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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

ברכות לקבוצת צה"ל תל אביב מבית הלוחם תל אביב
שהצטרפה למועדון היוקרתי של קבוצות שזכו בגביע
המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים.
הצלחות גם לספורטאנו בחו"ל ,שהבולטת בהם היא
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מה יקרה?
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קרולין טביב מאיל"ן רמת גן שזכתה באליפות איטליה
בטניס שולחן .טורנירים מוצלחים גם לקבוצות :בית
הלוחם תל אביב ביורוליג  2ולנבחרת הכדורשער ,על



חם מהמעבדה
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פרחי ספורט
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כך ועוד בגליון המסכם את חודש מרץ.
קריאה מהנה  -צוות ההתאחדות והוועד

11

הסכם חסות עם המרכז הרפואי שיבא



על רגל אחת
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כתבות
 טניס שולחן
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שחייה
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שת"פ וחסויות
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עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

אלון דור און – מוביל את
קבוצת צה"ל תל אביב לגביע
היסטורי

לפני שנה וחצי הוביל אלון דור – און את ההחלטה
של בית הלוחם תל אביב להפוך את הקבוצה
השנייה 'צה"ל תל אביב' לקבוצת הצעירים בה
יהיה גם מאמן וגם שחקן.
הקבוצה שהורכבה משחקני העתיד של בית
הלוחם תל אביב ומשחקנים וותיקים ,הפתיעה
את כולם ולאחר שנה וחצי זכתה בגביע המדינה
בכדורסל בכסאות גלגלים.
במשחק עצמו זכינו לצפות באחת מתצוגות השיא
שידע הכדורסל בכסאות גלגלים בארץ ,של שחקן
ברמת על.
אלון קלע  23נקודות ,בישל  20אסיסטים וקטף 9
ריבאונדים .למרות שלאחר  15דקות היו לאלון 3
עבירות ,הוא השכיל לשחק מבלי לצבור את
העבירה הרביעית והחמישית.
לאיל"ן רמת גן פשוט לא היתה תשובה וכל
הניסיונות לחסום אותו לא הועילו ,בכל פעם
שהרמת גנים הובילו ,הצליח אלון להוביל את
קבוצתו לצמצום הפער והובלה מחדש.
ברבע האחרון ,הובילה איל"ן רמת גן  45-47אך 13
נקודות של אלון לא השאירו להם שום סיכוי.
בסיום נבחר אלון ל  MVPשל המשחק.

 04מה קרה במרץ?

אירועים ותחרויות שהתקיימו במרץ
• לגמר גביע המדינה בראגבי
בכיסאות גלגלים עלתה קבוצת
איל"ן רמת גן לאחר שנצחה
בנקודה את איל"ן פתח תקווה
וקבוצת איל"ן תל אביב לאחר
שנצחה את איל"ן הרצליה

ראגבי

• גרשון חיימוב מאיל"ן חיפה
הגיע למקום ה  12מתוך 26
לבוצ'ה
בינלאומי
בטורניר
שנערך בקרואטיה
הבינלאומי
• השופט
פרידמן שפט בטורניר זה

אלכס

• עופר צור מבית הלוחם תל
אביב ניצח בקטגוריהלרובה
אוויר SH1

בוצ'ה

• בגביע המדינה בכדורסל
בכסאות גלגלים לליגה לאומית
ב' זכתה איל"ן קריות ,לאחר
שנצחה את קבוצת ראשוניה
 63-71לעיניי כ  150צופים
באולם הספורט של מועדון
ספורט נכים ראשון לציון

אופניים

השתתפו
קלעים
• עשרות
בטורניר קליעה שנערך בבית
הלוחם תל אביב.

כדורסל

קליעה

• אורן בליצבלאו מבית הלוחם
תל אביב הגיע למקום הרביעי
באליפות יבשת אמריקה
בטריאתלון לעיוורים ולקויי
ראייה

טריאתלון

05

מה יקרה במרץ

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש מרץ
 1-4.4אליפות באר שבע הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים
 5.4טורניר הרמת כח | בית הלוחם תל אביב
 8-13.4תחרות טאיקוונדו | מקסיקו | אסף יסעור
 8.4אליפות בתי הספר באתלטיקה | הדר יוסף
 11.4אליפות האביב בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות
אחרות | איל"ן רמת גן

