 כרטיס אחד יחולק באליפות אירופהשתערך ב אוקטובר  2019למדינה שתדורג
ראשונה (ללא המדינות שכבר זכו בכרטיס)

הנבחרת חוגגת את המקום השלישי ,מתוך דף הפייסבוק של
IBSA

אלהם מחמיד,
שהיתה קפטנית
הנבחרת בריו 2016
ונמצאת כרגע
בחופשה בשל
הריונה ,הגיעה לקבל
את הנבחרת בשדה
התעופה ולעודד אותן
על הטורניר המוצלח

 14תחרויות בעולם
החותרים צוברים ניסיון
לקראת אליפות העולם
הישגים

יפים

לחותרים

בתחרות

הגביע

העולמי

שהתקיימה הפעם בהולנד והיווה הכנה לקראת אליפות
העולם שתערך באוגוסט .התחרות התקיימה במזג אוויר
קשה ,מה שגרם לספורטאים להתאמץ יותר.

מורן סמואל זכתה במדליית הכסף בתחרות היחידים.
שמוליק

דניאל

העפיל

לראשונה לגמר בתחרות

בינלאומית בסדר גודל הזה והגיע למקום הרביעי.
רביעיית החתירה  :אחיה קליין ,סימונה גורן ,ברק
חצור ,מיכל פיינבלט וההגאית לאה סאס ,חתמו
תחרות מוצלחת של נבחרת ישראל בזכייה במדליית
הזהב ,זכייה ראשונה בזהב בתחרות בסדר גודל הזה.

כל החותרים ממועדון בית הלוחם תל אביב ומתאמנים
במרכז דניאל לחתירה.
מאמנת נבחרת ישראל בחתירה פאולה גריזטי,
עוזר המאמנת דימה מרגולין ,מאמן הכושר עידן ורדרריו

ומנהל המשלחת איתן גלוזמן שגם צילם את התמונות.

הדרך לטוקיו  2020בענף החתירה:
 כרטיסים ראשונים יחולקו באליפות העולםשתערך באוגוסט 7 :הראשונים במקצי היחידים ו
 8הראשונים במקצי הרביעיה
 -כרטיסים אחרונים יחולקו באפריל 2020

 15חם מהמעבדה
תובנות מכנס
פראג 2019

ECSS

בכנס למדעי הספורט שהתקיים החודש בפראג ,היו בסך

באליפות הפתוחה בברלין לעיתים לשחיינים לא היה

הכל שני מושבים שעסקו בספורט פראלימפי ,אחד

מספיק זמן בין המקצים לבצע פרוטוקול התאוששות

בנושא ספורט חורף ואחד שכלל הרצאות מתחומי דעת

ממושך .התאוששות טובה היא תנאי מקדים לביצוע טוב

שונים .הרצאה מעניינת במיוחד הייתה על הפלסטיסיות

ולכן יש לתת את הדעת להתאוששות מיטבית ומותאמת

של המוח בקרב ספורטאים פראלימפיים .במחקר

לכל שחיין.

שהתקיים ביפן ,חקרו המדענים  NAKAGAWAושותפים

במחקר בנושא  4טכניקות שחרור שונות על מנת לפזר

מדליסט

לקטט ולהתכונן למקצה הבא בקרב שחיינים (בני נוער),

פראלימפי בחץ וקשת שנולד ללא גפיים ומשתמש בכף

החוקר טיילור מאוניברסיטת לינקולן באנגליה השווה 4

את הספורטאי האמריקאי

Matt Stutzman

רגלו כדי לירות את החיצים .בבדיקת

 MRIתפקודית

פרוטוקולים להתאוששות.

ובהשוואה ל 6-יורים בחץ וקשת המשתמשים בידיהם,

השיטה 16 :שחיינים בעלי אותה רמה (בני נוער ,ברמה

הוכח כי החלק במוח של הספורטאי הפראלימפי

לאומית) ביצעו את אותו חימום ,מקצה של  100מ' חופשי

האחראי על פעולת כף הרגל ,מוגדל משמעותית ,פעיל

במקסימום מהירות ולאחר המקצה ,השתמשו בטכניקת

לאדם

פיזור לקטט/שחרור שונה ,כל ארבעת הפרוטוקולים

יותר

ובעל

תבנית

"אבנורמלית"

בהשוואה

שמשתמש בידיו כדי לירות את החיצים לכיוון המטרה.

