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אוגוסט 2021

חברות וחברים יקרים,
הגיע הרגע ,בסוף החודש אחרי  5שנים של צפייה,
יחלו המשחקים הפראלימפיים של טוקיו ,2020

למשלחת הישראלית נוספה ברגע האחרון נינה
גורודיצקי שחקנית הבדמינטון מבית הלוחם חיפה
והמשלחת תמנה  33ספורטאים.
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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
עיני כל העולם נשואות לעבר המשחקים האולימפיים
המתקיימים למרות הכול בטוקיו .כמו כולכם גם אני

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מתרגש לראות את הדגל הישראלי על המדים,
באצטדיונים ובעיקר במעמד חלוקת המדליות.

עונת הפעילות של שנת  2020-2021תיכף מסתיימת ,רכזי

ההצלחה הישראלית עד כה ,נותנת לנו השראה,

הענפים עושים את כל המאמצים לקיים את אליפויות

תקווה ומוטיבציה לקראת המשחקים שלנו שיחלו

ישראל ,למרות הקורונה והתנאים שמשתנים בכל יום.

בסוף החודש ב  .24.8מדליית הארד של אבישג סמברג
בענף הטקוואנדו ,משמחת אותי עד מאוד ,ביחוד

רכזי ענפים ,אני נפעם מהמסירות של כולכם המחויבות

העובדה שהמאמן שהביא אותה למעמד :יחיעם

והנחישות לא לוותר ולהוציא לפועל את אליפויות וגביעי

שרעבי ,הוא גם המאמן של לוחם הטקוואנדו שלנו
אסף יסעור וכולי תקווה לראות גם את אבישג וגם את

המדינה של הענפים שלכם – יישר כח!

אסף עם יחיעם במשחקי פריז .2024

ועוד מילה לסיום ,בימים אלו אנו חווים חיבוק גדול מצד

ברכות לקבוצת ספיבק איל"ן תל אביב על זכייתה

הספונסרים שלנו :שלטי חוצות ענקיים ,סרטונים מושקעים

באליפות המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים ועל

במדיה ואף קופסאות קורנפלקס עם תמונות הספורטאים

השלמת דאבל היסטורי ,כבוד גם למאמן טל רם שזכה
בטריפל :אליפות וגביע בליגת העל ואליפות בליגה
לאומית א'.
שימח אותי מאוד לראות את עשהאל שבו זוכה בתואר
הראשון שלו כמאמן (לאחר אין ספור זכיות כשחקן)
לאחר שהוביל את קבוצתו ספיבק איל"ן פתח תיקווה

שלנו – ספונסרים יקרים ,פועלכם מחמם את הלב וממלא
אותו בגאווה
שלכם אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

לניצחון בגמר הגביע לליגה לאומית א'.
שחקן כדורסל נוסף בכסאות גלגלים שאני רוצה לציין
הוא ליאור דרור ,אחד הכוכבים הגדולים של הכדורסל
בכסאות גלגלים של ישראל שפרש בסיום העונה
ממשחק פעיל – אני מצדיע לך!
בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום ,מעניק את גביע המדינה ברגבי

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
כמה ציוני דרך היסטוריים
ועוד ציון בדרך לטוקיו 2020
האחד
אחרי כשנה וחצי עם הקורונה אולימפיאדת טוקיו 2020
יצאה לדרך ביום שישי  23.7.21ותסתיים ב .8.8.21-אנו
מאחלים

לחברינו

הספורטאים

האולימפיים

המון

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
השני

בהצלחה .ובעוד חודש ב 24.8.21-תפתח האולימפיאדה

ציון הדרך השני גם הוא בעיני מהלך היסטורי בחיי הוועד

הפראלימפית שלנו ותסתיים ב.5.8.21 -

הפראלימפי הישראלי והוא ההכרזה על הענקת "עיטור

אני רוצה לציין נקודה היסטורית חשובה מאוד ,והיא

הוועד הפראלימפי הישראלי" שיוענק לאישים ולמוסדות

העובדה שיו"ר הוועד האולימפי הבינלאומי ד"ר תומס בך

שתרמו תרומה מיוחדת ופורצת דרך לספורט הפראלימפי

(מגרמניה) עם יו"ר הוועדה המארגנת ,ועם ממשלת יפן
החליטו להזכיר ולהכריז על דקת דומיה לזכר נרצחי י"א

הספורטאים שלנו מאולימפיאדת מינכן ( .1972אמנם
באיזכור כללו את קורבנות הקורונה ביפן) .בכל מקרה זהו
צעד חסר תקדים .אני מודה שזה גרם לי להתרגשות
גדולה .כמובן שעמדתי בבית מתרגש בדקת הדומייה .לפי
דעתי על הוועד האולימפי הישראלי להזמין את ד"ר בך
לישראל לכנס הפוסט אולימפי בישראל ,וביחד עם שר
הספורט להעניק לו עיטור הוקרה מיוחד על צעד נועז

בישראל .בהנהלת הוועד הפראלימפי הוחלט לאמץ את
הרעיון החשוב והמיוחד הזה ולהעניק את העיטור בכל
שנתיים ,פעם בשנה של אולימפיאדת הקיץ ,וכידוע השנה
העיטור הוענק בערב אולימפיאדת טוקיו ,ובפעם השנייה
הוועד יעניק בשנה של אולימפיאדת החורף שתתקיים
בבייג'ין שבסין בחודש מרץ בשנת . 2022
על העיטור ועל ועדת העיטור כתבנו בפראתונים הקודמים.

אבל אני שמח לספר לכם על הטכס שנערך במלון תל-אביב
של רשת מלונות דן ,נותני החסות שלנו .הטכס התקיים
ברוב עם והדר .בטכס השתתפו מכובדים רבים אישי ציבור,

וצודק שהוא עשה.

שרי ספורט ,חברי כנסת

כאן המקום לציין באופן מיוחד את מאבקן חסר הפשרות

וחברי כנסת לשעבר,

של אילנה רומנו (אלמנתו של יוסף רומנו ז"ל) ואנקה

מנכ"לים של משרדי ממשלה,

שפיצר (אלמנתו של אנדריי שפיצר ז"ל) ,שנלחמו

של גופים כלכליים וציבוריים.

כספורטאיות אולימפיות בנחישות ודרשו את הרגע הזה

אנשי התקשורת והמדיה לסוגיה.

של איזכור הרצח במשך  49שנים ,איזכור הפשע שנעשה

המקום היה קטן להכיל

במשחקים האולימפיים לכן היה חשוב בטכס הפתיחה

את רוב העם שבאו לכבד

להזכיר זאת.
בהיותי ראש מינהל הספורט סייעתי לאילנה רומנו ולאנקי

את הספורטאים ואת

מקבל העיטורים.