 11-12.4כדור שער – לאומית עליון | בית חינוך עיוורים
 12.4אליפות ישראל – אופני טנדם שטח | יער בית שמן
 21-29.4טורניר בדמינטון | אוגנדה | אמיר לוי ,נינה גורדיצקי
ומשה זהבי
 24-29.4טורניר טניס בינלאומי | ליטא | מעיין זיקרי ,אסי סטוקול,
אדם ברדיצ'בסקי וגיא ששון
 25-28.4גביע העולם בהרמת כח | הונגריה | פולינה כצמן
 25-29.4טורניר ידידות בראגבי בכסאות גלגלים | גרמניה
 26-27.4רבע גמר יורוליג  2ו  3כדורסל בכסאות גלגלים | איל"ן
רמת גן ובית הלוחם תל אביב
 27.4אליפות העולם במרתון | בריטניה | אבי סולומון

 06טניס שולחן
מועדון בית הלוחם חיפה ,אירח את גמר הפלייאוף של
ליגת טניס השולחן לשנת 2018-2019
לאחר  27שנים בהן זכתה ללא עוררין קבוצת בית
הלוחם תל אביב ,נראה היה שאולי תוכרז אלופה
חדשה ,אך לאחר גמר צמוד ,נצחו התל אביבים את
קבוצת בית הלוחם ירושלים  2-3וזכו באליפות ה 28 -
שלהם
קבוצת בית הלוחם באר שבע זכתה במקום השלישי

לאחר שגברה בקרב על המקום השלישי על קבוצת
בית הלוחם חיפה.

בסיום שלושת סבבי הדירוג נקבעו הזוכים בסבב:

כיסאות גלגלים
מקום ראשון  :דוד גבריאל | מקום שני  :שמואל בן עשור
מקום שלישי  :אלכסיי ירמנקו ואורן אילוז
רמה א'  -עמידה
מקום ראשון  :אביב גורדון | מקום שני  :שמואל שור
מקום שלישי  :אלכס בליאחוב ויגור קיסרי
רמה ב' -עמידה – גברים
מקום ראשון  :משה כהן | מקום שני  :רותם קמחי
מקום שלישי  :הדר בהט ורונן שמואל
טניס שולחן בינלאומי
קרולין

טביב

בהדרכתעידו

מאיל"ן
בן

שמחון

רמת

גן,

זכתה

אשר
באליפות

מתאמנת
איטליה

הפתוחה ,לאחר שנצחה יריבות מסרביה ,צ'ילה ,צרפת
וגרמניה .שי סיאדה מאיל״ן רמת גן אשר מתאמן

בהדרכת דודיק אלטרץ ,שי זכה במדליית ארד קבוצתית
עם ברנדס הבלגי באליפות ספרד הפתוחה בטניס
שולחן.

אביב גורדון מעירוני טניס שולחן נס ציונה אשר מתאמן
בהדרכת בנצ'י בלאנק ,זכה באליפות ישראל לזוגות
בטניס שולחן  -דרג ב׳ של איגוד הטניס האולימפי (לא
פראלימפי)

 07כדורשער
במהלך חודש מרץ התקיימו שני מחזורי ליגה בכדורשער
ליגת העל סבב שני וליגה לאומית פלייאוף תחתון

בליגה הלאומית בפלייאוף התחתון התקיימו משחקים
צמודים .המחזור התקיים באירוח של בית חינוך עיוורים.
ראוי לציין מקרה מיוחד של עזרה וערבות הדדית:

כדור שער בינלאומי
נבחרת

הנשים

בכדורשער

המורכבת

משחקניות

מהשלוחות של בית חינוך עיוורים ובית הלוחם תל אביב
לקבוצת ביאליק לא היו מספיק שחקנים וקבוצת הילדים

סיימה במקום השני בטורניר ידידות בקנדה

של ב"ש באו לעזרתם "בהשלמת שחקנים"

הנבחרת נצחה בחצי הגמר את קנדה ,במשחק מותח בו

ובזכות העזרה שלהם קבוצת ביאליק לא נענשה הפסדים

הצליחה הנבחרת להבקיע  2שערים ולהשוות בדקה וחצי

טכנים ,המצטיינים שבאו לעזרת הקבוצה הם הודיה שושן

ולהבקיע שער זהב בהארכה .בגמר הפסידה הנבחרת

ודוד פיסחוב.

