36

אוקטובר
2018

36

אוקטובר
2018

מדורים קבועים

חברות וחברים יקרים,
בזמן שכולנו חגגנו עם המשפחות את חגי תשרי ,המשיכו



הישג החודש

|3

ספורטאינו להתחרות ולייצג את המדינה בתחרויות בחו"ל,



מה קרה?
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מה יקרה?
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השאלון
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חם מהמעבדה
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מציינים  50שנה

| 16



פרחי ספורט
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על רגל אחת
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לפעמים גם על חשבון חגיגת החגים עם המשפחה וזה
המקום להודות גם לספורטאים ולמאמנים וגם למשפחות
על ההקרבה של "רגעי הביחד" שהם עושים.
ריכזנו לכם בגיליון זה את הפעילויות והתחרויות של חודש
ספטמבר.

קריאה מהנה
צוות ההתאחדות והוועד
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אליפות אירופה בכדורסל בכסאות גלגלים

כתבות
 אליפויות אירופה
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הכנס לשלום הילד
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חוזר מנכ"ל
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בדרך לטוקיו
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עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

מורן סמואל |
מדליית כסף באליפות העולם בחתירה
באליפות העולם בחתירה שנערכה לפני שנה ,התמודדה מורן סמואל מבית הלוחם תל אביב ,עם הידיעה
שהיא לא חותרת לבד והיא נושאת בבטנה את ילדתה ,השנה כבר היתה צריכה מורן להתמודד תוך כדי
ההכנות עם הנקה ,חיתולים ומוצצים שרום ילדתה בת כמה החודשים דרשה.
וכך 4 ,חודשים בלבד אחרי שילדה את רום ,מצאה את עצמה מורן מתחרה באליפות העולם בחתירה
שתקיימה בבולגריה.
הדו קרב בינה לבין יריבה ותיקה ,הנורבגית בריג'יט סקרסטין נמשך ,כאשר שתיהן העפילו למקצה
הגמר ישירות מהמוקדמות ולא היו צריכות להשתתף במקצה הרפסאג' ( 'ההזדמנות השנייה').
בגמר עצמו ,נצחה בריג'יט ,ומורן הגיעה למקום השני וזכתה בתואר :סגנית אלופת העולם.
המאמנת של מורן :פאולה גריזטי ועוזר המאמן דימה מרגולין .
בסיום אמרה מורן" :ארבעה חודשים אחרי לידה להגיע לאליפות העולם וגם לזכות במדליה זה משהו
שיכולתי רק לדמיין ולחלום ובאמת להגיע לרגע הזה ,זה באמת רגע מדהים וזו הזדמנות להגיד תודה
למשפחה ולכל מי שהגיע כדי לתמוך"

קרדיט צילוםDETLEV SEYB :
באדיבות מרכז דניאל לחתירה

 04מה קרה בספטמבר

אירועים ותחרויות שהתקיימו בספטמבר
• גיא ששון מאיל"ן רמת גן הוכתר
כאלוף ריגה ,גם ביחידים וגם
בזוגות עם עמיתו היווני גיאורגוס
לזרדיס.
• שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן הגיע
למקום השני בטורניר הזוגות
באליפות הריוויירה הפתוחה
בצרפת

טניס

ממועדון טניס

• קרולין טביב מאיל"ן רמת גן
זכתה במדליית הארד באליפות
האישית והקבוצתית סין הפתוחה

הזהב באליפות צ'כיה הפתוחה

• דני בוברוב מאיל"ן רמת גן זכה
במדליית כסף באליפות סין
הפתוחה לקבוצות ,זאב גליקמן
מבית הלוחם תל אביב זכה
באליפות זו במדליית ארד

• אביב גורדון

שולחן נס ציונה זכה במדליית

בטורניר הקבוצתי יחד עם בן זוג
צ'כי

טניס שולחן

טניס שולחן

אליפות העולם בחתירה
נוסף למורן סמואל שזכתה במדליית הכסף באליפות זו ,התחרה גם
שמוליק דניאל מבית הלוחם תל אביב ,שהגיע למקום ה 13הכללי מתוך
 19חותרים.
המאמנת של שמוליק :פאולה גריזטי ועוזר המאמן :דימה מרגולין
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מה יקרה באוקטובר?

טורנירים בארץ ובעולם בחודש אוקטובר
 16-21.10אליפות דנמרק
הפתוחה בבדמינטון | אמיר
לוי ,משה זהבי

אליפות העולם בטניס שולחן
נבחרת ישראל

 21-26.10טורניר בינלאומי
בבוצ'ה | גרשון חיימוב |
סרדיניה

 22-25.10טורניר פיטר
קולינס  ITF Futuresטניס
בכסאות גלגלים | אשקלון

15-21/10
סלובניה

אליפות אירופה בבדמינטון
נבחרת ישראל

 30.10פתיחת ליגת העל |
כדורסל בכסאות גלגלים

30.10-4.11
צרפת
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השאלון

ספורטאים ופוליטיקאים –
יש דבר כזה
רגע לפני שיוצאים לקלפי ,גילינו שני ספורטאים מוכשרים ,המתמודדים בבחירות המוניציפאליות ברמת השרון
בשתי רשימות נפרדות :תומר יצקן מאיל"ן רמת גן וענבל בכר מבית הלוחם תל אביב
לאיזה מפלגה/תנועה הצטרפתם ומה האג'נדה המרכזית שאתם מובילים
אני מצטרף לסיעת "בית" בראשות ראש העיר
הנוכחי של רמת השרון עו"ד אבי גרובר.
אנחנו מובילים אג'נדות במגוון רחב של
תחומים  -התחדשות עירונית ,חיזוק ושיפור
העיר ,בניית בתי ספרי ומוסדות חינוך ,קידום
התחבורה בעיר ועוד מגוון נושאים.