שפיצר לקיים ישיבה עם שרי הספורט ,והציגו את
הדרישה לדקת דומיה בפתיחת המשחקים האולימפיים.
בכל שנתיים לערך התחלפו השרים ,ואני הייתי שם כדי
לסייע ולהפגיש אותן עם השרים החדשים(במשך  12שנים

עבדתי עם  10שרים) .השרים לזכותם ייאמר שבמפגשים
בינלאומיים עם שרים מחו"ל העלו את הדרישה הזאת.
והנה אחרי  49שנים סוף סוף זה קרה .בזכותן הגדולה של
אילנה ואנקי .בעיני

זהו מהלך היסטורי אדיר.

בתמונה :עיטור הוועד
הפראלימפי
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 05דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
השלישי
ציון דרך השלישי אף הוא היסטורי ,והוא ההודעה שלנו
להשתתף במשחקי החורף הפראלימפיים שיתקיימו
בשנת  2022בבייג'ין שבסין .נרשמנו לאולימפיאדת החורף
ואנחנו המדינה ה 50-שתשתתף באולימפיאדת בייג'ין.
סיפרנו לכם על כך בגיליונות הקודמים .היום אני שמח

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

לומר לכם שיש לנו שתי ספורטאיות מועמדות להשתתף
באולימפיאדת החורף .והן שיינא וואספי וציפי בלומברג.

החמישי

לאחר מחנה אימונים של מספר חודשים בארה"ב קיימנו

ציון הדרך החמישי הוא איננו היסטורי ,הוא עובדתי ,זה כאן

ישבה לקבלת דוחות ועידכונים ולהיערך עם תוכניות
ותקציב לקראת האולימפיאדה בבייג'ין  .2022בישיבה
השתתפו שמעון ,אייל וענבל מעמותת "ארז" השותפים
הבכירים שלנו ,עם הצוות המקצועי והצוות המינהלי שלנו

והיום.

הספורטאים

שלנו

עם

הצוותים

המקצועיים

והמינהליים ,נמצאים בימים אלה בישורת האחרונה לטוקיו.
נותר עוד כשלושה שבועות זו תקופה לא קלה וחייבים

שמלווה את הספורטאיות .הספורטאיות דיווח שמחנות

לשמור את המתח החיובי עד למשחקים .חייבים להיזהר

האימונים היו מוצלחים ,הן מרגישות מצוין ובימים אלה

ולהישמר מתקלות ומחשיפה מכל סוג לקורונה שלצערי

בארץ הן מתאמנות ומקבלות את המעטפת מהיחידה

היא כאן וכנראה עוד תהיה כאן.

לספורט הישגי על ידי יעל לנדר שמטפלת ודואגת לכל
הצרכים שלהן .ונערכות למחנה אימונים שמתוכנן בצ'ילה.
אני מאחל להן הצלחה.

בגלל הקורונה ותנאי הוועדה המארגנת ביפן לא נקיים את
הטכס המסורתי שלנו בנתב"ג עם ברכת הדרך למשלחת.
בגלל הנסיבות המשלחת תצא לטוקיו בארבע קבוצות וכל

הרביעי

קבוצה בסמוך ללוחות הזמנים שעליה להיכנס למעגל

ציון הדרך הרביעי אף הוא היסטורי ומרגש מאוד .ברגעים

התחרויות .כל ספורטאי שמסיים את חלקו באולימפיאדה

אלו של כתיבת הטור התבשרנו על זכיה במדליית זהב
למתעמל המדהים ארטיום גולדופיאט .התרגשתי מאוד
כשראיתי את הדגל מתנוסס ושמעתי ברקע את התקווה.
עוד יותר התפעלתי מהאיפוק יוצא הדופן של הספורטאי

עליו לעזוב את הכפר האולימפי תוך  48שעות .לוח זמני
הטיסות מורכב מאוד מכל אולימפיאדה אחרת שהכרנו.
הדס חפץ היקרה שלנו עמלה לילות כימים כדי לאפשר

האולימפי הזה ,שעדיין אינו מעכל שברגע אחד הוא על גג

למשלחת שלנו לטוס לשלום ולחזור בשלום .בדיווח

העולם .מדליית זה אולימפית באחד מענפי הליבה של

שקבלתי מהדס השבוע סיפרה לי שהכול מאורגן ומוכן.

האולימפיאדה .זה בעיני ההישג הכי גדול לישראל בענף

והוסיפה "אני מקווה שלא יהיו הנחיות וחוקים חדשים

ההתעמלות מאז ומעולם .בעוד ששמענו שאגות של
מנצחי הג'ודו ,האתלטיקה והאחרים כאן ראיתי שתיקה

רועמת .האיפוק ,הצניעות והשקט שלו ברגע היסטורי
ענק כזה שידרו עצמה ושליטה עצמית שמעידים על אופי

ממשרד הבריאות שלנו ,או מממשלת יפן ומהוועדה
המארגנת .אכן נקווה שלא יהיו הנחיות חדשות.
בשמי ובשם ההנהלה אני מברך מכל הלב את המשלחת

ואישיות חזקים .בפעם הראשונה הנושא המנטאלי

שלנו כולה ,ואת כל אחת ואחד מהספורטאים ומאנשי הצוות

והנפשי מדובר בקול ברור לנוכח כל העולם .בזכותה של

בברכת הצלחה .בתקווה לשמוע את התקווה ולראות את

המתעמלת האגדית מנבחרת ארה"ב סימון ביילס .לדעתי
הנושא הנפשי יהיה תחום מרכזי להתייחסות ולטיפול
לקראת המשחקים בעתיד.

דגל ישראל מתבדר באווירה האולימפית בטוקיו.
עלו והצליחו.
ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי
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 06בדרך לטוקיו
ראיון עם יחיעם שרעבי מאמן הטאקוונדו
של אבישג סמברג זוכת מדליית הארד
יחיעם שרעבי היה במרחק של כמה דקות מלטוס
פעמיים לטוקיו הקיץ .אסף יסעור לוחם הטאקוונדו,
הפסיד

בקרב

על

הכרטיס

האחרון

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

למשחקים

 -כמאמן איך זה לאמן באירוע הספורט הכי גדול בעולם?

הפראלימפיים ויחיעם טס רק פעם אחת למשחקים

 -אני מתייחס לאולימפיאדה כמו תחרות רגילה ,כל הזמן

האולימפיים עם אבישג סמברג אותה הוא מאמן אישית

לדמות את זה לתחרות רגילה ,להקטין את גודל התחרות

מגיל  .8משם חזרו כבר ביום הראשון של האולימפיאדה

לשדר שזאת עוד תחרות ואין לזה משמעות אם נפסיד או

עם מדליית ארד ,שאלנו אותו מספר שאלות על החוויה

ננצח .עד שמגיעים לשלבים המכריעים .בקרב על הארד

וביקשנו עצות למאמנים ולספורטאים שלנו.

שהיא איבדה את המומנטום ועמדנו להפסיד ,צעקתי לה
"אם לא תתני את הכול תצטערי כל החיים שלך" .צריך

 באיזה שלב הבנתם שיש סיכוי למדליה? -אבישג היא אלופת אירופה ,האמנו מהתחלה שאנחנו

למצוא את האיזון בשביל לא להלחיץ.
 -כשזוכים מה התחושות?