לארה"ב
המאמן רז שוהם ועוזרת המאמן ורד אבנעים

טבלת ליגת העל לאחר  8משחקים
נבחרת הגברים בכדורשער אשר מורכבת משחקני

ניקוד

השלוחות של בית חינוך עיוורים ומאומנת על ידי שניר

קבוצה
' 1מרכז'

21

כהן ועוזרו ניזאר מחאג'נה ,סיימה טורניר מוצלח בליטא

 2בית חינוך לוחם

18

בו השתתפו נבחרות מהטופ העולמי .הנבחרת סיימה

 3ויצ"ו ניר העמק

15

במקום השני ומחמוד זכה בתואר מלך שערי הטורניר .כל

 4באר שבע

6

הכבוד .את הנבחרת ביקר שגריר ישראל בליטא – אמיר

 5נבחרת הנשים

0

מימון יחד עם צוות השגרירות שהביאו לנבחרת יין לקידוש
וחלות לשבת.

טבלת ליגה לאומית – פליאוף תחתון
קבוצה

ניקוד

 1עתודה

30

 2באר שבע

24

 3חינוך עיוורים

24

 4ביאליק

0
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גביע המדינה בכדורסל

צה"ל תל אביב מחזיקת גביע
המדינה
קבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים צה"ל תל אביב
ממועדון בית הלוחם תל אביב ,זכתה בגביע המדינה
בכדורסל בכיסאות גלגלים לשנת .2019
במשחק הגמר שנערך בהיכל שלמה בתל אביב ,גברו
כדורסלני צה"ל תל אביב על איל"ן ספיבק רמת גן
בתוצאה  ,55-67כשתוצאת המחצית היתה .29-34
בשורות תל אביב בלט אלון דור און ,שחקן ומאמן שקלע
 23נקודות ונבחר לשחקן המצטיין של המשחק וכפיר
ניימרק עם  18נקודות.
ברמת גן בלטו השחקן והמאמן ליאור דרור שקלע 16
נקודות ועמית ויגודה עם  14נקודות.
קודם למשחק הוענק מגן הוקרה לשופט הכדורסל
הוותיק אבי קורפרו על מינויו לשופט בינלאומי בכדורסל
בכיסאות גלגלים.
בפתיחת המשחק ובפסקי הזמן הפליאו נערות הלהקה
הייצוגית

של

באר

טוביה

בביצועי

אקרובטיקה

מרשימים ,ובמחצית היו אלה הרקדנים של הורה איל"ן
חיפה שריגשו את הצופים .את התקווה ביצעה ברגש
מאיה לנדר ,בוגרת תוכנית הילדים והנוער באיל"ן רמת
גן.
בקהל הצופים ,בין  1500הצופים שהריעו לכדורסלנים
נראו סגן ראש מנהל הספורט אבי בנבנישתי ,יו"ר איל"ן
רו"ח אהוד רצאבי ,מנכ"ל איל"ן בועז הרמן ,יו"ר הועד
הפראלימפי ד"ר שוקי דקל והמנכ"ל ניסים סספורטס,
פרופ' ארנון אפק המשנה למנהל המרכז הרפואי שיבא
ועמית חורב נציגת חברת טויוטה המעניקה חסות לוועד
הפראלימפי הישראלי.

 09יורליג
בית הלוחם תל אביב
מעפילה שלב
קבוצת בית הלוחם תל אביב בכדורסל בכסאות גלגלים
סיימה את שלב הבתים של יורוליג  2בהצלחה רבה.
התל אביבים ניצחו קבוצות מהולנד ,צרפת וטורקיה
והפסידו לקבוצה המארחת מבוסניה .המקום השני
העניק להם את ההשתתפות ברבע גמר יורוליג 3
שיערך ב  26-27לאפריל.

