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עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים .שלום רב.

ביקרתי החודש את נבחרת הנשים בכדורשער בעת
שהתאמנו בבית הלוחם תל אביב.
צפיתי מקרוב באימון ולאחר ששמעתי את הסבריו של
המאמן רז שהם על המשחק ,על האימונים ועל ההקרבה
שהבנות עושות על מנת להיות הכי טובות שאפשר.
הידעתם שהן מתחרות מול נבחרת הגברים ומתמודדות
בעיניים עצומות מול כדורים שנזרקים עליהן במהירות של
 80קמ"ש?

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בזמן שאתם קוראים את הטור ,עמית ויגודה שחקן
הכדורסל בכסאות גלגלים ,ששחק עד כה באיל"ן רמת גן,
כבר נחת בארצות הברית והתמקם באוניברסיטת טקסס
בה זכה למלגת ספורטאי וישחק בליגת הכדורסל בכסאות
גלגלים בארצות הברית.
מעתה אני אוהד גם של אוניברסיטת טקסס – בהצלחה

הפכתי להיות אוהד שרוף שלהן.

עמית.

החודש התקיימה ישיבת ההנהלה החצי שנתית שם
סקרתי לחברי ההנהלה את הפעילות ,ההישגים ושיתופי
הפעולה מתחילת חודש ספטמבר ומסתבר שהספקנו לא
מעט למרות הקורונה.

ת־חיִלִ ,מי י ְִמצָ א;
ַ
ש
ואסיים בציטוט של שלמה המלךֵ " :א ֶׁ
ו ְָרחֹ ק ִמ ְפנִ ינִ ים ִמכְ ָרּה" – משמעות הציטוט היא שקשה מאוד
למצוא 'אשת חיל' ,אשרינו שזכינו :ענבל פיזרו ,גדולת
הספורטאיות הפראלימפיות בעשור האחרון פרשה החודש.

הרגשתי כמו אב שגאה בילדיו ואני מאמין שברגע
שיתחדשו התחרויות נשוב לאותם היקפי פעילות
והישגים.
כמו כל עם ישראל ,גם אצלנו עולה כמות החולים
והמבודדים של הספורטאים ואנשי הצוות בשל מגיפת
הקורונה.

ענבל ,אני מאחל לך שתמשיכי להיות משמעותית לאנשים
סביבך ,כפי שהיית משמעותית לנו.
בברכה
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

לשמחתי מעט החולים ,חולים קל או ללא תסמינים ובשל
השמירה

על

ההנחיות

ללא

פשרות

שמתקיימת

במועדונים ,כמות הנכנסים לבידוד בשל חשיפה במועדוני
הספורט ,קטנה למדי.

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון0544336392 :

בתמונה :אלי בירנבאום ונבחרת הנשים בכדורשער
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 04דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
מדוע לפעמים מקום שני עדיף על
ראשון?
אתם יודעים את תפישת העולם שלי בשאיפה קדימה
"כוון גבוה-תגיע גבוה" .להזכירכם בתהליך גיבוש החזון
המטרות והיעדים שלנו חזרתי ואמרתי לכוון למדליה,

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ברור שרק למדליית זהב .ולא פחות מזה .אגב ככה זה גם

פרופ’ לייב בדק את אורח חייהם של המתמודדים לאחר

בחיים ולא רק בספורט .אם תציבו מטרות קדימה ורחוק

האולימפיאדה .ממצאיו הראו :הבדלים ברורים ביותר –

אתם תגיעו קדימה ורחוק!

זוכי מדלית הכסף פיתחו קריירה מצליחה יותר ,במקרים

התפלאתי כששאלו אותי לאיזה מדליה אתה מתכוון?

הוועד הפראלימפי שותף לפרויקט הוועד האולימפי

שמטרתו לסייע לספורטאים שלנו לאחר פרישתם,
פרויקט "היום שאחרי" ,הכנת הספורטאי לרגע שהוא
פורש מאימונים ומתחרויות.

במסגרת החשיבה כיצד

רבים מקצועית יותר .בעוד שזוכי הזהב התפלגו בין מגוון
עיסוקים שונים .זה בא לידי ביטוי גם במשכורת ,השכר
הממוצע של זוכי מדליית הכסף היה גבוה בכ 16-אחוז
מזה של האלופים*.

'לרכך' את הפרישה נחשפתי לכתבה שסכמה מחקר

"גם בתוחלת החיים נמצא פער – לטובת זוכי מדלית

שחקר ספורטאים שהצליחו ופרשו ל"חיים האזרחיים"

הכסף .האלופים חיו בממוצע  1.4שנים פחות מזוכי

ומה קרה איתם מאוחר יותר?

הכסף ,ובגילים מבוגרים ההבדל בלט אפילו יותר .בעוד

הכתבה פורסמה לפני כשנה ב ' 24.3.2019באפוק טיימס',
ומסקנתה" :לפעמים עדיף מדלית כסף או ארד ,על
מדליית זהב".

שכמחצית מזוכי מדליית הכסף זכו לחגוג את יום הולדתם
ה 80-רק שליש מזוכי הזהב זכו לכך".
לדעת פרופ’ לייב ,ייתכן שההבדלים נובעים מרמת

מתוך הכתבה" :לקח  15שנה עד שמישהו הצליח לשבור

את השיא העולמי האגדי של ג’ים היינס מאולימפיאדת
 .1968בריצת  100מטר הגיע היינס לתוצאה המופלאה

מוטיבציה נמוכה יחסית שמפתחים האלופים בהמשך
חייהם ,לאחר שכבר כבשו בגיל צעיר את הפסגה
הגבוהה ביותר .זה בהחלט ייתכן.

של  9.95שניות ,וכמובן שזכה במדליית הזהב .למקום

זה מאוד מעניין ,במחקרי סקר אחרים שבדקו מצליחניות

השלישי באותו מרוץ הגיע אמריקני נוסף – צ’ארלס גרין.

ומצליחנים במנהל הציבורי הבכיר ובקרב מנהלי עסקים

למרות ההישג המדהים ניסה היינס לפתוח בקריירת

וחברות כלכליות נמצא שאצל המנהלות והמנהלים

פוטבול אבל לא באמת הצליח .גרין לעומתו ,שזכה

המצליחנים נמצא דבר משותף ,והוא שהם בצעירותם

במקום השלישי התגייס לצבא האמריקני שם כיהן

עסקו בספורט תחרותי-הישגי( .הגדרה של ספורט הישגי-

באקדמיה הצבאית של ארה”ב  West Point -ובהמשך

תחרותי לא נקבעה על פי מדליות) .אכן מעניין.

היה המאמן הראשי של נבחרת הריצה של צבא ארה”ב.

אני תוהה אם מישהוא מעלה על דעתו שספורטאי

אולי זה נשמע מפתיע שהזוכה במקום השלישי הצליח

פראלימפי מתכונן לאולימפיאדת טוקיו הוא מתאמן

לייב

להשיג מקום שני או שלישי? נשמע לי בלתי סביר בעליל.

מאוניברסיטת וירג’יניה שבארה”ב מראה שלא רק שזה

לכן אני נאמן לתפישת העולם שלי בספורט וגם בחיים,

לא מפתיע ,אלא שזו תופעה שאפילו חוזרת על עצמה.

כל הזמן לשאוף קדימה וגבוה למקום הראשון למדליית

בהמשך

חייו

יותר

מהאלוף.

פרופ’

אדם

המחקר המלא:
Dying to win? Olympic Gold medals and longevity,
by Adam Leive Journal of Health Economics, 2018.

זהב וכך תצליחו.
מעניין מה אתם חושבים .אשמח לדעת את התייחסותכם,
הערותיכם ודעתכם...
ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי
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 05זרקור החודש
הברכות לענבל
הודעתה על פרישה.

פיזרו

לאחר

שר התרבות והספורט ,חילי טרופר מסר“ :ענבל פיזרו
היא סמל למצויינות ומודל לחיקוי עבור רבים .ענבל

הקדישה את כל חייה לשחייה והצליחה להפוך

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

לשחיינית מובילה עם הישגים עצומים ,בהם  9מדליות
פראלימפיות .אני מאחל לענבל הצלחה רבה הדרכה
החדשה .זו גם הזדמנות להודות לאביה של ענבל,
פיטר ,שמלווה את ענבל ואת הענף במשך שנים”.

יו”ר איל”ן רו”ח אהוד רצאבי אמר“ :כבר כשפגשתי את
ענבל ,לפני  14שנה ,הבנתי שניצבת לפני בחורה יוצאת
דופן .ענבל ,אז אולי בת  18בקשה לפגוש אותי ,את היו”ר
החדש של איל”ן .השחיינית הצעירה באה לדבר איתי

יו”ר הועד הפראלימפי ,ד”ר שוקי דקל אמר “ :ענבל
היא ספורטאית למופת ,ואישיות מיוחדת במינה.
נחושה ,חרוצה ,שאפתנית ונבונה ,ובעיקר משמשת
דוגמה ומופת לספורטאים צעירים ,שחיינים ואחרים,

שנושאים אליה עיניים והולכים בדרכה .ענבל מייצגת
את הספורטאים בהנהלת הוועד הפראלימפי הישראלי
ומייצגת אותנו גם בוועד הבינלאומי .היא נרתמה לסייע
בסוגיות שונות בארץ ובעולם ,ואת ההצלחה של ביטול
אליפות העולם בשחייה במלזיה לאחר הדרת נבחרת
ישראל ,יש לזקוף גם לזכותה .אני עם כל משפחת
הספורט הפראלימפי ,מצר מאוד על פרישתה ,אך עם
יכולות ושאיפות כמו של ענבל ,אני בטוח שעוד נשמע

בביטחון ובנחישות על החשיבות של הקצאת משאבים
לטובת הספורטאים .היא לא בקשה דבר לעצמה ,אלא רק
דאגה לחבריה הספורטאים הנכים .בזכותה הקמנו את
הקרן

לחלוקת

מלגות

לספורטאי

אילן,

וכל

בהתייעצות עם ענבל ,אנחנו מקצים משאבים למטרה זו.
לאורך השנים הקפדנו להיפגש ,לא כיו”ר ושחיינית אלא
כשני חברים .תענוג להקשיב לה ,לייעץ לה ולהתייעץ
איתה .ענבל היא תחרותית והישגית ,היא נחושה והיא
מאוד מאוד חכמה .זוהי לא פרידה ממנה ,כי בהכירי את
ענבל ואת היכולות שלה אני בטוח שתמצא את עצמה
משתלבת בעתיד במערכת

הספורט של אילן ומסייעת

לבנות את המדליסטים הבאים של ישראל”.

עליה רבות ,ואני מקווה מאוד שהעשייה העתידית שלה
תהייה קשורה בקידום הספורט פראלימפי .בהצלחה
ענבל יקרה”.

אלי בירנבאום ,יו”ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים ,אמר“ :אני נמצא בתפקיד חודשים לא רבים ,אך
שמה של ענבל הגיע אלי עוד לפני שהגעתי להיות חלק
מההתאחדות לספורט נכים .השחיינית המצטיינת
הביאה לאורך השנים כבוד וגאווה למדינת ישראל,
וביכולות

המופלאות

שלה,

הכישרון,

שנה,

הנחישות

וההישגים האדירים היא שמה את ספורט הנכים על
סדר היום הציבורי והעלתה את המודעות לספורט

הפראלימפי .אני מאחל לענבל הצלחה רבה בדרכה
החדשה”.
בתמונה :ענבל פיזרו מוחה דמעה בהודעת הפרישה
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 06זרקור החודש
הברכות לענבל
הודעתה על פרישה.

פיזרו

לאחר

אפרים זינגר ,מ”מ יו”ר הוועד הפראלימפי ,אמר“ :תודה
ענקית לענבל ,שהביאה השראה לדור שלם .אני מאחל
לה הצלחה ,ואין לי ספק שהיא תגיע להישגים חדשים
גם אם לא בבריכת השחייה”.
יעל לנדר מהיחידה לספורט הישגי אמרה“ :היה לי
הכבוד ללוות את ענבל כמעט לאורך כל שנות היותה
שחיינית הישגית .במהלך השנים עוד בהיותה ילדה,
ובהמשך כנערה וכבוגרת ,ענבל הפגינה תכונות אופי

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ניסים סספורטס ,יו"ר הוועד הפראלימפי
"הפרידה מענבל היא לא קלה ,לא בכל יום אנחנו נפרדים

ממגדלור שכזה ,שהטביע חותם על הספורט הישראלי.

נחישות

ענבל זכתה בתשע מדליות פראלימפיות ובעוד עשרות

ומקצוענות ,וכל זאת בצד צניעות וענווה שאפיינה

מדליות באליפויות עולם ואירופה .אבל לצד ההישגים

אותה.

הספורטיביים ,ניצבת אישיותה המיוחדת של ענבל.

עם תכונות אלה בצד הליווי של משפחתה התומכת

ענבל היא מודל לחיקוי וכתובת לכל הספורטאים הצעירים,

יעקוב ביננסון ,מאמן מסור ומקצועי שעמד

לא רק בבריכת השחייה .היא חברה בהנהלת הוועד

לצידה ווידא שיש מענה לכל צורך בתהליך ,התוצאות

הפראלימפי כנציגת הספורטאים והיא גם נציגה שלנו

לא אחרו לבוא .הודות לענבל וליעקוב דגל ישראל הונף

בוועד הפראלימפי הבינלאומי.

של

ספורטאית

והמאמן

על.

עקשנות,

התמדה,

וההמנון נשמע פעמים רבות ברחבי העולם.

אנחנו מכבדים את ההחלטה הקשה שלה ,כי אחרי שקבלנו

לאורך השנים ענבל הביאה כבוד רב ,קודם כל לעצמה,

ממנה כל כך הרבה ,עכשיו צריך לדעת גם לאפשר לה

למשפחתה התומכת ,לארגונים אותם היא מייצגת:

לצאת לדרך חדשה ,בתקווה שעוד תתרום בעתיד לספורט

איל"ן חיפה ,הוועד הפראלימפי ,ונותני החסות .כנציגת

הפראלימפי.

היחידה לספורט הישגי אני מבקשת לומר לך תודה
לענבל ,אני יודעת שעם אופייה ויכולותיה היא תמשיך
להיות אזרח תורם למדינה ומקווה שהיא תשתלב
בספורט הנכים ובספורט פראלימפי גם בעתיד”.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לפיטר ,אביה של ענבל,
ולכל משפחתה ,על שליוו אותה ואותנו לאורך שנים
ארוכות".

בתמונה :ענבל מודה למאמן יעקוב ביננסון
בתמונה :הודעת הפרישה של ענבל

אוגוסט  2020גיליון 58

 07זרקור החודש
ענבל פיזרו – 'מלכת הבריכה'
פורשת
אסנת פליס דואר פגשה את המאמן יעקוב ביננסון
לשיחה על ענבל פיזרו וחזרה עם תיעוד נדיר ,מרגש
ומשעשע

על

הרגעים

הקטנים

שהפכו

אותה

לספורטאית המצליחה ביותר בישראל ב  15שנה
האחרונות.
שנת  | 2000תחילתה של ידידות מופלאה

"הגעתי לאיל"ן חיפה ,לא ידעתי מה זה ספורט נכים

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
אני עבדתי איתה על הכל .על כל הסגנונות .לא הבנתי
כלום בשחייה לנכים .לא ידעתי מה זה קלאסים .היא
נכנסת למים ושוחה  .53.80וואו .פיטר מחבק אותי .כולם
מחבקים אותי .עשתה את הקריטריון.