לשחרור ערכו כ  18דק' .לאחר השחרור ,ביצעו שוב
השחיינים מקצה של

 100מטר חופשי במהירות

המכסימלית ).)All Out

הפרוטוקולים של ההתאוששות כללו:
טכניקה  | 1התאוששות פאסיבית בישיבה על שפת
הבריכה
טכניקה  | 2התאוששות אקטיבית ביבשה :על ידי תרגילים
על ספסל כגון משיכת גומיות כוח ובעיטות רגליים.
טכניקות שחרור ופיזור לקטט בקרב שחיינים

טכניקה  18 | 3חזרות של  50מטר שחייה בין 80%-70%

בכנס היו שני מושבים בנושאי שחייה .אומנם הם לא מהביצוע הטוב ביותר של השחיין ב  100מטר חופשי
עסקו בשחייה פראלימפית ,אבל ההרצאות כולן עוררו טכניקה  | 4התאוששות באמצעות שחייה רציפה5 ,
עניין רב .הרצאה שמאוד רלוונטית לשחיינים שלנו ערב חזרות של  200מטר ב  65%מהביצוע הטוב ביותר ל 100

יציאתם לאליפות העולם בלונדון בספטמבר ,היתה בנושא מטר חופשי.
טכניקות שונות להתאוששות והכנה למקצה הבא.
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל
היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה
שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו .2020
סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת:
 גישה לספורטאים ,למאמנים ולאנשי הצוות
 טכנולוגיות מתקדמות | המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת
ומניעת פציעות
 ליווי אקדמאי | ליווי אקדמאי והנחיה ע"י ד"ר אסנת פליס-דואר ,ראש היחידה
ומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט השגי


חשיפה | פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת
תוצאות המחקר בכנסים בחו"ל

 השפעה | יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
(על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

למידע נוסף יש לפנות לosnat@isad.org.il :

 17חם מהמעבדה
תובנות מכנס ECSS
פראג  - 2019המשך

הניסויים התקיימו באותה שעה ביום ,במרווח של 3-4

לאחר כל אחד מהמקצים בהם השתתפו השחיינים ,נוסה

ימים ,ובכל מפגש נערך פרוטוקול שחרור שונה .בכל

פרוטוקול שונה:

מבדק הושוו רמות הלקטט בסיום המקצה ובסיום

שחייה מתמשכת (מבוססת הנחיית מאמן לכל שחיין),

ההתאוששות ,הושוו המהירויות של שחיית  100מטר

ואינטרוולים של  80%-70%( 100*8ממקסימום) .חומצת

חופשי לפני ואחרי ההתאוששות וכן נבחן מדד תפיסת

חלב נמדדה בסוף החימום ,בסיום המקצה ובסיום

) )RPEהסובייקטיבי של השחיינים בסיום

של

המאמץ

ההתאוששות.

במידה

ורמת

חומצת

החלב

המקצה ובסיום ההתאוששות.

השחיין/שחיינית בתום ההתאוששות לא ירדה מתחת ל

תוצאות :הביצועים השניים היו משמעותית יותר איטיים

 2.0מילימול ,נרשמו הערות לשיפור הפרוטוקול לקראת

אחרי שחרור פאסיבי ואחרי השחייה המתמשכת

המקצים הבאים .חומצת החלב נלקחה מהאוזן כדקה

(פרוטוקול  1ופרוטוקול  .)4לעומת זאת לא היו הבדלים

מתום המשחה (בשל אילוצים הקשורים למבנה הבריכה

מובהקים בזמני הביצועים בעקבות שימוש בפרוטוקול

ויכולת

פרוטוקול

היבשתי ופרוטוקול האינטרוולים (פרוטוקול  2ו .)3 -לא

ההתאוששות.

היו הבדלים מובהקים בתפיסת המאמץ בכל ארבעת

אצל כל השחיינים ,בדומה לממצאי המחקר הבריטי,

הפרוטוקולים .פיזור חומצת החלב הטוב ביותר נמדד

פרוטוקול האינטרוולים הקצר והעצים הראה התאוששות

לפרוטוקול

טובה ומוכנות גבוהה למקצה הבא .בפעם הבאה ינוסה

לאחר

פרוטוקול

האינטרוולים

ואחריו

המתמשך.
ממצאים

גם פרוטוקול אקטיבי ביבשה ופרוטוקול פאסיבי בחליפת
אלה

מצביעים

על

כך

שאסטרטגיית

התאוששות של אינטרוולים במים ב  70-80%מהישג
מרבי יכולה להיות האפשרות הטובה ביותר למקסם את
ההתאוששות הפיזיולוגית ולשמור על ביצועי השחייה,
בהשוואה לאסטרטגיות יבשות ,פאסיביות ולשחייה
רציפה .יתרה מזאת ,בהיעדר בריכת התאוששות,
שחיינים עשויים לשקול תרגילי שחרור יבשתי עם
רצועות

נטילת

הדגימה).

כנ"ל

מתום

ופעילות

רגליים

חזרתית

כאסטרטגיית

התאוששות יעילה יותר מאשר מנוחה פסיבית.
בעקבות החשיפה למחקר הבריטי ,החלטנו לבחון
אסטרטגיות התאוששות שונות במהלך סוף השבוע בו
התקיימה אליפות המאסטרס בוינגייט.

נורמטק.

