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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

חודש מוצלח עבר על ספורטאנו :נבחרת הכדורסל
בכסאות גלגלים נשארה בדרג א' האירופאי ,אליפות
ישראל

באתלטיקה

גדלה

במספר



הישג החודש
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הספורטאים

והענפים ,חגית בריל זכתה במדליית ארד באליפות
אירופה בטניס שולחן .בענפי הטניס בכסאות גלגלים,

 מה קרה?
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מה יקרה?
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אופני היד ,הסייף בכסאות גלגלים והטקוואנדו צברו
הספורטאים נקודות לדירוג לקראת טוקיו  .2020ומעל
כולם ,שחייני נבחרת השחייה ,מנפצים שיאים אישיים,

לאומיים ואפילו שיא עולם אחד ,באליפות העולם
בלונדון .שנה טובה וקריאה נעימה  -צוות הפראתון



השאלון
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חם מהמעבדה
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על רגל אחת
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אליפות העולם בשחייה

כתבות


אליפויות ישראל
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אליפויות אירופה
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אליפויות עולם
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שיתופי פעולה

| 11



בדרך לטוקיו
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כנסים
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עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

מרק הכובש
כשראש ממשלת מלזיה לא רצה שהשחיינים הישראלים,
ישתתפו באליפות העולם בשחייה ,אשר היתה אמורה
להיערך בארצו ,הוא טען "ישראל עושה דברים רעים".
אולי בגלל זה אמר פרשן הטלוויזיה על מרק מליאר מאיל"ן
חיפה שהוא פשוט 'Obliterated' :את שיא העולם ב 400
חופשי לקלאס  .7כשבדקנו במילון ,מה המקבילה לכך
בעברית זה מה שמצאנו' :השמיד ,הכחיד ,החריב'.
האפשרות שמרק ישבור את שיא העולם ,ריחפה באוויר ,הוא
שחה טוב במוקדמות ,קבע שיא ישראלי חדש 4:41.52 :דקות
והרגיש שיכול היה להשיג תוצאה טובה יותר .להזכירכם,
מרק כבר מחזיק בשיאי העולם ב 1500מטר ו  800מטר,
משחים שאינם נשחים במשחים הפראלימפים ולכן 'פחות

מרק ומדליית הזהב

נחשבים'.
באותו בוקר ,שיא העולם היה שייך לג'וסף קריג הבריטי
שקבע אותו ב 4:39.14 :2013דקות.
ב  19:55קפץ מרק לבריכה האולימפית בלונדון וקצת לפני
 20:00הוא :השמיד ,הכחיד והחריב את שיא העולם ,כשעצר
את השעון על 4:33.61 :דקות.
אף אחד ,לא הפרשנים ,לא מרק ולא יעקב ביננסון המאמן
ציפו שישבור את השיא ביותר מ  5שניות.

הקפיצה למים בדרך לפודיום

התחושות במשלחת הישראלית היו של גאווה מהולה בהלם
ובסימן שאלה – איך ממשיכים מכאן? איך נוחתים לקרקע
אחרי הישג כזה ,איך בטווח המיידי מתרכזים במשחים
הנוספים באליפות העולם ובטווח הארוך מגיעים במוכנות
שיא למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2020
מרשים לראות את גרף ההתקדמות כשבאליפות העולם
ב 2017הגיע למקום החמישי במקצה זה ,באליפות אירופה
ב 2018פספס בחצי שנייה את המקום הראשון וזכה בכסף
ובאליפות העולם הנוכחית הוא מוכרז כשיאן עולם ואלוף
עולם.

מרק מבין שהוא אלוף העולם ושיאן עולם

 04מה קרה בספטמבר?

טורנירי טניס בכיסאות גלגלים שהתקיימו בספטמבר
אליפות מדריד הפתוחה – ITF3
▪ טורניר האופן יחידים :אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת גן
 חצי גמר▪ טורניר האופן זוגות :אדם ובן זוג ספרדי – אלופים

טורניר  VI Open Baia de Setubalבפורטוגל – פיוצ'ר |
▪ טורניר האופן יחידים :גיא ששון מאיל"ן רמת גן – חצי
גמר
▪ טורניר האופן זוגות :גיא ובן זוג יפני – חצי גמר

טורניר לזכר פיטר קולינס ז"ל – אשקלון פיוצ'ר |
▪ טורניר האופן יחידים :אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת גן
– אלוף ,גיא ששון מאיל"ן רמת גן – מקום שני
▪ טורניר האופן זוגות :אדם וגיא – אלופים ,אסי סטוקול
מאיל"ן רמת גן ובן זוג יווני מקום שני
▪ טורניר הקוואד :שרגא ויינברג מאיל"ן רמת גן – אלוף,
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב – מקום שני

טורנירי טניס בכיסאות גלגלים
שיתקיימו באוקטובר בהשתתפות
ישראלים:
Israel Championship
לכבוד ד"'ר איאן פרומן
 28-31.10שעות הבוקר
מרכז הטניס בעכו
בהשתתפות ספורטאים מ 10
מדינות
אליפות סרדיניה הפתוחה 1-5.10
שרגא ויינברג
אליפות  IKARברוסיה 17-20.10
גיא ששון

טורניר  Plovdivבבולגריה – פיוצ'ר |
▪ טורניר האופן יחידים :אסי סטוקול מאיל"ן רמת גן –
רבע גמר
▪ טורניר האופן זוגות :גיא ובן זוג יפני – חצי גמר
טורניר  SA Spring Openבדרום אפריקה – | ITF2
▪ טורניר האופן יחידים :גיא ששון מאיל"ן רמת גן – חצי
גמר
▪ טורניר האופן זוגות :גיא ובן זוג דרום אפריקאי – חצי
גמר
▪ טורניר הקוואד :שרגא ויינברג מאיל"ן רמת גן – חצי
גמר
▪ טורניר הקוואד זוגות :שרגא וינברג ובן זוג מטיוואן –
מקום שני

אדם ברדיצ'בסקי ובן זוגו הספרדי
אלופי מדריד
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מה יקרה באוקטובר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש אוקטובר
 3-5.10אליפות אירופה דגר ג' ברגבי בכסאות גלגלים | נבחרת ישראל | ספרד

 5-14.10אליפות אירופה בכדורשער | נבחרת הנשים | גרמניה
 6.10גביע עולמי בטריאטלון אורן בליצבלאו |טורקיה
 9-14.10אליפות העולם בקליעה | נבחרת ישראל | אוסטרליה
 10-14.10אליפות פינלנד בטניס שולחן
 13-21.10אליפות דנמרק הפתוחה בבדמינטון | נינה גורדיצקי ואמיר
לוי
 world open 28-30.10בבוצ'ה | נדב לוי | פורטוגל
 31.10אליפות אירופה בטקוואנדו | אסף יסעור | איטליה