בכלל .הגיעה נערה על כיסא גלגלים שאמרו לי שיש

חוזרים לאילן חיפה .עוזי פרלה מסביר לי כמה כסף זה

לה בעיות בכתפיים ,מדברת עם מבטא אנגלוסקסי

הולך לעלות לו עכשיו להטיס אותה לאליפות אירופה .עוזי

שבכלל לא היה ברור לי ,והיא שחתה במסלול  .1היא

אומר לי" :אם היא לא עולה לגמר ,אתה משלם את

היתה אז בת  ,13ואני בכלל לא שמתי לב אליה.

הכרטיס שלה" .הוא רציני לגמרי .אני הייתי בטוח שהיא

פעם ראשונה אנחנו נוסעים לתחרות בבית הלוחם תל
אביב באוגוסט ,הזמנו אוטובוס ,היא הגיעה עם קביים,
ופתאום היא מחליקה ונופלת .אז אני רץ לעזור לה
והיא נותנת לי מכה עם הקב ואומרת לי משהו כמו:
"לך מפה – דוחה"! אני לא ידעתי מה זה אבל אחר כך

הסבירו לי מה זה ,הייתי בשוק .איזשהו פרק זמן לא
התקרבתי אליה .היתה לה חברה אפרת כרמי ,היא
היתה נכה די קלה ,קלאס  ,9ושחתה מאוד יפה
והתרכזתי רק בה .התחלתי לאמן את אפרת כשהיא

תצליח שם .לתחרות לא נסעתי .מתקשרת אליי אמא שלה
ואומרת לי שענבל הגיעה שלישית אבל בגלל שמישהי
נפסלה ,היא מקום שני .וואו .היא חוזרת .אנחנו נוסעים
לטכס מענקים ,ולא נותנים לי להיכנס .מאמן הנבחרת היה
ערן שטרן ובאותה תקופה היא היתה נוסעת פעם בשבוע
לאימון בבית הלוחם תל אביב .אני התעצבתי שלא נותנים
לי להיות חלק מהטכס .אני מאוד נפגעתי .באותו רגע
חשבתי שזהו .מספיק .אני חוזר לרוסיה ,חוזר לאמן במכבי.

גמרתי עם שחיית הנכים.

היתה בת  17וראיתי שענבל רוצה להצליח ולהתקדם

ענבל קובעת פגישה עם פיטר ,רוני ,ערן שטרן ואני .אני

כמו אפרת ,אבל לענבל לא התקרבתי אחרי מה שקרה

נוסע לפגישה בידיעה שזהו .אני לא מאמן אותה יותר.

בבית הלוחם .ענבל שחתה במקביל לאפרת ,ונתתי

בפגישה הם מדברים ,אני כבר מבין לאן הדברים הולכים.

להם אימונים מאוד קשים של  6ק"מ – כמו שאימנתי

פתאום ענבל אומרת בהחלטיות" :רגע ,עוד לא דיברתם

ילדים לא נכים ,כי לא ידעתי מה עושים איתם .אצל

איתי – אמרתם שאני אגיע  4פעמים בשבוע ויעקוב יעבוד

ענבל  6ק"מ יכל לקחת  6שעות 6 .וחצי שעות .והיא

לפני הנחיות של ערן שטרן ,אבל לא הקשבתם לי .אני

היתה עושה את זה .אני הופתעתי אבל ממש לא ידעתי

אתאמן אך ורק איתו" ומצביעה עליי .אני מתעורר .כמעט

איך לאכול אותה.

קופץ מהכיסא .והיא חוזרת" :אני לא מעניין אותי כלום .אני

אחרי חצי שנה ,תחרות ראשונה באיל"ן חיפה ,היא
נכנסת למים ושוחה וואו .רוני בא אליי ושואל אותי מי
זו .הוא אומר לי "בוא נבדוק אותה .תביא אותה לווינגייט
ואם היא שוחה גב ב  ,55.50היא נוסעת לאליפות
אירופה שתתקיים ב  ,2001היא בת  ,14צריכה לעשות
.55.50

רק איתו" .אני כבר סגרתי במכבי חיפה ,אני כבר החלטתי

והתחייבתי להם ,אני המום ,היא רק בת  ,14ואבא שלה
אומר שצריך לדבר ולבדוק ,והיא באה אליי ונותנת לי כזה
חיבוק .ממש אותו חיבוק כמו החיבוק שהיא נתנה לי
עכשיו ,בטקס שהיא הודיעה על הפרישה .אז הבנתי שאין
דרך חזרה .היא בחרה .אני המאמן שלה .אז אני אומר לה:
"בסדר" .אבל זה כבר עבודה אחרת 6 .שעות זה כלום.
אנחנו מתחילים לעבוד מרחקים 8 ....ק"מ .ככה התחלנו .רק
היא ואני .רק שנינו .כל יום ,פעמיים ביום.
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 המשךשנת  | 2002-2004אולימפיאדה ראשונה
אליפות העולם לפני האולימפיאדה התקיימה בסוף 2022
במאר דל פאטה .לא נסעתי איתה .מתקשרת אליי אמא
שלה ומדווחת בזמן אמת" .ענבל שוחה ב  100מטר חזה,
מסתובבת אחרי  50היא מקום שביעי ,היא אחרי  80מטר
מקום חמישי ,אחרי  85היא שלישית" ואני חושב וואו ,רק
שלא תיפסל ,והאמא ממשיכה" :אחרי  90היא שניה" ,וואו,
אני לא נושם" .מגיעה ראשונה" .אני מתמוטט .אני בוכה.
פעם ראשונה בחיים שלי שבכיתי .אני בוכה משמחה.
מקום ראשון כשהיא בת .15
החל משנת  2003ענבל מבהירה שבלעדיי היא לא נוסעת.

בשנת  ,2004אולימפיאדה ראשונה .אנחנו מגיעים שנינו

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
אמרתי לה איזה  100סליחות .היא הולכת וזהו .זה היה ערב
יום כיפור .אני ראיתי שהיא כבר לא שם .היא לא רוצה ,זה
כבר לא הולך לשום מקום .היא מתחילה את המקצה ,אחרי
 50מטר היא במקום שביעי ,וככה הולכת ומצמצמת,
מפספסת בקצת לתרזה הצרפתייה ומגיעה למדליית כסף.
אז מגיע איזה מסווג ואומר לה" :את בכלל לא קלאס  ,5את
קלאס  ."6ואז בא רפי חירותי .אז הבנתי מי זה רפי .הוא
מרחיק את המסווג הזה לאיזה  4שנים .בקיצר – ככה
נראתה אולימפיאדת .2004
שנת  | 2006כוחה של אמונה

בפחד נוראי .היא היתה חולה לפני כן ,חודש בבית חולים,
יש טכס פתיחה .ולמחרת יש לה מקצה  100מטר חתירה.
אני מסביר לה שהיא היתה חולה ,מחר מקצה ,אין סיכוי
שאני אתן לה ללכת לטכס הפתיחה .אני באתי לפה
בשביל לנצח .לא בשביל אירועים כאלה .זה לא מעניין.
היא אומרת "אני הולכת!" .אני מחליט להראות לה מי פה
הבוס .סגרתי אותה בחדר .לרגע פתחתי את הדלת ובלי
להתבלבל היא נשכה אותי ביד .ממש נשיכה .אבל לא היה
שום טכס ושום נעליים .ובמהלך כל המשחקים היינו
חתול ועכבר .היא נעלבה ונפגעה .למחרת היא שיפרה

את השיא שלה ב  200מטר חופשי ,טרח  -מדליה ראשונה
מדליית ארד.

 .2.58שיפור תוצאה .אבל זה לא מעניין

אותי .יש  100חזה .וב  100חזה היא מדורגת number 1
בעולם .אנחנו מגיעים מהכפר האולימפי לפארק ,לבריכה,
והיא שכחה את האקרדיטציה ולא נותנים לה להיכנס .אני
משתגע .אם הייתי בקומה התשיעית הייתי קופץ.
המאבטחים מצילים את המצב .נעזרים במשטרה ,לא יודע
איך ,טסים לכפר ,לא נוסעים ,טסים ,חוזרים ומביאים לה
ונשארו  10דקות לסיום של החימום .אני רועד כולי .היא
יושבת אדישה .אני אומר לה "כנסי למים ,תעשי חימום",
ולה לא אכפת .אני בשיא ההתפוצצות .היא אומרת לי "לך
אתה תשחה .אני לא הולכת לשחות .תבקש סליחה".

בשנת  2006אנחנו נוסעים לאליפות בדרבן .ב  200מטר
חתירה היא לוקחת את מדליית הכסף אבל היא לא
התאמנה הרבה באותה שנה והיא אומרת שהיא על הפנים.
אני לוקח אותה לשיחה ואומר לה שהיא לא במצב על
הפנים .היא אומרת שאין לה כוח .יש מקצה בוקר ומקצה
ערב .ואין לה כוח .אני אומר לה ,בבוקר תשחי בלי חימום .זה
מה שקורה .היא עושה  .2.06בלי חימום ,בלי מסאז' .אני
אומר ,אנחנו סביב ה  .2.0אני רואה שבגמר יש רק עוד שתי
שחייניות סביב התוצאה של  :2.0בלה ורום .בלה שמנה,
מבוגרת ,אין לה התאוששות מהבוקר ,היא כבר בפח.
השנייה עם ידיים קצרות .אני מסביר לענבל שהיא צריכה
להיות צמודה אליה ב  75מטר אחרונים באותו קו ואז היא
יכולה לסגור .אני מדבר לענבל ככה ,בתיאוריה ,בפנים אני
לא מאמין לזה אבל מסתכל ככה בעיניים שלה ,ואני רואה
שהמבט שלה נתפס .הופ ,היא מבינה שאני מאמין בה .זה
קורה במאית השנייה .היא נדלקת .היא מבינה .אנחנו
מגיעים לחימום לקראת הגמר .היא נכנסת למים .אני זוכר
את זה כמו אתמול .היא מתחילה לשחות בחימום ,היא
מסתכלת לכיוון שלי ,כימיה בינינו – מחוברים ממש .אני
עושה תנועות עם הידיים ,תעשי עכשיו סיבוב וזריקה לפה,
היא אומרת "אבל לא עשינו ככה" ואני אומר לה תעשי
תעשי .היא לא מתווכחת ועושה מה שאני אומר .מתחיל
המקצה ,אני בא ,מסתכל ומחכה לסיבוב הזה אם זה יצא לה
או לא .טרח ,היא מסתובבת והיא כבר שלישית ,אני יודע –
יש .אנחנו שם .מדליה כבר יש .והיא מתחילה כמו טורבו,
לחתוך את המים .טח טח טח ,עוברת את הסינגפורית ,ב 5
מאיות השניה ולוקחת את הזהב.
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 המשךשנת  | 2008אולימפיאדה שנייה – כמעט רצח
מגיעים לאולימפיאדת  2008והיא כבר יודעת שאין טכס
פתיחה .אבל יש משחקים של נבחרת הכדורסל .לפני

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מקצה של  100מטר חזה היא הולכת לראות משחק .היא

אותה .טרח אני עוד פעם רואה את המבט שברגע אחד
מתחבר" .אני רוצה לשחות!" היא אומרת לי .אני לוקח אותה
צ'יק צ'ק .אני לא אומר מילה .נכנסים ב  Last callאני אומר
לה אחרי הסיבוב על תתני לה לברוח .אם ב  50מטר את
תהיי לידה ,היא לא ווינרית .אם היא תראה שיש לה
מתחרה ,היא תישבר .ענבל שואלת" :אתה חושב שאני
מסוגלת להיצמד אליה ב  50מטר?" אני אומר לה שאין לנו
מה להפסיד ושהיא חייבת .אין דרך אחרת .כבר הפסדנו את
אמסטרדם .היא מתחילה ,שוחה את ה  50מטר ,מסתובבת
והיא איתה ביחד .בסוף ה  50מטר היא נותנת הכל .בום –
יש זהב .אני בא להוציא אותה .היא מעולפת .מבחינתי זה
המקצה שלה בכל הזמנים .זה הניצחון שבו לקחנו למרות
הכל.

היה רצח .באמת הייתי הורג אותה .אני בטוח שזה בגלל

שנת  | 2011מחנות אימונים בגובה

הלכה

לשם

וצעקה

וצרחה

והנבחרת

הפסידה

לאמריקאים .אני מאוד כעסתי שהיא הלכה למשחק
כדורסל .אמרתי לה שהיא מבזבזת אנרגיה ושכל מה
שהיא צריכה זה לשבת ולחכות למקצה שלה .היא אומרת
לי" :מה ,אתה רוצה לשים אותי בכלוב?" אני אומר לה שכן
כלוב ,לא כלוב ,אני יודע מה היא צריכה לעשות בשביל
לנצח .מחר זה המקצה שלה .אנחנו שוב בריב .היא כבר
אין לה רצון לעשות חימום .אני מתחנן אליה שתיכנס .היא

מפסידה ב  2שניות לבלה ואני אפילו לא נשאר .אני הולך.
היא כועסת ואומרת "אתה בגדת בי" .אבל אם הייתי נשאר
שהיא הלכה לכדורסל .עד עכשיו אני כועס על זה .אסור
לספורטאי שמגיע לאולימפיאדה לצאת מהפוקוס.
שנת  | 2010הניצחון הכי גדול
בשנת  2010אנחנו טסים לאליפות העולם בהולנד .ושם
פעם ראשונה צצה שרה רונג .אותה אי אפשר לנצח .היא
יורדת מקלאס  6לקלאס  100 .5חזה לוקחת בלי מאמץ.
שוברת את שיא העולם ,מורידה אותו ב  5שניות .ב 200

מטר חתירה היא עושה קיפר ,שוברת את הקיר .יום
אחרון של התחרות .ענבל כבר לא סוחבת .בבוקר
מסיימת את המוקדמות של ה  100מטר חופשי במקום
הרביעי .אני לוקח אותה לטייל בפארק ואני אומר לה :בואי
נעשה כזה דבר ,את כבר נשארת בסגל זהב .אני כבר יושב
על משכורת של מאמן ,הכל בסדר ,אין לנו לחץ ,ואני
מתכוון לכל מילה ,אני הולך על הפוך על הפוך .אני אומר
לה :בואי ניקח עכשיו מונית ,אוטובוס ,לא משנה מה .לא
היינו באמסטרדם ,ניסע ,נתפרק וזהו .וזה לפני המקצה
שלה .והיא אומרת לי" :אבל יש מקצה" .אני אומר לה:
עזבי ,בואי נטייל .הרי אי אפשר לעשות כלום נגד רונג .זה
כמו מייק טייסון נלחם נגד ילד בן " .3ככה אתה חושב?"
היא מסתכלת עליי