בחרתי להצטרף לרשימת ״רמת השרון 1״ בראשותו
של רוני בלקין .בזכות האיש ובזכות החזון והתכניות
שלו לעתיד העיר .האג׳נדה שלו שמה במרכז את
התפתחות העיר עם אחריות .אנו רוצים עיר עם
ניחוח של מושבה ולשמור על הייחודיות שלנו .בתחום
החינוך אנחנו רוצים להקים בתי ספר חדשים
וחדשניים.

האם לעובדה שאתם ספורטאים יש משמעות?
בפן האישי אני חש שעצם היותי ספורטאי
בנבחרת ישראל וקפטן באלופת ישראל
בכדורסל מביאה ערך מוסף משמעותי -
אחת מהמטרות שלי ושל הסיעה היא
לקדם את הספורט בעיר ,גם הפראלימפי
וגם האולימפי  -הן בפן החובבני והן בפן
המקצועי .אני חושב שהספורט הוא כלי
מצוינות
להישגיות,
לחינוך
נהדר
ותחרותיות ואין כמו ספורטאי פעיל שיוביל
את הנושא החשוב הזה בעיר.

אני חושבת שיש משמעות רבה לעצם היותי ספורטאית
הישגית .חלק מהשיקולים הינם מודעים ואני מניחה
שחלקם לא .הנחישות ,יכולת ההשפעה ,המיקוד במטרה
והרוח הספורטיבית הם אלו המהווים נר לרגליי מרגע
שבחרתי בדרך זאת ,ומתעצמים ככל שאני מאמינה
במטרה .למעשה אלו גם התכונות הנדרשות ממני
כספורטאית הישגית .הדבקות במטרה ,הנחישות ,והרוח
הספורטיבית מלווים אותי בתחרויות בפרט ובראייה
הספורטיבית רחבת הטווח ,בפרט.

מה יהיה המהלך הראשון שלכם אם תזכו?
המהלך הראשון שלי יהיה לקדם שיתופי
פעולה עם מועדוני הספורט בעיר ולארגן
יוזמות ספורטיביות משותפות אשר יוציאו
את הילדים מהמחשבים והטלפונים אל
המגרש בחוץ.

תומר יצקן ,
שחקן
נבחרת
ישראל
בכדורסל
בכסאות
גלגלים
ואיל"ן רמת
גן

אני גם אשת חינוך וגם ספורטאית ולכן אני יודעת ששילוב
בין שני תחומים אלו יכולה להביא את רמת השרון לפריחה
בתחום .הספורט הוא מנוף לחינוך .אני מתכוונת לסייע
בתחומי העיסוק שלי על מנת לקדם תחומים אלו.

ענבל בכר ,בעבר
שחקנית נבחרת
ישראל בטניס
שולחן ופעילה
בבית הלוחם תל
אביב

 07אליפויות אירופה
אליפות אירופה בסייף

לינור קלמן הסייפת מבית הלוחם ירושלים ,שברה

שאלנו את לינור :מה הביא להישג ואיך הצליחה

לראשונה את מחסום שמינית הגמר באליפות אירופה.

לנצח ולהעפיל לרבע הגמר?

בשלב הבתים ,רשמה לינור המדורגת  9בעולם ,נצחונות

לנור" :בשנה האחרונה עברתי הרבה .היה לי מחנה

יפים על יריבות מגרמניה ,איטליה רוסיה ופולין והפסידה

אימונים שנתן לי ניסיון נוסף מעבר לאימונים רגילים.

ליריבה אוקראינית אשר מדורגת במקום השלישי בעולם

עבודה עם היועץ המנטאלי ,בוריס גינזבורג ,אשר

יבנילה ברוס .בשלב שמינית הגמר ניצחה לינור את

עוזר לי ומכוון אותי כיצד להגיע ל"מיינד סטייט" נכון

רנטה הפולניה המדורגת רביעית בעולם!

בזמן התחרות.

וכך לראשונה הופיעה לינור במעמד רבע הגמר ,שם

עבודה עם  3מאמנים ,ויקטור גלז ,דמיטרי פודולסקי

התחרתה שוב מול יבינלה ברוס האוקראינית ,אך

ומארק נויימן ,נותנת לי שלוש נקודות מבט שונות

הפסידה לה שוב .יבינלה סיימה את התחרות כסגנית

על דרך האימון שלי שמאפשר לי להשתמש בהן

אלופת אירופה .לינור סיימה את התחרות במקום

לצורך שיפור הביצועים.

השישי הכללי ,צברה נקודות דירוג וכרגע היא במקום

הניסיון שרכשתי ,דבקות במטרה והמון מזל הביאו

התשיעי העולמי.

אותי לניצחון של  3-15נגד הספורטאית הפולניה

לפני שנה הגיעה לינור למקום ה  19 -באליפות העולם,

רנטה.

זה הוא שיפר משמעותי ,בייחוד אם לוקחים בחשבון

הניצחון בקרב הזה אפשר לי להיכנס ל  8הראשונות

שמרבית הצמרת העולמית מורכבת מספורטאיות

וזכיתי במקום ה"6-

אירופאיות בעיקר מרוסיה ומזרח אירופה.