אלון דור און נבחר לחמישיית הטורניר ואמר בסוף:
"הקבוצה שלנו ,בית הלוחם תל אביב היא נבחרת של
צעירים רעבים ו-ותיקים מנוסים שטרפה את הפרקט
וניצחה קבוצות מצרפת ,הולנד וטורקיה! הפסדנו
לקבוצה המארחת ששיחקה מצוין נגדנו ומגיע לה
באופן אישי סיימתי בחמישיית הטורניר שזהו כבוד גדול
ודוגמא לצעירים לאן אפשר לשאוף .ארבעה משחקים -
 160דקות רצופות אתגרים ,מחשבה ,עמידה בלחצים
וביצועים ספורטיביים מתוך  26שעות שמאתגרות כל

שריר ומשחררות יזע ,דם ודמעות (של אושר במקרה
הזה) עם כל הצלחה והגשמת חלום נוסף.
בית הלוחם חיפה הפסידה את כל ארבעת משחקיה
ביורוליג  1ולא העפילה לשלב הבא.
כזכור גם קבוצת איל"ן רמת גן עלתה לשלב רבע הגמר
של יורוליג  2שגם יערך ב .26-27.4

 10שחייה
באליפות החורף לשנת  2019בשחייה אשר התקיימה
באיל"ן חיפה ,השתתפו עשרות שחיינים.
בתחילת

התחרות חולקו

גביעי

הוקרה

והערכה

לשחיינים צעירים:
אריק מליאר מאיל"ן חיפה שחיין מצטיין על השגת
הקריטריון לטוקיו | מיה פרי מאיל"ן חיפה שחיינית
מצטיינת | ניקיטה פרוקפנקו מאיל"ן חיפה שחיין מתמיד
ארבל נבו מאיל"ן ר"ג שחיינית מתמידה | מזל אגאגה
פריצת השנה
בתחרות עצמה שחו שחיינים צעירים לצד שחיינים
ותיקים ושחייניי נבחרת ישראל ,שהוסיפו לצעירים
הרבה מוטיבציה להמשך הדרך.

בהשתלמות שחייה פראלימפית אשר התקיימה
במרכז הספורט איל"ן חיפה השתתפו מאמנים
מאגודות ומועדונים מכל הארץ.
ההשתלמות כללה צפייה באימוניי נבחרת בוגרת
וצעירה והרצאות מגוונות.
תודה רבה ליעל לנדר והתמיכה של היחידה לספורט
הישגי ,ליעקב בייננסון המאמן הלאומי על הנחיית
ההשתלמות ,לחנוך בודין על הרצאה מרתקת
בנושא קלאסיפיקציות ,לאסנת פליס דואר על
הרצאה אינטראקטיבית בנושא מגבלויות פיזיות
בשחייה ולקארן ליבוביץ סווט רכזת הענף ,על ארגון

ההשתלמות המוצלחת.

עמי דדאון מאיל״ן חיפה אשר מתאמן אצל יעקב
ביננסון ורון וולפרט ממכבי ויסגל רחובות אשר
מתאמן אצל גיא שחר קבעו שיאי ישראל חדשים.
באליפות  arenaעמק חפר הפתוחה ,עמי שבר את
שיא ישראל ב  50מ' גב לאחר שעצר את השעון על
 47.75שניות ,ורון שבר את שיא ישראל ב  100מ'
חזה לאחר שעצר את השעון על  1.23.65דקות.

 11שת"פ וחסויות
הסכם חסות רפואית בין המרכז
הרפואי 'שיבא'ה והוועד
הפראלימפי הישראלי

החותרת ,סגנית אלופת העולם ,מורן סמואל" :כשבית

פרופ' ארנון אפק המשנה למנהל המרכז" :המרכז

החולים המכובד הזה רואה בספורטאים הפראלימפים

הרפואי שיבא ייתן את המעטפת הרפואית לנבחרת

את חוד החנית והולך איתם יד ביד ,זה מחלחל לציבור.

הפראלימפית ,לא רק חלילה במקרי פציעות אלא גם

החסות הזו היא אמירה חשובה של שיבא ,היא כבוד

כחלק

בדרך

גדול ובטחון אדיר עבור הספורטאים שלנו".

לאולימפיאדה".

בטקס מרגש נחתם הסכם חסות רפואית בין המרכז

פרופ' גל דובנוב-רז ,אשר יתאם את הפעילות הרפואית

הרפואי שיבא והוועד הפראלימפי הישראלי ,לפיו יהיה

בשיבא מול הספורטאים הפראלימפים אמר" :נספק

המרכז הרפואי שיבא בית החולים של הסגל פראלימפי

את השירות הרפואי הטוב ביותר ,במהירות הרבה

עד למשחקי טוקיו .2020

ביותר ,וברוח שיבא .הספורט משמש לחינוך למצוינות,

נפרד

בלתי

מליווי

הספורטאים

לידידות ולכבוד הדדי  -זו הרוח האולימפית"
למעמד חתימת ההסכם הגיע הנער אסף יסעור ,שחזר
מאליפות העולם בטאקוואנדו .מייד עם פציעתו לפני

ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד הפראלימפי אמר" :אנחנו

כשלוש שנים ,הגיע יסעור במסוק לבית החולים שיבא

גאים לקבל חסות ממרכז רפואי וותיק ובעל מוניטין

ושהה בו במשך  8חודשים של טיפול ושיקום.