נבחרת הכדורשער
באליפות

אירופה

לפני שנתיים עם
מדליות הארד

התחרויות בהן מופיע הקמע סו-מאיי-טי ,הן תחרויות שניתן להשיג בהן כרטיסים או לצבור
נקודות להשגת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו 2020

 06אליפויות ישראל
אליפות ישראל באתלטיקה
אליפות ישראל באתלטיקה שחודשה בשנים האחרונות,
ממשיכה במגמת הגידול במספר הספורטאים והענפים.
באליפות זו התחרו בענפי הריצה למרחקים,200 ,100 :
 400ו  ,1500קפיצה למרחק והדיפת כדור ברזל.
מרבית הספורטאים משלוחות בית חינוך עיוורים
אלו אלופי ישראל לשנת :2019
ריצת  100מטר:
נערות – אליה כהן | נוער – ליאור ממן
בוגרים – איתי סולומון
ריצת  200מטר:
בוגרים – אברהם לאוטר | נוער – אלידע גרין
ריצת  400מטר:
נערות – ניסאן אגבריה
|
נוער –זיו מחאג'נה
בוגרים–ליאב סולומוביץ
ריצת  1500מטר:
נוער – אלישע גרין | בוגרים – אבי סולומון
קפיצה למרחק:
נערות – אליה כהן | נוער – אלישע גרין
בוגרים – אודי הלזן
הדיפת כדור ברזל:
נוער– אלישע גרין | נערות – אליה כהן
בוגרים לקויי ראייה – אודי הלזן
בוגרים לקויות פיזיות – אלכסנדר אלקסיינקו (איל"ן
חיפה)

בתמונה :הדיפת כדור ברזל .צלם :בני משי

מר אלי בירנבוים הוא יושב הראש החדש של
הנהלת ההתאחדות לספורט נכים בישראל.
בירנבוים ,בן  ,74בוגר בית הספר הימי מבואות ים,
איש ידיעת הארץ ,בוגר מכון רקנטי באוניברסיטת
תל אביב ,ובוגר מכון וינגייט ,שימש יו"ר מכבי יפו,
ועסק בספורט ימי ,בשייט מפרשיות.
הנהלת

ההתאחדות,

הצוותים

המקצועיים

והספורטאים מודים ליו"ר היוצא ,מר חיים בר ,על
תרומתו

רבת

השנים

לספורט

הפראלימפי

בישראל ומאחלים ליו"ר הנכנס הצלחה רבה
התפקיד המאתגר.

בתמונה :ריצה עם מלווה .צלם :בני משי

בתמונה :ריצה עם ובלי מלווים (בהתאם לליקוי הראייה) צלם רונן חסון

 07טורנירים בישראל
טורניר הקיץ בדמינטון

עשרות

ספורטאים,

השתתפו

בטורניר

הקיץ

בבדמינטון שנערך בבית הלוחם בירושלים.
הענף שהיה מנומנם בשנים האחרונות ,הרים הילוך

ופתח את שורותיו לשחקנים חדשים וצעירים.
את הטורניר ליווה הצלם אמיר בילו מצוות זומינג.

אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ונינה גורדיצקי

בתחרות היחידים ,ניצח איל בכר הוותיק מבית

מבית הלוחם חיפה ,אלופי תאילנד לזוגות

הלוחם תל אביב ,למקום השני הגיע מנשה מיכאלי

מעורבים בבדמינטון.

מבית הלוחם ירושלים ולמקום השלישי הגיע יוני לוי

כמו כן בטורנירי היחידים ,העפילו נינה ואמיר לשלבי

מבית הלוחם ירושלים.

.

רבע הגמר.

בתחרות היחידים דרג ב' ,ניצח אורי ממי מבית

בשלב הבתים נתקלה נינה בסרוב של שחקנית

הלוחם תל אביב למקום השני הגיע עמי טמיר מבית

מסוריה לשחק נגדה מסיבות פוליטיות .לעומת זאת,

הלוחם תל אביב ולמקום השלישי הגיע מוטי בר

בבית הגברים ,שחקן ממאלזיה שיחק והפסיד

מבית הלוחם תל אביב.

לאמיר .מאמנה של נינה :לאון פוגץ ,מאמנו של אמיר:

בתחרות הזוגות נצחו :יובל לוי וניסים לוי מבית

ראובן מוזס.

הלוחם ירושלים למקום השני הגיעו :עודד חבשוש

לאחר אליפות תאילנד הפתוחה ,המשיך אמיר

וחיים שטרית מבית הלוחם תל אביב ולמקום

לאליפות סין הפתוחה וגם שם העפיל לרבע הגמר.

השלישי הגיעו :דויד בוקר ואייל בכר מבית הלוחם תל

בסיום אמר אמיר" :תחרות מאוד צמודה ברמה

אביב.

הגבוהה ביותר ,מרגיש ששיחקתי טוב והייתי מאוד
קרוב לחצי הגמר".

הדרך לטוקיו  2020בענף הבדמינטון:
 -על פי דירוג עולמי שיקבע באפריל 2020

בתמונה :איל בכר ,אלוף היחידים והזוגות .צלם :אמיר
בילו

 08השאלון
ראשי המשלחות לטורנירים
בחו"ל
ישנן מספר תחרויות בחו"ל אליהן יש צורך להוציא ראש משלחת ,לרוב מדובר בתחרויות של ספורט קבוצתי ,או
בתחרויות עם ריבוי מתחרים ישראליים וחשיבות ,דיברנו עם פיטר פיזרו יו"ר וועדת השחייה שהיה ראש המשלחת
לאליפות העולם בשחייה שהתקיימה בחודש ספטמבר בלונדון ועם דודי ויינרב יו"ר וועדת הרוגבי בכסאות גלגלים
שיצא עם הנבחרת לאליפות אירופה דרג ג'.
מה זה אומר להיות ראש משלחת?
לדאוג לכל הצד הארגוני  /לוגיסטי ולתמוך במאמן בכל מה שיסייע
לו בהשגת תוצאות מקצועיות מרביות .כשמדובר בשישה כיסאות
גלגלים מבין תשעת שחייני הנבחרת וחברי משלחת שאינם דוברי
אנגלית הלוגיסטיקה מורכבת מאוד .קמים ראשונים בבוקר והולכים
לישון אחרונים בלילה.

להיות ראש משלחת זה אומר
שהכול מתקתק ,לא חסר דבר
ובמקביל גם לא מרגישים שיש
ראש משלחת...

בתפקידכם כראש משלחת איזה נסיעות זכורות לכם
במיוחד?
בשלוש נסיעות ,היו לנו שחיינים שהתאשפזו בבית חולים בחו"ל
שהפכו את הנסיעות האלו למורכבות ביותר ,היתה רעידת אדמה
במקסיקו ומקרים רבים של אי הגעת ציוד .בנוסף ,פעם אחת
הייתי צריך לשחרר שחיין מתחנת המשטרה (נגמר בטוב!!).