 8אליפויות אירופה
אליפות אירופה בכדורסל בכסאות
גלגלים לנבחרות עד גיל 22

נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים
המורכבת משחקני איל"ן רמת גן ושחקן בית הלוחם תל
אביב ,הגיעה למקום השישי באליפות אירופה לנבחרות עד
גיל .22
הנבחרת החלה את האליפות בבית ב' שם נצחה את פולין

והפסידה לבריטניה וספרד.
הנבחרת סיימה את שלב הבתים במקום השלישי ,משם
המשיכה למשחקי הדירוג למקומות  .5-8במשחק הראשון
נצחה את פולין ובמשחק על מקום  5-6הפסידה לנבחרת
צרפת ,וסיימה כאמור ,במקום השישי.
הנבחרת הישראלית שהיתה אחת הנבחרות הצעירות
בטורניר ( גיל ממוצע כ  16 -שנים ) שיתפה לאורך הטורניר
את כל  12השחקנים ,בינהם גם עילאי ירחי הצעיר בן ה .13
עמית ויגודה הצטיין ורשם בכל המשחקים 'דאבל – פיגר'
מעל  10נקודות ומעל  10ריבאונדים.
את הנבחרת ליוו בני משפחה רבים והצוות המקצועי:
ראש המשלחת :בני קליין
מאמן :ליאור דרור

עוזר מאמן :גדי סלוביק
מאמן כושר :עידן ודרריו
פיזיותרפיסט :ערן מי-רב
איש טכני :דרור אבן זהב
מנהל נבחרת :טל רם

אוהדים צרפתיים וישראלים

 9אליפויות אירופה
אליפות אירופה
בכדורשער דרג ב'

נבחרת הגברים בכדורשער ,סיימה את אליפות אירופה
לדרג ב' במקום השישי ולא העפילה לדרג א'.
הנבחרת שהוגרלה לבית קשה (ממנו יצאו בסוף
האלופה אוקראינה וסגנית האלופה יון ) סיימה במקום
השלישי לאחר שנצחה את נבחרות :הונגריה ומונטנגרו
והפסידה ליוון ואוקראינה.

בשלב ההצלבה פגשה

הנבחרת את נבחרת ספרד החזקה (שסיימה במקום
השלישי) והפסידה לה במשחק צמוד.
במשחקי הדירוג למקומות  5-8נצחה בתחילה הנבחרת
את נבחרת מונטנגרו והפסידה לפורטוגל על חודה של
נקודה.
שחקני נבחרת ישראל משתייכים לשלוחות של בית
חינוך עיוורים ,והצוות המקצועי מורכב מהמאמן רז
שוהם עוזרו שניר כהן ומאמן הכושר יובל לוטבק
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אירועים בארץ

הכנס לשלום הילד

השנה לקחה ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
חלק פעיל בכנס השנתי לשלום הילדה והילד בספורט
שעמד בסימן נשים .אלהם מחמיד וענבל פיזרו השתתפו
בפאנל נשים ודיברו על רגעי השיא והקשיים שלהן
כספורטאיות.
ענבל פיזרו הנחתה פאנל בנושא חשיבות ההורים
בהצלחת הילד הספורטאי.
בפאנל זה השתתפו השחיינים הצעירים מאיל״ן חיפה -
מרק מליאר וורוניקה גירנקו ואביה ניקולאי שסיפרו
כמה חשובות המעורבות והתמיכה בתחילת הדרך .כמו

כן הם דיברו על משמעות הספורט עבור הילד וכמה
הספורט העלה להם את הבטחון העצמי וביגר אותם.
גילי אריאל רכזת פרחי ספורט של אזור הצפון ,דברה על
העבודה מול ההורים וחשיבות הקשר מולם וההסברה.
איילת אברהם העובדת הסוציאלית של איל״ן רמת גן
דיברה על התהליך שההורים עוברים ,ההתמודדות
והרגישות הנדרשת בעבודה מולם .יעקב ביננסון מאמן
השחייה של איל״ן חיפה,

דיבר על הממשק שבין

המאמן להורים ועל חשיבות התמיכה של ההורה.
את הכנס נעלה פסקל ברקוביץ בהרצאה מעוררת
השראה.
תמונות :קארן ליבוביץ סווט

11

חוזר מנכ"ל

מעמד חדש לתלמידים:
ספורטאי מייצג!

הודעה משמחת לתלמידים המייצגים את המדינה

אחת הפעולות שקידמה את כתיבת החוזר ,היתה

בתחרויות ספורט בחו"ל .חוזר המנכ"ל החדש של

השתתפותם של הספורטאיות ענבל פיזרו ,נטע רבקין

מסדיר את החובות והזכויות של

ומעיין דוידוביץ שתרמו מהניסיון שלהם כתלמידות

משרד החינוך

ספורטאים צעירים אלה.

להתמודד גם עם דרישות האימונים והתחרויות וגם עם
הן ידעו בדיוק היכן

חוזר המנכ"ל החדש שהפיץ בימים אלה משרד החינוך

היותן תלמידות בבית הספר.

ביוזמת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני גיא דגן,

הנקודות הכואבת ועל מה צריך להתעכב.

הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הפיקוח הארצי על

בסקר מקדים שנשלח לתלמידים ספורטאים עלו

החינוך הגופני במשרד החינוך ,הוועד הפראלימפי ,הוועד

הדברים הבאים:

האולימפי ,אילת ,היחידה לספורט הישגי במכון וינגייט

• במרבית בתי הספר כן מתחשבים בהיעדרויות

והספורטאיות ענבל פיזרו ,נטע ריבקין ומעיין דוידוביץ.

מהלימודים ,אך לא מתחשבים בנושא מועדי הבחינות

חוזר מנכ"ל זה מסדיר את הזכויות ואת החובות של

והגשת עבודות

תלמידים שהם 'ספורטאים מייצגים' ,כדי לאפשר להם

אחד התלמידים הספורטאים כתב ": ":למורים שלי לא

לעמוד בדרישות הלימודיות ,ועם זאת לממש את

אכפת מה קורה איתי ,נעדרתי במשך שלושה שבועות

יכולותיהם בתחומי הספורט ברמה הגבוהה ביותר

מספסל הלימודים בעקבות שתי תחרויות בחו"ל ואף

ולייצג את מדינת ישראל בכבוד.

מורה לא טרח לשאול איפה הייתי ומה קרה לי .שלא

תלמידים המייצגים את מדינת ישראל בנבחרות ספורט

נדבר שבכלל לא קיבלתי עזרה או תמיכה והייתי חייב

לאומיות מחסירים לעיתים ימי לימוד ,דבר אשר יכול

להשלים הכל לבד בכוחות עצמי".

לפגוע בתהליך הלמידה שלהם .עתה יוכלו תלמידים

אנו מקווים שהחוזר החדש יסדיר את נושא התלמידים

שיעמדו בקריטריונים של 'ספורטאי מייצג' להגיש את

הספורטאים.

המטלות והעבודות וכן להגיע מוכנים למבחנים.

התלמידים שלנו שזכאים למעמד ספורטאי מייצג הם

קודם שנעשתה הפנייה למשרד החינוך ,נערכה בדיקה

ספורטאים ששייכים לאחד מהסגלים הבאים :ארד ,כסף,

בין תלמידים ובין סטודנטים על מנת להבין את משמעות

זהב ,עתודה ,בכיר ולאומי.

ההיעדרות מן הלימודים והאם הם נהנים מהקלות כל
שהן.

במקביל לעבודת הצוות המשותף על תנאי התלמידים,

"משרד החינוך מעודד הישגיות ומצוינות של תלמידים

הוא עובד גם על תנאי הספורטאים והמאמנים

בכל התחומים לרבות בתחום הספורט ,מדובר בחידוש

הסטודנטים שמייצגים את מדינת ישראל בחו"ל.

של ממש ביחס אל תלמידים ספורטאים ברמות
הגבוהות בתוך מערכת החינוך ".אומר גיא דגן ,המפמ"ר
והממונה על החינוך הגופני במזכירות הפדגוגית במשרד
החינוך ,שהיה מיוזמי המהלך.
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בדרך לטוקיו

דורון שזירי ,הבטיח את
מקומו במשחקים
הפראלימפים בטוקיו 2020

דורון שזירי ,הקלע מבית הלוחם תל אביב ,הבטיח

גיא סטריק המאמן" :אחרי תחרות לא טובה אתמול,

את השתתפותו השמינית במשחקים הפראלימפים.

דורון הראה תעצומות נפש ווהצליח לזכות במדליית

לאחר שהחמיץ את אליפות העולם שנערכה במאי

כסף

ובה חולקו כרטיסים לטוקיו  ,2020בשל פציעה ,ניסה

בתחרות היוקרתית ביותר בענף הקליעה :שלושה

דורון ,לקבל את הכרטיס המיוחל ,בתחרות הגביע

מצבים".

העולמי שנערכה בצרפת .לאחר שזכה במקום השני

בתחרות השתתפה גם הקלעית יוליה צ'רנוי מבית

בתחרות הירי בשלושה מצבים.

הלוחם תל אביב ,שעושה את צעדיה הראשונים

את התחרות התחיל דורון במקצה למרחק  50מטר

בעולם הקליעה .יוליה הגיעה למקום ה  19מתוך 54

במצב שכיבה ,שם רשם את אחת התוצאות

משתתפים ומשתתפות.

החלשות שלו בשנים האחרונות ,מה שהציב אותו
במקום ה  ,29רחוק מאוד מטוקיו .אך דורון  ,ספורטאי
מנוסה שכבר זכה ב  4מדליות כסף ו  4מדליות ארד
במשחקים הפראלימפים מאז אטלנטה  , 1996לא
נתן לאכזבה להפריע לו ולמחרת ניגש למקצה
באותו מרחק  50מטר שלושה מצבים ,שם הגיע
למקום השני ,זכה במדליית הכסף ובכרטיס המיוחל.
דורון שזירי" :בשלב ההדחות התחילה רוח חזקה
שקילקלה לכולם את התוצאות ,לשמחתי אני מיומן
מאוד בירי עם הרוח והצלחתי להבטיח מקום שני.
אני מאושר מהמדלייה ומהכרטיס לטוקיו".

וקווטה

למשחקים

הפראלימפים

בטוקיו,
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חם מהמעבדה

על ספורטאיות ,הריון
ולידה
מורן סמואל הדהימה את כולם כשהצליחה להעפיל

לגמר ולקטוף את תואר סגנית אלופת העולם 4
חודשים בלבד לאחר לידת בתה רום.