 18אירועים
ז וכרים את יהודה
אפרתי ז"ל

באירוע של איגוד הקשתות ניתן למשפחתו של
יהודה אפרתי ז"ל פרס על מפעל חיים.
איתן תגר ,שהכיר היטב את יהודה והיה בעברו
מנכ"ל איגוד הקשתות ,ספד לו:
יהודה אפרתי שהיה קשת בבית הלוחם התבקש ע"י
יורם סלמונוביץ שהקים את ענף קשתות נכים,
להחליף אותו מידי פעם ,כדי שהאימונים ימשכו .וחוג
הקשתות יתפקד למרות מחלתו של יורם ...יהודה
הסכים ברצון ,לאט לאט הוא בנה את יכולתו להפעיל
את המועדון ,ותוך כדי האימונים נסע ביחד עם אריק
וומוש לקורס מאמני קשתות כדי לקבל הכשרה
ותעודה שיאפשרו לו להפעיל את החוג גם באופן
רישמי .יהודה ,כמאמן וכמנהל החוג ,מעולם לא דחה
שום נכה שביקש להתאמן .פעם הגיע נכה עיוור...
יהודה דאג למתקן מיוחד כדי שיוכל לירות ולפגוע...
הגיע נכה שממש לא יכול להחזיק כוס מים בידו...
יהודה עבד איתו 'אחד על אחד' עד שזה התחיל
להשתתף בתחרויות .המועדון קלט כל מי שביקש
להתנסות .ובנה חבורה של קשתים שחיבקו ועזרו
לכל מי שבא .פעם יהודה אמר לי  :כל נסיעה לחול
לתחרות אני יושב עם מאמני נכים זרים מכל העולם
ולומד מהם עוד פתרון ועוד שיטה כיצד לאפשר לכל
בעל מגבלה לקחת קשת ולירות ולפגוע.
אין ספק שגולת הכותרת של היותו מאמן הייתה
האימון והליווי וההשתתפות עם עמית דרור
כספורטאי הישגי בכסא גלגלים שגם לאולימפיאדת
הנכים הגיעו.

יהודה היה מומחה בכל הנוגע לציוד ולקשתות .ידי
הזהב שלו טיפלו בקשתות של המועדון ולא סוד הוא
שהוא עזר המון בציוד ובתמיכה לנערים ונערות באגוד
הקשתות שנכנסו לשלב של ספורטאי הישגי ...הוא
איפשר להם לעשות מחוייבות אישית במועדון בבית
הלוחם ,להתאמן ,ולארגן את הציוד האישי - .יהודה
ראה את עולם הקשתות כעולמו ..ואין ספק שהוא נתן
את כל כולו לענף .מועדון הקשתות בבית הלוחם
הפסיד מאמן אך בעיקר הפסיד חבר וגורו שהיה
המאסטאר של נכים קשתים רבים.
והנה גם אחרי שהלך מאיתנו השאיר את תלמידו ,
עמית דרור ,שבנתיים גם הוא עבר קורס מאמנים..
להמשיך את דרכו ולקיים את המועדון שכל כך אהב.
ואני בטוח שהוא מלמד שם בגן עדן את המלאכים
לירות בקשת גם עם מיגבלת הכנפיים שלהם.
יהיה זיכרו שמור איתנו.

חברי בית הלוחם ומשפחתו של יהודה אפרתי ז"ל

באותו אירוע קיבלו נאורה וישראל אבן זהב (שניים
מצד שמאל בתמונה) אות הוקרה מאיגוד הקשתות
על פועלם החל משנת  1967בענף הקשתות
והקמת האיגוד לקשתות בשנת .1970

אישתו של יהודה אפרתי והפרס

כשלמעשה גרשון הוברמן ז"ל הביא את הענף
לארץ שנה לפני האולימפיאדה שהתקיימה בארץ
ב 1968ונאורה וישראל הצטרפו אליו.

' 19על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לא נגענו

רום ,סמואל  -גולדברג ,זוללת מדליות לארוחת בוקר .בתמונה עם
מדליית הזהב שלקחה  /קיבלה מהנורבגית שזכתה בתחרות הגביע
העולמי בחתירה שהתקיימה בהולנד (כשבינתיים אמא "רק" עם
הכסף)

ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי ,ניסים סספורטס,
מנכ"ל הוועד וד"ר רון בולוטין המנהל המקצועי של הוועד ,ביקרו
בוולדרום האופניים החדש בהדר יוסף ,יחד עם מתי שטיינר מנכ"ל
מרכז הספורט הלאומי תל אביב ,סגנו ירון פוזננסקי וירנין פלד מנהל
הוולדרום וכולנו תקווה לראות שם ספורטאים פראלימפיים.
אנדרו דנוס ,מנכ"ל גיימס
ריצ'רדסון ,יוני ירום ,יו"ר
איגוד הטניס וניסים
סספורטס ,מנכ"ל הוועד
הפראלימפי ,הם רק
חלק מעשרות המבקרים
בפתיחת התערוכה:
 PHRA-ZOOMאשר
מציגה תמונות נבחרות
מאליפות העולם
לנבחרות בטניס בכסאות
גלגלים שהתקיימה
בארץ .התערוכה מוצגת
באצטדיון האתלטיקה
בהדר יוסף עד סוף חודש
נובמבר.