לוקחים מדליה ,אמנם בהתחלה חשבנו שהיא תגיע

 -יש הרבה תחושות ,בעיקר הקלה ,אבישג הקריבה כל כך

לגמר ,אבל שינוי של ההגרלה ברגע האחרון ,הקדים

הרבה בשביל להגיע לרגע הזה וההקלה היא על כך

את הקרב שהיה צפוי לה בגמר לקרב בסיבוב השני,

שגרמתי לה להקריב כל כך הרבה וזה השתלם היא

וצפינו שהקרב הזה יקבע אם תזכה בזהב במקרה

הגיעה לתוצאה.

ותנצח או שתזכה בארד במקרה ותפסיד

 מחשבות לפאריז ?2024 -הפעם לא הייתי צריך לעשות את כל הדרך חזרה לטוקיו,

 -איזה ספורטאית היא אבישג?

אבל בפאריז זה יקרה ,נתחיל עם אבישג במשחקים

 -יש לה את כל היתרונות שצריך לטאקוונדו :גם

האולימפיים ,נחזור לארץ ונטוס עם אסף למשחקים

מהירה ,גם רואה את הקרב טוב מבחינה טקטית ,גם

הפראלימפיים ובשני המקרים אני מאמין שנחזור עם

חזקה פיזית וכולם ראו כמה היא חזקה מנטלית

מדליות בצבע שונה
 -ומילה לסיום למאמנים והספורטאים הפראלימפיים

 איך היה להתנהל בסיטואציה הזאת של הקורונה? פחות נורא ממה שחשבנו ,היתה אווירה דומה לריו ,2016עם כמה שינויים ,לדוגמא בחדר אוכל צריך

לקראת המשחקים שלהם?
 תהנו ,זה הכי חשוב לפני התחרות ,בתחרות אחריהתחרות

לשים כפפות ,וכמובן המסכות ,ההקפדה לא בצורה
מוחלטת כמו שציפיתי ,הקושי הגדול היה בנחיתה עד
שמסיימים את כול הבדיקות והאישורים – לוקח
הרבה זמן עד שמגיעים לכפר .מקווה שזה ישתפר

למשחקים הפראלימפיים .צריך לזכור שזאת מחלה
שיש בכל העולם וכולם כבר מנוסים בנושא של
המסכות ,זה לא שפתאום הגענו למשהו חדש

בתמונה :המאמן יחיעם שרעבי והמדליסטית אבישג
סמברג .צילום :עמית שיסל
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 07בדרך לטוקיו 2021
נושאי הדגל
לפני כל אולימפיאדה ,נבחר הספורטאי או הספורטאית
שישאו בגאון את דגל ישראל במצעד המשלחות.
במשחקי ריו  2016היה זה הטניסאי שרגא ווינברג
ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן .השנה החליטו

המארגנים שכל מדינה תיוצג בנשיאת הדגל באמצעות
ספורטאית וספורטאי.
הנהלת הוועד הפראלימפי הישראלי בחרה בחותרת
מורן סמואל מבית הלוחם תל אביב ובספורטאי

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
למורן ,יהיו אלו המשחקים השלישיים ,לאחר שבמשחקי

לונדון  2012הגיעה למקום החמישי ובמשחקי ריו 2016
זכתה במדליית הארד.
לנדב יהיו אלו המשחקים השניים לאחר שבמשחקי ריו
הגיע למקום התשיעי.

הבוצ'ה נדב לוי מספיבק איל"ן רמת גן.
את ההודעה בישרו להם בשיחת זום אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים,ד"ר שוקי
דקל יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי והמנכ"ל ניסים

סספורטס.
מורן סמואל אמרה במעמד" :כמי שנושאת את הדגל על
מדי נבחרת ישראל מגיל  15עוד לפני הספורט
הפראלימפי ,אין מתרגשת ממני ,תמיד כשאני עולה
לכל מגרש תחרותי לא משנה איפה בארץ או בעולם אז

בתמונה :מורן סמואל בטקס הענקת המדליות בענף
החתירה ריו 2016

לפני שאני מייצגת את עצמי ,את המשפחה שלי ,אני
עושה את זה כי אני אוהבת את המדינה שלנו וזאת
הדרך בשבילי להיות שגרירה .אז כבוד גדול ,תודה רבה

על הכבוד".
נדב לוי שלא הצליח להסתיר את הפתעתו (נאמר לו
שרוצים לראיין אותו בזום) אמר" קודם כל זה דבר
חלומי ,תודה על הבחירה האמת שבחלומות הכי ורודים
שלי לא חלמתי שאני אשא את הדגל במצעד פתיחה,
לא יודע כמה ספורטאים אפשר לספור שעשו את זה
וזכו לכבוד הגדול הזה ,תודה לכם על הבחירה".
בתמונה :נדב לוי בטקס הנפת הדגל בריו 2016
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 08בדרך לטוקיו 2020
ראיון עם יו"ר ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים – אלי בירנבאום
קצת לפני שנכנסה הקורונה לחיינו בספטמבר ,2019
נכנס אלי בירנבאום לתפקיד יו"ר ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים ,לאלי היו תוכניות גדולות ורצון עז לתרום

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מניסיונו .כחצי שנה לאחר כניסתו ,החל במרץ הסגר

 -בתור מי שחווה מאבקים שונים ,נגד אויבים

הראשון והקורנה השתלטה על סדר היום ואלי נרתם

חיצוניים כאיש ים ולוחם ,מול הרגולציה כששברת

לנווט את 'ספינת' ההתאחדות דרך 'הטיפונים והסערות'

את מונופול התחבורה ,וגם מול הסרטן מולו

שיצרה הקורנה .חודש לפני 'שספינת ההתאחדות' עוגנת

התמודדת ועדיין מתמודד ,מה אתה יכול להמליץ

בבטחה במשחקים הפראלימפיים בטוקיו  ,2020שאלנו

לספורטאים שיוצאים לאולימפיאדה מניסיון החיים

אותו מספר שאלות.

שלך על התמודדות עם רגעים מלחיצים וקשים?

