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חברות וחברים יקרים,
לשמחתנו

השגרה

המבורכת

של

חודש

מדורים קבועים3

עמוס

באירועים והישגים בארץ ובעולם חזרה ובגדול.
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זכו
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באליפות

אירופה

בקליעה

בתחרות

הקבוצתית .נבחרת הקוואד בטניס בכסאות גלגלים
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פעילות בארץ
בתמונה -על קו הזינוק בוולדרום .צלם :ד"ר אורן חסון

עורכת העיתון :קרן איזיקסון | מערכת :לאה שניידר ,ד"ר אסנת פליס דואר ,ד"ר רון בולוטין
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טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש אפריל
 1.4אליפות ישראל טנדם – שטח | יער בן שמן
 2.4ליגת טניס שולחן | בית הלוחם ירושלים
 2.4אליפות ישראל בקיאקים | כנרת
 4-7.4סבב הגביע העולמי בבוצ'ה | קרואטיה

 6.4גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים | תל
אביב
 9.4פליאוף ליגת הטנ"ש | בית הלוחם חיפה
 10.4אתלטיקה – אליפות ישראל | הדר יוסף
 19-20.4אליפות נתניה בשחייה | וינגייט
 21-24.4יורוקאפ כדורסל בכסאות גלגלים | גרמניה
 29.4טורניר קליעה | בית הלוחם תל אביב

 04משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
בתום כשנתיים ומחצה של עשייה נרחבת ומשמעותית

כיו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,החלטתי
להתמקד בתפקידי כיו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי,
ולהקדיש את כל מרצי ויכולותיי למען הספורטאים
הפראלימפיים .תקופת העשייה המשמעותית למען
ספורט הנכים ,היוותה עבורי תקופה בה חשתי ,כי הנני
מקבל מהספורטאים ומהמעטפת היקרים שלנו ,הרבה
יותר מאשר הענקתי להם .דאגתי לתמיכות ולסיוע וזכיתי
לחיבוק והערכה .במהלך תקופת כהונתי כיושב ראש

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
"אשת חייל מי ימצא" .בחודש מרץ ,חל יום האישה
הבינלאומי .במהלך יום האישה הבינלאומי ,דאגתי לערוך
ארוחה חגיגית למנהלות ועובדות המטה ,להן הודיתי על
עבודתן ומסירותן.
כאן המקום לציין ,כי הספורטאי המעוטר ביותר בישראל,

הינה ספורטאית :ציפי רובין אשר בין השנים  1964עד ,1988

התאחדות ספורט הנכים בישראל ,נחשפתי לעולם

זכתה בלא פחות מאשר  30מדליות פראלימפיות ,מתוכן 15

ספורט הנכים בישראל על כל גווניו ,סוגיו ובעיותיו ,כמו

מדליות זהב!

גם לאנשיו ולענפי הספורט המגוונים ,הפעילים לאורך

משחקי הקיץ הפראלימפיים יערכו בפריז  ,2024ומשחקי

השנה כולה והפזורים לאורכה ולרוחבה של מדינת

החורף הפראלימפיים יערכו במילאנו בעוד ארבע שנים,

ישראל ,מהדרום ועד הצפון.

והיום אני כבר ממוקד יותר מתמיד על מנת לנווט את כולנו:

בראש

וראשונה,

התרגשתי

מהנבחרות

ספורטאים

פראלימפיים,

מאמנים,

צוותים

מקצועיים,

הלאומיות

מעטפת רפואית וארגונית כאחד ,כולם על ספינה אחת

הפעילות והמורכבות מצעירים אשר נולדו עם מגבלה,

גדולה המשייטת באוקיאנוס האתגרים המחכים לכולנו ,כל

ולצידם לוחמי מערכות הביטחון ,השותפים למאבקים על

הדרך עד הפודיום הפראלימפי של פריז ומילאנו.

הניצחון במשחק ושואפים להישגים .לוחמים ללא חת

בברכת הספורט,

כאלה אשר נפצעו בקרב ,פועלים כתף אל כתף יחד עם
פצועים וותיקים אשר עברו תאונת דרכים ונשארו נכים.

שלכם  -אלי בירנבאום יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי.

כולנו מדינת ישראל!
אני רוצה לאחל בהצלחה לידידי רו"ח אהוד רצאבי אשר
נכנס לתפקידו כיו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים .החודש צפינו כולנו בהיסטוריה המתרחשת לנגד
עינינו :גולשת הסקי האלפיני שיינא וספי ,ייצגה אותנו
במשחקי החורף האולימפיים אשר התקיימו בבייג’ין
 .2022לראשונה בתולדות משחקי החורף ,התנוסס דגל

ישראל במשחקי החורף הפראלימפיים .זה המקום
להודות לחברי ד"ר שוקי דקל ,קודמי בתפקיד אשר פעל
רבות על מנת שנגיע
שוקי.

לרגע ההיסטורי הזה – תודה

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום בכנס 'שווים בספורט' .צלם :נמרוד גליקמן

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392

אפריל גיליון 78

 05משולחן היו"ר
ספורטאיות וספורטאים יקרים.
לאחרונה נבחרתי כיושב ראש ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים .התקופה הראשונה הינה תקופת לימוד
והכרת הארגון על כל רבדיו והחברים הפעילים בו .עולם
אנשים עם מוגבלויות וספורט פראלימפי אינם זרים לי.
השנה היא השנה ה  16בה אני מכהן כיו"ר עמותת איל"ן.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

באיל"ן הכרתי עולם חדש שלא הכרתי קודם .עולם בו

החודש קצרנו הצלחות בזירה הבינלאומית:

זרים והיצר היחיד והאמיתי הוא לחיות בעולם טוב יותר בו

• נבחרת הקוואד בטניס בכסאות גלגלים בראשותה של

אנשים פעילים למען מטרה משותפת .עולם נטול יצרים
כולנו זוכים ליחס והזדמנויות שוות .עולם בו אנו חותרים
למקסם את היכולות האישיות שלנו ושל חברינו וכמובן
להגיע להישגים בספורט.
בהכירי את עולם ספורט הנכים ,אני יודע כי הוא המקום
בו ספורטאים ללא תלות במוגבלותם יכולים להגיע
לשיאים ולשבור אותם כל פעם מחדש .זה עולם בו יש רק

הקפטנית עופרי לנקרי ,סיימה את מוקדמות גביע העולם

במקום הראשון ונבחרת האופן בראשותו של הקפטן עופר
סלע סיימה במקום השני.
המוקדמות נערכו בחוץ במזג אוויר מאתגר ומאמץ השקעת

תחרות בריאה המדגישה את היכולת האישית של

הטניסאים :שרגא ווינברג ,נועם גרשוני ,עילי חיות ,אדם

הספורטאי ומאפשרת לו להראות לעולם ובעיקר לעצמו

ברדיצ'בסקי ,גיא ששון וסרגי ליזוב היתה רבה.

כי אין מגבלה כאשר יש רצון ונחישות .זה העולם בו
אנשים עם מגבלה בכפיפה אחת עם מתנדבים עובדים
שכם לשכם כדי להצטיין ללא הבדל במוצא ,בדת ובזהות
האישית.
ולכן אני פה.
עולם ההתנדבות לא זר לי .למדתי אותו מסבי ואבי עליהם

• נבחרת הקליעה של המאמן גיא סטריק ,אשר הורכבה
מיוליה צ'רנוי ,אלי חברה ועופר צור ,זכתה במדליית הזהב

הקבוצתית באליפות אירופה והוכיחה :כוחנו באחדותנו.
• מרי סילברמן ושי ברביבאי הוכיחו כמה יכולות יש

השלום .בעברי הייתי חבר כנסת ,יו"ר ארגון העצמאים

לכדורסל הישראלי בכיסאות גלגלים ,כאשר מרי זכתה

והעסקים הקטנים להב ,יו"ר לשכת המסחר ישראל יפן

באליפות הנשים של ארצות הברית עם מכללת אלבמה ואף

וכמובן יו"ר עמותת איל"ן ועוד תפקידים ציבוריים.

ברצוני להודות לקודמי בתפקיד אלי בירנבאום שממשיך
בתפקידו כיו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי .אני בטוח
שנשתף פעולה באווירה טובה וחיובית למען הספורט
הפראלימפי עבור כלל הספורטאים ועבור מדינת ישראל.
כיושבי הראש של העמותות אשר מובילות את הספורט
הפראלימפי בארץ ,יש לשנינו מחויבות לעמול למענכם

נבחרה ל

 MVPשל משחק הגמר ושי זכה עם מכללת

טקסס באליפות הגברים.
עם בוא האביב וחג הפסח ,ברצוני לאחל לכולנו ,חג פסח
שמח ,התחדשות וצמיחה.
שלכם אהוד רצאבי

ולקדם הצלחות והישגיות .ועוד ממש קצת פריז מחכה
לנו!