המחקרים מראים שאם הספורטאיות מצליחות

באליפות אירופה באתלטיקה ,הקופצת למרחק

לשמר את שגרת האימונים שלהם בצורה מתונה

העולם

לאורך תקופת ההיריון ,הן יכולות לצפות לערכים

הפראלימפי וזאת פחות משנה מאז ילדה את בנה.

אירוביים מכסימליים ) ) VO2maxזהים לאלו שהיו

כשנשאלה על ההישג אמרה" :בשנה החולפת נולד

להם לפני הלידה.

בני ,אז אמרתי לעצמי ,שאני חייבת לחזור חזקה יותר

בהעדר

התוויות

– אני חייבת להוכיח לעצמי שאני יותר חזקה

הראשונים ,הספורטאיות יכולות להמשיך להתאמן

משהייתי .התאמנתי כל כך חזק כדי לשבור את שיא

כרגיל אך נדרש מעקב רפואי אחר ערכים שונים.

העולם בקפיצה ואני מקדישה את השיא החדש שלי

(הפירוט במאמר המלא).

קרולינה

קוצ'רזיק,

שברה

את

שיא

נגד,

בפרט

בחודשי

ההיריון

לבני".
גם במקרה של מורן וגם במקרה של קרולינה,

להלן מספר דוגמאות להתוויות נגד להמשך שגרת

המשפחה מהווה מוקד תמיכה ומוטיבציה להצליח

אימונים:

ולעמוד ביעדים.
מאז ומתמיד ,ספורטאיות שהשתתפו במשחקים,
תכננו את ההריונות שלהם בהתאם לתחרויות

◄ האטה בצמיחת העובר בהריון הנוכחי
◄ לחץ דם נמוך

הקריטריון והמשחקים עצמם .ידוע כי שנות השיא

של ספורטאיות רבות ,הן גם השנים של שיא
הפוריות והמלצות הרופאים ללידות .מכיוון שלוח
הזמנים מאוד תובעני ,נשים אלה פעמים רבות
ממשיכות להתאמן כל עוד ההיריון מאפשר זאת ,וגם

◄ קיצור מוקדם של צוואר הרחם

◄ הריון מרובה עוברים בסיכון ללידה מוקדמת
► דימום מתמשך בטרימסטר השני או השלישי

חוזרות להתאמן מאוד מוקדם ובעצימות גבוהה
(בהשוואה לנשים שאינן עוסקות בספורט).
הוועד האולימפי פרסם ביוני האחרון ,נייר עמדה ובו
המלצות לגבי ספורטאיות ,הריון ולידה .מאמר זה
מסכם חמישה מפגשים של מומחים בינלאומיים

◄ צירים מוקדמים בהריון הנוכחי
◄ חשש לקרע בשלייה
◄ יתר לחץ דם

מהתחום ובו המלצות שונות והנחיות לקהילה
הרפואית ולספורטאיות עצמן.
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

◄ אנמיה חריפה
◄ מחלת לב
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חם מהמעבדה

על ספורטאיות ,הריון
ולידה
במאמר גם ניתנות הנחיות והזהרות לגבי מצבים ייחודים
רבים כגון :היפרטרמיה – עומס חום .יש להימנע
מטמפרטורת ליבה גבוהה מ  39מעלות כי נמצאו
מתאמים בין התפתחות פגומה של מערכת העצבים של
העובר וטמפרטורת גוף גבוהה (נכון רק לטרימסטר
הראשון).
באימונים המצריכים שכיבה על הבטן ,מומלץ לשנות
מנח זה לאחר שבוע  28ולבצע תרגילים במנח צד או
בשכיבה על הגב.
מומלץ להימנע לחלוטין בתקופת הריון מאימוני גובה
(למעט נשים המתגוררות דרך קבע במקומות גבוהים,
מעל  1500מטר –  2000מטר) מכיוון שבמצב היפוקסי,
פעילות גופנית מורידה את זרימת הדם לרחם והשילוב
של פעילות גופנית והיפוקסיה מוביל לירידה ברווית
החמצן העורקי.
מבחינת הלידה ,המאמר סוקר מצבים שונים כגון חזרה

לאימונים לאחר הפלה ,ניתוח קיסרי ,לידה אפידורלית

מורן סמואל ניצלה את הריונה לתחפושת
פורים ספורטיבית

ולידה ללא כל התערבות.
חזרה לפעילות ספורט :הריון ולידה משפיעים על שרירי
השלד של האם ,מערכת הרבייה והנרתיק עברו סוג של
פגיעה שניתן להשוות לפציעת ספורט .לכן ההתאוששות
מאוד חשובה .ההחלטה לחזור לספורט דומה להחלטה
לחזרה אחרי פציעה קשה .כאן נדרשת הקשבה,
הדרגתיות ומתן זמן להתאוששות ממושכת מהרגיל.
כלומר ,בהתחלה העצימות והתדירות של האימונים
צריכים להיות מאוד מתונים .לספורטאיות עילית מאוד
קשה למתן את האימונים ולכן זהו התפקיד של מאמני
הכושר וצוות הפיזיותרפיה לוודא שאין חזרה חדה
לפעילות עצימה.

סימונה גורן החותרת במהלך הריונה

 15חם מהמעבדה  -המשך
על ספורטאיות ,הריון
ולידה

לגבי הנקה :ארגון הבריאות העולמי ממליץ להניק
לפחות  6חודשים .פעילות גופנית במהלך תקופת

ההנקה היא בטוחה ומסייעת לספורטאיות לחזור

לסיכום ,מספר גדול של נשים העוסקות בספורט
בצורה מקצועית מעוניינות להגיע לשיא הביצועים

למשקל תקין .ספורטאים עלית שחוזרות להתאמן

שלהן ולהתחרות בשנים האופטימליות לפוריות.