 אחרי כשנתיים בתפקיד ,מהם שלושת האירועיםשמבחינתך הם גולת הכותרת של הפעילות שלך?
 היו הרבה פעילויות ,טורניר הכדורשער הבינלאומישערכנו בניר העמק היה מיוחד ,בשיא הקורונה הבאנו
לארץ את נבחרות הכדורשער של בריטניה ויון לטורניר
בינלאומי שתיקתק בצורה יוצאת דופן ועמד בכל נהלי
הקורונה המחמירים ואפשר לנבחרת הבנים להתאמן
כראוי לקראת אליפות אירופה .בזמן הקורנה יצא לנו
להפיק  2אירועים של גמר גביע המדינה בכדורסל

 אני מציע לכולם ,אדם צריך להאמין בדרך שלו ,הדרךלא תמיד חלקה אבל אם יש אמונה ונחישות מגיעים.
כמו הפתגם" :כשהגלים מתגברים ,מתגלים האמיצים"
ואני חושב שכל ספורטאי שהגיע לאולימפיאדה ,אין
מצב שהוא לא עבר מכשולים מפה ועד הודעה חדשה,
המכשולים האלו הכינו אותו ,הוא הגיע לשיא וצריך

להיות ממוקד ,קשוב לגוף שלו ולנשמה .אין לי שום
ספק שבגלי האולימפיאדה יתגלו הספורטאים שלנו
במלא נחישותם ,אמונתם ותפארתם

בכסאות גלגלים ,בשניהם התארחנו בבית הלוחם תל
אביב שנרתמו בצורה יוצאת דופן להצלחת הגמרים,
שר התרבות והספורט חילי טרופר ,ואנשים נוספים
כיבדו אותנו והגיעו ל 2הגמרים מה שהוסיף ליוקרת
האירועים.

אירוע נוסף ויוצא דופן בו התמודדנו עם

ביטול טיסות פתאומי בשל מבצע 'שומר החומות'
והקורנה ,גרם לכך שהשתתפות נבחרת השחייה
באליפות אירופה כמעט ובוטלה ,אך ברגע האחרון
בתמיכתו של השר חילי טרופר ,ארגנו מטוס פרטי
שלקח את השחיינים לאליפות והם מצדם חזרו עמוסי
מדליות ושיאי עולם ביחד הוכחנו שאם מאמינים אפילו
'שמיים סגורים'

אינם הגבול.
בתמונה :אלי בירנבאום ונבחרת הנשים בכדורשער
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 09בדרך לטוקיו 2020
ראיון עם יו"ר ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים – אלי בירנבאום  -המשך
 -למה אתה הכי מחכה במשחקים הפראלימפיים?

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

 אני מחכה לדבר אחד שכולם יחזרו בשלום ,אני אמנםלא נוסע כי אסרו עלי ,מאוד קשה לי עם זה ,אני אעודד
מהארץ ,ההישגים זה הלפתן ,קודם כל שיסעו בשלום
ויחזרו בשלום .ועוד דבר שאני מחכה לו ,זה למשחקים
של  ,2028לשמוע את אחד הספורטאים שם ,שאומר
שהוא ראה את המשחקים של טוקיו  2020וזה נתן לו
את ההשראה להתאמץ להגיע למשחקים ואז אני אדע
שמה שאנחנו עושים כאן הוא לא משהו חד פעמי ,אלא

משהו שצופה אל העתיד ומשפר אותו.

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום מברך את משתתפי גיבושון הZOOM

 איזה מסר יש לך לילדים עם מוגבלות שיושביםהיום בבית?
 אני עם  3סרטנים ומחלה פעילה שתלווה אותי כל חייהחלטתי לחיות ,כל ילד עם מוגבלות צריך להבין דבר
אחד ,איך לך שום מגבלה ,ברגע שתחליט את זה תוכל
להגיע לשיא השיאים
 -בתור חבר במועצה הלאומית לספורט שמייעצת

לשר הספורט ,מה חשוב לך לקדם?
 -חשוב לי לקדם את היחס לספורט של אנשים עם

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום לוחץ את ידו של השחיין בשאר חלבי

מוגבלויות ,שיהיה שווה ליחס לאנשים שעושים ספורט
ללא מוגבלות ולשמחתי השר הנוכחי ,גם מאמין בכך
בכל ליבו .אני לא מחפש שום פריבילגיה ,רק להשוות
תנאים ,מתקנים ,נגישות ,התייחסות ,זה היעד שלי ,זה
נמל הבית אליו אני רוצה להגיע.

בתמונה :אלי בירנבאום ויעקב ביננסון ,מחליפים את
לחיצת היד בנגיעת מרפק
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 10אירועים מיוחדים
ליאור דרור פורש
לאחר  32שנות משחק ,הודיע אחד משחקני הכדורסל
המובילים בכסאות גלגלים בארץ על פרישה – ליאור
דרור פורש ממשחק פעיל ויתמקד באימון.
משחקו האחרון ששוחק בבית הלוחם תל אביב נפתח

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

במעגל של השחקנים ,מחיאות כפיים ממושכות וברכות
של מאמן נבחרת ישראל ובית הלוחם תל אביב אריאל
אוטולנגי" :בשבוע שעבר ליאור דרור הודיע שהוא פורש
ממשחק פעיל אחרי  32שנות משחק שכוללות הרבה
משחקי ליגה כאן בארץ ובנבחרת ישראל הרבה שנים
וכמה שנים יפות בחו"ל בגרמניה ובאיטליה .אני את
ליאור מכיר מגיל  17מהיום הראשון שהוא עלה למגרש.
עברנו ביחד הרבה שנים הרבה תחנות שיחקנו יחד
בנבחרת וגם אימנתי אותו .אני חושב שזה רגע מרגש ,כל
פרישה של שחקן בסדר גודל כזה זה דבר מרגש ,גם את
השחקן וגם את המערכת וכל השחקנים ,הלוואי והיו לנו
הרבה שחקנים גם ברמה המקצועית של ליאור וגם
במחויבות ומסירות ובעבודה .ליאור הוא מודל לחיקוי לכל
השחקנים הצעירים והמבוגרים ,ואם תחליט לעשות
קאמבק אתה מוזמן לבית הלוחם"

ברכות לליאור מיריביו הגדולים בשנים האחרונות
אלון דור און:
ליאור דרור ,כשאני עליתי על הפרקט בפעם הראשונה,
היה מהשחקנים הבכירים בארץ ושיחק בקסם חדרה,
קבוצת נעוריי .עליו הצביעו כשאמרו " -הוא השחקן
בניקוד שלך .תסתכל עליו" .אז הסתכלתי ולמדתי.
ושיחקנו

יחד

בנבחרת

ישראל.

והיינו

במשחקים

הפראלימפיים בבייג'ינג  6( 2008בעולם) .והיינו יריבים
מושבעים שנים רבות .והיה עונג לחלוק איתו את
הפרקט .פרישה נעימה!
דותן מישר:
ליאור דרור ,אני מבוגר ממך ב  5שנים ,אבל בכדורסל

אבי לרמן מנכ"ל ארגון נכי צה"ל ששיחק עם ליאור

אתה וותיק ממני ב  .13כשהתחלתי לשחק ,רציתי כמו

והתמודד מול לא מעט שנים ,כיבד את האירוע והגיע

כולם ,בארץ ובעולם לשחק כמוך .תמיד היית מודל

לחלוק לליאור כבוד.

למקצוענות ,יעילות ,ווינריות בנשמה  -אפילו באימון
פחות

חשוב.