כמו שיבא ,המוביל לאורך שנים מצויינות בתחום

"המשפחה והרופאים הם שנתנו לי את התמיכה ואת

הרפואה ,השיקום והמחקר ,שממש כמו הספורטאים

בזכותם קמתי כמנצח ,עם חלום

את השאיפה להצטיינות

הכוח להמשיך.

שלנו חרט

על

דגלו

לתפקד באופן עצמאי ולהגיע לאולימפיאדה!"

ולהישגיות".

בטקס נכחו יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל,

מנהל המרכז הרפואי פרופ' קרייס התרגש מאוד

מנכ"ל הוועד ניסים סספורטס ,מנהל המרכז הרפואי

במהלך הטקס ,ואמר" :אתם השראה עבורנו .לא רק

פרופ' יצחק קרייס ,פרופ' ארנון אפק משנה למנהל

שעברתם הליך שיקומי ,אף המשכתם והוכחתם שאין

המרכז הרפואי המשולב ,פרופ' גל דובנוב-רז ,מנהל

דבר העומד בפני הרצון .במרכז הרפואי שיבא מוקמת

מרפאת הספורט בשיבא ויו"ר הוועדה הרפואית של

עיר הבריאות של ישראל אשר שיתופי פעולה מסוג זה

הוועד האולימפי ,ד"ר רמי זק רופא במרפאת הספורט

יהיו חלק בלתי נפרד ממנה ,לצד הטיפול בחולים גם

ורופא הוועד הפראלימפי ,ד"ר יוני ירום רופא ספורט ויו"ר

ליווי ,חיזוק והעצמת הבריאות".

הוועדה הרפואית של הוועד הפראלימפי ,חברי הנהלת
הוועד הפראלימפי ,רופאי שיבא ונציגי הספורטאים.

 12שת"פ וחסויות
רשת מלונות דן תמשיך באימוץ
הספורטאים הפראלימפים עד
טוקיו 2020

במסגרת אירוע לידידי הוועד פראלימפי הישראלי

באירוע השתתפו הטניסאי נועם גרשוני שזכה

שהתקיים במלון דן פנורמה תל אביב ,הכריזה טלי קידר,

במדליית זהב באולימפיאדת לונדון ונתן הרצאה

סמנכ"לית השיווק והדיגיטל של מלונות דן על כך

מרגשת ומעוררת השראה .כמו כן נכחו באירוע

שהרשת תמשיך לאמץ ולהעניק חסות למשלחת

הספורטאיות :מורן סמואל ,סגנית אלופת העולם

הפראלימפית גם לטוקיו .2020

בחתירה ,חותרת הקיאק פסקל ברקוביץ ,ויטל זינגר
רקדנית בכיסא גלגלים והקלע דורון שזירי ,בעל 7

טוקיו תהיה האולימפיאדה הרביעית ברציפות בה

מדליות פראלימפיות והספורטאי היחיד בינתיים שכבר

מעניקה הרשת חסות למשלחת הפראלימפית ,בהמשך

הבטיח את מקומו בטוקיו.

לחסות שנתנה בבייג'ין  ,2008לונדון  ,2012ריו  2016וכעת
בנוסף ,השתתפו באירוע צמרת הוועד הפראלימפי

טוקיו .2020

בישראל ,ידידים ונותני החסויות של הוועד הפראלימפי,
מלונות דן אירחו את אירוע הידידים ונותני החסויות של

ביניהם :אנדרו דאנוס הבעלים של ג'יימס ריצ'רדסון,

הוועד הפראלימפי כחלק מההכנה לקראת משחקי

יואב ברוק מבעלי איסתא ספורט ,ליאור חיימוביץ

טוקיו .2020

מנכ"ל מלון דן פנורמה תל אביב ,דיצה בן משה מנהלת
מועדוני הלקוחות של הרשת ,אופירה אבישי מנהלת