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
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תחילתה של ידידות מופלאה
לראשונה בתולדות משחקי החורף הפראלימפיים
השתתפה מדינת ישראל במשחקים.
משחקי בייג'ינג  2022ירשמו בהיסטוריה כמשחקים

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הראשונים בהם השתתפה מדינת ישראל.

בשל היות שיינא דתייה ,היא לא צעדה בטקס

את ישראל ייצגה שיינא וספי מעמותת ארז בענף

הפתיחה שהתקיים ביום שבת ,הניסיונות לסדר לה

הסקי האלפיני:

מקום מגורים סמוך לאצטדיון לא צלחו בשל הקורונה.
מי שכן צעדה ובאופן מפתיע לראשונה בחייה ,היתה

תם אך לא נשלם .ההיסטוריה נעשתה.
שעות אין ספור של גלישות ,התרסקויות ,טיסות ,ריחוק
מהבית והמשפחה ,פציעות ,פיזיו ועוד ועוד ועוד הגיעו
לשיאן בהצלחה.

ראש המשלחת ענבל פיזרו שהשתתפה ב  4משחקי
קיץ פראלימפיים (אתונה  ,2004בייג'ינג  ,2008לונדון
 2012וריו  )2016ואף זכתה ב  9מדליות .ענבל מעולם

לא השתתפה בטקס הפתיחה כי תמיד היה לה

שיינא וספי חצתה בהצלחה את קו הסיום של מקצה

משחה כבר בבוקר שלמחרת הטכס.

הסקי האלפיני לגולשות עומדות ועלתה על לוח
התוצאות.
את המסלול הראשון סיימה בזמן של 1:18.87 :דקה
את המסלול השני סיימה בזמן של  1:22.31דקה
וסך הכול סיימה במקום ה  15מתוך  22גולשות.
אלי בירנבאום יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי אמר
בסיום" :שיינא יקרה .שימחת את כולנו הלילה .גאים בך
כל כך .פרצת דרך ,הוכחת כישרון ,נחישות .ערכיות

ואומץ רב .הפכת מודל לחיקוי והשראה עבור רבים.
מחכים לך בארץ!"
המשלחת לבייג'ין כללה את ענבל פיזרו מנהלת
המשלחת ,סקוט אולסון המאמן ,דיאן רות בר עוזרת
המאמן,

שרה

רנה

טי

הפיזיוטרפיסטית.

ניסים

סספורטס מנכ"ל הוועד הפראלימפי ואייל ירימי יו"ר
עמותת ארז .

מתכוננים לפני הטקס
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שיינא עושה היסטוריה
שאלנו את שיינא וספי מספר שאלות על ההשתתפות
והעתיד:
 בסוף המקצה השני הרמת את היד עם המגלשבאוויר ,זה משהו שראית בעיני רוחך קורה לפני?

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

 בסוף ה  RUNהשני הרמתי את היד כי הרגשתיהקלה גדולה שסיימתי את התחרות הראשונה בתור
ישראלית

באולימפיאדה,

אחרי

שהעבירו

 -האווירה עם כל הספורטאים הייתה פשוט טובה

את

וכיפית.

הסללום של הנשים לשבת נכנסתי לפוקוס וללחץ כי

 -מה החוויה הכי חזקה שלך?

כל מה שנשאר לי זו תחרות אחת ,חששתי שיקרה

 -טקס הסיום היה מרשים במיוחד ,הופתעתי מרמת

משהו ואני לא אסיים ,הכל יכול לקרות בסקי אז לא

ההתרגשות שלי שהחזקתי את הדגל .היו גם

מופרך לא לסיים את המסלול .ואחרי שסיימתי

הפתעות פחות טובות ,יום לפני האימון נפלתי חזק

הייתה לי הקלה ,ידעתי שעשיתי את זה ,עשיתי

על הרגל ,רגל ימין הרגל שאני גולשת עליה .הגעתי

היסטוריה.

עם כאבים למסלול לא ציפיתי למשהו כזה שניה

 איך היה לעשות שבת לפני התחרות ואחריהתחרות?
 -אני כבר מתורגלת לעשות שבתות לבד ,השבת

לפני הרגע שלי.
 מה יהיה האתגר הכי גדול בדרך למשחקי ?2026-

אני לא יכולה להגיד מה יהיה האתגר הכי גדול

בכפר הייתה מאוד שקטה ורגועה ,אני עם עצמי.

שלי ,אני אצטרך לעבור את הדרך לשם ואז להגיד.

כולם הלכו לטקס הפתיחה ובגלל שאני שומרת

אבל בטוחה שזה שאני דתיה ושומרת שבת מחייב

שבת נאלצתי לוותר על הטקס ,בשבת השנייה

אותי להתאמץ יותר בכל אימון .אני חייבת להיות

הייתה נפילת מתח אחרי כל הלחץ מהתחרות .אני

טובה בכל המקצים שאם אחד ייפול על שבת זה

וענבל העברנו את הזמן אחת עם השנייה .הרבה

לא יגרע ממני ,אבל עדיין ברור לי שכל תחרות

ספורטאים עלו לראות את הבנות מתחרות בסללום.

שנופלת בשבת זה אתגר לא קטן עבורי.

התפללתי לחברות שלי שמתחרות שיצליחו (לא

 -מה המסר שלך לאנשים שצפו בך?

עזרו התפילות החברה הכי טובה שלי נפלה

 -אם יש לכם משהו שאתם מאמינים בו תלכו איתו

ונפצעה)

 מה הכי הפתיע אותך? הכל!!! אולימפיאדת חורף כמעט בלי שלג זה מפתיע,כל הכפר שנבנה שם והאתר סקי והמסלולים ,פשוט
מדהים .קשה להאמין שבנו את כל זה במיוחד
לאולימפיאדה!

עד הסוף.
 מה המסר שלך לאשים עם מוגבלויות שבעקבותההכרות עם הסיפור שלך ,חושבים גם לעשות
ספורט?
 אני מאמינה שמגבלה זה לא דבר פיזי ,מגבלהיכולה להיות רק בראש  .תאמינו בעצמכם אין גבול
למה שאתם מסוגלים....
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מחדר הישיבות לבייג'ינג | ניסים
סספורטס מנכ"ל הוועד הפראלימפי
לפני כשלוש שנים בישיבה שגרתית שלי עם ד"ר שוקי
דקל בתפקידו כיושב ראש הוועד הפראלימפי הוא אמר
לי:
"ניסים ,יש לי חזון להניף את דגל ישראל ולהשתתף

בפעם הראשונה במשחקי החורף הפראלימפיים".
זה נשמע לי הזוי ,נשמע לי חסר סיכוי אבל למדתי כבר
אז שרק החולמים מגשימים.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
אנחנו נמשיך ונעשה הכל להניף את דגל ישראל בכל
תחרות ,בכל כנס ובכל מגרש.
איך אמר טל ברודי האגדי :אנחנו על המפה ,ואנחנו נישאר
על המפה" .

ומאז נערכנו ותכננו את המהלכים כדי לעמוד במשימה.
חברנו לעמותת ארז וביחד איתרנו שתי ספורטאיות
בעלי יכולת ורצון להשיג את המטרה.
מאז עברנו מגיפה ארורה של קורונה ששיבשה את כל
התוכניות ,אבל עם המשך אמונה ובמיוחד ספורטאית
מופלאה אחת :שיינא וספי עמדנו במשימה.
וכך בבוקר קר מוקף שלג (מלאכותי) מכל הצדדים כולי
במתח של התרגשות והמון גאווה בין מדינות כמו
נורווגיה ,שוודיה ,פינלנד ועוד מדינות קרות ומושלגות
שכמותן ,אני צופה בשיינא המדהימה שלנו עם קסדת
גולשים עליה מוטבע לוגו של דגל ישראל גולשת
במקצועיות מדהימה וחוצה את קו הגמר.
ואני נזכר בשוקי ובאותה ישיבה אי שם לפני  3שנים
ואומר לעצמי ....עשינו היסטוריה ומברך על כך שבחרנו

למנהלת המשלחת את ענבל פיזרו המדהימה שהביאה
את הניסיון העשיר שלה ונסכה בשיינא ביטחון רב

ניסים סספורטס ושיינא ווספי באתר התחרות

וניהלה את המשלחת במקצועיות ורגישות.
אנחנו לא מדינת חורף ,לא נהיה כזו לעולם ,אבל המוטו
שלנו מעבר לגבולות מעל המגבלות ימשיך ללוות אותנו
.

ניסים סספורטס וענבל פיזרו בדרך לאתר התחרות
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האמריקאים שייצגו את מדינת
ישראל
שאלנו את סקוט אולסון המאמן ושרה ריינה טי

הפיזיותרפיסטית מספר שאלות על המשחקים ועל כך
שמצאו את עצמם מייצגים את מדינת ישראל.
 איך נהייתם חלק ממשלחת ישראל למשחקיהחורף?