לחזור מטורניר באירופה וכאשר אתה
חוזר ושואלים אותך בביטחון בשדה
התעופה -אם נתנו לך משהו להעביר
 -אז אתה אומר  -גביע...

מה צופה לנו ,מבחינתכם ,שנת תש"פ??
השנה הזו עומדת להיות מלאת פעילות כשהכול מכוון
למשחקים הפראלימפיים בטוקיו באוגוסט ......מחנות
אימונים בארץ ,מחנות אימונים בחו"ל ,ותחרויות רבות ,גם
בארץ וגם בחו"ל.

ד"ר פיטר פיזרו

אנחנו יוצאים בחג להשתתף באליפות
אירופה אחרי הכנה מקצועית והמטרה
לחזור אחרי שעשינו את המקסימום
ולהמשיך ולהתקדם ברמה המקצועית.

דודי ויינרב

 09אליפויות אירופה
נבחרת ישראל בכדורסל
בכסאות גלגלים נשארת
בדרג א' באירופה
נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים הצליחה לבסס
שנה נוספת את מקומה בין עשר הנבחרות הטובות
באירופה.
אליפות אירופה טמנה השנה בחובה 2 ,אפשרויות שיכלו
להתגשם :החלום הפראלימפי  -ההעפלה למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו  .2020והסיוט האירופאי – ירידה לדרג
ב'.
חלום ההעפלה נמוג בסיום שלב הבתים .הנבחרת סיימה
שלב זה במקום החמישי לאחר שניצחה את נבחרת רוסיה,

אך הפסידה לצרפת ,טורקיה ,ספרד והולנד ,מדינות בהן

בתמונה :הנבחרת מול נבחרת שוויץ

קיימות ליגות מקצועניות ,מרובות משאבים ובהשתתפות
זרים (למעט הליגה ההולנדית ,בה לא משחקים זרים).
ארבעת המקומות הראשונים בבית עלו לשלב רבע הגמר
ושני המקומות האחרונים ירדו למשחקי ההישארות בדרג
א'.
לראשונה מאז חזרה בשנת  2014לדרג א' מצאה את עצמה
הנבחרת במשחקי הדירוג על מקומות  ,9-12כאשר מקומות

 11-12יורדים לדרג ב'.
במשחק הקובע מול נבחרת אוסטריה ,התעלתה הנבחרת
וניצחה את נבחרת אוסטריה  .45-55במשחק על המקומות

בתמונה :הנבחרת חוגגת את הנצחון על נבחרת
אוסטריה

 ,9-10נוצחה הנבחרת על ידי נבחרת שוויץ.
הנבחרת שנמצאת בעיצומם של חילופי דורות תנסה
להעפיל שוב למשחקים בשנת  ,2023לשם כך תצטרך
להמשיך ולהילחם על הישארותה בדרג א' באליפות אירופה
הבאה.
ספורטאי הנבחרת :אלון דור און ,עשהאל שבו ,שי ברביבאי,
נדב מנחם ,ארתור חסון ,תומר ששון ,רועי בן טולילה ,דותן
מישר ,כפיר נימרק ,יניר עוז ,פלג זלצמן ושי חיים.
הצוות המקצועי :אריאל אוטולנגי ,מאמן .יריב גולד ,עוזר
מאמן .דוד קורן ,מנהל נבחרת ,,מארק אייגנהולץ ,איש טכני
שרון לייב ,מאמן כושר ,דורית משרקי ,ספורטרפיסטית.
בתמונה :הנבחרת לפני יציאתה לאליפות אירופה

 10אליפויות אירופה
אליפות אירופה בטניס שולחן
הנחישות משתלמת
חגית בריל מבית הלוחם ירושלים זכתה במדליית הארד
באליפות אירופה בזכות הנחישות והלחימה על כל כדור.
חגית מסווגת בקלאס ( 1בטניס שולחן  10קלאסים 1 ,הוא
הקלאס עם המוגבלות הקשה ביותר) ובקלאס זה שיחקו
השנה באליפות אירופה  5שחקניות .לאחר שכל שחקנית
שיחקה מול השחקניות האחרות ,נוצר מצב בו היה ברור מי
במקום הראשון והשני אך לשלושת השחקניות שנשארו
היה אותו מספר נקודות ומה שקבע היה מספר המערכות,
בשל הנחישות של חגית ,אשר גם כשהפסידה ,הצליחה
לקחת מערכות בחלק מהמשחקים ,היא דורגה ראשונה
במשולש שנוצר וזכתה במדליית הארד.
מאמנה של חגית :יוסי רוזנבלט.
באליפות השתתפו גם :אביב גורדון ממועדון טניס שולחן נס
ציונה ,קרולין טביב ושי סיאדה מאיל"ן רמת גן ,שסיימו את
חלקם בשלב הבתים.

בתמונה :חגית בריל עם מדליית הארד

דני בוברוב מאיל"ן רמת גן וזאב גליקמן מבית הלוחם תל
אביב שהעפילו לשמינית הגמר.
באליפות השתתפו  330ספורטאים מ  32מדינות
את הנבחרת ליוו ראש המשלחת יהושוע אוניקובסקי וגניה
ברגר הפיזיותרפיסטית.
המאמן של קרולין ודני – עידו בן שמחון .של שי – דודיק
אלטרץ .של אביב בנצ'י בלנק.
הדרך לטוקיו  2020בענף הטניס שולחן:
 על פי דירוג עולמי שיקבע במרץ  2020ותחרותקריטריון באפריל 2020

בתמונה :המשלחת הישראלית והאלופה הפולניה

 11אליפויות בעולם
'פריחת הדובדבן' בבריכה
האולימפית בלונדון
'פריחת הדובדבן' הינו ביטוי אשר מגיע מיפן ומתאר
את פריחת עצי הדובדבן המרשימה בדיוק במועד

הקבוע באביב .בהקשר האנושי ,הכוונה היא ליכולת

שחיין

משחה

הישג

בשאר חלבי

 100חזה

שיא ישראלי
קריטריון

 400חופשי

קריטריון
גמר

ענבל פיזרו

 200חופשי
 200מעורב אישי

מקום  4בעולם
מקום  4בעולם

עמי דדאון

 150מעורב אישי

מדליית כסף
שיא ישראלי
מדליית ארד

 50גב

שיא ישראלי
גמר

אריק מליאר

 50חופשי

מקום 9

מרק מליאר

 200מעורב אישי

מדליית כסף
שיא ישראלי
מדליית זהב
שיא עולמי

יוליה
גורדיצוק

 400חופשי

שיא ישראלי
גמר

ורוניקה
גירנקו

 100חופשי

שיא ישראלי
מקום  6בעולם

לפרוח בשיא בדיוק בזמן הנכון.
המאמן יעקב ביננסון הצליח להביא את שחייני

אראל הלוי

נבחרת ישראל אשר משתייכים כולם למועדון איל"ן
חיפה לפרוח בדיוק בזמן הנכון ,על הבמה הנכונה:
אליפות העולם בשחייה.
 4מדליות ( 1זהב 2 ,כסף 1 ,ארד) .שיא עולם אחד,
(עליו הרחבנו בהישג החודש)  10שיאים ישראליים14 ,