כיריב,

בליגה,

כל

המשחקים

היו

אגרסיביים וחזקים ונשארו "רק על המגרש" .תחרותיות,
מחויבות ופרגון הדדי אפשרו לנו להביא להישג שיא,
מקום  6במשחקים הפראלימפים בבייג'ין .סיימנו עם
החמצה גדולה כשפספסנו פעמיים מדליה באליפות
אירופה .מאחל לך ולכל הענף שהדור החדש שהבאת
וגידלת יביאו הישגים כאלו ויתקנו עם מדליה באירופה.
בתמונה :אריאל ואבי מברכים את ליאור

היית כוכב ברמה עולמית והשראה לכולנו בדרכך
לפסגה.
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 11חסויות
תלמה תומכת בספורטאים
הפראלימפיים במשחקי טוקיו 2020
במסגרת המהלך ,תמונותיהם וסיפוריהם של שלושה
ספורטאים פראלימפיים שלהם העניקה תלמה חסות,
מופיעים על אריזות "קורנפלקס של אלופים" במהדורה
חגיגית.

תלמה מנותני החסות לספורט הפראלימפי
כשהייתי בת חמש נסענו לבקר את סבי וסבתי ,והתנגש בנו
רכב .ישבתי מאחור ועפתי קדימה .בעקבות התאונה נפגע

החזון והייעוד של תלמה ,כמותג המשפיע על החברה

עמוד השדרה שלי ,ונותרתי מרותקת לכיסא גלגלים .עם

באופן חיובי ,הם לקדם אורח חיים פעיל בקרב כל

עזרה ממאמנים ומחברים ,הפכתי מנערה חסרת ביטחון –

המשפחות בישראל.

לשחיינית מקצועית בתחרויות בין-לאומיות".

תלמה שואפת להביא למיצוי היכולות של כל אחד וכל
אחת ,כדי להגשים חלומות ,כדי להגיע להישגים וכדי
להיות אלופות ואלופים בכל תחום שאליו נשאף.
לשם כך חברו תלמה והוועד הפראלימפי בישראל
למהלך משותף לתמיכה בספורטאים הפראלימפיים
ולליווי שלהם לקראת המשחקים בטוקיו .2021
נבחרו שלושה ספורטאים המגיעים מענפי ספורט שונים
אך מייצגים כולם מודל של מצוינות בתחומם.
ורוניקה

גירנקו,

שחיינית

בנבחרת

השחייה

הפראלימפית של ישראל:
"אני גאה ומתרגשת לחבור למותג תלמה כדי לקדם את
הספורט הפראלימפי בישראל ,כדי לדבר על ערכים כמו
נחישות ,התמדה ומימוש עצמי וכדי ליצור שיח של גיוון
והכללה .אני שמחה להופיע על אריזת "קורנפלקס של
אלופים" של תלמה".
"

בתמונה :קופסת הקורנפלקס של ורוניקה
צילוםroco runs :
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 12חסויות
אחיה קליין ,חותר בסירת רביעייה בנבחרת החתירה
הפראלימפית של ישראל:
"אני שמח שמותג ישראלי כמו תלמה מקדם ערכים
חשובים כל כך של גיוון והכללה .כאחד שרוצה לתמוך
בספורטאים ולקדם אורח חיים פעיל וחתירה למצוינות –

תלמה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

אני גאה ומתרגש לחבור למותג תלמה ,ואני מזמין את
כולם לצפות במשחקים הקרובים בטוקיו".
"נפצעתי במהלך פעילות מבצעית ואיבדתי את כושר
הראייה.

ורוניקה ,רוני ואחיה מבטאים הלכה למעשה את ערכי
המימוש העצמי והשאיפה להישגים ,והחיבור בינם לבין
תלמה הוא טבעי ונכון .אנו מזמינים את הקהל הרחב
להתרשם מהסיפורים האישיים ומעוררי ההשראה שלהם.

עם כל הקושי והמורכבות ,החלטתי להכיל את הפציעה
ולצאת לדרך חדשה.

כשהתחלתי לחפש הזדמנויות חדשות ,גיליתי את
הספורט הפראלימפי".
רוני אוחיון ,שחקנית כדור שער בנבחרת הנשים
הפראלימפית של ישראל:

אני מאחלת בהצלחה רבה לכלל הספורטאים במשחקי
טוקיו  ,2020אתם אלופים אמיתיים!"
ניסים סספורטס ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי" :אנחנו מודים

מאוד לתלמה על הבחירה בספורטאים שלנו ,שהם דוגמא
לנחישות ומצויינות ואם מדובר בקורנפלקס של אלופים –
הרי אין מתאימים מהם".

"אני גאה לקחת חלק בפרויקט המרגש עם מותג תלמה,
להופיע על אריזת דגני הבוקר של תלמה" ,קורנפלקס של
אלופים" ,ולהגיע לכל בית בישראל.
אני בטוחה שהפרויקט יעורר השראה בכולם ויעודד אותם
להגשים את עצמם".
"נולדתי עם לקות ראייה קשה .למרות זאת ,תמיד אהבתי
ספורט ואהבתי אתגרים .כבר בתור ילדה הייתי הולכת
למשחקים במרכז לעיוור והתאהבתי בכדור שער .היום
אני גאה להיות הסנטרית של נבחרת ישראל".
כחלק מהמהלך ,אריזת 'קורנפלקס של אלופים' של
תלמה תושק החודש באריזה חגיגית ,ועליה סיפורם של
שלושת הספורטאים הפראלימפיים .במקביל תקדם
תלמה בתקשורת ובכינוסיה הדיגיטליים את הסיפורים
האישיים ואת המסע למשחקים הפראלימפיים של
שלושת הספורטאים.
נגה בנר סוארי ,מנהלת השיווק של דגני תלמה" :תלמה
גאה לתמוך בספורט הפראלימפי בישראל ,מתוך
מחויבות לעידוד אורח חיים פעיל ומיצוי היכולות הטמונות
בכל אחת ובכל אחד

מאיתנו.
בתמונה :אחיה ,רוני וורוניקה ביום הצילומים
צילוםroco runs :
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 13אליפויות אירפה
רגבי בכיסאות גלגלים דרג
ב'
נבחרת ישראל ברוגבי בכיסאות גלגלים השתתפה
באליפות אירופה דרג  Bשהתקיימה בפולין וסיימה
במקום החמישי מתוך 6

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

נבחרות ועם הרבה

אופטימיות .דודי וינרב מנהל הנבחרת אמר בסיום:
"לנבחרת צורפו  4שחקנים חדשים (שסווגו לראשונה
במסגרת האליפות) ,ובשילוב עם שחקנים ותיקים,
הציגו משחקים ברמה גבוהה תוך כדי מלחמה ללא
פשרות .ניצחו את נבחרת פינלנד וסיימו את יתר
המשחקים בתוצאות צמודות כולל מול נבחרת שוויץ
שסיימה את האליפות במקום הראשון.
כאשר לוקחים בחשבון גם את הניסיון הקצר של
הנבחרת בהרכב החדש ואת שלושת כוכבי הנבחרת
שלא יכלו להשתתף מטעמי בריאות  -ניתן בהחלט

לומר שיש בכוח הנבחרת שלנו להיות בפסגת דרג B
ואף יותר מזה".
בסיום האליפות הוענק למוטי צדקיהו תואר השחקן
היעיל באליפות.
הנבחרת מורכבת משחקני ספיבק איל"ן רמת גן
והצוות המקצועי שליווה אותה :אלי האובן  -מאמן,

בתמונה :מוטי צידקיהו עם תעודת ה MVP

שלומי ספיבק  -עוזר מאמן ,אשר בוזגלו  -אחראי
טכני ,מילנה מלדזיוזקין  -מעסה ,אורי בן ישי  -חובש
ומלווה ,דודי ויינריב  -מנהל הקבוצה.