המומה .ואני ידעתי שאני מדליק

בשנת  2011היא הולכת ללמוד בטכניון .אנחנו נוסעים
לאליפות אירופה .כבר יש כרטיס ללונדון .האליפות
בגרמניה .התוצאות לא קריטיות להמשך .זה יותר לכבוד.
ענבל מביאה איתה לגרמניה  .$1000חוזרת לחדר ומגלה
שמישהו גנב לה את ה  .$1000באותו יום יש לה גמר בערב.
כולם באים וחושבים שזה שגנבו לה את ה  $1000יהרוס את
הגמר .אני חושב שזה בדיוק ההפך .דווקא זה יגרום לה לתת
יותר .עכשיו היא תיקח .אני מביא אותה לבריכה ,באמת
שאין לה כוח אפילו לעשות את החימום .אני אומר לה
לפסוח על החימום ולשים את כל הריכוז על זה שהיא
צריכה להידבק לתרזה ולא נותנת לה לברוח .לא נותנת לה
לזוז .ענבל נותנת משחה מעולה ,ומסיימת במקום השני.
מדליית כסף ונשארת בסגל זהב .זה נתן כוח להמשיך.
לפני לונדון ,היא באה עם הרעיון של מחנה גובה .אני דיברתי
עם מאמנים שהסבירו לי שמחנה גובה רק יחמיר את
הבעיות הכרוניות שיש לנכים .אבל היא מתעקשת .וגם
להגיע לפונט רומאו – לאוניד קאופמן אומר לי שלנבחרת
רגילה לא נותנים לנסוע לשם ,אז איך יאשרו לנו? אבל ענבל
מתעקשת ואנחנו מצליחים להגיע לשם .לא פעם אחת.
פעמיים .זה באמת מקום שרק אלופים יכולים להיות בו.
היינו שם  21יום .שם למדתי את ההשפעה הטובה שיש
לגובה על ענבל .כולם מתמוטטים ,שפוכים .והיא הולכת
ונבנית .המאמנים האחרים אומרים לי להפחית עומסים ,לא
לדחוף ,והיא רוצה עוד .כולם הזהירו אותי שהיא תיפול אחר
כך .שיהיה בור .יורדים מהגובה לתחרות בגרמניה .היא
בבור .איכשהו מתאוששת קצת .והיא מבקשת שוב לנסוע
למחנה גובה .אף אחד לא מבין איך ,שנה אולימפית ,אבל
שוב מצליחים לקבל אישור ונוסעים לפונט רומאו 21 .יום
לפני המשחקים בלונדון אנחנו יורדים מהגובה מוכנים.
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טסים ללונדון ,השחיינים כבר יודעים שאין טקס פתיחה50 ,
מטר חתירה ,מקצה ראשון ,יש בו  4בנות שעל הנייר שוחות
טוב ממנה ,אני לא ידעתי מה תהיה ההשפעה של מחנה
הגובה ובאיזו רמת מוכנות היא .מחנה גובה זה הרבה ניסוי
ותהיה .אז אני לא לקחתי את המקצה הזה בחשבון .אנחנו
ניגשים ב  Last callלמסלול .הצרפתייה נפסלת בגלל בעיה
עם הבגד ים ולא נותנים לה להשתתף במוקדמות.
במוקדמות היא שוחה לא משהו אבל מגיעים לגמר .בגמר
היא לוקחת מקום שלישי ,מקצה ראשון כבר יש מדליה וזה
שיבש את הכל .זה שיבש את הכל! כי היא הורידה  2שניות,
היא שחתה מעולה ,באותו יום יש תקשורת סביבה ,היא
מקבלת המון חשיפה ,זהו .היא מתחילה לרוץ ואין לי כבר
שליטה על זה .ובעוד יומיים יש לנו  200מטר חתירה ואני על
זה בניתי.
 1.9.2012זה היום השחור שלי כמאמן .הכי שחור בקריירה.
אני אסביר למה .אנחנו מתמקדים ברונג ,הנורווגית ,שירדה
מקלאס  6לקלאס ( .5עכשיו כבר העלו אותה בחזרה ל .)6
אנחנו מתקדים בלנצח את רונג .אנחנו מגיעים לשם בערב,
אני מתייעץ לפני זה עם מאמן פיזיולוג שאני מתייעץ איתו
תמיד .הוא אומר לי" :כדי להרוויח מאימון הגובה ,היא צריכה
להתחיל מההתחלה ב  , All Outיש לה מספיק חמצן והיא
יכולה לדחוף חזק מההתחלה" .הוא משוכנע שהיא יכולה
להחזיק את ה  3דקות האלה .אם היא רוצה לקחת מדליית
 ,Goldחייבים כל הזמן לדחוף הכי חזק .היא יוצאת מהחימום
ואומרת לי" :אם לא מצליח לי ,אני רוצה שלא תכעס עליי".
זהו .אני יודע שזה כבר אבוד .אתה לא יכול לעשות שום דבר.
הראש לא שם .אני לא אמרתי כלום ,אני התעצבנתי והבנתי
שהיום הזה הלך .זו היתה הזדמנות שלה לקחת את 'הגולד'.
היא מתחילה  100מטר חתירה  All out,מסתובבת עם רונג
צמודה לגמרי ,ואחרי  150מטר ,פעם ראשונה שרגליים
משתחררות .רגליים משתחררות זה כמו לגרור מצנח .היא
כבר לא יכולה למשוך ,אף אחד מאיתנו לא מצליח להבין מה
קרה באותו יום .היא בקושי סיימה ,ובכל זאת הצליחה
להביא מדליית ארד .עכשיו נשאר לה  100מטר חזה ו 100
מטר חתירה .היא מאוד מאשימה אותי על מה שקרה כי
היא התחילה מהר וקרה מה שקרה .אני לא יודע מה
השפיע באמת .זו היתה הפעם הראשונה שהיא שחתה עם
בגד ים קצר .עד אז היא תמיד שחתה עם בגד ים ארוך .היא
גם באמת אף פעם לא התחילה ב  All Outאבל עוד פעם,
אם אתה רוצה לנצח את רונג ,אתה חייב לנסות משהו אחר.
ב  100מטר חזה היא מפספסת מדליית ארד .לפראליס.
בכמה מאיות .אני כבר עצבני אש .היחסים בינינו מחוממים,
אנחנו לא מדברים ,ואם מדברים ,אנחנו רק אומרים מלים
מגעילות.

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
יש עוד עניין .היא לא מקבלת מחזור .כל השבוע .לשחייניות
המחזור זה קטע קריטי .לפעמים זה עוזר – לפעמים זה
מפריע .היא לפני מחזור שוחה ממש פחות טוב .היא הכי
טובה במחזור ביום השני .אנחנו מגיעים ל  100מטר חתירה
ויש בינינו חומה .אני רוצה לעצבן אותה .אולי אם אני יעצבן
אותה ,זה ייתן לה דרייב .יש לה מתחרה אוקראינית .סיפור
קשה ,בעלה דחף אותה מהקומה השביעית והיא נשארה
משותקת .היא היתה שחיינית לפני הפציעה .אנחנו עומדים
ב  last callוהאוקראינית שופכת את הלב ומדברת איתי
ואני מקשיב ומקשיב ויודע או מקווה שזה יעצבן את ענבל...
כל החברים שלי מרוסיה ,מנורבגיה ומכל המקומות
אומרים לי – יש לה פה הזדמנות לקחת עוד מדליה .כולם
חושבים שהיא פורשת אחרי הסיפור הזה .אני רואה שקשה
לה במשחה ,היא נותנת הכל ,עוקפת את האוקראינית (אם
יכלה גם היתה הורגת אותה) והיא מצליחה להביא עוד
מדליה .לונדון מסתיימת עם  3מדליות ארד .אנחנו לא
מדברים .היא מאשימה אותי ,אני לא מגיב .אחרי לונדון היא
אומרת תודה לכולם עד הבורג האחרון בוינגייט חוץ ממני.
אני יודע שבינינו זה גמור .אני מקבל החלטה – אני הולך עם
דור חדש .אני לוקח את הצעירים ומתחיל לעבוד בשיא
הכוח עם הצעירים .הם בראש שלי וזהו .מספיק .מתחיל
מהתחלה.
שנת  | 2013ושוב אתכם
אחרי חצי שנה נפגשים ,יושבים במסעדה ומדברים .אני
שואל אותה :את חושבת שזהו? סיימת? לא חסר לך
השחייה? היא אומרת" :לא חסר לי כלום" .אני כמעט קם
והולך והיא שואלת" :אתה חושב שיש לי המשכיות?" .אני
אומר באופן ברור – אני חושב שכן .את לא עשית עדיין את
מה שהיית אמורה לעשות .אין לך 'גולד' .אם היה לך גולד
הייתי אומר לך :ענבל – תפרשי .יש לך כבר את כל
הצבעים .תפרשי .נפרדים .אני מקבל ממנה סמס "היית
חרא" .זה משהו קבוע בינינו .אנחנו יש לנו משפט – "חרא
עם חרא אבל תמיד ביחד" .כמו בדיחה פרטית שלנו .אפילו
פעם היא קנתה לי שעון עם חריטה כזו .יש לי גם תמונה
שלה עם המשפט הזה .אנחנו קצת מתכתבים ,היא
מבקשת שוב להיפגש ,הפעם נפגשים בבריכה ,אנחנו
מגיעים למסקנה שלמונטריאול לאליפות עולם כדאי
להתכונן .אנחנו חושבים שהרגליים השתחררו בגלל
המחזור .הולכים לד"ר לובה .היא מומחית לכל העניינים
ההורמונלים .היא יודעת לדחות את המחזור .וככה היה.
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אליפות העולם במונטיראול ,ענבל מגיעה לשבוע של
תחרות בול במחזור וזה דווקא מחליש אותה .במקביל גם
עולה לה החום .אני אומר לה :את שלנו עשינו .בואי נראה
איך את מתמודדת עם המקצה הראשון 200 .מטר חתירה.
היא מסיימת במקום השני אחרי רונג ועושה תוצאה יותר
טובה ממה שעשתה בלונדון .מדליית כסף בבריכה
פתוחה .אבל החום ממשיך לעלות .ואני יודע שלאליפות
העולם עשינו מספיק.
חוזרים ,היא מזכירה לי שהכי טוב היא הרגישה בהרים.
היא מבקשת להגיע לפונט רומה לבד .אני מתחרפן .אני
אומר לה :את יודעת איזה לוגסטיקה ומה הייתי צריך
לעשות כדי להגיע לפונט רומה? זה כמו שאיאד יבוא
עכשיו ויגיד שהוא הולך לרקוד ברייק דאנס .על מה את
מדברת? היא עונה" :אני רוצה הרים" .סוף  ,2013דצמבר.
אני מפחד שאם אני לא מביא אותה עכשיו להרים היא
תעשה שטות .אני פונה לחברים שלי מאמנים והם
ממליצים על מקום מצוין בארמניה .לשם מגיעים רק
נבחרות .אני לא יכול להגיע רק עם שחיינית אחת .הם לא
רוצים שנבוא אליהם .גם לא כנבחרת .היו שם פעם
ישראלים עשו ברדאק יצא לנו שם לא טוב .אני הולך
וקונה מלא מתנות וסמלים של ישראל ,נצרות וכל מיני
דברים טובים כדי שכשנגיע לשם אני אתחנף .ישר לתת
להם מתנות ,מוצרי ים המלח .נפנק אותו .ככה התחילה
מערכת יחסים טובה איתם .זה מקום שמאפשר לנו
תנאים טובים .אני יכול להתייעץ עם פיזיולוג ומאמנים.
הפיזיולוג של נבחרת רוסיה ממש מלווה אותנו .הוא זה
שמייעץ איך להעלות את הטונוס ברגליים של ענבל כדי
שהרגליים לא ישתחררו.
אליפות עולם  2015בגלזגו ,שם אנחנו מתחילים להתמקד
ב  200מטר מעורב .היא לוקחת את הכסף ב  200מטר
חתירה וב  200מטר מעורב .היתה בעיה עם הרגליים אבל
ב  200מטר מעורב המצב יותר טוב ורונג כמעט נפסלה.
אני בלב שלי מתפלל שיפסלו את רונג וגם ככה טוב לקבל
מדליה כי רונג לא שייכת לקלאס הזה .שם הבנתי שירידה
מההרים  42יום קודם עשה טוב גם לה וגם ליוליה .אני
התחלתי להאמין ולכוון ל  200מטר מעורב בתור הסגנון
החזק שלה.
ב  2016לפני ריו נסענו לארמניה .אני לא יודע אם היא
נדבקה לפני זה או שם אבל היא מתחילה להיות חולה.
וחולה רציני .כל הזמן חום וחודש ימים היא לא דוחה .אני
כל הזמן בקשר עם לובה אבל לובה כבר בריו .עשו בדיקות
ולא עולים על מה לא בסדר .אני מתוסכל .אני לא יודע מה
לעשות .בדיוק למקרים כאלה .אני לוקח אותה לשחות
בים ,אנחנו מנסים הכל ,מלא בדיקות .והיא חולה.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
לא עובר לה .ולא יודעים להגיד מה יש .היא היתה מקיאה
בבריכה .אני מפחד .דואג.
שנת  | 2016אולימפיאדה רביעית
נסענו לברזיל חודש וחצי לפני המשחקים כדי להסתגל
ולהתכונן .היינו במקום משגע שקוראים לו סנטה קטרינה.
תנאים מצוינים ,קבלת פנים חמה ,גן עדן לאימונים .לקחו

אותנו לבית הכנסת וחגגנו שם את ראש השנה .ענבל
חולה גם שם .אני במחשבות שלי רק עם ענבל .למרות
שכבר היינו משלחת גדולה והיו לי עוד שחיינים ,אני
מתרכז רק בה .אני בטוח שזו האולימפיאדה האחרונה
שלה .ואני דואג .ויש גם כרגיל הרבה עצבים .גם כי המצב
מאוד לא פשוט .אבל אנחנו מנסים כל מיני דברים –
לפעמים הולך יותר טוב ,לפעמים פחות ,אבל בסוף
החודש וחצי האלה אנחנו בהרגשה שזה בסדר ,שהיא
יכולה למרות הכל להצליח כי היא בכושר.
מגיעים לריו .ענבל עדיין עם חום .כלום לא עוזר .אנחנו