בצורה אינטנסיבית עלולות לאבד יותר מדי משקל

המומחים קבעו כי קיים חסך גדול בממצאים

ולכן יש לפצות עם צריכת אנרגיה גבוהה יותר
באמצעות תזונה נכונה ומבוקרת .ספורטאיות עשויות

מחקריים לגבי השפעת אימונים אינטנסיביים כמו גם

להרגיש נוח יותר להתאמן אחרי ההנקה וניתן לתכנן

המלצות על מינון עומסים במהלך ההיריון והשיבה

את שעות האימון בהתאם לשעות ההאכלה .ישנן

לפעילות גופנית אחרי הלידה.

חזיות הנקה ייעודיות שמותאמות גם לספורטאיות.
בהקשר לדיכאון לאחר לידה ,ישנן מספר ראיות

ההמלצות שניתנו במאמר מבוססות על חוות דעת

שמצביעות על כך שפעילות גופנית לפני ,במהלך

של  16מומחים בעלי שם ממדינות שונות בעולם

ואחרי ההיריון עשויה להפחית את הסיכון לדיכאון

המייצגים מערכות בריאות ותחומי מדע שונים

שלאחר הלידה .מעט מאוד ידוע לגבי דיכאון לאחר
לידה בקרב ספורטאיות עילית .ייתכן שספורטאיות

נוספים .הוועד האולימפי הבינלאומי קורא לחוקרים

אלו יוכלו להיתרם מתמיכה נפשית כדי להתמודד עם

לנסות ולבצע מעקב ורישום בינלאומי אחר אתלטיות

הלחץ הקשור לחיים "החדשים" של התמודדות עם

בהריון כדי ללמוד בצורה שיטתית את התחום ולהסיק

לחץ הקשור לאימונים ולביצועים ברמה בינלאומית
והצורן והרצון להיות זמינה לתינוק הרך שזה עתה

מסקנות מבוססות חקר ועובדות.

נולד.

מקור
Bø K, Artal R, Barakat R, et a. Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/2017
evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 5. Recommendations for
health professionals and active women. Br J Sports Med 2018;52:1080-1085.

מציינים  50שנה
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הסיקור העיתונאי למשחקים
הפראלימפים  -תל אביב 1968
חודשים לפני תחילת התחרויות ,יש כבר כיסוי נכבד
בעיתונות העברית על ההכנות למשחקים שיפתחו
ברמת גן בחודש נובמבר ,כחצי שנה לאחר מלחמת
ששת הימים.

אין חדש תחת השמש

מרבית העיתונאים ,אגב ,מכנים את המשחקים

"ספורטאים ערביים לא נענו להשתתף באולימפיאדת

הפראלימפים ,כ'אולימפיאדה'!

הנכים בתל אביב" .צועקות הכותרות בהארץ,

"איש לא תיאר לעצמו כי אולימפיאדה בישראל

למרחב ,הצופה ואפילו בלאצטע נייעס.

תמשוך מספר כה רב של משתתפים ",כותב

"במשך זמן מה נוהל מו"מ עם נציגי כמה מדינות

העיתונאי מ .שני בחדשות הספורט ביום ה27 -

ערביות שנמנו בעבר עם המשתתפות במשחקים

בספטמבר " .1968כ 800-משתתפים יגיעו ,כמעט

אלה .לאותם נציגים הוסבר כי המשחקים של

כפול ממספר המשתתפים בטוקיו בשנת ".1964

הספורטאים הם מעבר ומעל לניגודים פוליטיים וכי

אירוע הפתיחה נקבע ל 4-בנובמבר ,ושני ממשיך:

מדינת ישראל תארח בכבוד כל נציג .אך כאמור

"ביום

זה

יתקיים

טקס

הפתיחה

באיצטדיון

נכשלו המגעים".

האוניברסיטה בירושלים בנוכחות נשיא המדינה,

"לעומת מדינות ערב" ,מדווחים העיתונאים" ,מספר

ראש הממשלה ,שרים ואישים אחרים ,היודעים את

המדינות המשתתפות יהיה גדול ,נוכח העניין הגדול

חשיבותו הרבה של ספורט הנכים לגבי מדינת

שהתעורר

באולימפיאדה

ישראל ,שרבים מטובי בניה נפגעו בעת שירותם".

בישראל".

"במסגרת

אירועי

האולימפיאדה

יערכו

טיולים

בעולם

לרגל

קיום

אותן בעיות גם היום..

לספורטאים הזרים ".כותב אלי לנדאו ב30.10-

אבל ...כתוצאה מריבוי המשתתפים התעוררו בעיות

במעריב .לנדאו מדווח עוד כי בעיר נצרת יערך טקס

תקציביות חמורות .ראש הממשלה ,דאז ,לוי אשכול,

מיוחד עבור האורחים ,בו ישתתפו "שתי מקהלות

החליט "להטיל על א ,אגמון ,הממונה על התקציבים,

ילדים ,ערבית ועברית ,וכן יערך סיור למבקרים

לסייע מייד למטה האולימפיאדה לפתור את הבעיות

במקומות הקדושים בנצרת ,והם יוזמנו לארוחת

התקציביות".

צהרים בקבוצים אפיקים ובית זרע".