בתמונה :נבחרת

הרגבי בכיסאות גלגלים
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 14בינלאומי
טניס
מעיין זקרי ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן אשר מתאמנת
אצל עופרי לנקרי ,השיגה בתחילת חודש יולי את הישג
השיא ד כה שלה בטניס בכסאות גלגלים כאשר זכתה
במקום השני בטורניר  CZECH OPENבדרגת  ITF3כמו כן
זכתה במקום השני בזוגות יחד עם שותפה מרוסיה.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
סייף

אדם ברדיצ'בסקי ,הגיע לחצי הגמר בטורניר היחידים,

ברכות לקונסטנטין קבליו ממועדון סייף חריש שזכה ב

ולמקום השני יחד עם שותף אמריקאי בזוגות .סרגי ליזוב

 2מדליות ארד ,אחת ברומח ואחת בדקר בסבב הגביע

העפיל לרבע הגמר והציג טניס משובח .גם סרגי ואדם

העולמי שנערך בפולין.

ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן ומתאמנים אצל עופרי

לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים סיימה במקום

לנקרי.

החמישי בתחרות הדקר.

אדם גם הציג טניס משובח באליפות שוויץ הפתוחה ,אך

את השניים מאמנים ויקטור גלז ודימה פודולסקי.

לאחר משחק צמוד צמוד עם הספרדי מרטין פונטן
המדורג  13בעולם הפסיד בשלב רבע הגמר.
גיא ששון אף הוא מספיבק איל"ן רמת גן ומתאמן אצל

עפרי לנקרי זכה באליפות הזוגות באליפות בלגיה
הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים טורניר בדרגת .ITF3
וביחידים העפיל לחצי הגמר.

בתמונה :גיא ובן הזוג ותואר אלופי בלגיה בזוגות

בתמונה ,נבחרת הסייף עם הדגל והמדליה
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 15בינלאומי
אליפות הגלישה של אנגליה
החודש התקיימה אליפות הגלישה לאנשים עם מוגבלויות
של אנגליה בבריכת הגלים של בריסטול.
עדי קלנג זכה באליפות בקטגוריית עמידה ובקטגוריה

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הפתוחה .בקטגוריית הגלישה בעמידה הגיע למקום השני
ישראלי נוסף ,נחמן יריב בלולו .כרגע ענף הגלישה איננו
ענף שמשתתף במשחקים הפראלימפיים אך אולי ייכנס
למשחקי לוס אנג'לס .2028

עדי קלנג סיכם את החוויה בעמוד הפייסבוק שלו:
"וואו אין מילה אחרת פשוט לא מאמין.
אחרי כשנה וחצי ללא תחרויות בינלאומיות בגלל
הקורונה ,וכמעט בן 54
מקום ראשון קטגוריית Standing,
מקום ראשון קטגוריית Open
באליפות אנגליה הפתוחה בגלישת גלים לאנשים עם

מוגבלות שהתקיימה אתמול בברכת הגלים של בריסטול

בתמונהה :עדי במעמד הפודיום

The Wave .
חוויה מטורפת שמאפשרת לגולשים להראות את
היכולות האמיתיות שלהם בתנאים זהים.
תודה לכל המשפחה ,החברים מתנדבי וחניכי גל-גלים
בית ספר לגלישה נגישה שעודדו ,שיתפו ,והכי חשוב
ששלחו אנרגיות טובות וחיוביות שאצליח לזכות בתחרות
ולייצג את ישראל

ואשדוד בתחרות"...
בתמונה :נחמן יריב בלולו – צלמת קרולין סיגר
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 16אליפויות ישראל
אליפות ישראל בטניס שולחן
זוגות
אליפות ישראל לזוגות בטניס שולחן נערכה השנה בבית
הלוחם ירושלים בהשתתפות ספורטאים מכל הארץ.
הזוכים:
 -מסווגים | יגאל לגזיאל  +בועז ארד

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
גביע רגבי בכסאות גלגלים
קבוצת ספיבק איל״ן רמת גן זכתה בגביע המדינה ברגבי
בכיסאות גלגלים אותו הניף הקפטן עדי גואטה .קבוצתו של

 -לא מסווגים רמה א' | דוד מרציאנו  +שמעון דניאל

המאמן שלומי ספיבק גברה על איל״ן הרצליה אותה מאמן

 -לא מסווגים רמה ב' | אברהם עמידן  +אריה בוארון

אלי האובן  .43-46לאחר  35דקות צמודות בהן היתרון עבר
מצד לצד הצליחו הרמת גנים לברוח ולנצח .לשחקן המצטיין

אליפות ישראל בבוצ'ה לזוגות
וקבוצות

נבחר מוטי צדקיהו לו העניק את גביע ה

 MVPאלי

בירנבאום יו״ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.

לאחר גמרים צמודים ומרתקים הוכרזו אלופי ישראל

בבוצ'ה לזוגות וקבוצות:
באליפות הקבוצות זכתה קבוצת ספיבק איל״ן רמת גן בה
שיחקו :אורית קלנר ,דדי וייך ,נינה לוי וסיגלית חליף.
באליפות הזוגות זכו :באסם אבו אלהיג׳א ורפי מנצור
ממועדון איל״ן חיפה.
בתמונהה :שלומי ספיבק ועדי גואטה עם הגביע

בתמונה :שחקני איל"ן רמת גן
והגביעים
בתמונהה :מוטי צדקיהו ושיר תרזה במאבק על
הכדור

אוגוסט  2021גיליון 70

 17כדורסל בכסאות גלגלים
אליפות המדינה
לאחר שזכתה בביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים,
השלימה קבוצת ספיבק איל"ן תל אביב את הדאבל וזכתה

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

גם באליפות.
המאמן טל רם סיכם את העונה בעמוד הפייסבוק שלו וזה

חכים קשוע ,לא משנה כמה זמן מחכה ,תמיד שנכנס

הסיכום הכי טוב לעונה הנהדרת שקבוצתו עשתה:

למגרש ,זה ב  100%מוטיבציה ורצון ומשקיע את כל כולו

"זמן לסכם,
עונה משוגעת הגיעה לסיומה.
בתחילת העונה לא הרבה נתנו לנו סיכוי לזכות ,בטח
שלא בדאבל היסטורי!
אבל מדובר בקבוצת לוחמים של ספיבק ת״א ,שמשחקים
בר״ג  ,שלא מוותרים לרגע ,שנלחמו להישאר ביחד כל

העונה והאמינו בעצמם יותר מכולם!
אז נתחיל:
שי ברביבי ,מי שמסרב להגדרה של עוזר המאמן ,אבל
היה כך בפועל ,על המגרש ומחוצה לו ,הנהיג את
הקבוצה לכל התארים (ובהצלחה בדרכך החדשה בשנה
הבאה).
עידו מימון ,הקפטן הענק ,עם הלב הגדול ,שתמיד יודע
לומר את הדברים הנכונים ,ואיזה עונה אדירה הוא נתן!
ראדי דגמין ,כמה כישרון ,כמה חוכמת משחק ,תענוג

על המגרש.
מוסעב ג׳יוסי ,לב ונשמה ,תמיד מעודד ,ותמיד עוזר
לקבוצה כשצריך.

ליאור דרור (שאמנם אימן ושיחק בר״ג) ,שכבר נאמר עליו
הכל ,אימן את הקבוצה באימונים המשותפים ובמסגרת
העתודה ,נתן לי את הזכות לאמן את הקבוצה המדהימה
הזו.
לקבוצת ספיבק ר״ג ,האחות וסגנית האלופה (ליאור,
עשהאל ,שקורי ,ויגודה ,אבראהים ,יהושוע ,עילי ,ארתור)
שנתנה לנו פייט במשחקים ,והאימונים איתם היו ברמה
הכי גבוהה שעזרו לנו להגיע להישג הזה.
ומועדון ספיבק שהוא בית ומשפחה ,אימפריה ,שמשקיע

ונותן את הכלים להצליח💚
תודה לכולם ,היה ממש כיף,
יאללה ספיבק ת״א🏼💪🏆🥇💚"

לראות לאיזה רמת משחק הגיע(ועוד יגיע בהמשך).
מקס פקרמן ,ה״רוצח״ השקט על המגרש ,ואיזה
מסכנים השחקנים ששמר עליהם (אולי בגלל זה ליאור
פרש כבר העונה😉)
מאור לסרי ,מדהים לראות איזו התקדמות הוא עשה,
הפך לשחקן משמעותי בקבוצה עם הרבה שקט ובטחון.
שניר כוחן ,כל הזמן מעודד ,תמיד חיובי ,עולה מהספסל
בשקט וברוגע שלו ,בטוח שעוד נראה בהמשך עוד
מהיכולות שלך.
בתמונה איל"ן תל אביב וצלחת האליפות ,צלם שאול
אברמוביץ

אוגוסט  2021גיליון 70

 18כדורסל בכסאות גלגלים
ליגה לאומית א'

בניגוד לליגת העל וליגה לאומית ב' שם האלופה
ומחזיקת הגביע היו אותה קבוצה ,בליגה לאומית א'

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

התרחשה חלוקת תארים.

בגביע זכתה קבוצת ספיבק איל״ן רמת השרון ,אותה

באליפות זכתה קבוצת ספיבק איל"ן הרצליה.

מאמן עשהאל שבו ,שזהו התואר הראשון שלו כמאמן.

הקבוצה מאומנת על ידי טל רם ,שגם משחק.

לאחר ניצחון על קבוצת ספיבק איל״ן הרצליה .49-71

הקבוצה סיימה את הליגה עם הפסד בודד ותנסה

הרבו לקלוע לרמת השרון :מקס פקרמן  38נקודות

את הצלחת העניק ד"ר יחיאל ארקין.

ואברהים בהו  27נקודות .הרבו לקלוע להרצליה :טל רם

שחקני הקבוצה :קפטנית  -חגית גל ,תום ארקין ,עידו

 15נקודות ועידו שקורי  14נקודות.

שקורי ,יהושוע אליזרוב ,דורון מור ,נור יאסין ,רועי
ברברשטיין ,מאמן שחקן  -טל רם.

איל"ן רמת השרון והגביע .צלם שאול אברמוביץ

איל"ן הרצליה וצלחת האליפות ,צלמת :אביגייל בריסק

איל"ן הרצליה וצלחת האליפות ,צלמת :אביגייל בריסק

המאמן עשהאל שבו
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 19אליפויות המדינה
תמונות נוספות
וגביעי המדינה

מאליפויות

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בנות איל"ן רמת השרון חוגגות עם הגביעים
ראדי דגמין ,גוזר את רשת האליפות ,צלם שאול אברמוביץ

שיר תרזה בהתהפכות אופיינית בגביע הרגבי בכסאות גלגלים

הנפת צלחת האליפות של איל"ן תל אביב ,צלם שאול
אברמוביץ

שחקני ראשון לציון עם מדליות המקום השלישי בבוצ'ה
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 20פרחי ספורט
מבחני דרגה לג'ודו
החודש נערכו בחוג הג'ודו שלנו באבן יהודה מבחני
דרגה .מבחן דרגה הוא מבחן שבו מבצעים אוסף
תרגילים על פי דרישת המאמן ,יש להכיר את שם

התרגיל ולבצע אותו בצורה נכונה ומדויקת.

קבוצות פרחי ספורט בארץ

לאחר שכל הילדים עברו את המבחן בהצלחה גם

צפון |  3קבוצות בענפי השחייה ,בוצ'ה וקיאקים

ההורים עלו על מזרן הג'ודו ,העניקו לילדים את

ירושלים |  2קבוצות (בענפי השחייה והכדורסל

החגורות החדשות והשתתפו בשיעור יחד עם הילדים.

בכסאות גלגלים

למרות שרצף השיעורים נקטע מספר פעמים בגלל

ראשון לציון |  3קבוצות בענפי הכדורסל בכסאות

הקורונה ילדי הקבוצה המשיכו להתמיד ולהשתפר.

גלגלים ,טניס שולחן ובוצ'ה

מאמנת הקבוצה – ירדן מאירסון

באר שבע |  3קבוצות בענפי השחייה הכדורשער
והבוצ'ה

הג'ודו הוא ענף פראלימפי המיועד לעיוורים ולקויי

וייסגל רחובות | קבוצת שחייה

ראייה ,הקרבות נערכים בדיוק כמו הקרבות בג'ודו

אבן יהודה | קבוצת ג'ודו

לספורטאים ללא ליקויי ראייה ,אותו מזרן ,אותם חוקים,
למעט תחילת הקרב – הספורטאים מתחילים במצב
מגע (אוחזים בדש הבגד של היריב).