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
 מה הייתה החוויה הכי חזקה שלכם במשחקים? -שרה :רגע אחרי ששיינא סיימה את המרוץ שלה

 -סקוט :מהרגע ששיינא הגיעה למרכז האימונים

וכולנו יכולנו לחגוג בסיום היה רגע בלתי נשכח .זה

מיידי.

היה מעצים לתמוך בשיינא ובישראל בעשיית

בקולורדו

התחברנו

–

זה

היה

חיבור

שרה :אני מכירה את סקוט הרבה שנים ,עבדתי

היסטוריה!

בעבר בקולורדו ועם הניסיון שיש לי בפיזיו עם

 -מה המסר שלכם לעם ישראל?

ספורטאים פראלימפיים – נבחרתי לצוות.

 -סקוט :אני רוצה להודות לכל מי שנתן בי את האמון,

 -איך הרגשתם שצעדתם בטקס הפתיחה?

זה יהיה אחד הזיכרונות הגדולים של חיי .שרה :אני

 -סקוט :הרגשה מדהימה ועוצמתית שקרנה מכל

מאוד רוצה לעודד נשים ונערות אחרות לממש את

הצועדים במשלחת ,בייחוד שזכינו להיות חלק

התשוקות שלהן ולנסות ענפי ספורט חדשים! אנחנו

מההיסטוריה של ישראל .שרה :הרגשתי כבוד לרגע

צריכים עוד נשים מדהימות בספורט.

המיוחד הזה שמסמל שמחה ורעות משותפים לכל
כך הרבה מדינות וגאווה בשיינא ובצוות שהצלחנו
להגיע למעמד הזה.
 מה חשבתם על ישראל והאם הדעה השתנתהמאז העבודה עם שיינה?
 סקוט :תמיד חשבתי שישראל היא מדינה עם אמונהעמוקה ,חרוצה ואדיבה ,העבודה עם שיינא רק
חיזקה את מה שחשבתי .שרה :הייתה לנו קבוצה
מצוינת של אנשים שייצגו את נבחרת ישראל וכולנו
עבדנו יחד טוב מאוד .תמיד היה לי כבוד גדול לישראל
אבל אחרי החוויה הזו אני עוד יותר אוהבת את
ישראל כנראה ,בגלל האהבה שקיבלתי משיינא,
ומשאר הצוות!
רגע לפני טקס הפתיחה ,מימין ענבל פיזרו ,שיינא ווספי,
שרה ריינה טי ,סקוט אולסון ודיאן רות בר
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הטור של אייל – מנהל עמותת ארז
מזה  18שנים שאני מנהל פעילות סקי שלג למען נכי
צה"ל ,ספורטאים ונוער עם מגבלות מטעם עמותת ארז
ולאורך השנים צברנו ניסיון וחוויות מדהימות שלא לומר
מטורפות כפועל יוצא של המטרות שסימנו באופן מאד
ממוקד :לתת עצמאות מוחלטת ככל שניתן למודרכים
עם מגבלות בדגש על קטועי גפה ,משותקי פלג גוף
תחתון ועיוורים וזאת כחלק מתהליך שיקום ,העצמה
ושילוב חברתי.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מהגבוהות שראיתי לאורך השנים שלא לומר הכי גבוה
שניתן

לרבות פירגון הדדי מצד כולם (גם לנבחרת

הצנועה עמה הגענו שמנתה ספורטאית אחד ויחידה),

מכיוון שאנו עמותה קטנה/בינונית בגודלה העדפנו

רצון לסייע ,לשתף במידע ולחלוק חוויות20,000 .

לאורך השנים להתמקד בהגדלת הנתינה לכמה שיותר

מתנדבים סינים מקסימים ואלפי עובדים מסורים היו חלק

מודרכים ופחות בתחום ההישגי .לפני שנתיים קיבלתי

משמעותי בהצלחת משחקי החורף וללא ספק היוו גורם

טלפון מלימור גולדברג כחלק מיוזמת ההתאחדות

משמעותי ברמה האנרגיה החיובית והמקצועיות ,לטעמי

הישראלית לספורט נכים והוועד הפראלימפי לפרוץ

ללא ספק יהיה לא פשוט לאיטלקים לעמוד בסטנדרט

דרך חדשה ולהשתתף במשחקי החורף בבייג'ין .2022

העתידי במשחקי החורף  .2026תודה גדולה לענבל פזרו

מתוך מאות מודרכים וחברי עמותה התבלטה שיינא
וספי כמועמדת נהדרת עקב כשרונה הרב ,רמת
המוטיבציה

ורמת

ההתחייבות

שהפגינה

הלכה

למעשה.
בזכות הסיוע הרב שקיבלנו מהתאחדות הישראלית
לספורט נכים ,הוועד הפראלימפי ותמיכת חברת

בתפקיד

 CHEF DE MISSIONולשאר חברי המשלחת

שסייעו וגרמו לנו לייצג את ישראל באופן הטוב ביותר

שניתן ושיכולנו לדמיין .החוויה ללא ספק העצימה אותי
ברמה האישית ומדרבנת אותי בימים אלה להמשיך
בעשייה או במילים אחרות :עוד לא אמרנו את המילה

סלקום הוצאנו לפועל תכנית סדורה שהגיעה לשיאה

האחרונה ,קורטינה מילנו  2026אנחנו בדרך אליך.

לפני כשבועיים באירוע היסטורי ומאד מרגש למדינת

לפרטים נוספיםwww.erezalpinist.com :

ישראל ואכן הנפנו את דגל ישראל בפעם הראשונה
במשחקי החורף – בייגי'ן .2022
הכרתי ושמעתי המון חוויות מספורטאים שייצגו את
ישראל באולימפיאדות לאורך השנים היות ועשרות
חברי ארז הנם ספורטאים פראלימפיים לשעבר ובהווה
אך שום דבר מזה לא הכין אותי לעוצמת החוויה
שעברתי .החל מרמת ההפקה שהסינים הציבו ,דרך
הסטנדרטים של ה

 IPCוכמובן האנרגיה המטורפת

בכפר האולימפי .עשרות נבחרות מכל העולם ברמת
מקצועיות ומצוינות

אייל ירימי ושיינא וספי
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 11חסויות
באימוץ
ממשיך
הפועלים
בנק
הספורטאים הפראלימפיים בדרך לפריז
2024
בנק הפועלים הודיע החודש על חידוש הסכם

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

החסות לוועד האולימפי והפראלימפי עד למשחקים
בפריז .2024
אל שמונה הספורטאים האולימפיים שיהנו מחסות
אישית ,מצטרפים שני ספורטאים פראלימפיים,
השחיינים ,זוכי מדליות הזהב בטוקיו ושיאני עולם,
מארק מליאר ואיאד שלבי.
מארק הודה לבנק שממשיך לתמוך בו זו השנה
השנייה ואמר עד כמה התמיכה הכספית הייתה

מימין :גילי לוסטיג ,אסף אזולאי ,אלי בירנבאום ,איאד
שלבי ,יעקב ביננסון ,מארק מליאר וניסים סספורטס

רוח גבית עבורו בדרך לטוקיו.

באירוע נכחו יו"ר בנק הפועלים ראובן קרופניק,
סמנכ"ל השיווק היוצא של הבנק אסף אזולאי ,יו"ר
הועד האולימפי יעל ארד ,ויו"ר הועד הפראלימפי,
אלי בירנבאום ,שאמר" :אני מודה להנהלת הבנק
על התמיכה הנדיבה בספורטאים שלנו .אנחנו
מעריכים זאת מאוד".
האירוע החגיגי שהתקיים בחוויה האולימפית,
הסתיים במופע קצר של הזמר לירן דנינו.

הספורטאים עם חולצות שקיבלו במתנה עם שמם
והכיתוב 2024 PARIS
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מרי מלכת אלבמה
מרי סילברמן נבחרה ל  MVPשל משחק גמר אליפות
המכללות בכדורסל בכסאות גלגלים של ארצות הברית.
לאחר מחצית פנומנלית עם  20נקודות ב  73%אחוזים
מהשדה (מתוך ה  30של קבוצתה) וסך הכול  24נקודות

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ו  11ריבאונדים ,הובילה מרי את קבוצתה מכללת

החוויה של להיות במגרש במעמד בגמר היתה מטורפת,

אלבמה לזכייה באליפות לאחר משחק מותח שהוכרע

ומרי ,היא פשוט הביאה למגרש את עצמה ,היכולות

בשניה האחרונה בו נצחה אלבמה את אילינוי .48-50

שלה ואת הכדורסל שלה  ,שהיא כל כך אוהבת והיא

ראיינו את אמא של מרי  -שרון על המשחק:

היתה מאד מרשימה.