במסגרת האירוע ,שהתקיים במלון דן פנורמה תל אביב,

השיווק של טויוטה ,אילן בניסטי הבעלים של נעלי

הכריזה טלי קידר ,סמנכ"לית השיווק והדיגיטל של

ברוקס ,רו"ח אהוד רצאבי יו"ר עמותת אילן ,חיים בר

מלונות דן על כך שרשת מלונות דן תמשיך לאמץ

יו"ר ארגון נכי צה"ל ,חיים רונן מנכ"ל ארגון נכי צה"ל,

ולהעניק חסות למשלחת הפראלימפית גם לטוקיו

ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי ,וניסים

.2020

סספורטס מנכ"ל הוועד.

ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד הפראלימפי פתח בדברי ברכה
ונתן סקירה לגבי ההכנות למשחקים בטוקיו שיתקיימו

למשתתפים באירוע ציפתה הפתעה ,כאשר באולם

עוד  500יום .ד"ר רון בולוטין הציג את אתרי התחרויות

הסמוך התקיים כנס ההכנה של הנהלת האירוויזיון עם

שיחלו ב-

נציגים של כל המשלחות מאירופה .במהלך האירועים

 25.8.2020יהיו הגדולים אי פעם ,ויכללו כ4400-

התערבבו הספורטאים עם האורחים ועם מנחי

ספורטאים ,מהן  1756נשים וכי בטוקיו יתווספו שני

האירוויזיון ,ארז טל ואסי עזר.

והכפר הפראלימפי ועדכן כי המשחקים

ענפים פראלימפי חדשים ,בדמינטון וטקוואנדו.

 13תמונות מגמר הגביע

14

חם מהמעבדה

מה ניתן ללמוד משירותי
הפיזיותרפיה והרפואה המשלימה
שניתנו במרפאה המרכזית
))Polyclinicבזמן המשחקים
הפראלימפיים בריו 2016
במשחקים הפראלימפיים ,הספורטאים ,לאחר הכנה

הנתונים נאספו בצורה אנונימית מבסיס הנתונים של

והיערכות של  4שנים ,נדרשים להגיע במיטבם  -הן

הוועדה המארגנת המקומית.

מבחינה פיזית והן מבחינה מנטאלית .כל מי שאי

שירותי הפיזיותרפיה במרפאה היו זמינים במשך 27

לתחרויות

ימים כולל  3ימים לאחר גמר התחרויות .הספורטאים

משמעותיות כמו המשחקים הפראלימפיים ,יודע עד

יכלו להיעזר בשירותי המרפאה על מנת להעריך את

הפיזיותרפיסטים,

הפציעה ולטפל בה ,למנוע פציעות וכדי להמשיך

פעם
כמה

ליווה

קבוצה

אנשי

של

הטיפול,

ספורטאים
קרי

המסאז'יסטים וכל מי שמספק שירותי תמיכה בזמן

ולשמר טיפול שהחל עוד קודם להגעה למשחקים.

האירוע ,עובדים קשה ואפילו קשה מאוד כדי להעניק

בימים העמוסים ביותר ( 10ל  13-בספטמבר) ,נדרשו

לספורטאים את השירות הטוב ביותר ,הזמין ביותר

כ

2

והמקצועי ביותר.

אוסטיאופתים ו  2-כירופרקטים בכל משמרת .יום

החודש פורסם מחקר רטרוספקטיבי שתיאר את

העבודה היה מחולק לשתי משמרות ,בין השעות

הטיפולים הפיזיותרפיים שניתנו במרפאה המרכזית

 07:00ל  15:30ומ  15:00עד ( .22:00הייתה חפיפה של

בזמן המשחקים בריו .2016

חצי שעה להחלפת אינפורמציה ועדכונים).

10

פיזיותרפיסטים,

10

מסאז'יסטים,

המשחקים

כל הפניות למרפאה נרשמו וחולקו ל"ביקור ראשון"

הפראלימפיים צריך להציע את ההתערבויות הטובות

או "טיפולי המשך לאותה פציעה" .פציעות חדשות

ביותר למניעה ,שיקום ותמיכה בספורטאי הפצוע.

נחשבו שוב לביקור ראשון .פניה הוגדרה כפציעה

הטיפול הנכון במרפאה יכול להשפיע על הביצועים

כאשר הייתה הספורטאי התלונן על שריר  /או

של הספורטאים והבאתם לרמת התחרות הנדרשת

מרכיב בשלד שבעתיו קיבל תשומת לב פיזיותרפית,

במשחקים הפראלימפיים.