סגן ראש הממשלה ,מר יגאל אלון ,יזם והתייצב
בראש מגבית מיוחדת למען מטה אולימפיאדת
הנכים" .לצורך האולימפיאדה ,שתקציבה  700אלף
לירות ,הושג סכום ניכר הודות להתערבותו של ראש

הממשלה לוי אשכול .רק בשלבים האחרונים הובהר
כי עדין יחסר סכום כסף לכיסוי ההתחייבויות
השונות( ".ידיעות אחרונות)16.10.68 ,

17

מציינים  50שנה

הסיקור העיתונאי למשחקים
הפראלימפים  -תל אביב 1968

ליווי נשיאותי ומשטרתי!

הפלישה לצ'כיה

"הנשיא זלמן שזר אישר את השתתפותו בטקס

ספרד והודו הודיעו כי ישלחו את הספורטאים שלהם,

הפתיחה החגיגי והאירוע ,הוכר כממלכתי במסגרת

אלו יהיו המשלחות הרישמיות הראשונות ממדינות

אירועי  20שנות המדינה והוא מתקיים בחסות

אלה המגיעות למדינת ישראל ,לעומתן" ,צ'כיה בטלה

הנשיא".

את השתתפותה ".בכותרות של כל העיתונים.

המפקח הכללי של המשטרה ,פנחס קופל ,הורה

"הצ'כים הבטיחו לשגר נבחרת גדולה ,שתיטול חלק

לכל יחידות המשטרה להושיט את מלוא הסיוע

בכל ענפי הספורט ,החל מאתלטיקה וכלה במשחקי

והסעד למטה האולימפיאדה .עשרות שוטרים מנפת

כדורת וסנוקר .ברם ,המגע עם צ'כוסלובקיה נותק

הבירה יוצבו בטקס הפתיחה וכן באירועים השונים

מייד לאחר הפלישה אליה ".מגיע ההסבר בלמרחב,

האחרים .שוטרי תנועה ילוו את שיירת האוטובוסים

הצופה ,הארץ ,הג'רוזלם פוסט ואפילו באומר

של הספורטאים המשותקים בכל נסיעותיהם .לצורך

(למתקשים בשפה העברית).

ההסעות הוקם צי מיוחד של אוטובוסים ,כ30-

מבין מדינות הגוש המזרחי ,השתתפה במשחקים

במספר שמתוכם הוצאו המושבים הרגילים והותקנו

רק נבחרת הונגריה

בהם אביזרים מיוחדים אשר יאפשרו להעלות לתוכם

ובכל זאת נכים

את הספורטאים עם עגלותיהם .צי אוטובוסים יעביר

במקביל לתחרויות התקיים כנס רופאים בינלאומי.

את הספורטאים ממקומות אכסונם בכפר המכבייה

'סופרנו בתל אביב' כותב בעיתון הצופה" :בכנס ידונו

ומלון רמת אביב למקום התחרויות במועדון הספורט

הרופאים בריפוי נפגעי חוט השדרה כתוצאה

על שם ספיבק ברמת גן ובאצטדיון רמת גן ".מדווח

מפגיעות בקרב 150 .רופאים נודעים בעולם בשטח

עיתון הצופה ב 10באוקטובר

הריפוי של השיתוק וחוט השדרה ..יקיימו ימי עיון
ויקדישו

חלק רב

מדיוניהם לשיטות הטיפול

ליווי צבאי ,כולל חיילות!

שהונהגו בישראל בנפגעי מלחמת ששת הימים".

"נמסר כי הצבא יעמיד לרשות מטה האולימפיאדה

הכנס נפתח בהדסה ירושלים ועבר למלון רמת אביב,

יחידת חיילים שתפקידם יהיה לסייע לספורטאים

כשבין המרצים פרופ' סיר לודוויג גוטמן ,ד"ר אמיל

המשותקים הנעזרים בעגלות .תפקיד זה יתבטא

אדלר מהדסה ירושלים ודר' ראלף שפירו מאסף

בהובלת הנכים ובשמירה על יציבות עגלותיהם בעת

הרופא.

זריקת כידון ,הדיפת כדור ברזל ועוד .גם יחידת חיילות

לאולימפיאדה הגיעו בסופו של דבר  1200ספורטאים

תועמד לשירות מטה האולימפיאדה ".כותבים ב'דבר'

מ 27-מדינות שהתחרו ביניהם במשך  11ימים .על

ב 11באוקטובר .

היונים בטקס הפתיחה ,על משה דיין ,על הבול

שהנפיק השירות הבולאי ועל אירוח נציגי המדינות
בבית הנשיא – בגיליון הבא!

 18פרחי ספורט
פרויקט 'קהילה של שווים'
החגים חלפו והחוגים השונים של תכנית 'פרחי ספורט"
תופסים תאוצה.
במקביל

לפרחי

ספורט,

ההתאחדות

הישראלית

לספורט נכים לקחה על עצמה להפעיל פרויקט חדש
"קהילה של שווים".
פרויקט 'קהילה של שווים' הינו פרויקט ביוזמת ג'וינט
ישראל – אגף מוגבלות מעבר לישראל ובמימון ה-
 USAIDהסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי.
מטרת הפרויקט היא להתגבר על הסטיגמות שקשורות
לאנשים עם מוגבלויות דרך התייחסות לניהול וישוב
סכסוכים עם דגש על הנקודה המשותפת של מוגבלות.
אנשים

עם

מוגבלות,

בהיותם

ישראלים

יהודים,

פלסטינים תושבי ישראל ופלסטינים ,מתמודדים עם
סטיגמות וקשיים במוסדות חינוך ,בתעסוקה ,בחברה
וכו'.