שיאים אישיים  22גמרים ו  2שחיינים שהשיגו את

 200חופשי
איאד שלבי

תוצאת הקריטריון המהווה שלב התחלתי והכרחי
לקבלת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו
 .2020ריכזנו לכם בטבלה את ההישגים הגדולים:

 400חופשי

 12אליפויות בעולם
עמית חסדאי באליפות העולם
לאופני יד
רוכב אופני היד עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב,
יצא לאליפות העולם שהתקיימה החודש בין ה 15 – 11

באמן הולנד ,כשהוא מלווה על ידי המאמן מאיר כרמון,

בתום  21הק"מ עמית הגיע לקו הסיום ולאחר כ  40דקות

עוזר המאמן ומנהל המשלחת (והמדליסט מלונדון) קובי

מורטות עצבים התקבלה התשובה החותכת שעמית סווג

ליאון .הפעם התלוותה לנסיעה גם אסנת פליס דואר,

לקלאס  .H2השמחה מן הסתם הייתה עצומה.

ראש תחום מדע וטכנולוגיות ,על מנת ללוות את עמית

את המרוץ נגד השעון סיים עמית במקום השמיני בעולם

בתהליך הערעור על הסיווג.

בקלאס המעודכן ואת מרוץ הכביש שחל יומיים לאחר

עמית שב לפני שנה מאליפות העולם בבלגיה כשהוא

מכן ,סיים עמית במקום העשירי.

מסווג בקלאס  H3אשר אינו תואם את המגבלה של

כעת עמית ימשיך במלוא המוטיבציה להתאמן כדי לשפר

עמית והשפעתה על רכיבת אופניים פראלימפית.

את היכולות שלו לקראת האליפויות הבאות.

במשך מספר חודשים ,המסווגת הראשית דוידה קוסף
יחד עם אסנת ,הכינו תיק סיווג הכולל מבדקים
אובייקטיביים שנערכו במעבדה במכון סילבן אדמס
לספורט באוניברסיטת תל אביב ,ובמכון לריפוי בעיסוק
בבית החולים הפראלימפי שיבא .על אף כל ההכנות,
היה ברור שתהליך הסיווג יהיה קשוח ויהיה צורך
להוכיח באופן מדיד כי עמית מתאים לקלאס .H2
ההגעה לאמן ,הולנד הייתה מוקדמת דיה ואפשרה
לעמית לתרגל את המסלול לפני יום התחרות וכן
להשתתף

במחקר

מלווה

שיזם

איגוד

האופניים

הבינלאומי לשיפור את שיטת הסיווג.
יומיים לפני התחרות התקיימה בדיקה ארוכה מאוד של
פאנל מסווגות ,הוחלט כי אין די הוכחות ולכן יש לצפות
בעמית בעת התחרות עצמה .המתח היה גבוה ביותר.
התחרות הראשונה של עמית (שבה גם צפו בו
המסווגים) היתה נגד השעון במסלול יפיפה באזור
הכפרי של הולנד הירוקה.

הדרך לטוקיו  2020בענף אופני היד::
 -על פי דירוג עולמי שיקבע ביוני 2020

בתמונה :עמית חסדאי.

 13אליפויות וטורנירים בעולם
אליפות העולם בסייף בכיסאות
גלגלים

לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמנת אצל
ויקטור גלז ודימה פודולסקי השתתפה באליפות העולם
בסייף בכסאות גלגלים שהתקיימה בקוריאה הדרומית.

אליפות צ'כיה הפתוחה בבוצ'ה
גרשון חיימוב מאיל״ן חיפה אשר מתאמן אצל ארנה
וייסבך העפיל לרבע הגמר ,שם הפסיד לשחקן בריטי
שדורג ראשון בטורניר.

במקצוע הדקר נצחה לינור בשלב הבתים  3נצחונות
מתוך  5משחקים ,עלתה לשמינית הגמר אך שם

הפסידה לאלופת העולם.

בתמונות :לינור בתחילת התחרות .צילום – אריאל
קלמן

טורניר כדורשער
נבחרת הגברים בכדורשער יצאה לטורניר שהתקיים
במדריד לנבחרות מדרג ב'.
המאמן שניר כהן ועוזר מאמן ניזאר מחאג'נה ,הובילו
את הנבחרת למקום הראשון ,עם  5נצחונות מתוך 5
משחקים על נבחרות :פורטוגל ,דנמרק ,צרפת ספרד
ובלגיה.

הדרך לטוקיו  2020בענף הסייף:
 -על פי דירוג עולמי שיקבע במאי 2020

 14בדרך לטוקיו
'טסט איוונט' בטוקיו

'טסט איוונט' הם טורנירים או תחרויות שכשמם כן הם:

אירועי הכנה לקראת המשחקים הפראלימפיים.

טסט איוונט קייאקים

כל ענף עורך אירוע כזה במתקנים המיועדים לאותו ענף.

פסקל ברקוביץ' מבית הלוחם תל אביב הוזמנה

הוועדה המארגנת בוחנת את התשתיות והלוגיסטיקה

להשתתף בטורניר הקיאקים שנערך בטוקיו .,פסקל

ולספורטאים ניתנת הזדמנות להתנסות להתחרות בתנאי

הצליחה להעפיל לגמר

אותו סיימה במקום

האקלים ובמתקנים .לפני חודש הטריאתלט אורן

התשיעי .מאמנה של פסקל ברק לופן.

בליצבלאו השתתף בטסט איוונט של הטריאתלון בטוקיו

ניסים סספורט מנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי

ואז הסתבר למארגנים שהמים אינם נקיים מספיק ובשל

ורון בלוטין המנהל המקצועי ששהו באותו זמן בכנס

קח בוטלה השחייה מהתחרות .בחודש ספטמבר התנסו

בטוקיו ,ניצלו את ההזדמנות לצפות בה ובמתקן

הישראלים :פסקל ברקוביץ בקיאקים ואסף יסעור

שיארח גם את החתירה.

בטקוואנדו.

התנאים במקום לא פשוטים ,הרוחות משתנות

טסט איוונט בטקוואנדו
אסף יסעור ממועדון שרעבי אומנויות לחימה ,הוזמן
לטורניר הטקוואנדו שנערך בטוקיו .במשחקים
הפראלימפיים יאוחדו הקלאסים  43ו  44וכך היה גם

בכיוון ובעוצמה והספורטאים יצטרכו להיערך לכל
אפשרות .בשל החום ששרר במקום וצפוי גם ב
 ,2020ניסו היפנים מכונת שלג על הקהל ,ניסוי
שהתקבל בהתלהבות.