זאת ללא קשר אם הספורטאי נאלץ להיעדר

מערך

הבנת

הטיפול

הדרישות

הפיזיותרפי

במהלך

מהמטפלים,

תרחישי

פציעה

שכיחים ,כמו גם שיטות טיפול אפקטיביות על סמך
משחקים קודמים יכול לתרום בהכנת המרפאה
לקראת המשחקים הבאים.
מטרת

המחקר

הייתה

לאפיין

את

טיפולי

הפיזיותרפיה שניתנו במרפאה ,לכמת את מספר
הטיפולים שניתנו ביממה ,המדינות מהן הגיעו
הספורטאים ,ענפי הספורט ,אזורים ואיברי גוף
שטופלו ,האבחון השכיח ,הטיפול שהוצע ואופי
ההתאוששות.

מתחרות או אימון ,וזה כולל פציעה חדשה ,פציעה
חוזרת ,ופציעה שלא שוקמה לחלוטין.

חם מהמעבדה

15

מה ניתן ללמוד משירותי
הפיזיותרפיה והרפואה המשלימה
שניתנו במרפאה המרכזית
))Polyclinicבזמן המשחקים
הפראלימפיים בריו 2016
 4,504טיפולים/התערבויות ניתנו ל  399ספורטאים
(מ  74מדינות) אשר הגיעו למרפאה .ספורטאים
מענפי האתלטיקה והכדורעף בישיבה והרמת כוח
היו הנפוצים ביותר מבחינת פציעות .האבחונים הכי

שכיחים היו מתיחת שרירים וטנדונופתיה (דלקת
גידים) .הפגיעות במפרקים היו בעיקר נקעים,
פריקות וקרע של רצועות .החזה ,עמוד השדרה
המותני ,האגן והירך היו האזורים הנפוצים ביותר
שנפגעו בקרב מי שהגיע למרפאה ,ולאחר מכן
הכתף והצוואר .מיו פאשיאל (שחרור רקמות רכות,
פאשיאל

מניפוליישן)

באמצעים

שונים

ואלקטרותרפיה

המפיקים

אנרגיה

(שימוש
חשמלית,

אלקטרומגנטית ,אולטרסאונד או אנרגיית אור) ,היו

הטיפולים הנפוצים ביותר להקלה על מצבי כאב.
האחוז הגבוה ביותר של ספורטאים אשר פנה
לטיפול במרפאה היה מאפריקה ( 309 - 41%
ספורטאים) ,אחריו מאסיה ( 194 - 26%ספורטאים),
אחר כך מאמריקה ( 127 - 17%ספורטאים) ולבסוף
אירופה ( 115 - 15%ספורטאים) ואושנייה (3 - 1%
ספורטאים).

במהלך

המשחקים

האולימפיים

והפראלימפיים בריו  ,2016המרפאה נחשבה גם
למפעילת "תכנית רווחה" ,שתפקידה לספק תמיכה
לכל המשלחות ,ובמיוחד לאלה שלא היו להן צוותי
רפואה מקצועיים משלהם .עובדה זו נתמכת במספר
הגבוה של ספורטאים מאפריקה אשר שהגיעו
לקבלת טיפול במרפאה

ייתכן שזו הייתה הזדמנות עבור אותם ספורטאים ,להם
אין גישה קבועה לאנשי מקצוע ולציוד רפואי מתקדם,
לטפל בפציעות חדשות ובפציעות קודמות.
עובדה מעניינת נוספת היא שמרבית הספורטאים שהגיעו
לקליניקה כדי לקבל טיפולי התאוששות (כגון :אמבטיות
חמות ,מסאז'ים ,אמבטיות זרמים ,אמבטיות קרח) היו

אמריקאים .ייתכן שזה עניין של מודעות גבוהה יותר אך
זוהי הנחה בלבד.
את הנבחרת הישראלית ליוו הרופא ד"ר רמי זק
הפיזיוטרפיסטית :דוידה קוסף והמסאז'יסטית דורית
משרקי .שאלנו את דוידה מספר שאלות:
האם בזמן המשחקים בריו ,נעזרת בשירותי המרפאה
הרב צוותים בכפר ?