נכנסים לבריכה ,אין לה כוח .אני בודק לה חום – יש חום.
מה לעשות?  200מטר חתירה מקצה ראשון ,אני יושב שם
השרשרת מגן דויד שלי ,מנשק אותו ,מתפלל שרק חס
וחלילה שהיא לא תיפגע בכליות .גם רשמתי אותה לכל
כך הרבה מקצים כי לא ידעתי מה ילך ומה לא ילך אז
ליתר ביטחון היא היתה רשומה למלא מקצים .והיא
חלשה .בחתירה היא מגיעה חמישית .כולם מתחלששים,
אני מבקש מכולם לעזוב אותה .אני אומר לה :ענבלי יהיה
בסדר .גם אם תפסידי הכל ,יהיה בסדר .והיא כועסת,
כועסת עליי ,על המצב 100 ,מטר חזה עוד פעם –
מפספסת .בבוקר עוד איכשהו זה נראה בסדר ,בערב יש
לה חום .וכל השינויים בקלסיפיקציות מעצבנים אותי .אני
רואה את העיוותים ,הטעויות ,כולם כבר בקלאס  5עובדים
עם הרגליים ,מזנקים ,דוחפים את הקיר .זה לא יאומן .זה
כבר אחר לגמרי ממה שהיה ב  50 .2004-2008מטר
חתירה ,מסיימת מקום שביעי .התעללות .ממש .היא לא
רוצה לדבר ,אני רץ אחריה ,היא בורחת .אני יודע שמשהו
לא בסדר.
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 המשךב  200מטר מעורב מגיעים לבריכה ,בבוקר היא שוחה ,אני
רואה שזה בסדר .זה לא משהו ,לא כמו תמיד אבל זה
בסדר ,זה אפשרי .לקראת הגמר אני מאמין שיש כאן
הזדמנות .אין לנו עכשיו את הסיניות ,הן לא חזקות בחזה,
את האיטלקייה אפשר לעקוף .אני אומר לה 50 :מטר
פרפר את מתחילה הכי מהר שאפשר .תפתחי פער.
הרגליים בטוח ישתחררו אבל אם הם ישתחררו כשאת
מאחורי הבלרוסית ,לא תוכלי לעקוף .אני אומר לה :אחרי
חזה ,הפער צריך להיות מקסימום  2שניות כדי להישאר
בתמונה .לא יותר .אנחנו שוב בוויכוחים ,כרגיל .מלא מלא
עצבים ובזבוז אנרגיה .על שטויות .אני מבקש ממנה להגיע
 40דקות לפני כן כי יכול להיות שינוי בזמנים .היא
מתווכחת שזה אולימפיאדה ויש עמידה בזמנים .אני
מבקש שתהיה שם  40דקות קודם ,לא  .20מתווכחת.
מגיעים למשל ,אני אומר לעצמי – אני מלווה אותה
לבריכת חימום .רואה שהיא בסדר והולך .אני מרגיש
בלחץ אדיר .לחץ כזה לא היה לי .אני מרגיש שזו יכולה
להיות מדליה .אולי אפילו מקום שני .היא אומרת לי לא
ללוות אותה ב  Last callאני אומר לדוריס (דורית
המסטאז'יסטית) ,את מלווה אותה .תהיי איתה .אני עולה
ליציע לצפות .אני רואה את ענבל שם ,נכנסת כבר למים
ופתאום אני רואה שיש עיכוב של  40דקות! אני משתגע.
היא במים .אני רץ לשם כמו משוגע כדי להוציא אותה.
היא רטובה ,קר לה ,אני שם עליה קפוצ'ון ,מוריד את
המעיל שלי ועוטף אותה ,היא רטובה ,אני יודע שהיא
חולה ,אני דואג נורא .אני ממשיך להתפלל מחזיק את
המגן דוד שלי ומתפלל – לא משנה מה ,אני מוכן לתת את
החיים שלי – רק שתהיה לה מדליה.
בבקשה אלוהים .הדופק שלי בשמיים .כשהיא מתחילה
לשחות ,פותחת בפרפר זה נראה טוב ,בגב הרגליים
מתחילות להשתחרר אבל אני רואה שהיא צמודה
לבלארוסית ,את האיטלקייה היא עוברת ,בחזה היא
נצמדת לבלארוסית ואני רואה שזה אפשרי ,אני לא נושם.
היא עוקפת אותה .מסיימת ולוקחת מדלייה .אני צרחתי
כמו משוגע ואיבדתי את הקול .מנסים לראיין אותי ואני
צרוד ממש .זו מדליה שאין לה מחיר .אני גמור .איבדתי את
המגן דוד .באים האוקראינים ואומרים – זה שלך כנראה
ונותנים לי אותו .בחיים הוא לא נפל לי לפני זה .כולם
התקשרו אליי ,אמא ,אשתי ואני עוד לא שם .אני אוכל את
עצמי שזה לא מדליית כסף .אני יודע שאם הייתי לידה ,לא
הייתי נותן לה להיכנס לפני הזמן וזו יכלה להיות מדלית
כסף.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בתמונה :יעקב וענבל בדרך לאחד המקצים בריו 2016

בתמונה :ענבל עוברת את הבלארוסית
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 המשךשנת  | 2017רעידת אדמה
אחרי ריו אני כבר יודע שהיא פורשת .זה ברור לי .אני כבר
מוכן לזה נפשית .אחרי שבוע היא מתקשרת ,ומבקשת
להיפגש .היא מאוד הפתיעה אותי כשהיא אמרה לי שהיא
רוצה להמשיך .הפעם זה לא בא ממני .היא אמרה לי" :אני
רוצה להיות בטוקיו" .אני הייתי בטוח שזה נגמר .ענבל
מאוד התלהבה מזה שיש תחרות במקסיקו .זה בגובה
והיא רצתה לראות איך ההרים ישפיעו על התוצאות שלה.
זה נהיה החלום שלה .להתחרות בגובה .מתחילים
להתכונן ולעבוד חזק ,הפיזיולוג מצא שטסטוסטרון צריך
להיות ברמה מסוימת כדי לשמור יותר על טונוס ברגליים.
ב  2017אנחנו טסים לאליפות העולם במקסיקו .ב 19/9
יש שם יום זיכרון לרעידת אדמה שהיתה להם ב .1987
אנחנו מתאמנים שם במרכז היהודי .מקבלים אותנו כמו
מלכים .כל בוקר כולם מתאמנים שם נגד רעידת אדמה.
חוזרים מאימון למלון ואני צריך לפרוט כסף .משאיר את
השחיינים במלון ונוסע לבנק המרכזי .לוקח אותי שוטר
שהיה צמוד אלינו .אני נותן לפקיד  ,$1500ההוא מתחיל
לבדוק שטר שטר שלא מזויף ,פתאום הרצפה קופצת לי
מול העיניים ,אני חושב :וואו איזה תרגיל ,מה זה? אני לא
קולט .פתאום כל המנורות מתנדנדות ,כל הבניין רועד,
אבל אני דואג – נתתי לו  ,$1500אני קופץ ,לוקח ממנו את
הכסף ,הכל מתפרק ,יש לי קבלה על זה שיש לי ממש
מאותו רגע ,השוטר גורר אותי ,יוצאים והיה שם גגון מבטון
ואני רואה איך הגגון נופל על אנשים ,אנחנו מלאים אבק,
אני רואה מכוניות הפוכות ,מכוניות בצידי הדרכים על
השיחים ,משהו מטורף ,ואני דואג לילדים שבמלון .אנחנו
עוצרים מונית שלא רוצה לקחת אותנו ,השוטר מוציא
אקדח ומסביר לנהג מונית שעכשיו הוא לוקח אותנו.
אנחנו נוסעים ואני רץ למלון .הכל בבארדק אחד כולו.
הנשימה חוזרת לי רק אחרי שראיתי את כולם שם .הוציאו
אותם והם ביחד .עכשיו צריך לחלץ אותנו .אנחנו עולים
להרקולס ,ופתאום יש תקלה במנוע ונאלצים לנחות
בקנקון .נחיתת חירום שם ,וגם דוריס מגיעה לשם ,מלון 7
כוכבים ,משהו שלא מהעולם הזה .איזה הרפתקה .אנחנו
עם חיל האוויר בגן עדן .יש לי חדר עם אי בחדר ,ג'קוזי,
בופה הכל חופשי ,זה היה משהו מדהים .חזרנו לארץ דרך
לונדון וגם שם יש לנו תקלה במנוע בדרך הביתה .מה
קורה פה? רעידת אדמה ושתי תקלות במנוע באותה
נסיעה .אחרי חודש נקבעה שוב האליפות שם .במקסיקו.
אני שואל בקבוצת הוואטצ אפ של השחיינים :נוסעים?
והם אומרים כן .הגענו לשם ממש לפני חג המולד.

 PALTAשותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אווירת חג ,מקום אחר ,הכל מסודר ,והחבר'ה כבר יודעים
שאם תהיה רעידת אדמה זה כולל עצירה בדרך חזרה
בקנקון ,חוויה .היתה תחרות מוצלחת ,ענבל לקחה שתי
מדליות ארד וגם מארק עם שתי מדליות ארד .לחזור
מאליפות עולם עם  4מדליות זה משהו שאי אפשר להסביר.
את השמחה .הסיפוק .אני גם אוהב לראות את החיבור בין
ענבל למארק.
שנת  | 2018התקווה מושמעת שוב
אנחנו חוזרים ,ממשיכים להתכונן לאליפות בלונדון ,כבר
מבינים שהרגליים נפתחות ומגלים שהסטפר עוזר ואני
קונה לה אותו לכאן .אחנו מבססים את הקשר עם בית
חולים רעות ,עובדים טוב כצוות עם רפי ,חנוך וניסים כדי
להבטיח שנושא הקלסיפיקציות מטופל כמו שצריך ,ולאט
לאט אנחנו מתפתחים .תופסים כיוון טוב .במבחן התוצאה
זה מוכיח את עצמו .לי ולענבל יש חילוקי דעות בעניין
הקלסיפיקציות .אני יודע שאם לא נעשה את מה שאנחנו
עושים ונגיע מוכנים עם כל המסמכים ,זה ישחק נגדנו.
אנחנו הבנו שזה כמו ללכת לבית משפט בלי עורך דין .פה
מתחיל קצת משבר בינינו לגבי זה .בעולם אתה רואה
שחיינים שיורדים מקלאס  8ל  .5זה לא יאומן .מי שיש לו
יותר קשרים והוא גם זה שהמציא את השיטה ,זה משמש
לטובתו ולטובת השחיינים שלו .אני רואה שזה משפיע
עליה .המצב הזה.
ב  2018אליפות אירופה בדבלין .התאמנו כמו שצריך לפני כן
בבולגריה ,עשינו מחנות בארמניה ,וענבל חוזרת לתוצאות
שידעה קודם .לקחה מדליית זהב כשהיא מנצחת את
האיטלקייה שלא שייכת בכלל לקלאס  .5צריכה להיות ב .6
אליפות מצוינת .ברור שאנחנו ממשיכים בדרך לטוקיו.

בתמונה :ענבל ומדליית הזהב מאליפות אירופה 2018
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 המשךשנת  | 2019סופה של תקופה
ברור שאנחנו ממשיכים בדרך לטוקיו .יש עוד תחנת ביניים –
אליפות העולם במלזיה .ביטול התחרות במלזיה והעברה
שלה ללונדון  -אחרי ההצהרות של הנשיא שישראל לא
תוכל להשתתף בה -קרתה בזכות ענבל .בלעדיה ,בלי
המכתבים שלה והפעולות שהיא עשתה – זה לא היה קורה.
זו היתה הצלחה משותפת של ענבל ושלי וגם של ניסים.
באמת התחברנו והתקרבנו וגם הצלחנו .אנחנו שווים משהו.
אנחנו טובים כשאנחנו ביחד .אני גם חושב שאם היינו טסים
לקלסיפיקציה בסאו פאולו עם ענבל וורוניקה והיא היתה
עוברת קלסיפיקציה בשיטה החדשה ,יכול להיות שהדברים
היו נראים אחרת .גם לורוניקה וגם לענבל .אבל זה לא קרה.
כי זה ברור שכשענבל שוחה עם רגליים משוחררות זה
אחרת לגמרי .אני לא יודע למה הדברים קורים כמו שהם
קורים .אני מאמין שהכל זה מלמעלה.
באליפות העולם בלונדון  2019היה לענבל לא קל .היא רואה
איך הצעירים כבר עפים קדימה ומצליחים ,וזה גם משפיע
עליה .כמובן שיש גם את הדחייה של טוקיו .אני אמרתי לה,
שאם הייתי ענבל פיזרו ,הייתי רואה  3הזדמנויות פרישה:
אחרי ריו ,אחרי אליפות העולם ב  2019בלונדון ,וב 27/3
כשאמרו שדוחים את אולימפיאדת טוקיו .אבל היא כבר כאן,
היא בדרך ,היא כבר עשתה את רוב הדרך .אני לא מבין למה
לא להמשיך .אני אמרתי לה :אני רואה אותך ,מובילה את
המשלחת לתוך האצטדיון בטקס הפתיחה כשאת נושאת
את הדגל .היא הזכירה לי שאני אף פעם לא נתתי לה
להשתתף בטקס .אמרתי לה שכשילדה בת  12לובשת
שמלת כלה כולם יצחקו עליה ,אבל בגיל  30 ,28מתי שהיא
מתחתנת ושמה שמלת כלה ,זה הזמן .וזה צ'ופר שרציתי
שיהיה לה .את הרגע הזה .יכולנו גם להמשיך ולכוון למדליה.
אבל את הרגע הזה רציתי בשבילה .הייתי לוקח מרחק של
כמה ימים מטקס הפתיחה כדי לנוח ומשבץ אותה למקצה
של מעורב ו  100מטר חתירה ,ויכול להיות עוד מקצה וזהו.
לסיים את זה בטוקיו כי כבר התחלנו את כל הקמפיין
לטוקיו .לפרוש עכשיו? למה? ענבל היא דמות ,היא מודל,
היא סמל .אני מאמין וחושב ולא אשנה את דעתי שענבל
צריכה להמשיך עד טוקיו .כי לא פורשים באמצע .לא
פורשים באמצע .היא סימנה את המטרה .אני רוצה שהיא
תהיה בטוקיו .משהו צריך לקרות שהיא תהיה שם .אני חייב
שיקרה משהו שיגרום לה לשנות את דעתה והיא תהיה שם.
בסדר ,היתה הודעה רשמית ופרידה ,אבל היא לא תהיה
הספורטאית הראשונה שמודיעה על פרישה וחוזרת .זה לא
חשוב .היא צריכה לסיים את הקריירה שלה בטוקיו ,להיות
נושאת הדגל .זו תהיה סגירת מעגל – ב  2004לא נתנו לה
להיות בטקס פתיחה ובאולימפיאדה האחרונה שלה ,אני
אומר לה – זה החלום שלי.

א.צ.מ שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
החלום שלי שהיא תהיה מובילת המשלחת ונושאת הדגל.
אני מרגיש שהיא לא סיימה .עוד לא נאמרה המילה
האחרונה .זו התקפלות בגלל המצב .ענבל לא כזאת .אני
מכיר את ענבל .אני זכיתי בבן אדם הזה מהיום שפגשתי
אותה .לא הייתי מי שאני בלעדיה .כל העבודה שלי,
הקריירה שלי ,כל יום שאני מגיע לאיל"ן חיפה אני פשוט
לא מאמין איזה נס קרה לי .אני יודע שאני צועק עליהם,
צורח ,ואני לא תמיד מאמין שהם מסוגלים לעשות את מה
שאני מבקש מהם .וכל פעם אני מעלה את ה  Levelוהם
עושים את זה.
מבחינתי ,ענבל היתה זו ששברה את הקרח ראשונה .היא
לימדה אותי שהכל אפשרי .הייתי שם אותה על המתח ,וכל
פעם שהייתי מרים אותה ,היא היתה מוכיחה לי שאפשר
עוד .היא סללה את הדרך .משוגעים כמו ענבל לא ראיתי.
אצלה הכל מושלם :אבא שלה ,המשפחה ,הקיבוץ,
הסביבה ,הכישרון שלה ,הסגנון המושלם שלה ,הציפה
שלה ,הכל הכל מושלם .אז נכון שאין מדליית זהב
אולימפית .אבל אני אומר לכולם ,שאם היא היתה לוקחת
את הזהב ב  ,2004אני כנראה לא הייתי ממשיך .היינו
מרגישים שהשגנו את שלנו .לא היינו נלחמים ככה .זה
כנראה מה שכתוב שמה למעלה .להמשיך ,להמשיך,
להמשיך .אנחנו הרבה פעמים עושים דברים שאת
המשמעות שלהם אנחנו רק מבינים אחר כך.