בטורניר .אסף שמסווג בקלאס  43בו המוגבלות

יותר משמעותית מקלאס  44התנסה לראשונה
בטורניר בינלאומי בקרבות מול ספורטאים עם
מוגבלות פחותה משלו .בשלב שמינית הגמר ורבע
הגמר ,ניצח אסף ספורטאים יפנים מהקלאס שלו.
בחצי הגמר פגש אסף את אלוף העולם בקלאס 44
ממונגוליה והפסיד לו .בקרב על הארד ,הפסיד אסף
לספורטאי יפני  48-46וסיים את הטורניר במקום
הרביעי.
מאמניו של אסף :יחיעם שרעבי וגבריאל דולומון.

הדרך לטוקיו  2020בענף הטקוואנדו:
-

דרך דירוג עולמי בינואר 2020

 -ותחרות הזדמנות אחרונה ב2020

בתמונה :פסקל מחוץ לקיאק

הדרך לטוקיו  2020בענף הקיאקים:

 בתחרות הקריטריון במאי  2020יחולקוהכרטיסים האחרונים

 15בדרך לטוקיו
שנה למשחקים ,ההכנות
בעיצומן
הסמינר לראשיי המשלחות

CHEF DE MISSION

מתקיים באופן קבוע שנה לפני המשחקים הפראלימפיים
על ידי הוועדה המארגנת.
בסמינר שהיה בטוקיו השתתפו ניסים סספורטס מנכ"ל
הוועד ,רון בולוטין מנהל המשלחת והמנהל המקצועי של
הוועד ונציגי צוות הביטחון
בסמינר שנערך במשך  4ימים הציגו בעל התפקידים
האחראים בוועדה המארגנת את העדכונים האחרונים
בנושאים השונים כמו :אקרדיטציות ,מתקנים ,מגורים,

רפואה ,ביטחון ,טקסים ,מדיה וכו'
חלק משמעותי הוקדש לפגעי מזג האוויר שטוקיו

בתמונה :רוני וניסים מייצגים את ישראל

מורגלת בהם ( חום ולחות קיצוניים ,טייפונים ,רעידות
אדמה וצונאמי ) וההערכות להתמודדות.
זכינו להמחשה בדמות טייפון שהגיע לטוקיו בדיוק ביום
הגעת הנציגים טיסות בוטלו וכבישים נחסמו.
כמו כן התקיימו סיורים במתקנים (רובם עדיין בבניה או
בשיפוצים) ובכפר האולימפי שבו יגורו הספורטאים
במשך שבועיים.
כל משלחת קיימה גם פגישות אישיות עם נציגי הוועדה
המארגנת לדיון ופתרונות לנושאים רלבנטיים ספציפיים
למשלחת הישראלית .הביקור נוצל גם לפגישה עם
שגרירת ישראל בטוקיו יפה בן ארי וצוות השגרירות.
צוות השגרירות והשגרירה הציעו את עזרתם בסיוע בכל
נושא שהמשלחת תזדקק לו .כמו כן נקבע מועד לקבלת
הפנים שהשגרירה תקיים למשלחת בביתה בטוקיו יום
לפני טקס הפתיחה.
אין ספק שהיפנים נערכים במקצועיות ובדייקנות
אופיינית לאירוח המשחקים בעוד שנה ורואים במשחקים
הפראלימפיים הזדמנות לשינוי חברתי ופיזי לחברה
מכלילה ומשלבת יותר.

בתמונה :המדליות למשחקים הפראלימפיים

 16כנסים
נציגות ישראלית בכנס
ה מ ד ע י V I S TA 2 0 1 9 - I P C

הכנס המדעי של

אחת

לשנתיים

הוועד הפראלימפי העולמי מתקיים

סדנה בנושאי סטימולציה לשרירים משותקים באמצעות

בכנס

טכנולגיית  EMSעוררה עניין רב ודנו באפשרות לשלבה

ונערך

השנה

באמסטרדם.

שמתקיים לאורך  4ימים ,השתתפו כ –  300אנשי מקצוע,
חוקרים,

מסווגים

תפקידים

ובעלי

גם עם הספורטאים הפראלימפיים.

מהוועדים

מטעם הוועד הפראלימפי הישראלי ,אסנת הציגה את

הפראלימפיים ,מהאקדמיה ומתחומים שונים הרלוונטיים

הסקר על הרגלי השינה של הספורטאים הפראלימפיים

לספורט הפראלימפי.

ואת ניטור השינה עם  SleepRateוזכתה להערכה רבה על

הנציגים הישראלים לכנס השנה היו יעל לנדר מהיחידה

ההצגה ולהתעניינות מאנשי מקצוע רבים.

לספורט הישגי ,ד"ר אסנת פליס דואר ,דוידה קוסף וד"ר
רון בולוטין מהוועד הפראלימפי ,אשר ניצלו את הכנס גם
למפגשים מקצועיים ופגישות עם קולגות מוועדים
פראלימפיים רבים נוספים.
הכנס כלל הרצאות מרכזיות בנושאים שונים וכן הצגה
של מחקרים במגוון נושאים ,פוסטרים של מחקרים,
סימפוזיונים בנושאים מגוונים ועוד.
בין הנושאים המרכזיים היו התפתחויות ומגמות בנושא
הסיווג מבוסס ראיות בענפים השונים ,טכנולוגיה ומדע
בשירות הספורט הפראלימפי ונגיעה גם בתחומים
המנטאליים.
אחד המושבים הרלוונטיים ביותר עסק בהיערכות
הנדרשת לקראת המשחקים בטוקיו בהקשר לעומסי
חום ולחות .הוצגו מגוון מסקנות ממחקרים והצעות
לאקלימיטיזציה

וקירור

של

ספורטאים

בענפים

המתקיימים בחוץ.
הרצאה

מעניינת

נוספת

הייתה

של

יו"ר

הוועד

הפראלימפי ההולנדי אשר הציג את המודל ההולנדי של
שילוב של הספורט הפראלימפי בהולנד באיגודים
הרגילים ובוועד האולימפי והחזון והערכים שמשרד
הספורט ההולנדי רואה בתהליך השילוב.

בתמונה :טכנולוגיית - EMS
 Electrical muscle stimulationלהפעלת שרירים
משותקים ,יעילה בהפחתת פצעי לחץ ובהעלאת מסת
שריר

 17חם מהמעבדה
על מגוון הטיפולים
המוצעים לספורטאים כחלק
מההתאוששות והכנה
לתחרויות
כשהספורטאים שלנו יוצאים לתחרויות אינטנסיביות

הפיך .העיסוי מתמקד ברקמות ושריר ומטרתו למנוע

במיוחד ,מתלווה אליהם לא פעם איש צוות משלים

פציעות ולאושש את הגוף לאחר פעילות .עיסוי ספורטאים

שתפקידו לסייע בתהליכי ההתאוששות ולהכין את

משלב אלמנטים רבים מעיסוי רקמות עמוק ,שבדי ,שיאצו,

הספורטאים לדרישות הגבוהות של התחרות .לפעמים

רוטציות (הנעת מפרקים) ,מתיחות ועוד .המטרה היא

הכותרת של אותו אדם היא מעסה ,ספורט-תראפיסט,

בעצם טיפול בבעיות פיזיות קיימות כמו :בעיות במפרקים,

פיזיותרפיסט ,אוסתאופט ועוד.