החלטתי לנסוע לטורניר הגמר בארלינגטון טקסס,

מרי נמצאת באלבמה שנה וחצי ,ולשמחתנו ,היא

בהחלטה של רגע .שאלתי את מרי אם היא תרצה

מסתדרת מעולה (שוב המעטפת ,המון עזרה) היא

צרחה מאושר .בחופשת הסמסטר

תלמידה מצטיינת ,לומדת קינזיולוגיה ושפות ,והיא

בכריסמס היא לא הגיעה לארץ בגלל הקורונה ,ואחרי 8

נשארה אותה המרי ,ערכית ,עוזרת לזולת ,ותומכת

שאגיע

והיא

חודשים בארה"ב הגעגועים לבית הם קשים .אז מיד
עליתי על טיסה ואפילו הצלחתי לתפוס חדר במלון
שהקבוצה שהתה .הביקור כלל שעות ארוכות באולם
הכדורסל ב  UTAאבל בעיקר הרבה זמן לחיבוקים
ונשיקות ועוד קצת חיבוקים.
שמחתי לפגוש את השחקניות החברות לקבוצה וגם
את הצוות המלווה .היה מדהים לראות את רמת
המיקצועיות ,את הירידה לפרטים .אלבאמה הגיעו
לטורניר עם כל המעטפת ,צוות של מאמנים ,מאמן

כושר ,פיזיותרפיה ,עוזרים אישיים וצוות תקשורת

בחברותיה ,נחושה ,ומשקיענית .היא נותנת בכדורסל
 200%כי בשביל זה היא שם ,ובשביל הלימודים .ואני
מאחלת לה שתמשיך כך ,להשקיע ,לקצור הצלחות
ולהנות.
הרגע שהכי ריגש אותי ,היה החיבוק הארוך שקיבלתי
כשהגעתי ,והדמעות של שתינו בחיבוק שאחרי הזכייה.
הייתה התרוממות רוח ,על סיום מתוק של משחק גמר
צמוד ,כולן בכו ,וגם אנחנו ההורים .אני תמיד זוכרת את
הדרך ,הניתוחים ,ואז התקווה ,החזרה לכדורסל .כי
בשביל מרי הכדורסל הוא אושר ,וכשהיא מאושרת ,אז
גם אני מאושרת.

שתיעד כל דבר .היה מרתק לפגוש את הצוות שמעניק
למרי ,ולכל השחקניות ,את המעטפת .כל דבר שלו היא
זקוקה מקבל יחס ,מענה ופיתרון .פשוט מדהים.
עבורי היה מרתק לראות אותה על המגרש בלייב כי עד
כה ראינו המשחקים דרך המחשב .החוויה לראות אותה
באולם היתה מטורפת ,היה מדהים כמה אנשים
מעריצים אותה ,מכירים אותה ,והגיעו הורים של
שחקנים ושחקניות מכל רחבי ארה"ב ,כך שהיה עידוד
נהדר.
מרי סילברמן ושרון הכהן סילברמן בחיבוק שאחרי
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שי ברביבאי מנצח דרך ההגנה
שי ברביבאי שהוביל בשנה שעברה את איל"ן תל אביב
לדאבל היסטורי ,זכה בתואר האליפות שוב.
הפעם בתואר אליפות ארצות הברית במכללות
בכסאות גלגלים ,יחד עם קבוצתו מכללת טקסס.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מכללת טקסס נצחה בגמר את מכללת אלבמה .56-67

שי תרם  5נקודות בהתקפה ונתן משחק הגנה מצוין
ותרם רבות לעצירת הכוכב של מכללת אלבמה.
ביקשנו ממנו לסכם את החוויה בארצות הברית עד כה:

אין ספק שלשנה ראשונה בחו"ל זו הייתה שנה של
רכבת הרים ,הרבה עליות ומורדות לצד מלא רגעים
מתוקים לספוג מלא מליחות מתוך הבנה שיהיה מתוק
בהמשך.

זה התחיל במלחמה בלתי פוסקת על בכלל להיות
מסוגל להגיע לפה ,לאחר שכבר לפני שנתיים קיבלתי
הצעות לשחק כדורסל מקצועני באירופה תקפה אותנו
הקורונה ,שינוי בתוכניות בעזרת חבר עמית ויגודה
ומשפחתו החל מסע של הכנות למעבר לארה"ב
ההתחלה

ללא

ספק

הייתה

כמה שעות בלימודים ,עוד שעתיים של האימוניים
האישים ועוד קצת לימודים כי בניגוד ללימודים בארץ
שיש תקופת מבחנים ,כאן כל שבוע יש מבחן והלחץ
להוציא ציונים הוא פי  ,3כי למרות הקשיים חייב לעמוד

מלוח מתוק

לא

הלאה כי יש עוד יום ארוך לפנינו 3 .שעות אימון ,עוד

פשוטה

קשיי

התאקלמות ציוד שפה בירוקרטיה אנשים חדשים מאמן
חדש קבוצה ואנשים חדשים.

בסטנדרטים גבוהים ללא מועדי ב' או הזדמנות שנייה.
נסיעה לאליפות אירופה לבד פעם ראשונה מיד לקראת
תקופת מבחני הסיום ,אני נאלץ לנסוע לייצג את
הנבחרת לאחר דחייה של הטורניר ולבצע את אליפות
אירופה ותוך כדי להגיש עבודות ומבחנים! בטורניר
מבחינה אישית הרגשתי במוכנות פיזית טובה ,אבל
לצערי לא הצלחנו לנצל את הקורונה ,אך מאמין
שהטעם המלוח מהקמפיין יהפוך מתוק מאוד בזכות

מה שגדל.
ורגעי זיכרונות שנצברו הם כאשר אני רואה את כל
חבריי מחייכים ומבלים אני נאלץ להישאר במלון זעוף
פנים בידיעה שזה לטובתי האישית.

כעבור זמן קצר עמית בחר לעזוב מטעמיו האישיים דבר
שהשפיע ישירות על מצב רוחי ,הרי כל התכנון היה
לשחק איתו במשך השנתיים שחתמתי כאן ולהיות
בחו"ל עם עוד ישראלי ,לפחות בהתחלה ,אמור
להמתיק את הקושי להיות רחוק מהבית .תוך כדי כך
מוצא את עצמי בין טיסות לייצוג הנבחרת ונלחם על

הצגתו של שי
לאוהדים
באינסטגרם של
הקבוצה
קרדיט:
University of
texas Arlington

ציונים בלימודים והאימונים קשים פתאום לקום ב 6
בבוקר בקור הופך להיות מאוד קשה אבל חייבים
להמשיך
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מלוח מתוק  -המשך
והגעגועים הביתה לחברים למשפחה מה איתם? נוסע
חזרה לארץ לשבועיים בלבד כי נשאר זמן קצר מיד
לאחר אליפות אירופה .אל דאגה הקורונה האריכה את

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

החופשה בגלל כל מיני בירוקרטיות וחוקי מדינת ישראל
לא יכולתי לטוס אז איחרתי במעט לחזרה וקיבלתי

לאחר מכן שוב עולה מהספסל וקשה לעצור את

חופשה כפויה עוד שבוע בארץ .ומיד לאחר מכן חוזר,

המומנטום השלילי אליו נכנסנו פיגור  !!!!26חטפתי

נעצר בשדה בארה"ב ,מתעכב לכמה שעות טובות3 ,

טכנית שאשמור את הסיפור לעצמי .והקאמבק מתחיל

ימים לאחר מכן הקורונה מסדרת עוד חופשה פה של

אינני זוכר דבר כזה חזרנו בפחות מ  15דק מקאמבק של

שבועיים שלא לצורך ,בידוד ועוד שבוע כי בסופו של דבר

 26בסקור מאוד נמוך סוף סוף הראנו את הפוטנציאל

היא מצאה גם אותי.

של הקבוצה הזאת !

החברים נוסעים לטורניר בלעדי ולצערי מפסידים

ולמחרת משחק נגד קבוצה שאנו מכירים היטב הפסדנו

לראשונה מזה שנתיים ,החזרה לאימונים קשים

לה כבר במהלך העונה במשחק צמוד מאוד הצלחנו

ולימודים לא פחות הייתה ממרום וחלק מאוד גדול

להראות אופי וניצחנו בכך לקחנו את האליפות ועכשיו

דווקא בעלייה במצב הרוח כי זו השגרה .לפעמים אנו

עם כל הרגש הזה בחזרה לספסל הלימודים בעוד

שוכחים שהשגרה היא כ"כ טובה וכיף לעשות את מה

כחודש אסיים פה את הסמסטר והשנה הראשונה שלי

שאנחנו אוהבים אז מה בכלל התלונות?!?! הפערי

בידיעה שיש לי עוד שנה נוספת לבצע בכדי לקבל את

תרבות החלו להיראות מזל שיש איתי עוד ישראלית

התואר השני שלי.