בתמונה :ענבל ויעקוב מתחבקים
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רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
1992

ענבל בת  5מתחילה לשחות באיל"ן חיפה

1998

יעקוב ביננסון מתחיל לאמן את ענבל

1999

קארן ליבוביץ סווט ,רכזת השחייה בהתאחדות
ששחתה בצעירותה עם ענבל.
"אני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי אותך בוכה
היינו באליפות חורף ,תחרות הבית שלנו באיל"ן חיפה
ולא עמדת במטרה שיעקוב ואת הצבתם ,היית בת .12
אני זוכרת שזה הרגע בו הבנתי כמה השחייה
משמעותית עבורך ומפה כל השאר זה היסטוריה".

2001

השתתפות באליפות אירופה הראשונה

2002

השתתפות באליפות העולם הראשונה .זכייה
במדליית זהב | הדלקת משואה בטקס המשואות
פרופ' רפי חרותי ,מייסד הוועדה הרפואית של ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ויו"ר הוועדה עד .2006
בית חולים שיקומי רעות ת"א – נותן החסות הרפואית
לנבחרת השחייה הפארלימפית.
"ארגנטינה .מאר דל פלאטה .2002 .אני מסווג באליפות
העולם בשחייה מטעם הוועד הפראלימפי הבינלאומי.
בתחרות משתתפת נבחרת השחייה של ישראל ,אותה אני
מכיר היטב עוד מתחילת שנות ה( 90-של המאה





הקודמת .)...הנבחרת מורכבת בעיקר מנכי צה"ל – דור


2002

קרן ליבוביץ ,שחיינית ומדליסטית פראלימפית
"אני מכירה את ענבלי מהתחרות הראשונה שלה.
אני זוכרת שבאחת מאליפויות אירופה ,הופתעתי
לגלות שענבל לא יודעת להרים את הגלגלים הקדמיים
ולהתאזן במצב 'ווילי' בכיסא הגלגלים ושתינו החלטנו
שעד סיום התחרות היא תצליח ..מובן שהצליחה!"

נפילים .חנוך בודין ,רון בולוטין ,זיו בטר ,יזהר כהן .מגיעה
איתם ילדונת בת  ,14אותה הכרתי כמה שנים קודם לכן,
כשהוריה הביאוה להתייעצות רפואית ולסיווג .עיניים בצבע
הכי כחול-עמוק וחיוך הכי כובש .אף אחד "לא סופר" את
ענבל לפני התחרות" .קודם שתגדל ותתבשל" .כמה ימים
לאחר מכן ענבל מניפה מדליית זהב .השאר היסטוריה״.

השתתפות באליפות העולם הראשונה .זכייה
במדליית זהב | הדלקת משואה בטקס המשואות
דורית משרקי ,ספורטתרפיסטית
" 2002אליפות עולם בשחייה (ארגנטינה)
אני מוזעקת ברגע האחרון ללוות את נבחרת השחייה
פעם ראשונה שלי ,אני מתרגשת ,עוד לא ממש מבינה
את תפקידי בכוח ,התחרות עוברת בהתלהבות ,בסוף
מסיבת סיום גדולה וכולם רוצים להשתתף ,אבא פיטר
אומר לי תשגיחי על הילדה ,ענבל בת  ...15ומאז בכל
תחרות אני מרגישה את השליחות הזאת של ״תשגיחי
על הילדים״.

בתמונה :ענבל פיזרו וקארן ליבוביץ סווט באליפות ישראל
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2002

השתתפות באליפות העולם הראשונה .זכייה
במדליית זהב | הדלקת משואה בטקס המשואות

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

פיטר פיזרו ,אבא ויו"ר ועדת השחייה

השחייניות עולות למסלולים למשחה הגמר של 100מ' חזה,

אליפות העולם בארגנטינה לא היתה התחרות הראשונה

קלאס  S5ואני מתחיל לצלם ושומע ברקע את קריאות העידוד

הגדולה של ענבל .היא השתתפה שנה קודם לכן באליפות

של הנבחרת הישראלית ,שגם הם הופתעו שהיא עלתה

אירופה שהתקיימה בסטוקהולם ,שוודיה ,כשהיתה בת 14

לגמר.

בלבד.

המשחה מתחיל ואני מצלם וענבל כהרגלה מתחילה איטית

מר דל פלטה היא עיר קיט מחוץ באוונס איירס .המשלחת

ואחרי  10מ' היא כבר בפיגור של 3מ' אחרי כולן .......אני

של ישראל הייתה משלחת מבוגרת יחסית ,ברובה שחיינים

מצלם והבחור לידי מנסה לעודד אותי....

מבית הלוחם תל אביב .ענבל ,עכשיו כבר בת  )!( 15הייתה

"היא שוחה בסדר אבל קצת מאחור"....

הצעירה ביותר בהרבה ,ללא ניסיון ארוך וללא היסטוריה

לצלם".....

עשירה .ענבל הצטרפה לנבחרת ללא ציפיות המערכת ממנה

"אה  ,היא מתקדמת כבר ,ונראה לי שהיא עלתה למקום

וללא ציפיות שלה מעצמה.

 "....6ואני ממשיך לצלם.....
"וואו – היא מסיימת  50מ' הראשונים ונראה לי שהיא כבר
במקום  "!!4ואני ממשיך לצלם...
"היי! – היא מתקדמת ממש יפה ...הם באמצע הבריכה
האחרונה והיא הגיעה למקום  !!3איזה הישג יפה!" ....ואני
ממשיך לצלם......
"וואו – הן מתקרבות לסיום ....ונדמה לי שהיא מתמודדת על
מקום שני!! .....ואני ממשיך לצלם.....
"הן מגיעות! הן מסיימות!! וואו -לא יאומן .....היא מסיימת
ראשונה!!!.......
בשלב הזה אני כבר איבדתי את העשתונות!! עם מצלמת
הוידאו אני מנופף בידיים עם צהלות משוגעות.....וממשיך
לצלם....את התיקרה ,את הרצפה ,את הכל ,פרט לסיום
המשחה!
איזו התרגשות! איזו הרגשה עילאית! כל כך לא צפוי וכל כך
קרוב.....ענבלי הקדימה את השחיינית במקום שני בשבע
מאיות השניה !!!
כשהתאוששתי טיפה ירדתי למטה להתקהלות של הנבחרת
שלנו והיתה אווירת חג לא נורמלית .אחד הוותיקים (חנוך
בודין) יצא מכליו מרוב אושר ושמחה ,הוא השתולל וצעק
ותפס אותי בידיים ונענע אותי כהוגן עם חיבוקים ולחיצות
ידיים.
חלק גדול מהאושר היה בגלל שזה היה לגמרי לא צפוי.......
וענבלי זכתה במדליית זהב באליפות העולם הראשונה שלה
וזכתה לשמוע את "התקווה" מעל פודיום המנצחות.
פשוט בלתי נשכח!!

נסעתי באופן פרטי כאב גאה שמלווה את בתו לכל תחרות
גדולה בחו"ל ,והייתי נציג של כל המשפחה המורחבת שלנו
וקיבלת על עצמי לצלם בווידאו את המשחים של ענבל לצורך
התיעוד המשפחתי .באותם הימים אמצעי התקשורת
באינטרנט היו מאוד פרימיטיביים לעומת היום.
בתחילת קריירת השחייה של ענבל ,המשחה העיקרי שלה
היה בסגנון חזה .היא עברה את המוקדמות בהצלחה ועלתה
לגמר במקום רביעי (מסלול  .)6עמדתי ביציע שלא היה עמוס
על מנת

לקבל זווית טובה לצילום .לידי ,ישב בחור

אנגלוסקסי שראה שאני דרוך ועצבני.
"אתה מכיר מישהי בגמר הזה?"
"כן ,הבת שלי שוחה כאן במסלול "6
"וואו! איזה יופי! גמר באליפות העולם...כל הכבוד לה!"
"תודה! היא רק בת  15וזו אליפות העולם הראשונה שלה ,אז
אנחנו מאוד גאים שהיא עלתה לגמר"....
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 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
השתתפות ראשונה באולימפיאדת אתונה .זכייה
2004
במדליית כסף ומדליית ארד
נח רם ,מאמן שחייה.
"כאשר הגעתי לשחיית הנכים לקראת אתונה 2004
ענבל כבר הייתה וותיקה  -בת  !16כבר אז ,ולאורך כל
הקרירה שלה –  28שנים!  -ענבל הייתה ספורטאית
למופת והיוותה מודל לצעירים וגם לוותיקים בנבחרת.
היא ידעה לשלב את ההישגיות שלה עם מנהיגות
שקטה ,והצליחה לדחוף ולעודד אחרים ,גם
כשהאתגרים שעמדו בפניה ,כאלופה ומדליסטית
(ובהתאם – גם המתחים והלחצים) היו גדולים בהרבה
משלהם".
אברהם תשובה ,עיתונאי.
"ככתב המכסה את ספורט הנכים הכרתי את ענבל
בזכות הישגיה הספורטיביים החל מהשתתפותה
הראשונה במשחקים הפראלימפיים .במשך השנים
שמחתי כל פעם מחדש לפרסם במרבית אמצעי
התקשורת את שלל המדליות שצברה.
כל פעם שהייתי איתה בקשר טלפוני וגם במפגשים
מזדמנים בתחרויות ,זכיתי ליחס מכבד ומאיר פנים
מצידה.
ענבל הינה ספורטאית אמיתית ,שהשקיעה רבות על
מנת להביא כבוד למועדונה באילן חיפה ולמדינת
ישראל".

2006





2005

מתגייסת כמתנדבת לצבא

2008

צלם :רזי לבנת

אליפות עולם ,זכייה במדליית זהב ו  2מדליות כסף
אהוד רצאבי ,יושב ראש הוועד המנהל – איל"ן.
"עם כניסתי לתפקידי כיו"ר איל"ן ,לפני כ  14שנה ,בשנת
 ,2006פנתה אלי ספורטאית צעירה אותה לא הכרתי בשם
ענבל פיזרו וביקשה פגישת היכרות אישית עמי .לא ידעתי
במה דברים אמורים.
ענבל הגיעה למשרדי ,בחורה צעירה ומרשימה ,מלאת ביטחון
ומלאה בדרישות! היא דברה על מצוקת הספורטאים .היא לא
דברה על הצרכים האישיים שלה היא דברה על חשיבות
הספורט בכלל ,חשיבות השחייה וחשיבות הקצאת משאבים
נוספים על ידי עמותת איל"ן למען ספורטאים ולצעירים בפרט.
כבר אז ידעתי ששום דבר לא יכול לעמוד בפני הספורטאית
הצעירה הזו .הרשים אותי מאוד שלא דברה על עצמה אלא על
חבריה הספורטאים.
הקשבתי התרשמתי ,וכתוצאה ממפגש זה הקמנו באיל"ן את
הקרן לחלוקת מלגות לספורטאים כחלק מהתקציב הכללי של
העמותה .מאז ובכל שנה ,אנחנו מנצלים תקציב זה למטרות
המשתנות מידי שנה בהתאם לצרכים ולמטרות למענם של
ספורטאי איל"ן.
ועוד סיפור קטן שאומר הרבה  -באחד מטקסי הדלקת
המשואות שאנחנו עורכים מידי שנה ביום העצמאות
במועדון הספורט שלנו ברמת גן ,ענבל ישבה בקהל .המנחה
הזמין ילד כבן  10להשיא משואה .הילד שנעזר בקביים
להליכה ,כשל בדרכו וכמעט נפל ,ואז מכל אורחי האירוע,
ענבל שישבה בכיסא גלגלים ,הגיעה אליו ראשונה ,תמכה
בו ,ולא עזבה אותו עד ששב למקומו בשלום .זה היה קטע
קטן ומרגש מאוד שמלמד הרבה על אופייה המיוחד של
ענבל".
השתתפות באולימפיאדת בייג'ין ,זכייה ב 3
מדליות כסף
רזי לבנת ,צלם המשלחת הישראלית במשחקים הפראלימפיים
ב  2008ו 2012
"יש לי שני זיכרונות מענבל ,שניהם עוסקים בחיוך מקסים
ומלא ענווה שלה .האחד בבייג'ין  2008והשני בלונדון .2012
בבייג'ין הצלחתי לתפוס את ענבל שוחה בבריכה במקצה
זכייה ,אליו סחבתי עדשה  600ששוקלת כמו ילד בן  5ובצילום
רואים את טיפות המים העפות ,את ענבל במאמץ כשעל
הכובע דגל ישראל והשם שלה .בלונדון ,כבר היינו מכרים
ותיקים ,עודדתי אותה טרם המקצים .לצלמים היו עמדות צילום
שהיו קרובות יותר מכל חברי המשלחות שישבו ביציעים .כל
ניצחון שלה לקחתי באופן אישי".
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הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי


2010


2012



2009

אליפות אירופה ,זכייה במדליית זהב
רדו רוזנטל ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי .1998-2010
"אני זוכר שענבל היתה שחיינית שקטה וממושמעת,
כנראה שזה היה סוד הצלחתה.
בקטגורית הנכות של ענבל שחו יחד איתה גם
שחייניות שזינקו מחוץ לבריכה ,היות וענבל בשל
הנכות ,התחילה את המשחים מתוך הבריכה ,היא
תמיד התחילה בעצם כמה מטרים אחרי המובילות וכל
משחה שלה היה מרגש מחדש לראות איך היא
מדביקה בנחישות את הפער".

לימור גולדברג ,הוועד הפראלימפי הישראלי.
"אומנם עברו כמעט שמונה שנים אבל אני ממש זוכרת
לפרטי פרטים את המדליה הפראלימפית הראשונה שראיתי
בלייב .ענבל פיזרו ,מדליית ארד ,במשחקים הפראלימפים
בלונדון  .2012איך רצתי לבריכה כדי להגיע בזמן ,איפה
עמדתי ,מי היה לצידי ובעיקר את ההתרגשות האדירה
שבאמת קשה לתאר במילים לראות את הקסם הזה קורה".

אליפות העולם ,זכייה במדליית זהב ו  2כסף
ורוניקה גירנקו ,שחיינית פראלימפית.
"בערך בשנת  2010עוד לפני שהתחלתי לשחות,
בשלבי התלבטויות של האם אני צריכה את זה בכלל,
יעקוב החליט להפגיש אותי עם שחיינית בשם ענבל
פיזרו .הגעתי ,פגשתי אותה וישר המחשבה הראשונה
שלי הייתה "ואוו".
לא היה לי בכלל מושג שאני יכולה לשאוף למטרות
שאליהם היא כבר הגיעה .השיחה שלנו הייתה קצרה,
אבל אני לא אשכח איך היא דיברה איתי בגובה
העיניים ,שיחקה עם המפתחות שבידיה בספק
ביישנות ופשוט הייתה לא רק ספורטאית מדהימה אלא
גם בן-אדם שכיף להיות בחברתו .כמה זמן לאחר
השיחה התחלתי את שיעורי השחייה הראשונים שלי".