שרירים תפוסים ,הגבלות בתנועה ,התכווצות שרירים,

לכן ,החלטנו לעשות סדר בטרמינולוגיה וקצת להרחיב

דלקות קשות ,שרירים נפוחים כמו גם שיפור תפקודי

על כל שיטה/מקצוע ,אך תחילה שני מושגי יסוד:

המערכות בגוף :שיפור לחץ הדם ,שיפור גמישות ומניעת

מקצוע פרא-רפואי  -מקצוע נִ ְלוֵה ְרפּואָ ה ,הוא מקצוע

פציעות ,עידוד רמת החמצון בשריר ,עזרה בניקוז רעלים

הקשור בטיפול רפואי אישי באדם ,יש לו בסיס תאורטי

שמצטברים בשרירים ועוד.

מדעי ,אך העוסק בו אינו רופא .לדוגמה ,פיזיותרפיה ,ריפוי

רצוי כי ספורטאים ישלבו עיסויים כחלק אינטגרלי משגרת

בעיסוק וקלינאות תקשורת הינם מקצועות פרא-רפואיים

האימונים שלהם וכמובן ,לא מתחילים שום דבר חדש בזמן

פופולריים ומוערכים.

תחרות ולכן חשוב שהספורטאי יכיר את הגוף שלו

רפואה משלימה  /אלטרנטיבית – כשמה כן היא ,דרך

והתגובה שלו לעיסוי ,כמו גם שיכיר את המעסה כי כל

ריפוי שבאה ללוות ,להשלים או להחליף את הטיפול

מגע וכל טכניקה משפיעים בצורה שונה על הגוף.

הרפואי הקונבנציונלי .בסין למשל משתמשים בדיקור
סיני במקום משככי כאבים בזמן ניתוחים או לצורך טיפול

* פיזיותרפיה לספורטאים

בתופעות לוואי שנגרמות כתוצאה מטיפול בכימותרפיה

ספורטאי עלית מתאמנים בקצב כל כך גבוה שהגוף

בחולי סרטן.

שלהם תחת עומס תמידי .הם יותר חזקים ,יותר בכושר

וכעת נעבור להסברים קצרים לגבי השיטות המוצעות

ויותר גמישים מרוב האוכלוסייה .ובכל זאת ,גופם חשוף

כיום לספורטאים הפראלימפיים ,ונתחיל עם המוכרים

יותר לפציעות .התפקיד של הפיזיותרפיסטים המטפלים

יותר.

בספורטאים בסגל הינו רב תחומי וכולל טיפול ושיקום

עיסוי לספורטאים

אחרי פציעה כדי להאיץ את חזרתם לאימונים ולתחרויות,

כשמו כן הוא ,עיסוי המותאם לצורכיהם של ספורטאים

מניעת פציעות ,טיפול שוטף לשמור על מצב הגוף בכושר

מקצועיים וכמו כן לאלו העוסקים בפעילות גופנית

גבוה.

מאומצת .מי שעוסק בפעילות גופנית מאומצת וסדירה

*הקטע על הםיזיותרפיה נכתב על ידי דוידה קוסף  -דוידה

יודע כי לאחר כל אימון יש לבצע מתיחות ושחרור

קוסף ,פיזותרפיסטית ראשית ומסווגת ראשית בוועד

לשרירים על מנת שלא יתכווצו ויגרם כאב ונזק בלתי

הפראלימפי הישראלי.

לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

 18חם מהמעבדה
על מגוון הטיפולים
המוצעים לספורטאים כחלק
מההתאוששות והכנה
לתחרויות  -המשך
ספורטאים בסגל הפראלימפי מתמודדים עם מצבים

טיפול בספורטאים הינו התמחות מיוחדת .לא מספיק

מיוחדים משום שבנוסף לרמת אימונים גבוהה ,יש גם את

הידע הכללי על בעיות אורטופדיות .חייבים להבין את

הנכות ברקע .כל סוג של נכות מביא אתו מצבים רפואיים

הדרישות המיוחדות שהספורטאי צריך מגופו .לכל ענף

מיוחדים .פיזיותרפיסטים עובדים בשוטף עם הספורטאים

ספורט יש את הדרישות שלו .לדוגמא :שחקן כדורסל

כדי לשמור על שחרור שרירים ,גמישות שרירים וגידים,

בכסאות גלגלים צריך כוח רב של השרירים הקדמיים של

וחיזוק ספציפי לפי הדרישות של ענף הספורט יחד עם

הכתפיים כדי להניע את הכיסא תוך כדי תפיסת כדור,

התחשבות בנכות של אותו ספורטאי .פיזיותרפיסטים הם

מסירת כדור וקליעות .חשוב מאוד לשמור על חיזוקים של

חלק אינטגרלי של תהליך שיקום אחרי פציעה ,הן אם

השרירים האחוריים של השכמות אחרת הספורטאי

נגרם כתוצאה מעומס באימונים והן באם נגרם בתאונה

חשוף לפציעות בכתפיים .מצד שני ,התפקוד של הגוף

שלא כשורה לאימונים .הפזיותרפיסטים הם חלק בלתי

של ספורטאי עם קטיעה לא דומה לתפקוד של ספורטאי

נפרד מהאימונים במיוחד בחלק הקשור לשיקום אחרי

עם שיתוק מוחין שלא דומה לתפקוד הגוף של ספורטאי

למאמן,

למאמן

הכושר

עם שיתוק ילדים (פוליו) .לכן ,בנוסף לניסיון עם פציעות

למנוע

פציעה

נוספת.

ספורט ,אנחנו דורשים שלפיזיותרפיסטים המטפלים

הפזיותרפיסטים מחנכים את המאמנים והספורטאים כיצד

בספורטאים בסגל יהיה גם ניסיון בשיקום – ניסיון עם

למנוע פציעות תחת לחץ ודרישות של תוכנית אימונים

אנשים עם מגוון נכויות .לכן ההתאחדות הישראלית

ותחרויות צפופה .בנוסף ,הפיזיותרפיסטים מלווים את

לספורט נכים והועד הפראלימפי בוחרים בצוות מטפלים

הספורטאים לתחרויות וצמודים לספורטאי לאורך תקופת

עם ניסיון רב .בנוסף דורשים מצוות המטפלים לדווח

התחרות כדי לעזור לספורטאי להשיג את התוצאות

באופן שוטף על סוג הטיפול ותוצאותיו כדי להמשיך

הפציעה

וזאת

ולספורטאי

כדי

עצמו

הטובות ביותר.