ושיש כתף חמה לבכות עליה (אחד על השנייה) כל ערב
מתקשרים מסכמים את היום ובעיקר מזכירים אחד
לשני מה כ"כ יפה בישראלים תתפלאו כמה אנחנו
דומים לאירופאים בחמימות ואהבה.
זמן להילחם למרות הרבה קשיים שעל רובן שמעתן
ואם אצטרך לספר את כולם זה יהפוך לספר ,אחרי כל
השנה הלא פשוטה הזאת אנו מארחים את טורניר של
אליפות המכללות בארה"ב והלחץ מורגש על כולם.
משחק ראשון עולה מהספסל בפיגור  12מצליח לעשות
שינוי ומנצחים את הקבוצה לה כמעט הפסדנו במהלך
העונה.

שי ומרי לאחר הזכיות ,צילום שרון הכהן סילברמן
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טניס בכסאות גלגלים
נבחרת

ישראל בטניס

בכסאות גלגלים השתתפה

במוקדמות גביע העולם לקבוצות (מקביל לגביע דיוויס)
נבחרת הקוואד
הנבחרת בראשות הקפטנית עופרי לנקרי מורכבת

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

משרגא וינברג הוותיק מאיל"ן רמת גן (מקום  17בעולם)
נועם גרשוני שבשנים האחרונות לא פעיל בסבב אך

נבחרת האופן

מקפיד לשחק בשורות הנבחרת (לא מדורג) ועילי חיות

הנבחרת בראשות הקפטן עופר סלע (אח של דודי סלע)

שרק לאחרונה התחיל להתחרות בתחרויות בינלאומיות

מורכבת מגיא ששון ( 36בעולם) אדם ברדיצ'בסקי (38

(לא מדורג) .נועם ועילי מבית הלוחם תל אביב.

בעולם) וסרגי ליזוב ( 73בעולם) הוגרלה לבית עם יוון

הנבחרת הוגרלה לבית עם דרום קוריאה ,אקוודור ושוודיה.
את דרום קוריאה ,נצחה הנבחרת  .1-2את אקוודור 0-3
ואת שוודיה .0-2
במשחק מול אקוודור רשם לראשונה עילי חיות את נצחונו
הראשון בנבחרת וכמיטב המסורת ,נשטף בהרבה מים.

והמארחת טורקיה .גיא ,אדם וסרגי מאיל"ן רמת גן.
את יוון נצחה הנבחרת  0-3ואת טורקיה

 .0-3בחצי

הגמר נצחה הנבחרת את איטליה .0-2
בגמר פגשה הנבחרת את נבחרת בריטניה בשורותיה

בחצי הגמר נצחה הנבחרת את תאילנד ובגמר מול

משחק מספר  1בעולם ולמרות רוח לחימה וניצחון של

טורקיה לאחר  1-1במשחקי היחידים ,גברה הנבחרת על

אדם ,נכנעה בסוף  2-1וסיימה במקום השני ,כרגע ללא

הטורקים במשחק הזוגות וזכתה בטורניר המוקדמות

הכרטיס (חולק כרטיס  1ל  11נבחרות מאירופה

ובכרטיס לאליפות העולם שתערך במאי.

שהתמודדו על הכרטיס) לאליפות.

נבחרת הקוואד .צלם יורם כיכל
נבחרת האופן .צלם יורם כיכל
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אתלטיקה
אלכסנדר אלקסיינקו מאיל״ן חיפה זכה במקום השלישי
בתחרות הגראנד פרי בדובאי בהדיפת כדור ברזל ,לאחר
שהדף למרחק  9.57מטר .ישראלי נוסף יאיר ניז׳אר הגיע

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

למקום הרביעי לאחר שהדף למרחק של  9.17מטר.
ספורטאי נוסף שהצטרף לסבב על מנת לעבור סיווג

עופר צור כתב על ההישג" :בתחרות הקבוצתית ,לקחה

בזריקת דיסקוס הוא אבישי אלמקייס .שלושת האתלטים

נבחרת ישראל את המקום הראשון עם מדלית זהב !!!!

מאיל"ן חיפה ומתאמנים אצל אור כתב וסמיון מנחימוב.
הפיזיותרפיסטית גניה ברגר ליוותה את המשלחת כראש
משלחת ובתהליכי הסיווג.

בתחרות הקבוצתית השתתפו נבחרות :ישראל ,צרפת,
פולין ,דנמרק וטורקיה.
בסיום התחרות נערך טקס מרגש שבסיומו הונף דגל
ישראל ונוגן ההמנון .דמעות של התרגשות וגאווה מלאו את
כולנו.
מתכוננים לתחרויות הבאות ולהצלחות הבאות כשברקע
כבר אליפות העולם הקרובה שתתקיים בנובמבר 2022
באיחוד האמירויות".

כמו כן ליוו את הנבחרת :מנהל הקבוצה והאיש הטכני דובי
אור ואלכסנדר עם המדליה

טל והפיזיותרפיסט עימאד באדיר.

קליעה
נבחרת ישראל בקליעה ,אלופת אירופה לקבוצות במקצה
!Mixed 10m Air Rifle Prone SH1
לאחר שבמוקדמות האישיות הושגו התוצאות הבאות:
יוליה צ'רנוי מקום ( 2בגמר מקום  )6עם  634.5נקודות,
אלי חברה מקום ( 9פספס את העלייה לגמר ב 3
עשיריות)  631.5נקודות ועופר צור מקום  16עם 628.6
נקודות .שלושתם מבית הלוחם תל אביב ומתאמנים אצל
גיא סטריק.
במקום השני בתחרות הקבוצתית זכתה צרפת ובשלישי
פולין.

הנבחרת עם מדליות הזהב
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בדמינטון
אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמן אצל ראובן
מוזס ונינה גורודיצקי מבית הלוחם חיפה אשר מתאמנת
אצל לאון פוגץ ,התחרו בטורניר הבדמינטון בסבב
הבינלאומי בספרד.
בשורה התחתונה ,אמיר זכה במדליית ארד ביחידים
ובמדליית ארד בזוגות אך מתחת לפני השטח מסתתרת
דרמה גדולה ,מוזמנים לקרוא את הפוסט של אמיר
ולהיחשף לעוד היבט על האתגרים של ספורטאים

השבוע השתתפתי בתחרות בדמינטון בינלאומית בספרד.
תחרות ברמה גבוהה בה משתתפים השחקנים הבכירים
בסבב העולמי .לתחרות התכוננתי רבות ,נסעתי לשבוע

וקונסטנטין אפינוגנוב מרוסיה.
שלושה כסאות שונים ,במידות שונות ,כל אחד והפגיעה

תומס ,שחקן ,חבר ויריב ,שהכסא שלו הכי התאים לי נהג
ברוח חברית וספורטיבית יוצאת דופן!! ואיפשר לי
להשתמש ולהתאים את הכיסא שלו על מנת להצליח
להתמודד במשחקים.

למחנה אימונים בגרמניה ,ובאתי בכל הכוח לנצח.
ואולם ,עם הגעתנו לספרד ,נודע לנו שכסא הגלגלים שלי,

אז האמת ,שחשבתי ששחקן בכיסא גלגלים לא יכול לנצח
בלי הכיסא האישי שלו…

הרגליים שלי על המגרש ,לא הגיע .שוק טוטאלי!

לא ברור לי איך ,אבל חברת התעופה איבריה ״הצליחה״
לאבד לי את כיסא הגלגלים ,המרכיב הכי חשוב לשחקן.

ויחד עם זאת ,הרגשתי שקיבלתי כוחות מיוחדים לעשות
את האקסטרה מאמץ ,לנשוך שפתיים ,ולהתאמץ.
וככה נקודה נקודה ,שלב אחרי שלב ,הצלחתי לנצח

הרגליים שלי ,תרתי משמע.
לא ברור ולא מובן איך חברת תעופה מאבדת כיסא
גלגלים ,ולא מצליחה לאתר אותו .בושה .זו לא עוד מזוודה

משחק ועוד אחד ועוד אחד… ולהעפיל לשני חצאי גמר(!)
ביחידים ובזוגות.
סיימתי את התחרות עם שתי מדליות ארד (באותה

בצבע שחור גנרי.
אבל לשמחתי היו לצידי כמה אנשים שבזכותם העזתי
לנסות

בכל

זאת.

ראובן,

תומס,

התחרות בשנה שעברה לא עברתי את שלב הבתים).

שמח מאד על התוצאה ושמח עוד יותר על הרוח החברית
והספורטיבית שזכיתי לקבל מהחברים שלי בסבב.

קונסטנטין ,ולוקה.
ראובן (המאמן שלי) ואני התחלנו למפות ולבקש
משחקנים אחרים להשתמש בכסאות המשחק שלהם
בזמן שהם לא

תומס ג’ייקובס מצרפת ,לוקה אולגיאטי משוויץ

המשחקים והאימונים שלהם.