מורן סמואל ,חותרת ומדליסטית פראלימפית.
"הזיכרון הכי חזק שלי שקשור בענבל ,הוא הזכייה הראשונה
שלה במדליה במשחקים הפראלימפים בלונדון .היינו בכפר
מרוחק מהכפר האולימפי ולימור שידרה לי בפלאפון את הגמר
שלה ואת טקס המדליות ועד היום אני זוכרת כמה התרגשתי
ברגע הזה".

2013

אליפות עולם ,זכייה במדליית כסף
יעקוב טומרקין ,שחיין אולימפי.
"יש לי הרבה זיכרונות עם ענבל פיזרו אבל בחרתי בזיכרון
המיוחד של אירוע החנוכה
של הבריכה האולימפית החדשה במכון וינגייט וגזירת הסרט
ביחד עם ענבל פיזרו ה  2013לפני המכביה".

אולימפיאדת לונדון ,זכייה ב  3מדליות ארד
קובי לאון ,רוכב אופני יד פראלימפי.
"אני זכר אותה בפעם הראשונה באולימפיאדת לונדון.
לפני התחרות ישבה בצד בשקט לא רצתה לדבר עם
אף אחד והתרכזה לקראת התחרות .מעריך מאוד את
ההתנהגות הבגרות והמקצועיות שלה .לאחר לונדון
כבר הבנתי שזאת אחת הספורטאיות הרציניות
דוגמה לכל ספורטאי איך צריך
והמשקיעות
להתנהל".
ענבל באולימפיאדת לונדון ,צלם :רזי לבנת
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2016



ד"ר רון בולוטין ,שחיין מדליסט פראלימפי ,מנכ"ל הוועד
הפראלימפי 2011-2014
"הייתה לי הזכות ללוות את ענבל כראש המשלחת לכל
המשחקים הפראלימפים בהם השתתפה ,החל מאתונה
 2004ועד ריו .2016
תמיד התפעלתי מהיכולת של ענבל לשלב בין המיקוד
שלה במטרה שלמענה התכוננה – המשחים שלה לבין
היכולת שלה לראות גם את הספורטאים העמיתים שלה
מצד אחד בכל אחד מהמשחקים הפראלימפים הייתי
מתמודד מול לחצים אדירים של אמצעי התקשורת
השונים שבקשו לראיין את ענבל ,על מנת לכבד את
רצונה להיות כל כולה ממוקדת בתחרות ולא להיות
מוסחת אפילו מעט על ידי התקשורת עד לסיום המשחה
האחרון שלה.
זה היה ריטואל קבוע שכשהמשלחת נערכת בחגיגיות
ובהתרגשות ליציאה לטקס הפתיחה ,ענבל נשארת
בכפר האולימפי וצופה בנו בטלוויזיה ומתכוננת למשחה
שלה למחרת בבוקר ,למרות שללא ספק ,הייתה ראויה
לשאת את הדגל בראש המשלחת.
עם זאת ,לצד היכולת המדהימה לא לתת לאף גורם
חיצוני להסיט אותה מהמטרה שלה ,עם השנים ענבל,
עם האינטליגנציה הרגשית המופלאה שלה  ,דאגה גם
לספורטאים האחרים ,העמיתים שלה במשלחת.
זכורה לי אליפות אירופה בשחייה בהולנד 2014
כשענבל דאגה שאייצר ,כראש המשלחת  ,סיטואציות
לגיבוש הנבחרת ,עד לרמת סידור הישיבה בארוחות
הערב ,כדי שכל אחד מהשחיינים ירגיש נח וחלק
מנבחרת מגובשת
לא במקרה ,ענבל נבחרה על ידי הספורטאים לייצג אותם
בהנהלת הוועד הפראלימפי ופועלת מאז להשמיע את
קולם ואת נקודת המבט של הספורטאים בנחישות
וברגישות .ענבל היא ללא ספק הפנים היפות ,תרתי
משמע  ,של הספורט הפראלימפי ".

שלבי,
איאד
שחיין פראלימפי
בחר בתמונה זו
מאליפות גרמניה
הפתוחה כזיכרון
מענבל



2014

אליפות אירופה 2 ,מדליות כסף ואחת ארד

2015

אליפות העולם 2 ,מדליות כסף ומדליית ארד

יוליה גורדיצ'וק ,שחיינית פראלימפית.
"הזיכרון הראשון זה כשהיינו במחנה אימונים בארמניה
וליעקוב היה יום הולדת במהלך המחנה ואני וענבל היינו יחד
בחדר .היה לנו שם רק מקרר ומזלג חשמלי לקפה .אבל עדיין
איכשהו הצלחנו להכין עוגה .הלכנו לסופר קנינו מלא מצרכים
והכנו עוגה מוגזמת והכי מטורפת שיש וזה תמיד יזכיר לי את
העוגות הטעימות שהיא תמיד הייתה מכינה ואיך שהיא תמיד
איכשהו הייתה מצליחה לסדר כל בעיה ולאלתר משהו".

אולימפיאדת ריו ,מדליית ארד
ניסים סספורטס ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי.
"אולימפיאדת ריו  ,2016אני עומד ביציע הבריכה
האולימפית ,עטוף בדגל ישראל ,מוקף בחבורה
ישראלית רועשת .ענבל אמורה לזנק לגמר  200מעורב
אישי .המתח גדול ,בנוסף לכך הגמר מתמהמה,
מתאחר ואנחנו בצפייה אדירה .ואז זה מתחיל וענבל
כמו ענבל לא קופצת מאדן הזינוק אלא מתחילה
לשחות מתוך הבריכה ,דבר שנותן יתרון ליריבות שלה.
אבל ככל שהמשחה מתמשך ,ענבל סוגרת ומצמצמת
מרחקים ואנחנו בגרון ניחר מעודדים עם כל הגרון
ומכל הלב ולאחר הנגיעה בקיר ,אני מצליח בין הדמעות
שבעיני לראות את המדליה הראשונה שלי אי פעם
במשחקים הפראלימפיים .אושר גדול גאווה גדולה".
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לאה שניידר ,דוברת הוועד הפראלימפי.
"אין ספק ,שכמו כולם ,גם העיתונאים התאהבו בענבל.
היא רהוטה ,מעורבת ,חכמה יפה ונעימה וכמובן בעלת
הישגים אדירים בבריכת השחייה .לא משנה באיזה
נושא עסקה הכתבה – כולם בקשו לראיין את ענבל.
בשנים האחרונות ניצבה ענבל בחזית של כמה סוגיות,
פשוטות יותר ופשוטות פחות .היא פעלה מאחורי
הקלעים בנושא הדרת ישראל מאליפות העולם בשחייה
שהייתה אמורה להתקיים במלזיה,
יצאה למאבק למענם של הספורטאים כשלא הגיעו
המלגות במשך חודשים ארוכים ,ומנגד גם ....הסכימה
מידי ארבע שנים לדגמן את המדים החדשים של
הנבחרת למשחקים הפראלימפים.
רגע מרגש במיוחד עבורי היה לראות בפעם הראשונה
שלט חוצות ,כשענבל בתפקיד הדוגמנית ,מפרסמת את
הטלפון החכם חדש של חברת סמסונג.
בהמשך ,כשהגיעו שילטי החוצות עם הפרסומות של
בנק הפועלים – הבנתי שכולם כבר יודעים שמדובר כאן
באלופה שהיא גם כוכבת! בקיצור – ענבל היא חלום של
כל דובר או איש יחסי ציבור ,ואני כבר מתגעגעת!"
לי נוף ,עיתונאית.
"הכרתי את ענבל לעומק באולימפיאדת ריו שנשלחתי
לסקר .נכון שכולם מעידים על עצמם שהם
פרפקציוניסטים אבל ענבל באמת כזאת .עברה עליה
אולימפיאדה לא קלה ,במשחים האחרונים היא הצליחה
להוסיף עוד מדליה לארון המפואר שלה ,הפעם בצבע
ארד .כולנו שמחנו .ענבל יצאה מהמים וראו עליה שהיא
קצת מאוכזבת ,לא כי היא לא שמחה על המדליה ,כי היא
מכירה את עצמה ואת היכולות שלה ורצתה יותר .זאת
ענבל ,סמל למופת ,למקצוענות ,לאחת שתמיד שואפת
הכי גבוה שאפשר .והלוואי שכל ספורטאי יסתכל עליה
וירצה שיהיה בו קצת מענבל .בהצלחה ענבל!"



2016

אולימפיאדת ריו ,מדליית ארד

2017

אליפות העולם 2 ,מדליות ארד | נבחרת לנציגת
הספורטאים בוועד הפראלימפי
שוקי דקל ,יו"ר הוועד הפראלימפי.
"הזיכרון החזק שמלווה אותי בהרצאות ובכנסים בהם
אני מציג את הספורט הפראלימפי כספורטאים עם
נחישות ש"מעבר לגבולות ומעל למגבלות" ,אני נזכר
בשחיינית המעוטרת שלנו ענבל פיזרו ,שגילתה
מנהיגות כספורטאית מובילה באליפויות העולם
במקסיקו .הזיכרון נגזר מסיפורה המטלטל ונחישותה
של נבחרת השחייה המצטיינת שלנו ,עם המאמן
הלאומי ,יעקוב ביננסון.
בספטמבר  2017נבחרת השחייה טסה לאליפות
העולם במקסיקו .כעבור יומיים לאחר הגעתם למקסיקו
ארעה רעידת אדמה חזקה בדרגה של  .5.2היה פחד
ופניקה גדולה במקסיקו ולא היה קשר עם הנבחרת.
לאחר שעות ארוכות ומורטות עצבים ומתוך הכאוס
הגדול ,התקשר ראש המשלחת דר' פיטר פיזרו ,שלא
במקרה הוא גם האבא של ענבל והודיע לנו 'שהייתה
רעידת אדמה ואנחנו עם כל הנבחרת ביחד וכולם
בסדר" .נשמנו לרווחה.
כעבור  5חודשים מאז רעידת האדמה נבחרת השחייה
עם ענבל בראשם שבה וטסה פעם שניה למקסיקו,
הנבחרת חזרה מהאליפות עם ארבע מדליות- 2 :
מדליות ארד לענבל פיזרו ,ו 2מדליות ארד למרק
מליאר .אז הנחישות והשאיפה למצוינות אצל ענבל
וחבריה השחיינים אינה רק סיסמה .אצל ענבל זו דרך
חיים .בעיני היא דוגמא ומופת לספורטאים ולכולנו".

בתמונה :ענבל פיזרו ומרק מליאר עם מדליות הארד מאליפות
העולם.
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2018

אליפות העולם ,זכייה ב  2מדליות ארד | נבחרת
לנציגת הספורטאים בוועד הפראלימפי
קרן איזיקסון ,הוועד הפראלימפי.
" יצא לי לעבוד עם ענבל במספר פרויקטים של שיתוף
פעולה עם גורמים חיצוניים שנועדו לרווחת הספורטאים,
ענבל כנציגת הספורטאים ,תמיד נתנה את נקודת
המבט שלהם וידעתי שאני לא צריכה להשקיע יותר מידי
בשיווק שיתוף הפעולה ,כי ברגע שענבל פתחה את
הפה ,כולם הוקסמו ורצו לשתף פעולה".

אליפות אירופה  ,זכייה במדליית זהב ,כסף וארד
אריק פינטו ,מאמן נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות
גלגלים ומנכ"ל בנק הפועלים לשעבר.
"נפגשנו לראשונה במשלחת הפראלימפית של ישראל
לאולימפיאדת בייג'ין ,את כשחיינית ואני כמאמן נבחרת
ישראל בכיסאות גלגלים.
אני זוכר שהתאהבתי בך מהרגע הראשון ובהמשך התברר
לי למה.
זה קרה משום היותך אדם מדהים ,ערכי ,טובת לב עם חיוך
קסום וכובש!
ייצגת כספורטאית את כל הערכים האפשריים :מקצוענות,
התמדה ,נחישות ,הקרבה
וכל זאת לצד כישרון גדול.
שימשת לאחרים דוגמא אישית ,מודל לחיקוי וספורטאית
מעוררת השראה.
כעשור לאחר שהכרנו בהיותי מנכ"ל בנק הפועלים נפלה
בחלקי זכות גדולה לבחור בך כפרזנטורית של הבנק בשל
כל מה שאת מייצגת.
לא היה מאושר ממני ,מהעובדים ומהלקוחות לראותך
מתנוססת במרחב הציבורי על שלטי החוצות בפרסום
לבנק ואני חושב שהיינו שהובלנו שינוי תפיסתי עמוק
בתחום.
לסיום ,אני מאחל לך להמשיך לחלום ולהגשים!
חיבוק ענק ,בהערכה רבה ,אריק פינטו".

בתמונה :ענבל פיזרו על שלט חוצות של בנק הפועלים

בתמונה :ענבל פיזרו ,עמי דדאון והמאמן יעקוב ביננסון עם
מדליות הזהב מאליפות אירופה
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אליפות אירופה  ,זכייה במדליית זהב ,כסף וארד
ד"ר אסנת פליס דואר ,הוועד הפראלימפי.
"יש לי זיכרון מערב קסום ,אחרי אירוע מצטייני השנה
בספורט  .2018היינו רעבות והתיישבנו לאכול משהו יחד
עם שיראל .לידינו התישבו ההורים של עומרי כספי שבאו
לקבל את הגביע במקומו .התפתחה שיחה לבבית שגרמה
לי להבין ולהעריך את המהפך התדמיתי והתרומה העצומה
של ענבל לכך שמסתכלים היום על ספורט הנכים כספורט
הישגי לכל דבר".

כתר שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
עמי דדאון ,שחיין פראלימפי
הזיכרון שלי הו ממשחה שליחים ,זה היה בברלין גרמניה שנת
 2019אליפות גרמניה הפתוחה מה שהיה מיוחד בשבילי באירוע
הזה זה שכולנו הפכנו מאינדיבידואלים פרטיים לנבחרת ועמדנו
כולנו על הפודיום כנבחרת .תמיד חלמתי שנעשה את אותו
ההרכב באולימפיאדה בטוקיו אבל זה לא יתממש .