פרויקט 'קהילה של שווים' ,מתכוון לשפר מצבם של
אנשים עם מוגבלויות על ידי קידום שילובם בחברה
ועזרתם להתגבר על קשיים חברתיים וסביבתיים
שעולים בדרכם.
במסגרת הפרויקט אנו נפעיל  3קבוצות בוצ'ה
בירושלים ,כפר קאסם וראשון לציון ו 3-קבוצות
כדורשער בקרית ביאליק ,אום אל פאחם וכפר קאסם.
הקבוצות הינן קבוצות מעורבות של יהודים וערבים ,הם
יתאמנו פעם-פעמיים בשבוע ויתחרו בענפים השונים.
תודה לכולם על שיתוף הפעולה ושיהיה בהצלחה!

' 19על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי,
ממלא

מקומו

–

אפרים

זינגר,

מנכ"ל

הוועד

הפראלימפי ניסים סספורטס והמנהל המקצועי רון

בנק הפועלים ,שאימץ לאחרונה את המשלחת

בולוטין ,השתתפו בכנס של הוועד הפראלימפי

לטוקיו פרסם ברכה על דף שלם בידיעות

הבינלאומי שנערך במדריד וכמו שקורה בדרך כלל,

אחרונות לרגל זכייתה של מורן סמואל

שכחו רוני וניסים (בלי שתיאמו מראש) את העניבות

במדליית כסף באליפות אירופה בחתירה

במזוודה...
א.ב ברחובות תל אביב הוא ספר הביכורים של שחקן
הבוצ'ה ,אלדר יוסופוב ,מאילן רמת גן ,שהיה בעבר אלוף
ישראל.
יוסופוב ,כמו גיבור הספר ,נולד עם שיתוק מוחין ונכותו
מתבטאת במגבלה קשה בתנועותיו וביכולת הדיבור שלו.
הוא נשוי ,בעל תואר שני בתסריטאות מאוניברסיטת תל
אביב ועובד ככותב תוכן בחברת פרסום גדולה.
הספר עוסק בתלאותיו של הגיבור דודי צוהר ברחובות תל
אביב שנאלץ להשתמש בלוח איות כדי לתקשר עם הסביבה.
הספר המצחיק והמרגש ,והמאוד מומלץ ,יצא לאור
בהוצאת ’ ‘writesupportשממנכל חברו ,שחקן נבחרת
ישראל בטניס שולחן דני בוברוב

' 20על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

יקירי המדור דורון שזירי ואסנת פליס דואר בשיחה בפייסבוק ,בה בירכה אסנת את דורון ,על הבטחת המקום
למשחקים הפראלימפים בריו

למי שהשתתף או צפה במרוץ האופניים
'סובב טורקי תל אביב' וראה שם את הזוג
בוורוד שאגב כיכב בכל העולם כשנסע
במקביל

לרוכבי

הג'ירו

בקיץ

שעבר,

מדובר בניר וטום שפר – אב ובן שרוכבים
כך על מנת להעלות למודעות את הרכיבה
באופני טנדם .כל הכבוד ,יפה לכם ורוד,
מצדיעים לכם!
צילום :רונן טופלברג SportPhotography /

קורס מדריכי בוצ'ה
הקורס מוכר על ידי משרד הספורט להסמכה על פי התקנות החדשות
הצפויות בחוק הספורט
היקף שעות 30 :שעות
מקום הקורס :מועדון ספיבק רמת גן – שדרות רוקח  123רמת גן
ימי הקורס :ימי שישי מ  9:00עד ,25.1.19 ,4.1.19 ,2.11.18 ,26.10.18 | 13:10
15.2.19
והצטרפות לטורניר באזור חיפה בתאריכים ( 6-7.12.18טרם נקבעו השעות)

עלות למשתתף ₪ 250 :לחברי ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,מורים
וחברי התאחדות הפטאנק ₪ 350 .לכל השאר ( .פתיחת הקורס תלויה במספר
המשתתפים שירשמו)
הקורס מקנה תעודת מדריך מוסמך בבוצ'ה בכפוף להשלמת מכסת שעות
עיוניות נוספות באחד מבתי הספר המוכרים להסמכת מדריכים ( בעלי תעודת
מדריך או  /ו מאמן בענף אחר פטורים מהשלמת השעות )

לפרטים נוספים ו  /או הרשמה יש למלא את
הטופס המצורף ולשלוח אל משרדי ההתאחדות:
 office@isad.org.ilאו לפקס 03-6493134
נשמח לראותכם
צוות הקורס

הבוצ'ה הינו ענף ספורט פראלימפי
המזכיר את ענף הפטאנק וכדורת
הדשא וייחודו בכך שהוא מותאם גם
לנכים עם מוגבלות רבה

טופס הרשמה ובקשת פרטים נוספים

קורס מדריכי בוצ'ה
שם_________________________________________:
רקע וניסיון רלוונטי לבוצ'ה____________________________________:
מעוניין ( סמן בעיגול) להירשם  /פרטים נוספים
האם יש הסמכות הדרכה  /אימון רלוונטיות אחרות______________________:
______________________________________________________________________
טלפון ליצירת קשר___________________________________ :
מייל ליצירת קשר________________________________________ :
שאלות נוספות_______________________________________________________ :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