*לשחק בלי ״רגליים״*

לחלום

שלושה שחקנים נאותו לאפשר לנו לשחק בכיסא שלהם.

שלו כל אחד והצרכים שלו .ואני  -מתאים את עצמי לזמני

פראלימפיים.

ששווה

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

משחקים.

ראובן ,תודה רבה .כל זה לא היה קורה בלעדיך (ואני זוכר
טוב מאד איך כמעט ויתרתי על המשחק מול היפנים
ובזכותך חזרתי  -וניצחנו)!
תומס  -מיליון תודות.
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 18פעילויות בארץ
כנס לסיכום והטמעת תכנית
הפיילוט שווים בספורט ברשויות
בכנס שהתקיים החודש ,לסיכום תוכנית הפיילוט
"שווים בספורט" שנועדה לקדם ספורט מקומי נגיש
לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות ובאגודות
הספורט הגיעו אנשי מפתח ברשויות המקומיות
ומארגוני ספורט שונים ,על מנת לייצר שיתוף פעולה
עירוני בין האגפים השונים ברשויות (ספורט ,חינוך,
רווחה ,תרבות) ובין האיגודים ,לתועלת אנשים עם
מוגבלות בקהילה.
השותפים של תכנית הפיילוט הם משרד התרבות
והספורט ,ג'וינט ישראל מעבר למגבלות וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים .שותפים נוספים הם משרד
הרווחה ,משרד החינוך והחינוך מיוחד ,משרד הבריאות,

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
יו"ר הוועד הפראלימפי ,אלי בירנבאום" :אנחנו
בהתאחדות

הישראלית

לספורט

הפראלימפי ראינו חשיבות גדולה בתוכנית 'שווים
בספורט' ואימצנו את הפיילוט כשותפים נאמנים
לערכים שהתוכנית מייצגת ולחזון שלה .תודה לכל
השותפים בכנס הזה ,ואני מקווה שנוכל להפיץ את
המסר ולהוסיף עוד ועוד אנשים עם וללא מוגבלויות,
שיעסקו בפעילות גופנית וספורט ליד הבית".

השילטון המקומי ,איגודים מקצועיים ,עמותות ,סל
שיקום ועוד.
סגן ראש מנהל הספורט ,אבי בנבנישתי בירך את

הנוכחים ואמר" :אני בא לכאן עם בשורה .לאחרונה
פניתי להתאחדות לכדורגל ונעניתי בחיוב ,ויחד איתה
נרחיב את הפעילות .כמובן שמשרד הספורט ממשיך
להוביל את הפיילוט 'שווים בספורט' שזוכה להצלחה
רבה ברשויות המקומיות .כיום ישנן רשויות שכבר
משתתפות במיזם ,והכוונה להגיע השנה עד לעשרים
רשויות ,כולל בחברה הערבית ,וזאת בשיתוף משרד
הרווחה והבריאות ויחד עם התאחדות ספורט הנכים,
ספיישל אולימפיקס וגופים נוספים .יחד נוכל להגיע

לכל מי שמעוניין ולאפשר הנגשה של פעילות עד הבית
לכל אותם ספורטאים מיוחדים .מכאן אני מבטיח
שנרחיב את הפעילות ,ונגדיל תקציבים ,כשהמטרה
היא להנגיש את הספורט לכל מי שרוצה לעסוק
בספורט ,ועד היום

נכים

ובוועד

אבי בנבנישתי .צלם :נמרוד גליקמן

לא היה יכול".
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 19פעילויות בארץ
כנס לסיכום והטמעת תכנית
הפיילוט שווים בספורט ברשויות
 המשךיקיר פניני מנדל ,ראש תחום שירותים קהילתיים
בג'וינט ישראל מעבר למגבלות הודה לשותפים ואמר
"נתכנסנו כאן כדי להרחיב את המחשבה ,את אופק
הפעולה של שווים בספורט ברשויות הקיימות.

בהסתכלות קדימה להרחיב את התוכנית למקומות
נוספים כדי לסכם ,להפיק לקחים ולהרחיב את
הפעילות של 'שווים בספורט' ברשויות הקיימות
למקומות חדשים שיאפשרו לעוד אנשים לעסוק

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
כמו כן ,נשמעה הרצאת זום לזכרו של דר' ארתור
הולשטיין ז"ל מפי דר'  Kwok Ngמפינלנד ,מומחה בעל
שם עולמי בתחום הפעילות הגופנית המותאמת .ההרצאה
עסקה במודלים שונים הפועלים באירופה לפעילות גופנית
מותאמת לאנשים עם מוגבלות בקהילה.
לסיכום הכנס ,התקיים דיון על חסמים ומפתחות להצלחה
על מנת להצליח לייצר פתרונות עבור כל אדם המעוניין

בספורט ובפעילות גופנית ליד הבית".
רותם פיליפס שהוביל את התוכנית מטעם הג'וינט

לעסוק בספורט ,גם ליד הבית.

סיכם את תכנית הפיילוט בחמש הרשויות :עמק חפר,
נתניה ,באר שבע ,עכו ואום אל פאחם.
במהלך הכנס הוצגה פעילות הכדורגל והקבוצות
המשולבות של הפועל ירושלים ע"י ליאור חוג'ה
ומנכל"ית הספיישל אולימפיקס שרון לוי בלנגה
בירכה את הנוכחים והציגה את תכנית שווים בכדורגל
שהייתה תכנית מקבילה לשווים בספורט ומתנהלת

פאנל הספורטאים :אלון דוראון ,עדי דויטש ,אלהם

כעת על ידי הארגון.

מחמיד ,מיכל פיינבלט ועדי עזרא .צלם :נמרוד גליקמן

חמישה ספורטאים פראלימפים שהשתתפו בפאנל
סיפרו ,מזווית ראייתם ,על החוויה של ספורטאי עם
מוגבלות ותרומתו הרבה של העיסוק בספורט לאיכות
החיים.

עדי

עזרא,

קיאקיסט

פראלימפי

שיתף:

"המסגרת הספורטיבית שאני נמצא בה ,מאוד מכילה.
נותנת לי תחושה שאני באמת יכול לעשות דברים שלא
חשבתי שאוכל".

יקיר פניני מנדל צלם :נמרוד גליקמן
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 20פעילויות בארץ
כדורסל לאומית ב'  -גביע
ברכות לקבוצת איל"ן חיפה על זכייתה בגביע לאומית
ב' בכדורסל בכסאות גלגלים.
לאחר ניצחון על מחזיקת הגביע מהשנה שעברה
מג'דל כרום .46-64

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

איל"ן חיפה נהנתה במחצית הראשונה מאחוזי קליעה

כדורסל ליגת העל  -גביע

גבוהים ושלשלות מוצלחות ובמחצית הובילה כבר ב

בשלב רבע גמר הגביע הצליחה קבוצת בית הלוחם

 22הפרש.

חיפה לגבור על מחזיקת הגביע המכהנת ארז ספיבק

הקהל הנפלא של מג'דל כרום שעודד לאורך כל

רמת גן (איל"ן תל אביב לשעבר) ובכך הבטיחה זוכה

המשחק שהתקיים באולם הביתי של מג'דל ,יצא

חדשה השנה.

הפעם מאוכזב ויקווה לתוצאה אחרת בפליאוף לאומית

לצערה של בית הלוחם חיפה ,למרת הסנסציה ברבע

ב' בו מתחרות השתיים יחד עם בית הלוחם באר שבע

הגמר ,היא נעצרה בחצי כאשר הפסידה לאיל"ן ספיבק

ושלום ראשון לציון על העפלה ללאומית א'.

רמת גן.

ל  MVPשל המשחק נבחר אבישי אלמקייס.

העולה השנייה לגמר היא תותחני צה"ל תל אביב
שנצחה בחצי את הקבוצה השנייה מתל אביב – בית

את הגביע העניקו :ראש מועצת מג'דל כרום סלים

הלוחם תל אביב.

סליבי ,יורם טננבאום יו"ר איגוד השופטים ואבי אורן

הגמר בין איל"ן ספיבק רמת גן לתותחני צה"ל תל אביב

רכז הכדורסל.

יתקיים ביום רביעי ה  6.4בשעה  17:30בהיכל שלמה
וכולם מוזמנים.