בתמונה :שיראל ,אסנת ,ההורים של עומרי כספי ,ענבל
ופרסי ספורטאי השנה

2019

אליפות העולם
אראל הלוי ,שחיינית פראלימפית.
"לפני שנה יולי  '19נסענו למחנה אימון בבולגריה כהכנה
לאליפות העולם בלונדון.
באחד האימונים האחרונים במחנה יעקוב נתן לי ולענבל
לשחות  4ק"מ  all out ,מדידה בכל הכוח .מי שמכיר יודע
בתמונה :ענבל ,אראל ,אריק ועמי עם המדליות ובובות הקמע
שבמרחק הזה אם את שוחה את המשחה נכון את
מאליפות גרמניה הפתוחה
בהתחלה חווה תחושה של מדרגות אבל אחרי המדרגות
מגיע השוונג את נכנסת לאיזה אוטומט ,חצי ריחוף 2020 .פרישה
תחושת הריחוף הזו היא מדהימה אפילו מרגשת אך לצערי
נדירה ,אני יכולה לספור על יד אחת את מספר האימונים
שחר פרקיס ,מנהל איל"ן חיפה
הזיכרון שיש לי מענבל הוא ממקרה שארע השנה במרכז
האלה במשך  15שנה.
הספורט בו אחד מחברי קבוצת השחייה נקלע למצוקה על
האימון הזה בבולגריה היה כזה והמיוחד הוא שאני וענבל
בסיס אישי.
חווינו אותו ביחד ,אומנם כל אחת במסלול שלה ,במאבק
ענבל הרימה את הכפפה וניצבה לעזרתו בכל פורום שהיתה
שלה אך כל כך ביחד ביכולת להבין ולהזדהות בתחושות
יכולה להיות בו ,עמדה לימינו ותמכה בו מבחינה אנושית
הפיזיות והמנטליות של מאין שיא שכזה .יש זיכרונות
ורגשית כאחד.
ורגעים שלעולם יהיו שמורים לביחד שלנו .רגעים של
על המסירות הזו שלה לחבר לקבוצה  ,למרות שענף השחייה
אימונים ,רגעים של תחרויות ,רגעים של חברות כשותפות
הוא ספורט אישי בעיקרו ,אני מצדיע לה וכל זה מעל ומעבר
וכשותפות לדרך".
לתחושות
להתנהגות למופת ברמה האישית והספורטיבית שלה
ביום יום לאורך כמעט שלושה עשורים של פעילות באימונים
ותחרויות בארץ ובעולם.
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 23כרוניקה של אלופה
ועוד כמה תמונות....
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 24בדרך לבייג'ין 2022
האם ישראל בדרך למשחקי
החורף הפראלימפיים?
כשנה וחצי לפני משחקי החורף הפראלימפיים שיערכו
בחודש מרץ  2022בבייג'ין ,השתתפו המנהל המקצועי ד"ר
רון בולוטין ומנהלת המשלחות הדס חפץ בכנס הכנה

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שנערך בשל המצב בזום.
זו היא הפעם הראשונה בהיסטוריה שנציגים ישראלים
משתתפים בכנס בנושא משחקי החורף.
משחקי החורף הפראלימפיים החלו בשנת  1976ומשנת
 1994מתקיימים מייד לאחר משחקי החורף האולימפיים
באותו אתר.
בעוד שבמשחקים האולימפיים ישראל החלה להשתתף
משנת  ,1994הרי שבמשחקי החורף הפראלימפיים טרם
היתה נציגות ישראלית.

בתמונה :סמל המשחקים

במשחקי החורף הפראלימפיים  6ענפי ספורט :סקי
אלפיני ,סקי קרוס קנטרי ,קרלינג בכסאות גלגלים,
ביאתלון (שילוב של סקי וירי ברובה ל  10מטר) ,הוקי קרח
פראלימפי וסנואובורד וצפויים להשתתף בהם כ 750
ספורטאים מ כ  50מדינות.
ספורט החורף בארץ כמעט ואינו קיים ,אם כי ישנה קבוצת
קרלינג בכיסאות גלגלים בירושלים שסובלת מחוסר שעות
אימון הנובע ממחסור שעות אולם פנוי ,ניסיונות להקים
קבוצת הוקי קרח מזחלות ,כשלו מאותה סיבה – חוסר זמן
אולם.
עמותת ארז שאחת ממטרותיה היא :פעילות העצמה

בתמונה :קמע המשחקים שואי רוי רוי

ושילוב נכי צה"ל קשים וילדים עם צרכים מיוחדים (עיוורים,
משותקי פלג גוף תחתון ,קטועי גפה ומגבלות פיזיות
קשות אחרות) בענפי ספורט אתגרי ,הצמיחה בשנים
האחרונות  2מועמדות לענף הסקי האלפיני .אייל ירימי
ושמעון פריינטה ,מובילים את עמותת ארז ואת תמיכת
העמותה הן בצד המקצועי והן בצד התקציבי.

בתמונה :אתר ענף הסקי האלפיני בסין
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 25בדרך לבייג'ין 2022
האם ישראל בדרך למשחקי
החורף הפראלימפיים?  -המשך
המועמדות הן :ציפי בלומברג ושיינא וספי.

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בארץ הן מתמקדות באימוני כושר ובחו"ל התאמנו
לאחרונה עם נבחרת ארצות הברית בארצות הברית .כמו
כן ,בסיוע הקהילה היהודית הן מתאמנות גם בצ'ילה.
הקריטריון להשגת הכרטיס הוא על פי דירוג עולמי וניקוד.
כמו כן במקרה ולמדינה אין נציגים שזכו בכרטיס בזכות
הדירוג העולמי ,המדינה זכאית לכרטיס אחד לענף ,בתנאי
שהספורטאי השתתף במספר תחרויות בינלאומיות .הוועד
הפראלימפי הישראלי יצטרך להחליט בקרוב – החלטה
שמעולם

לא

הוחלטה:

קביעת

קריטריון

ישראלי

להשתתפות במשחקי החורף הפראלימפיים.

בתמונה :ציפי בלומברג ,צלם :אייל ירימי עמותת ארז

ציפי בלומברג ממועדון בית הלוחם ירושלים נפצעה
בפיגוע כשהיתה בת  .14בשנת  2001מחבלים ירו על
מכונית משפחתה ,בפיגוע נהרגה אמא של ציפי ,היא ואביה
נפצעו קשה וציפי איבדה את היכולת להזיז את רגליה ומאז
היא בכסא גלגלים.
בסקי אלפיני ,הספורטאים עם לקות ב  2הרגליים יושבים
על כיסא מיוחד שמחובר למגלש ונעזרים במוטות
המחוברים למגלשים קטנים.
שיינא וספי איבדה את רגלה בגיל  3.5בתאונת דרכים
והגיעה לסקי בעקבות בן משפחה שמתנדב בעמותת ארז.
ספורטאים עם רגל אחת אשר קטועים מעל הרגל כמו
שיינא ,גולשים על מגלש בודד וגם הם נעזרים במוטות
המחוברים למגלשים קטנים .קטועים מתחת לברך גולשים
רגיל עם פרוטזה.

בתמונה :שיינא וספי ,צלם :אייל ירימי עמותת ארז
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' 26הקול בראש'
הספורטאי/ת כמנהיג/ה בתקופה
של אי וודאות
ד"ר שרגא שדה -פסיכולוג ,רכז
המערך המנטלי – הועד
הפראלימפי
הפעם ברצוני להתייחס למושג המנהיגות מזווית מעט
שונה .לא מתוך ההתייחסות המקובלת שמנהיג הוא זה
המצליח להוביל אחריו מונהגים ,לצורך השגת מטרות.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

לפניך מספר היגדים .אנא ,דרג כל אחד מהם ע"פ הסולם הבא:
1
2
3
4
5
נמוך ביותר
בינוני
גבוה ביותר

אלא מתוך ההיבט שכל אחד/ת מאיתנו אמור להיות בעל

אני מציב לעצמי מטרות ברורות בכל אימון

התנהגויות מנהיגותיות שיאפשרו לנו להנהיג ולנהל את

אני בודק את מידת העמידה במטרות שהצבתי

עצמנו בדרך להשגת מטרות שהצבנו לעצמנו.
גם בענפי ספורט אישיים ,בוודאי בענפי ספורט

אני שולט ומיישם את תוכנית התזונה הנכונה
עבורי

קבוצתיים ,ישנו המאמן שאמור להיות המנהיג .אבל

אני מצליח לדחות סיפוקים

חשוב עד מאוד שהספורטאי/ת יפתח בתוכו את הידיעה

אני יודע לשלט במחשבותיי ולהתמקד בחיובי

ואת הבטחון שבמהלך אימונים ובתחרויות הוא זה שיכול

אני מבצע הנדרש בכל הקשור לאימונים גופניים
גם ללא נוכחות המאמן

הסיכוי שהוא אכן מוביל את עצמו בדרך הנכונה להשגת

אני מאפשר לעצמי להתייעץ עם אנשי מקצוע

המטרות.

אני יודע לבקש עזרה כשצריך

המבחן של המנהיגות ביחס לעצמי ,כמו גם מנהיגות

אני יודע לווסת את רגשותיי ולהתאימם לנדרש

לשלוט ולהביא לידי יישום את ההתנהגויות שיגבירו את

ביחס

לאחרים,

מתבטא

למעשה

בפיתוח

וחיזוק

המנגנונים הפסיכולוגים שיאפשרו לנו להתחבר למטרות
שלנו ולהיות יותר ויותר מחוברים לאמונה שיש לנו את
הכלים להתמודד עם האירועים להם אנו נחשפים.
לשכנע את ה"עצמי" שגם כשמשהו לא מסתדר כפי
שציפינו ,להיות בעמדת מנהיגות שתאפשר להניע את

תשובותיך לנ"ל מלמדות למעשה על האופן שבו את/ה
מחבור/ת למילות המפתח של מושג המנהיגות :מטרה,
הובלה (עצמית) ,השפעה על המוטיבציה ותכנון הדרכים
להשגת המטרה .

כדי לפתח את ה"מנהיגות העצמית" אפשר לעצמך

להתייחס ל 5 -הנקודות הבאות :

המחשבות והרגשות הנלווים ,לשלוט בהם ולגייסם

•מה אני למעשה רוצה שיקרה? (המטרות)

לצורך הגברת הסיכוי להגיע למטרותינו.

•מה מבין היכולות שיש לי עשוי לעזור לי בדרך

ניתן לומר שאדם המנהיג את עצמו הוא אדם הלוקח

להשגת המטרה?

אחריות מוחלטת על בחירותיו והתנהגותו ונמצא

•איך אני עומד להשיג את המטרה?

בתהליך מתמשך להגברת מודעותו העצמית בכל

• מה יש בי כיום שעלול להפריע לי להוביל ולהנהיג

הקשור לגורמים להצלחתו ולגורמים שעליו לשנות

את עצמי?

ולשפר.

• מה יכול לעזור לי על מנת להקטין את הגורמים
הבולמים?
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 27כדורשער
מחזור  4ליגת העל בכדורשער
בין כל השינויים והתקנות והתוים הסגולים ,הצלחנו
לקיים את סבב המשחקים הרביעי של ליגת העל
בכדורשער.
הסבב

נערך

בבית

חינוך

עיוורים

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בירושלים

והספורטאים שמחו להיפגש שוב ,לאחר ארבע חודשים
בהם לא נפגשו.
קבוצת ויצ"ו ניר העמק ממשיכה לשמור על המקום
הראשון בזכות הפרש שערים .קבוצת בית הלוחם תל
אביב עלתה למקום השני על חשבון קבוצת בית חינוך
עיוורים שירדה למקום השלישי .קבוצת הנשים זכתה
בניצחון הראשון שלה והיא עדיין במקום החמישי לאחר
קבוצת באר שבע אשר ממוקמת במקום הרביעי.

בתמונה :התקפת כדורשער .צלמת ויסאל שופנייה

את טבלת המבקיעים מוביל אצל הבנים ,מיכאל רוזין
מקבוצת בית הלוחם תל אביב עם  107שערים.
כאשר במקום השני ,אור בן דויד מקבוצת בית חינוך
עיוורים עם  68שערים ובמקום השלישי דורון חודדה
מקבוצת ויצ"ו ניר העמק עם  64שערים.
אצל הנשים מובילה את הטבלה ליהי בן דויד מקבוצת
באר שבע עם  75שערים ,במקום השני ,אלהם מחמיד

מקבוצת הנשים עם  36שערים ובמקום השלישי ,אורי
מזרחי מקבוצת בית חינוך עיוורים עם  24שערים.

מיקום
1
2
3
4
5

שם קבוצה
ויצו ניר העמק
בית הלוחם
בית חינוך עיוורים
באר שבע
נשים

בתמונה' :הקפסולה' שמחה להיפגש שוב .צלמת ויסאל
שופנייה

מס' משחקים נצחון תיקו הפסד שע' זכות שע' חובה הפרש שערים נקודות
36
62
75
137
4
0 12
16
36
16
101
117
4
0 12
16
24
9
108
117
8
0
8
16
12
-47
141
94
12
0
4
16
9
-40
130
90
13
0
3
16
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 28כלבי נחייה
נייט,
של
בחיים
יום
נחייה
כלבי
ודילן,
ספורטאים פראלימפיים

רודי
של

לכבוד היום הבינלאומי לכלבי סיוע ונחייה שחל ב ' 4.8ראיינו'

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

את נייט ,רודי ודילן.
שלושתם נולדו במרכז הישראלי לכלבי נחייה בבית עובד .הם
מקבלים את שמם לפי האות שניתנת לשגר בו נולדו ושמם
מתחיל באותה אות .לאחר כשבועיים הם מועברים
למשפחה אומנת שמגדלת אותם וחושפת אותם למרחב
הציבורי עד גיל שנה .שלושתם גדלו בשנה זו אצל סטודנטים,
כך שבילו לא מעט זמן באקדמיה .בגיל שנה הם חוזרים לבית
עובד ,עוברים מבחנים ותהליך אימון של כחצי שנה .לאחר
מכן הם מותאמים לאנשים עם מוגבלות ראייה ולאחר
אימונים משותפים בבית עובד ובבית האדם העיוור ,הם
עוברים לביתו עד גיל  ,10הגיל בו הם פורשים לפנסיה
ומועברים למשפחה מאמצת.
רודי – לברדור בן שנתיים ,הכלב של רוני אוחיון שחקנית
הכדורשער בחצי שנה האחרונה .גר ברמת גן.
בערך בשעה  6:30אני מתעורר והולך לראות אם אמא
התעוררה ,אם היא לא התעוררה אני חוזר לנמנם עד שהיא
מתעוררת ,מתארגנת ומוציאה אותי לטיול של רבע שעה.

בתמונה :רודי ורוני מגיעים לבית הלוחם

מהטיול אנחנו ממשיכים ישר לאימון בוקר בבית הלוחם תל

אביב.
אנחנו עולים על  2אוטובוסים וחלק מהנהגים כבר מכירים
אותי ומבקשים לשמחתי ללטף אותי .פעם אחת היה נהג
שלא הסכים לעלות אותי כי בניגוד לכלבים אחרים שעולים
לאוטובוס ,אין לי מחסום פה .אחרי שרוני הראתה לו שהחוק
מתיר לכלבים כמוני להיות בלי מחסום ואחרי קצת צעקות
(שקצת הפחידו אותי כי אני לא רגיל שאמא צועקת ) ואיומים
בהזמנת משטרה,

מחסום ,רציתי

הנהג הסכים להכניס אותי בלי

לנבוח עליו ,אבל אני יודע שאסור לי.