לייעץ
במטרה

לשמור

על

רמה

גבוהה.

במצבים

מסוימים

הפיזיותרפיסטים בצוות הבכיר מעניקים השגחה ופיקוח
לשאר המטפלים.

 19חם מהמעבדה
על מגוון הטיפולים
המוצעים לספורטאים כחלק
מההתאוששות והכנה
לתחרויות  -המשך
לצד הטיפולים המוכרים והמסורתיים יותר כגון טיפולי

כירופרקטיקה

האחרונות

מטרתו של הטיפול הכירופרקטי היא לזהות ולתקן

משולבת גם רפואה משלימה וטיפולים אלטרנטיביים

הפרעות תפקודיות שמקורן בחוליות עמוד השדרה ,בשלד

בליווי הספורטאים .טיפולים אלטרנטיביים פופולאריים הם

ובמפרקים הגדולים .הטיפול נועד להחזיר את מערכת

למשל שיאצו ,רפלקסולוגיה ,דיקור סיני ,נטורופתיה

העצבים לתפקוד תקין .כמו כן מסייע הטיפול במניעת

והומאופתיה .חלק מהשיטות המוזכרות כאן הן בנות אלפי

פגיעות נוספות .השיטה פותחה בצפון אמריקה בסוף

שנים.

המאה ה .19-הטיפול הכיופרקטי מיועד לשיקום לאחר

ספורטתרפיה

פגיעה ,לתחזוקה ולמניעת פגיעות נוספות .הטיפול

תחום ברפואה משלימה ,המתרכז בטיפול ובמניעת

מתאים בעיקר להפרעות הקשורות בעמוד השדרה

פציעות ספורט או בעיות אורתופדיות ,ועזרה בשיקום

ובעצמות השלד ולכאבי גב מסיבות שונות .ניתן לפנות

הספורטאי הפצוע לחזרה לפעילות גופנית מלאה.

לטיפול כירופרקטי גם במצבים חריפים וכרוניים.

פיזיותרפיה

ועיסוי

לספורטאים,

בשנים

הספורטאי בכל דרכו

מהלך הטיפול  -הכירופרקטור עורך בדיקה אורתופדית-

הספורטיבית :הן בשלב מניעת פציעות ,הן בטיפול במגוון

ניורולוגית על מנת לאבחן בעיות בעמוד השדרה,

בעיות ,החל מדלקות גידים ,קרעים בשרירים וברצועות,

במפרקים

ידנית

ועד פתולוגיות עמוד שדרה ומפרקי גפיים ,והן בעזרה

ממוקדת ,מבוקרת ומהירה של מפרקי עמוד השדרה.

עד לחזרה מלאה לפעילות.

הפעלה זו מכונה מניפולציה ,והיא המסייעת לשמור על

עקרונות באימון

תפקודן התקין של חוליות עמוד השדרה ,ושל הגוף כולו.

הספורטתרפיסט

מלווה

בשיקום לאחר התערבות
באמצעות הספורטתרפיה

את

מנצלים

בספורט כדי להכין את הספורטאי לאימון יעיל ובטוח.
בספורטתרפיה משתמשים במגוון כלים לטפל בפציעות
ספורט ,כגון טכניקות מנואליות ,תרגילי שיקום ,חבישות,
תרמותרפיה והיכולת לתמוך ולסייע בבניית תוכנית
שיקומית .הטיפול הספורטתרפי מורכב ברובו ממגע ידני,
המשלב הנעות מפרקים ומוביליזציות על אזורים שונים
בגוף ,טכניקות מנואליות ,תוך שימוש באמצעים כמו
תרמו-תרפיה ,חבישות וטייפינג ,שילוב תרגילים ספציפיים
לחיזוק והגדלת טווחי תנועה והנחיה לתרגול סיבולת וכוח
של קבוצות שרירים ומערכת הלב והריאות.

ובשרירים .הטיפול

כולל

הפעלה

המטפלים הם בעלי תואר ד"ר לכירופרקטיקה D.C.

 20חם מהמעבדה
על מגוון הטיפולים
המוצעים לספורטאים כחלק
מההתאוששות והכנה
לתחרויות  -המשך
אוסטאופתיה
האוסטאופטיה פותחה בשנת 1874
טיילור סטיל במיזורי

על ידי ד"ר אנדרו

קרניו-סקראל

ארצות הברית .סטיל ,אשר היה

קרניו סקראל היא שיטת ריפוי המבוססת על טכניקה

רופא בעל ותק של  30שנה ,ניסה למצוא פתרון לכאבים

עדינה אך עוצמתית אשר עובדת על התנועה של עצמות

שלאחר ניתוחים ולראייתו יש להעדיף טיפול הוליסטי על

הגולגולת והעצה .זוהי שיטה עדינה ויעילה מאוד לטיפול

פני הדרכים הקונבנציונליות הכוללות נטילת תרופות.

במגוון רחב של מגבלות וליקויים מכאניים המשפיעים על

האוסטאופתיה היא תורה רפואית העוסקת בריפוי

האיברים השונים בגוף .שיטת הקרניו-סקראל עומדת

ובאבחון באמצעות טיפול ידני .טיפול זה ,המשלים את

בזכות עצמה ומאף משמשת ככלי טיפולי מעולה לשילוב

הרפואה הכללית ,מתמקד בטיפול בגורמים שיוצרים את

בטיפולי עיסוי ומגע למיניהם ,עבודה אנרגטית וטיפולי גוף

הכאב ואת חוסר האיזון שבגוף .על פי האוסטאופתיה ,גוף

נפש.

מעולם

האדם יכול לעמוד בתלאות החיים בתנאי שכל המערכות

האוסתיאופתיה עושה שימוש במערכת הקרניאלית של

יתפקדו יחדיו בצורה הרמונית .לגוף יש את היכולת

הגוף כדי להביאו לכדי איזון וריפוי .איבריה של המערכת

לשמור על איזון ולרפא את עצמו .מסיבות שונות (מחלות,

הקרניאלית הם עצמות הגולגולת

והעָ צֶ ה  -העצם

תאונות ,בעיות כרוניות) נפגע תפקודם של איברים או

המחברת בין עצמות האגן ומכאן שמה של השיטה .שיטת

אזורים מסוימים בגוף .בעיות נקודתיות אלה מקרינות על

הטיפול מבוססת על הנעה של הנוזל המוחי שדרתי

איברים סמוכים ,ובסופו של דבר על הגוף כולו.

המקיף את המוח וזורם בעמוד השדרה באמצעות לחיצות

לאוסטאופת היכולת לאבחן היכן מתחילה שרשרת

עדינות ביותר.