בתמונה :הילדים וההורים

בתמונה – מבחני הדרגה
למידע נוסף על פרחי ספורט ניתן לפנות ללימור גולדברג.
מייל limor@isad.org.il
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 21רבותי ההיסטוריה חוזרת
אברהם תשובה ,מנתח את המשחקים
הפראלימפיים ב סיאול 1988

 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פורסם במעריב 31.10.1988
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 22חם מהמעבדה
חדשות מהשטח
סיווג
מור ספיר מבית הלוחם תל אביב שאצבעותיו נקטעו
באסון מפולת השלגים בנפאל ,בהמלצת והכוונת לימור

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

גולדברג מנהלת תחום הפיתוח והתשתיות בהתאחדות
לספורט נכים ,החל לפני מספר חודשים להתאמן בענף
הקליעה הפראלימפית והתגלה ככישרון עולה .החודש
עבר מור בהצלחה את תהליך הסיווג הבינלאומי והורשה

פרוטוקול קירור
במסגרת ההכנות לטוקיו ,נבנה לכל ספורטאי המתחרה

להשתתף בתחרויות של הוועד הפראלימפי הבינלאומי.

בענף המתקיים בחוץ ,פרוטוקול קירור מדוקדק.

לצורך הגשת מור לתהליך הסיווג המורכב ,נדרש היה

החתירה

להכין תיק רפואי מדוקדק ומפורט המסביר את הפגיעה
של מור והשפעתה על ביצועים בקליעה .את תהליך

במסגרת

הכנת

הפראלימפית,

הפרטוקול

התקיימו

לנבחרת

מבדקים

שכללו

בדיקת

המסווגת

הידרציה/איבוד נוזלים על ידי איילת וינשטיין  -התזונאית

והפיזיותרפיסטית הראשית של הוועד הפראלימפי

הראשית מהיחידה לספורט הישגי בוינגייט ,ושימוש

בקשת

הסיווג

הובילה

דוידה

קוסף,

הישראלי ,בסיוע של ד"ר אסנת פליס דואר ,ראש היחידה
המדעית וטכנולוגית.

במגוון אמצעים לאידוי וקירור .ד"ר אסנת פליס דואר

המבדקים לצורך הכנת תיק הסיווג התקיימו בבית

ביצעה מעקב אחר פרמטרים שונים ,בין היתר נבחנו

החולים הפראלימפי שיבא בתל השומר בתמיכתם של

תחושה סובייקטיבית של השפעת השימוש באמצעים

חנניה שרון ממכון הפיזיותרפיה ,ד״ר יפי לבנון המרפאה
בעיסוק וד״ר רמי זק אורתופד בבית החולים שהוא גם
הרופא הראשי של הוועד .המבדקים עברו בהצלחה ומור

השונים ,הטמפרטורה  Heat Index,לחות ,רוח וקרינה
ישירה.

אושר לתחרויות של הוועד הפראלימפי בקליעה.

צילום :דוידה קוסף
רביעיית החתירה מתנסה בווסטים לקירור ושרוולים
לקירור
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 23חם מהמעבדה
חדשות מהשטח
מכשיר לאיסוף כדורי בדמינטון
משהו ממש ממש ממש טוב וחשוב מתבשל פה…
במייקאתון  Maker for Heroes 2021של עמותת ,Restart
החלו לעבוד על פרויקט עבור שחקני ומאמני הבדמינטון
של בית הלוחם ירושלים ותל אביב ,אמיר לוי ,עודד
חבשוש וראובן מוזס.
בכל אימון ,שחקני הבדמינטון חובטים אלפי כדורים

ומתבזבזים זמן יקר ואנרגיה על איסוף הכדורים .לצורך
הפרויקט התגייס צוות של מהנדסים על מנת לבנות
שואב כדורים שגם יאסוף אות ,יכניס אותם לקסטות וגם
ישמור על צורת הכדורים מבלי לפגוע בהם .כדור
בדמינטון הינו עדין מאוד ובנוי מ  16נוצות אווז ושוקל
פחות מ  4גרם (מה שמאפשר לו לעוף במהירויות של
אף יותר מ  400קמ"ש) הצוות התכנס כבר פעמיים
ונבנה אב טיפוס .בחודש אוקטובר יתקיים אירוע השיא -
 3ימים אינטנסיביים להשלמת בניית המוצר

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מערכת לצילום משחקים ותגובות בזמן אמת
כחלק מתוכנית החדשנות של הוועד הפראלימפי הישראלי,
נרכשה מערכת  ,PlaySight Goמערכת שמאפשרת לצלם
תחרויות ואימוני ספורט ,לשדרם ,לקבל תגובות בזמן
המשחק ולאחר מכן לערוך את הסרטון עם תגובות על

הסרטון עצמו.
יועץ החדשנות עמית דוד שמלווה את שחקן הבוצ'ה נדב לוי
ומאמנו ברוך חגאי ,הכניס את המערכת כחלק משגרת
האימונים ולאחרונה כאשר נסע נדב לטורניר ידידות אחרון
לקראת משחקי טוקיו בפורטוגל ,המערכת איפשרה לצוות
המקצועי שמלווה את נדב ונשאר בארץ בשל הקורונה
להיות שותף בניתוחי המשחקים ,מה שהגדיל את
האפקטיביות של המחנה ,גם בטורניר עצמו וגם במסקנות
שהוסקו בסיומו.

בתמונה תכנון של אבטיפוס ראשוני ,הכולל מסוע
ומברשות מטאטאים
בתמונה נדב מול מתמודד רוסי ,הרוסי ניצח עד כה את
נדב (למעט פעם אחת ב  2016בה ניצח נדב) ,אך
בטורניר הידידות נדב ניצח אותו לראשונה.
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יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט
טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים:
מתן פידבק בזמן אמת לשחקני כדורשער
אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו/או רדאר ,המעוניינים
להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת
לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון ,סגלי נבחרות הבוגרים
והבוגרות ונבחרות העתודה ,מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר במייל:

 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 25על רגל אחת'

חברי המשלחת הפראלימפית בירכו את
התחלת
לקראת
האולימפית
המשלחת
המשחקים ,בין יתר הברכות ,פסקל ברקוביץ
הוותיקה ,בירכה את הברכה הבאה :אולימפיאדה
זה כמו ילדים ,הראשון זה הכי מלחיץ ,אחר כך זה
רק משתפר בשלישי כבר לא סופרים אף אחד.
אז אני מאוד מקווה שהנו באולימפיאדה הזאת,
אנחנו אתכם ,תנו בראש ,ממש".

מנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי נסים
סספורטס מתלבט אם לקנות קורנפלקס עם
אחייה או קורנפלקס עם ורוניקה

רכילות פראלימפית

שני ספורטאים פראלימפיים נבחרו להיות מוצגים
בתערוכה 'גיבורים' שמוצגת בבית המשפט העליון.
תומר יצקן ,אותו צילם רונן חסון ושרגא וינברג ,אותו
צילם בני משי

נדב לוי ,רגע אחרי ההודעה שנבחר להיות נושא
הדגל של המשלחת הישראלית למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו  2020יחד עם מורן סמואל