בתמונה :רודי ורוני במדשאות בית הלוחם
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 29כלבי נחייה
יום בחיים של נייט ,רודי ודילן,
ספורטאים
של
נחייה
כלבי
פראלימפיים -המשך
בסביבות  9:00אנחנו מגיעים לבית הלוחם ודבר ראשון אני
הולך להשתין על אחד העצים ומקווה לא להיתקל

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בברווזים שמסתובבים שם ,עם הטווסים אין לי בעיה ,חוץ
מזה שלא מרשים לי לרדוף אחריהם.
כשמגיעים לאימון ,ישר אורי שיש לה רסטות וריח טוב של
שמפו תמיד מתנפלת עלי בחיבוקים ואני מרשה לה ,גם
שאר השחקניות באות ,לפעמים אפילו רז המאמן
שמשחק אותה קשוח ,מלטף אותי .בזמן האימון אני בדרך
כלל מנמנם ולמרות מה שדילן יגיד לכם אני לא נוחר!
בתמונה :רודי ורוני עם כדור הכדורשער
בצהריים אני שוב יוצא לפיפי ,רואה את רוני אוכלת
צוהריים ומתאפק לא לאכול אם במקרה נופל למישהו
משהו על הרצפה.

בחזור ,אנחנו עושים סידורים ואני

תמיד סוקר את הסביבה על מנת שרוני לא תיתקל בשום
מכשול.

בשעה  18:00אני סוף כל סוף מקבל ארוחת ערב :פרופלן
סלומון ואז יוצא לשחק בחצר (אני גר בדירת קרקע) עם
קוצ'ו הכלב של השכן ולפעמים רוני מצטרפת ומביאה לי
צעצועים.

בתמונה :רודי ורוני בשיחה 'צפופה'

פעמיים בשנה אני מתקלח ופעם בכמה חודשים הולכים
לווטרינר לסדר ציפורניים.
אני מחכה כבר למשחקים הפראלימפיים בשנה הבאה ,כי

אני טס עם נבחרת הנשים בכדורשער לטוקיו וגם
אשתתף במצעד המשלחות ,מעניין אם יכינו לי תלבושת
מיוחדת? ואם בכפר האולימפי יש מיטה מיוחדת לכלבים?
בתמונה :רודי קופץ על רוני
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 30כלבי נחייה
יום בחיים של נייט ,רודי ודילן,
ספורטאים
של
נחייה
כלבי
פראלימפיים -המשך
דילן – לברדור בן ארבע וחצי ,הכלב של גל חמרני שחקנית

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הכדורשער בשנתיים וחצי האחרונות .גר ברמת גן.
שמעתי שבגיל  ,18גל רצתה כלב נחייה אבל בסוף החליטה
לוותר ורק אחרי שחזרה מהמשחקים הפראלימפיים בריו,
בגיל  21הבינה שהיא יכולה לעמוד באחריות והחלה בתהליך
לקבלת כלב נחייה ,איזה מזל שקיבלה אותי ,כי היא האמא
הכי טובה בעולם.
כל בוקר כשאני מתעורר ,אני ישר הולך לראות מה עם גל,
ברגע שהיא קצת זזה ,או מוציאה רגל מתחת לשמיכה ,אני
ישר ניגש ללקק אותה .היא מתארגנת ולוקחת אותי להשתין בתמונה :דילן נותן נשיקה לגל
ולשחק בחצר .ב  8:00אני מקבל ארוחת בוקר –  KDשזה
אוכל בריאותי לבעיות בכליות (לא לדאוג אני לא מרגיש את
זה) אם אמא לומדת בזום ,אני שם עליה את הראש ומקווה
לקבל קצת ליטופים.
ב  8:30אני לוקח את גל למכללת רמת גן ,זה לוקח לנו בערך
 15דקות להגיע לשם ואז אנחנו לומדים פסיכולוגיה וחינוך
מיוחד ,אני מעדיף יותר את שיעורי הפסיכולוגיה כי שם אני
מקבל יותר ליטופים.
בתמונה :דילן וגל מחייכים אחד לשנייה
בערך ב  12:00אנחנו יוצאים לשירותים וחוזרים הביתה
להחליף תיקים ואז יוצאים לאימון בבית הלוחם תל אביב.
אנחנו עולים על  2אוטובוסים ואני הכי אוהב את אביב הנהג
שתמיד יוצא אלי מלטף אותי ומבקש שאשב קרוב אליו .ואם
הוא רואה שאנחנו ליד התחנה ,הוא תמיד יחכה לנו.

בתמונה :דילן וגל משחקים
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 31כלבי נחייה
יום בחיים של נייט ,רודי ודילן,
ספורטאים
של
נחייה
כלבי
פראלימפיים -המשך
כשאנחנו מגיעים לבית הלוחם ,גל הולכת לאכול צהרים
ובדרך כלל חזי מהקפיטריה בא ללטף אותי.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כשמגיעים לאימון ,אני הולך להגיד שלום ומלקק את כולם
במידה שווה ,גם את אמיר התינוק של אלהם ומיכאל
שתמיד שמח לראות אותי.
בזמן האימון אני יושב בשקט ,מסתכל על גל ומתעלם
מהנחירות של רודי.
כל פעם שגל מתקרבת אלי אני קופץ בשמחה אבל
לפעמים זה רק בשביל להביא כדור (אגב אני מפחד
מהכדור) או לקפוץ לשירותים.
כשגל הולכת לחדר כושר ,אני פחות אוהב את זה ,כי היא
לא מרשה לי להיכנס ואז אני מחכה לה בחוץ ,אמנם ,אני
מקבל הרבה ליטופים ,אבל אני דואג לה.
ב 19:00אנחנו מגיעים חזרה הביתה ומשחקים ,אני הכי
אוהב לשחק עם העצם צעצוע שלי.
הרבה פעמים אומרים לי שיש לי חיוך מקסים והתנהגות
עדינה ושאני קצת פחדן ,האמת אני לא פחדן ,אני זהיר.

בתמונה :דילן וגל מגיעים לבית הלוחם

בתמונה :דילן מגיע לקבל חיבוק מאורי
בתמונה :רודי ודילן משתוללים בזמן הצילומים
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 32כלבי נחייה
יום בחיים של נייט ,רודי ודילן,
ספורטאים
של
נחייה
כלבי
פראלימפיים -המשך
נייט – לברדור בן  ,7הכלב של החותר אחייה קליין בחמש

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שנים האחרונות .גר בתל אביב.
בקיץ ,האימונים מתחילים יותר מוקדם ,אז אחייה מעיר אותי
בסביבות  5בבוקר ,אם זה היה תלוי בי הייתי נשאר לישון.
אנחנו מתארגנים והולכים למרכז דניאל לחתירה ,הליכה של
עשרים וחמש דקות בערך שאני מאוד אוהב .בדרך עוצרים
ואחיה אומר לי שמותר לי להשתין ,לפעמים יש אנשים
שחושבים שזה מוזר שאחיה מדבר איתי ,למה הם לא
מדברים עם הילדים שלהם?
כשאנחנו מגיעים למרכז דניאל ,אני הולך לישון במועדון
ואחיה הולך לאימון חתירה במים .אחר כך אנחנו הולכים
ביחד להתאמן בחדר כושר ושם אני ישן לידו ,אבל מידי פעם
אני גם זוכה לליטופים של הצוות.
אחרי האימון ,חוזרים הביתה ובסביבות  8:30יוצאים לעבודה
בטרמפ או במונית .בדרך כלל הנהגים ממש נחמדים
ומלטפים אותי אבל לפעמים יש גם נהגים שלא מוכנים
שאני יעלה למונית .אני לא נעלב כי אבא הסביר לי שצריך
סבלנות.
בעבודה של אבא ,ממש כיף כי זה מקום של סטרטאפים ליד
אוניברסיטת תל אביב – 'דוג פרנדלי' ויש לי שם חברים ,בתמונה :נייט ואחייה עולים במדרגות
למרות שרוב הזמן אני ישן מכורבל כמו כדור או על הגב
(העבודה של אבא קצת משעממת אותי) אבל ברגע שאחיה
זז קצת או קם ,אני ישר מתעורר והולך איתו לאן שהוא צריך
– כשהוא איתי ,הוא לא צריך עזרה של אף אחד ובעצם הוא
חופשי להסתובב איך שבא לו.
בשעה  16:00אני אוכל 'נטורל בלאנס' ובערב יוצאים עוד
פעם לעשות פיפי ולשחרר עצמות.

בתמונה :נייט מסתכל על אחייה ,ליד מתקן חתירה

אוגוסט  2020גיליון 58

 33כלבי נחייה
יום בחיים של נייט ,רודי ודילן,
ספורטאים
של
נחייה
כלבי
פראלימפיים -המשך
בגלל הקורונה ,אני עכשיו בארץ ,אבל אני בדרך כלל גם

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

נוסע המון לחו"ל לתחרויות ולמחנות האימונים של אחיה.
אני הכי אוהב את גבירטה – זה המקום שבוא הנבחרת
הישראלית מתאמנת ואני זוכר בעל פה את הדרך מהמלון
לבית סירות ויש לי כבר מקומות קבועים לשירותים .אני גם
זוכר את הדרך לפיצרייה ולגלידה .אני בדרך כל מזהה מי
חדש בצוות ומתיישב לידו ,כי אולי הוא לא ידע שאסור להציע
לי אוכל.
כשאחייה זוכה במדליה ,הוא תמיד לוקח אותי לפודיום

בתמונה :נייט ואחיה מסתובבים במרכז דניאל

בשביל לעלות את המודעות לכלבי נחייה ובגלל זה הוא גם
מעלה אותי לבמה כשהוא מרצה ואז אני גונב לו את ההצגה.
מקווה מאוד שנגיע למשחקים הפראלימפיים בטוקיו ,הבנתי
שאני לא אהיה הכוכב היחיד ושיחד איתי באים גם רודי ודילן.
פעם בשנה יש לי טסט ואני חוזר למרכז כלבי נחייה בבית
עובד ושם בודקים שאני לא רזה מידי ,לא שמן מידי,
שמטפלים בי כמו שצריך ושהכול בסדר.

בתמונה :נייט מחכה לסוף האימון

אני חושב שיש לי עבודה ממש ,ממש חשובה ,כי אני מאפשר
לאחייה להיות עצמאי ולא להיות תלוי באף אחד בשביל
דברים שנראים לאנשים רואים טריוויאליים ,אבל בשביל
אנשים עם לקות ראייה זה עולם ומלואו.
בעצם יש לי את העבודה הכי טובה בעולם.

בתמונה :הצללית של נייט ואחיה
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 34השאלון
נציגינו בחו"ל
אם אי אפשר לטוס לחו"ל ,לפחות הכנו החודש את
השאלון על נציגינו בחו"ל .איציק אזולאי ,נציג
בוועדת חוקה של ענף הבוצ'ה ומורן סמואל ,נציגת
הספורטאים

בוועדת

הקלסיפיקציה

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בוועד

הפראלימפי הבינלאומי.
איך נבחרים לתפקיד?
כל  4שנים ישנה אסיפה כללית שבה נבחרים הנציגים,
לאחר שהגישו מועמדות מראש .נדרש רקע וניסיון
בענף ,מחויבות ופעילות שהיא כמובן וולונטרית
לחלוטין.
הועדה הכוללת נציגים מכל יבשת ,נפגשת וירטואלית
בנושאים
ודנים
בחודש
פעם
לפחות
שעולים ורלוונטיים לה .אני נמצא בוועדת חוקה אז
אנחנו מטפלים בפניות והצעות לשינויי חוקה.

כדי להיבחר לאחת מהועדות של הוועד
הבינלאומי צריך לחכות ל"קול קורא"
שהם שולחים לוועד הפראלימפי פה
בארץ .הועד הפראלימפי המקומי צריך
להמליץ בטופס מיוחד והספורטאי/ת
צריכים לשלוח קורות חיים ולנמק למה
הם רוצים ומתאימים לתפקיד .יש ועדה
שמסננת מועמדים ואז יש ראיון טלפוני.

למה חשובה נציגות ישראלית??
תמיד רציתי לשאוף ולהיות מעורב בקבלת ההחלטות ואחד
הרצונות שלי היה להשמיע את קולן של המדינות
"הקטנות" יותר ,להציג זווית שונה שאולי קל לא לשים לב
אליה .לאורך שנים הועדה "נשלטה" ע"י אנגליה ,פורטוגל
וקנדה שנחשבות מדינות מבוססות בענף .לאחר כ 3-שנים
בתפקיד אני יכול לומר שזה אכן מצליח.

אני חושבת שתמיד יש יתרון להתברג בוועדות
בינלאומיות ,גם ענפיות וגם של הועד העולמי,
כי זה שם את ישראל הקטנה באותה רמה
עם מדינות הרבה יותר גדולות ומשפיעות .זה
גם שומר אותנו "בעניינים" וזה תמיד טוב.

איך השפיעה הקורונה?
למעשה לא מאוד השפיעה ,כי גם כך הפגישות
היו בזום אז השגרה נמשכה.
כמובן שהתכנים מאוד השתנו עקב ביטול כל
התוכניות והטורנירים לשנת  ,2020זה הפך להיות
הנושא המרכזי בדיון ,אבל עקרונית מבחינת
הפעילות עצמה ,נותרה ללא שינוי.

בדרך כלל חברי הועדה נפגשים פנים מול פנים
פעמיים בשנה ליומיים וחצי.
בגלל הקורונה אנחנו נפגשים פעמיים בחודש
בוועידת וידאו .פעם אחת בהרכב של מליאה של
כולם ,ופעם אחת בקבוצות עבודה קטנות לפי
נושאים.

איציק
אזולאי
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מורן
סמואל

סטודנט/ית לפסיכולוגיה?
הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות לספורט נכים
זקוקים לך.
לצורך השתלבות עם צוות המחקר שבודק את השפעת
מגפת הקורונה

ודחיית המשחקים הפראלימפיים על

משתנים פסיכולוגיים שונים.
מתאים לסטודנט/ית במסלול מדעי ההתנהגות לתואר שני

כנושא לעבודת התזה.
היכרות קודמת עם עולם הספורט ההישגי – יתרון.

בהנחיית ד"ר אסנת פליס דואר – ראש תחום מדע וטכנולוגיות
בוועד הפראלימפי הישראלי וד"ר שרגא שדה ,האחראי על מערך
הליווי המנטאלי לספורטאים.
לפרטים נוספים:
אסנת – osnat@isad.org.il 050-7390093

' 36על רגל אחת'
לא נגענו

רכילות פראלימפית
השחיינית ענבל פיזרו ,הרקדנית ויטל זינגר ומטפס
הקירות מתן ברמן השתתפו בקליפ Everywhere
 We Goשל להקת 'דיגיטל מונקס'.
בתמונה :ויטל רוקדת על כיסא גלגלים.

ניצב בדימוס יוסי סדבון ואודי נאור ,ברוכים הבאים
למשפחה הפראלימפית .ברכות על בחירתכם על ידי
אסיפת הוועד הפראלימפי הישראלי כנציגי ציבור
בהנהלת הוועד.
הנהלת הוועד מודה לנציגים הקודמים :מוטי אמברם
ומשה ויינקרץ ומאחלים בהצלחה לנציגי הציבור
החדשים שמצטרפים לנציגי הציבור הנוספים :יוסף
אבי יאיר אנג'ל ואלי לאור.

.....

אמיר הבן של אלהם מחמיד ומיכאל רוזין ,אוהב
לשחק עם כדור הכדורשער.