בתמונה :איל"ן חיפה עם הגביע ,צלמת לילך וייס
בתמונה :מאבק על הכדור בשלב רבע הגמר בין בית
הלוחם חיפה לארז ספיבק רמת גן
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 22פעילויות בארץ
קליעה
בתחרות קליעה שהתקיימה בבית הלוחם תל אביב,
השתתפו כ  30קלעים.
בתחרות למסווגים  SH1ברובה אוויר נצחה יוליה
צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב בתוצאה 633.8 :נקודות
וקלאס  SH2ניצח מור ספיר מבית הלוחם תל אביב
בתוצאה  626.3נקודות.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שחייה
אחרי שנתיים הפסקה בצל מגיפת הקורונה ,התקיימה
אליפות החורף המסורתית באיל"ן חיפה .איל"ן רמת גן,
הפועל בית איל ,ירושלים רבתי ,מכבי וייסגל רחובות
והמארחת איל"ן חיפה התחרו בתחרות החורף לכל
הגילאים ,צעירים ושחייניי הנבחרת הפראלימפית שחו
זה לצד זה וההתרגשות הייתה גדולה .בנוסף זכינו לצפות
במשחה שליחים ראווה מרשים של מארק מליאר ועמי

בתמונה :יוליה והנבחרת .צלם :גיל סימקוביץ

דדאון מאיל"ן חיפה ,רון וולפרט מכבי וייסגל רחובות

כדורשער

ושחיין העבר הפראלימפי מור מוסרי מאילן חיפה .תודה

לאחר סבב ליגת העל השני ( 8משחקים לכל קבוצה)

לכל מי שעזר בתפעול התחרות ,לשופטי איגוד השחייה

מובילה את הליגה קבוצת בית חינוך עיוורים מרכז עם 6

שממשיכים ללוות אותנו בכל התחרויות ולצלמת תמר

נצחונות ,תיקו והפסד.

גילינסקי.

בתמונה :עושים הגנה
צלם :יוסף אבי יאיר אנג'ל
בתמונה :מרק מליאר .צלמת.תמר גילינסקי
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 23פעילויות בארץ
בוצ'ה
בתאריך  10.3התקיים במועדון ספיבק איל"ן רמת גן
טורניר סוף החורף.
בקטגורית  BC1זכתה במקום הראשון ,אורית קלנר
מספיבק רמת גן .בת אל ברייטמן הכהן מאיל"ן חיפה,

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

סיימה במקום השני וניקיטה פרוקופנקו ,גם הוא
מאיל"ן חיפה ,סיים שלישי.
בקטגורית  BC2זכתה במקום הראשון ,נינה לוי,
מספיבק רמת גן (זהו ניצחונה הראשון) ,במקום השני
סיים סרגיי ירמנקו ,מאיל"ן חיפה ,שלמרות היותו
בקטגוריית  ,BC1שיחק נגד שחקנים בסיווג גבוה יותר

(בשביל האתגר) .במקום השלישי סיים דדי וויך
מספיבק רמת גן.
בקטגורית  BC4זכה במקום הראשון נדב לוי מספיבק
רמת גן (גם הוא שיחק בסיווג קשה יותר מהסיווג שלו),
במקום השני סיים דני כהן סולל מספיבק רמת גן
ובמקום השלישי סיים גרשון חיימוב מאיל"ן חיפה.
בקטגורית  BC5זכה במקום הראשון ,יעקב בן שטרית.
במקום השני סיים גבי ימיני ובמקום השלישי סיים חזי

יום האישה הבינלאומי
הספורטאיות הפראלימפיות :תומר מרגלית ,אראל הלוי
ורוני אוחיון יחד עם מנהלת היחידה למדע טכנולוגיה
וחדשנות ד״ר אסנת פליס דואר יצגו אותנו בשדולה
לקידום הספורט המקצועי והעממי בישראל בראשותו
והנהגתו של חבר הכנסת סימון דוידסון שהתכנסה ביום
האישה הבינלאומי כדי לדון בקידום ספורט הנשים
בישראל.
על כך כתבה אסנת" :הדרך עוד ארוכה ארוכה
אבל כשרואים איזה נשים דעתניות וחזקות התקבצו סביב
השולחן ,ואת כמות חברי וחברות הכנסת שביקרו
בישיבה והביעו תמיכה ,יש לחלוטין פתח לתקווה".

יחזקאל ,שלושתם ממועדון ראשון לציון.
כל הכבוד לכל המשתתפים .תודה לשופטים שעשו
עבודה מצוינת ,תודה לכל המתנדבים ,תודה למלווים
המסורים ,תודה למועדון ספיבק רמת גן על האירוח.
תודה

לאיציק

אזולאי

ולאורנה

וייסבך

מנהלי

התחרות.

בתמונה :נינה לוי בזריקה
בתמונה :רוני ,אסנת ואראל עם רודי החמוד
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 24פעילויות בארץ
טניס שולחן
במשחקי המסווגים בטניס שולחן ובתום שלושת
המפגשים נקבעו המקומות הראשונים:
נשים  -ורד לבני מבית הלוחם ת"א
ברמה א'  -זאב גליקמן מבית הלוחם ת"א

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ברמה ב'  -הדר בהט מבית הלוחם חיפה
ברמה ג'  -עופר אלקובי מבית הלוחם ת"א
בכיסאות גלגלים  -שמוליק בן עשור מבית הלוחם
חיפה.
את הגביעים העניקו לזוכים קובי יצחק מזכיר אנ"צ
ת"א ומנהל בית הלוחם המארח טל דנציגר.

בתמונה :משתתפי אליפות הטנדם .צלם :נדב אבס

רגבי בכסאות גלגלים
לאחר  9מחזורים ,ממשיכה להוביל את הליגה ,קבוצת
בתמונה :שחקני בית הלוחם חיפה

אופני טנדם

הטיגרסים עם  7ניצחונות ,במקום השני השועלים עם 5
ניצחונות ,במקום השלישי קבוצת האריות עם  5ניצחונות
ובמקום הרביעי ,קבוצת הנמרים עם ניצחון אחד.

לראשונה התקיימה אליפות ישראל בטנדם בוולדרום
תוצאות מסלול  -נגד השעון  1000 -מטר:

מקום ראשון :עמי רביב ושקד פרנק  1:16.646 -דקות
מקום שני :חן פאלק ומיכאל אביבי  1:21.405דקות
מקום שלישי :שי כהן ושי מנדל  1:27.903דקות
במאי תערך האליפות במקצוע הרדיפה ל  4000מטר

בתמונה :נפילה אחרי מאבק .צלם ד"ר אורן חסון

אפריל גיליון 78

 25חם מהמעבדה
פרסומי הוועד
מחקרים של הוועד הפראלימפי הישראלים מתפרסמים
במגזינים מדעיים ותורמים להעשרת הידע בקהילה
הבינלאומית
החודש פורסמו שני מאמרים במגזינים מדעיים מטעם
חוקרים של הוועד הפראלימפי הישראלי .בסך הכל מאז
הקמתה של היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות ,פורסמו
 3מאמרים ,תרומה צנועה של הוועד הפראלימפי
הישראלי למעטפות המקצועיות התומכות בספורטאים
פראלימפיים.
החודש נציג את תקצירי שלושת המאמרים שפורסמו.
את

המאמרים

המלאים

ניתן

לקבל

מאיתנו:

osnat@isad.org.il

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
(שחקנים ,מאמנים ,מסווגים ,מנהלי קבוצות ,חוקרים ועוד).
קבוצת המומחים הסכימה עם ההגדרה החדשה למטרה של
סיווג כדורסל בכיסאות גלגלים ,התואמת את קוד הסיווג של
הוועד הפראלימפי הבינלאומי .מקרים שזוהו כבעלי הסיכון
הגבוה ביותר לחוסר הסכמה בין מסווגים כללו סיווג של
שחקנים עם פגיעה בגפה עליונה או שחקנים עם
קואורדינציה לקויה .הפאנל לא הצליח להסכים על שינוי
נהלי הסיווג ועל הגדרת רשימת הליקויים המורשים להיכלל

אתגרים והזדמנויות בסיווג כדורסל בכיסאות
גלגלים
הוועד הפראלימפי הבינלאומי מחייב את ענפי הספורט
השונים לפתח מערכות סיווג (קלסיפיקציה) מבוססות
ראיות ,המחלקות את הספורטאים לקלאסים בהתאם
להשפעת הפגיעה שלהם על ביצועים בענף הספורט
הספציפי .בכדורסל בכסאות גלגלים ,פאנל של מסווגים
מעריך את ביצועי הספורטאים באמצעות תצפית בזמן
משחק (הערכה סובייקטיבית) .מחסום מרכזי לפיתוח
סיווג מבוסס ראיות הוא היעדר רשימה של הליקויים
המורשים להיכלל בכדורסל בכיסאות גלגלים ,כמו גם
העובדה שאין הנחיות ברורות כיצד להעריך את

בכדורסל בכיסאות גלגלים .מחקר זה זיהה סוגיות ספציפיות
לסיווג בכדורסל בכיסאות גלגלים שיש להתייחס אליהם
במחקר עתידי ונתן המלצות אופרטיביות כיצד לחזק את
שיטת הסיווג בכדורסל בכיסאות גלגלים.