הפגיעות ,ולטפל בבעיה מן השורש .לפגיעות במערכות
השונות של הגוף דבר משותף אחד – הפגיעה
בתנועתיות ,ואיתה בתפקוד התקין .כך נוצר ,לדוגמה,

קושי וחוסר איזון בזרימת הדם ונוזל הלימפה ,בנשימה,
בתהליך

העיכול,

ובהפרשת

ההורמונים.

הטיפול

האוסטאופתי מחזיר את האיזון והתנועתיות לאזור הפגוע
וכך מחולל תהליך שרשרת של שיפור בתפקוד ,תהליך
של ריפוי עצמי.

שיטת

הקרניו-סקראל

אשר

צמחה

 21חם מהמעבדה
על מגוון הטיפולים
המוצעים לספורטאים כחלק
מההתאוששות והכנה
לתחרויות  -המשך
רפואה סינית

לסיכום

דיקור סיני ,צמחי מרפא ,כוסות רוח ועוד

אנו נמצאים בעידן בו מגוון טיפולי הפרא-רפואה ,רפואה

הרפואה הסינית היא רפואה עתיקה הקיימת מזה 2000

אלטנרטיבית ורפואה משלימה הינו עשיר ואף עלול

שנים וכוללת בתוכה דיקור ,רפואת צמחים ,טיפולי מגע,

להטעות .מרבית המטפלים משלבים מספר טכניקות

תזונה ותנועה .הרפואה הסינית רואה באדם מארג שלם

אותם רכשו במהלך הכשרתם .לא לכל הטיפולים יש

המורכב מגוף ונפש ומושפע מהסביבה בה האדם חי.

סימוכין מדעיים לגבי יעילותם ,אך מקובל לחשוב כי

הטכניקות השונות של הרפואה הסינית כוללות :דיקור,

אפקט פלסבו ,בו האדם מחזיק באמונה כי הטיפול מייעל

צמחי מרפא סיניים  -רקיחה של צמחים ועשבים ומינרלים

את מצבו ,מתקיים פעמים רבות כשמדובר בטיפול

בצמחים .מיועד למניעה ולטיפול במחלות ,מגע כולל עיסוי

משלים .לכן ,החשיבות הגדולה ביותר (מעבר לטכניקות

סיני (טוי-נא) או יפני (שיאצו) ,תנועה  -צ'י קונג היא

עצמן ,לניסיון של המטפל והיותו בוגר הכשרה מוסדית

מדיטציית תנועה סינית המבוססת גם היא על עקרונות

מוכרת) ,הם הכימיה בין המטפל לספורטאי ,האמון,

הרפואה הסינית ותזונה.

הקשר שנוצר .כל אלה מהווים בסיס חשוב מאוד כדי
להבטיח שהטיפול אכן יהיה יעיל.

העיגולים האדומים על כתפיו של מייקל פלפס מעידים על טיפול באמצעות כוסות רוח (צילום)EPA :

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


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

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

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

 23שנה טובה

יש ילדים | לאה גולדברג
יֵׁש בָּ עֹולָּם כֹּל ִמינֵי יְלָּ ִדים

בסיום ישיבת הנהלת הוועד הפראלימפי
קראתי את השיר של לאה גולדברג ,כי

יצים ְויֵׁש נִ ְפ ָּח ִדים
יֵׁש ַא ִמ ִ
יֵׁש עַ לִ יזִ ים ְויֵׁש נִ ְרגָּזִ ים
יֵׁש ְמ ַה ְס ִסים ְויֵׁש ַה ְמנ ִַסים
תּוחים
צּורים ְויֵׁש ְפ ִ
יֵׁש עֲ ִ

טּוחים
ׁש ְב ִ
חֹוׁש ִׁשים ְויֵׁש ֶׁ
ׁש ְ
יֵׁש ֶׁ
יטיִ ים
יֵׁש ְמ ִה ִירים ְויֵׁש ִא ִ
צּובים ְויֵׁש צֹוחֲ ִקים
יֵׁש עֲ ִ

מצאתי שהוא נכון לכל מי שעוסק באנשים
ובעיקר צעירים ,קל וחומר בספורטאים עם
מוגבלויות ולספורטאים הפראלימפיים.

בוועד הפראלימפי ובעיקר בהתאחדות
הספורט לנכים שמנו לנו כמטרת על את
איתור האוכלוסיות האלה שכל אחת ואחד
מהם הוא עולם מלא ומיוחד ,וצריך לאתר
אותה או אותו ,כדי לגרום לו או לה "לזקוף
קומה"

ולעסוק בספורט

להישגיות,
כיוונתי

מֹורים
ְויֵׁש ְביָּדֵ ינּו ִצבּור ַה ִ
פֹות ִחים
ׁש ְ
ְצרֹור ַמ ְפ ְתחֹות ֶׁ
וְסֹוגְ ִרים

להנאה

בקריאת

השיר

ׁשל כֹּל יֶׁלֶׁ ד ֶׁאת ַה ַמ ְפ ֵת ַח ַהָָּּכֹון.
לְ לִ בֹו ֶׁ

למנהלים,

למדריכים ,למאמנים ולמורים כולם כולם.

שנה טובה עם בריאות הגוף והנפש ,עם
הרבה עשייה ולהרבה הישגים
חג שמח,

ּוב ִב ָּטחֹון
וְעָּ לֵ ינּו לְ ַה ְת ִאים ְביֶׁדַ ע ְ

וגם

ד"ר יהושע-שוקי דקל
יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי

' 24על רגל אחת'

רכילות פראלימפית
שחקן הכדורסל בכיסאות גלגלים ,רועי בן טולילה ,כובש עתה
את מדורי הספרות במדיות השונות עם ספרו 'מגובה הלב –
הקרב שאחרי הקרב' המספר את סיפור חייו הייחודי ,הפציעה
כשהיה קצין במגלן והשיקום.

בתמונה :המנכ"ל ניסים סספורטס מתנסה בטקס אורז יפני
מסורתי.

מחטף הגבינה הגדול
בכנס של ה  IPCויסטה באמסטרדם ,הנציגים הישראלים
הגיעו בחידון הפראלימפי למקום הרביעי ,אך הודות לאי
איסוף הפרס על ידי המקום השלישי ,נציגנו לא חיכו
יותר מ  2שניות ואסנת קפצה על הבמה וקיבלה את
השי ,סלסלת גבינות הולנדיות משובחת.

"אני מרגישה בעננים ,תרתי משמע" אמרה הרקדנית ויטל
זינגר מבית הלוחם תל אביב שטסה לתחרות ריקודים בטיוואן,
דפדפה באקראי במגזין אטמוספרה הנמצא במטוסי אל על,
וראתה שהיא מככבת שם בכתבה באנגלית  ,המספרת על
שיתוף הפעולה הייחודי בין סטודנטים בשנקר לספורטאים
פראלימפי .כזכור ,הסטודנטים לעיצוב מוצר ועיצוב טקסטיל
עיצבו עבור ויטל (וכיסא הגלגלים שלה) בגד ריקוד מרהיב.