"כן בהחלט״ ,היו לנו שני מקרים ,אחד עם חשד לפצע
לחץ שהיה זקוק להתערבות אחות ורופא .בסופו של דבר
היה פינוי לבית חולים עם המשך ליווי רופא המשלחת.
במקרה השני היה חשש לדימום פנימי שדרש בדיקת דם
של רופאה״.
האם נעזרת במכשור שהיה במרפאה?
"לא ,הבאנו את כל הציוד הנדרש בעצמינו כולל מכשירי
אלקטרותרפיה ולכן לא הזדקקנו למכשור מהמרפאה״.
למה

את

חושבת

שלא

נעשה

שימוש

בטיפולי

ההתאוששות במרפאה?
״הנושא עלה לדיון לפני המשחקים .וההחלטה שלנו
היתה שבגלל שכל הדברים האלו לא ניתנים באופן שוטף
לספורטאים בזמן ההכנה ,חשבנו שלא יהיה נכון להתחיל
טיפול לא מוכר דווקא בזמן המשחקים״.

מקור:
Macedo, Guerino & F. Tadiello, Felipe & Medeiros, Leonardo & C. Antonelo, Márcio & A. Ferreira Alves, Marco & De
Michelis Mendonça, Luciana. (2019). Physical Therapy Service Delivered in the Polyclinic During the Rio 2016
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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 :

 17פרחי ספורט
ימי חשיפה פראלימפיים

בחודש זה ,התקיימו שני ימי חשיפה חוויתיים ומלמדים.
בעיר אריאל התקיים יום פראלימפי מוצלח לכל שכבת
ו' .ביום זה השתתפו כ 220 -תלמידים ששמעו הרצאה
בנושא הספורט הפראלימפי והתנסו בתחנות כדורסל
בכיסאות גלגלים ,כדורשער ,טניס שולחן ,בוצ'ה וטניס
שדה.
התלמידים שיתפו פעולה בצורה נפלאה ונהנו מהחוויה.
חלקם שיתפו שזוהי חוויה שמשנה את החשיבה
והתודעה.
באותה נשימה גם העיר נס ציונה ארגנה חידון
פראלימפי מטעמם לתלמידי שכבת ט' מכל בתי הספר
בעיר.
התלמידים למדו את הספורט הפראלימפי לפרטי

פרטים ואף ביקרו בספיבק ונפגשו עם ספורטאים
שסיפרו להם על חייהם כספורטאים פראלימפיים.
ביום החשיפה השתתפו כ 600 -תלמידים כאשר נציגים
מבתי הספר השונים התנסו בכדורסל בכיסאות גלגלים
ובכדורשער .בנוסף התלמידים שמעו את סיפורה של
תומר מרגלית ,הרקדנית הפראלימפית שחלתה לפני כ-
 10שנים ומאז יושבת בכיסא גלגלים.
נרשמה התרגשות והתלהבות גדולה בקרב תלמידי בתי
הספר השונים.

' 18על רגל אחת'
הנהלת הועד הפראלימפי הישראלי אישרה בישיבתה
האחרונה את מינויו של ד"ר רון בולוטין לראש המשלחת

רכילות פראלימפית

לא נגענו

הישראלית למשחקים הפראלימפים בטוקיו .2020
המשחקים בטוקיו יהיו המשחקים הפראלימפים ה 11-בהם
משתתף בולוטין מאז .1980
שש פעמים השתתף במשחקים כשחיין וזכה ב  11מדליות3 ,
מהן זהב ,וכמאמן נבחרת השחייה.
ארבע פעמים היה ראש המשלחת ,באתונה ,בייג'ין ,לונדון
וריו.
בעבר היה חבר ועדת השחייה של הוועד הפראלימפי
הבינלאומי וכיהן כמנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי.
היום בולוטין הוא המנהל המקצועי של הוועד הפראלימפי
הישראלי ושל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.
יו"ר הועד פראלימפי הישראלי ד"ר שוקי דקל אמר" :רוני
נבחר פה אחד ,אין מתאים ממנו לעמוד בראש משלחת
ישראל!"

בנות הכדורשער באימון סיבולת

לא לא פתחנו חנות לחורי עגילים באוזניים ,השחיינית יוליה
גורדיצוק בבדיקת חומצת חלב ישר אחרי המקצה

החותרת הפראלימפית מורן סמואל ,הפרזנטורית
של ריינד אופטיקס