מקור:
Fliess Douer O, Koseff D, Tweedy S, Molik B,
Vanlandewijck Y. Challenges and opportunities in
wheelchair basketball classification- A Delphi study. J
doi:

8:1-12.

Mar

2021

10.1080/02640414.2021.1883310. Epub ahead of print.
PMID: 33685356.

הספורטאים בצורה אובייקטיבית ולבחון את השפעת
הליקוי על ביצוע מיומנויות הנדרשות במשחק הכדורסל
בכיסאות

גלגלים.

המחקר

שביצענו

נועד

Sci.

Sports

להגיע

לקונצנזוס של מומחים מכל העולם בנושאים ספציפיים
לכדורסל בכיסאות גלגלים שיכולים להפיק תועלת מסיווג
מבוסס ראיות .מטרה נוספת היתה להביא המלצות
לשינוי הטרמינולוגיה במדריך הסיווג ,ובכך ,לגשר על
הפער שבין חוקת הסיווג של הענף לדרישות בקוד הסיווג
של הוועד הפראלימפי הבינלאומי .מחקר דלפי בן שלושה
סבבים נערך עם  29מומחים בכדורסל בכיסאות גלגלים
בתמונה התקציר של המאמר
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מודל לזיהוי חסמים להשתתפות בספורט
לאנשים עם מוגבלות
המניע למחקר זה היה יצירת מודל שיסייע להבין את
החסמים והגורמים המעודדים השתתפות בספורט עבור
אנשים עם מוגבלות מהצעדים הראשונים ועד לביצועים
הגבוהים ביותר (ממגרש המשחקים ועד הפודיום) בכל
ההקשרים התרבותיים .המטרה הושגה באמצעות שני
שלבים עיקריים .הראשון היה סקירה מקיפה של ספרות
ומשוב מעמיתים אקדמיים .השני היה ראיונות וסקרים

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הרבה יותר הזדמנויות ופחות חסמים להשתתפות .הוערך,
למשל ,כי  60%מהנבחרת הפראלימפית ב 2016-היו
ספורטאים שהתאמנו והשתייכו לארגון נכי צה"ל.

עם אנשים עם מוגבלות ומנהיגי ספורט לאנשים עם

כמו כן ,הוצע כי הורים של ילדים עם מוגבלות מולדת היססו

מוגבלות בחמש מדינות ,ואחריהם שוב משוב מעמיתים

במקרים מסוימים לתת לילדיהם להשתתף בספורט מחשש

אקדמיים .דוגמאות לשאלות בראיונות האישיים וקבוצת

ש"גופם הפגוע" עלול להיות רגיש יותר לפציעה נוספת.

המיקוד בישראל ,קניה וטנזניה ,כללו 'בחברה שלך ,איך

מרואיינים אחרים הציעו שחלק מההורים עודדו ילדים

רואים אנשים עם מוגבלות'? 'מה מונע מאנשים עם

שניתנים לסווג כספורטאים פראלימפים ,להשתתף רק עם

מוגבלות לקחת חלק בספורט או פעילויות גופניות שהם

בני גילם אשר אינם בעלי מגבלה כדי לעודד שילוב בחברה

היו רוצים לעשות? ו'במדינה שלך ,מהם המחסומים

ולא לפתח זהות של "נכים" .עוד נמצא כי פיזיותרפיה

שהכי קשה להתגבר עליהם?'
סקרים הופצו גם באוגנדה ובאזרבייג'ן .באוגנדה ,הסקר
הופץ ל 325-ספורטאים שהשתתפו בטורניר ספורט

לאנשים עם מוגבלות נתפסת כדבר הכרחי ,אך ספורט
נתפס כמותרות או לא חשוב כמו הפיזיותרפיה.

מקומי .באזרבייג'ן ,הסקר הופץ ל 21-משתתפי סדנת

כמו כן ,הוצע כי מי שפציעתו קרתה שלא בזמן השירות

ספורט פראלימפי .זוהו שלושה מחסומים עיקריים :פיזי,

הצבאי ,עודדו לא להיות פעילים עד להשלמת ההסדרים

ספורט ספציפי וחברתי .כל אחד מהם חולק לאחר מכן

המשפטיים ותביעות חברת הביטוח ,שלעתים נמשכו שנים

לתת קבוצות (תתי שכבות) של מחסומים ספציפיים.

לאחר הפציעה .החשש היה שתוצאת התביעה עשויה להיות

כאן נביא את החלק במאמר שעוסק בדעות שנאספו

מיטיבה (סכום גבוה יותר) אם הפציעה תיראה כמתישה

בראיונות העומק בישראל:

לחלוטין וגוזלת כל הנאה .מנהגים דתיים צוינו גם כמחסומים,

בישראל התקיימו מספר ראיונות עם מנהיגים מארגוני גג

במיוחד אם גברים צריכים להיות במסגרת שיש בה נשים ,או

המשרתים ספורטאים עם מוגבלות .זה כלל את ארגון נכי

אם התקיימו תחרויות בשבת ובחגים.

נכי צה"ל ,מרכז ספורט לנכים איל"ן  ,צוות הניהול של
הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות הישראלית

דוגמאות נוספות לחסמים כללו היעדר אסטרטגיה כלל-

לספורט נכים .דוגמאות למחסומים שחולקו במהלך

ארצית מערכתית .כאן ,התרבות של "קרפה דים" ו"חייה את

קבוצות המיקוד והראיונות האישיים כללו אם הנכות

הרגע" לעומת תכנון ארוך טווח נתפסה כמשפיעה על

נרכשה תוך כדי שירות צבאי חובה ,לאנשים אלה היו

היכולת של ארגוני ספורט הנכים לפתח תוכניות אסטרטגיות
ארוכות טווח .בחלק מהמקרים ,צוין גם שאנשים עם
מוגבלויות שהפגינו יכולת ספורטיבית גבוהה ,כוונו לכיוון
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מודל

לזיהוי

חסמים

להשתתפות

בספורט

לאנשים עם מוגבלות  -המשך
ענפי ספורט שבו הם יכלו לזכות במדליות ולא בהכרח כי

ה'מודל המעגלי' המוצג להלן מציג את החסמים השונים

זה היה ענף הספורט המועדף ,וכי גישה זו עלולה הייתה

שזוהו מסקירת הספרות ואיסוף הנתונים .אלה מוצגים

לגרום לכך שחלק מהספורטאים פרשו בטרם עת.

בשלושה תחומים עיקריים :חסמים פיזיים ,חסמים ספציפיים

היעדר ידע בספורט נכים ובהתאמת פעילות גופנית

לספורט ומחסומים תרבותיים חברתיים .כל אחת מהן
מחולקת לשתי שכבות נוספות .אחד היתרונות של 'המודל

לילדים עם מוגבלויות על ידי מורים לחינוך גופני הן

המעגלי' הוא היכולת להתאים את החשיבות היחסית של כל

במסגרות מופרדות (בחינוך המיוחד) והן במסגרות

מחסום וקשרי הגומלין בין כל מרכיביו .לדוגמה ,במדינה A,

משולבות צוין גם כמחסום פוטנציאלי .נדמה היה כי השיח

שלוש קטגוריות המחסומים העיקריות יכולות להיחשב

משתנה בהתאם לגיל הילד עם התמקדות של החינוך

שוות .במדינה Bאחת משלוש הקטגוריות העיקריות יכולה

הגופני על התפתחות גופנית בשנים הראשונות ודגש גדול

לייצג מחצית מהחסמים .השימוש ב'מודל במעגלי מאפשר

יותר על אינטראקציה חברתית בשנים המאוחרות יותר.
ילדים עם מוגבלות רבים במערכת החינוך הרגילה קיבלו
ככל הנראה פטורים מהשתתפות בשיעורי החינוך הגופני
או עודדו להתמקד במקצועות 'אקדמיים' כמו מתמטיקה,

לחוקרים ולעוסקים בשינוי זה על ידי התאמת הגודל של כל
"חתיכת עוגה" .ככל שאחד גדל ,האחרים יורדים ותמיד
חוזרים ל .100%-זה מאפשר התאמות תרבותיות וגלובליות
שלא זמינות במודלים הקיימים האחרים.
מקור

אנגלית או תנ"ך .עבור ילדים שאכן הפגינו כישרון

Legg, D., Higgs, C., Fliess-Douer, O., Bukhala, P., and

ספורטיבי ,מורים לחינוך גופני לא היו מודעים להזדמנויות

Pankowiak, A. (2021). A framework for understanding

ספורט ספציפיות לילדים עם מוגבלויות .לבסוף ,הודגש

barriers to participation in sport for persons with

היעדר מערכת לפיתוח מאמנים ספציפית בענפי ספורט

disability. Palaestra, accepted for publication

פראלימפיים.

מגזין פלאסטרה

בחר להציג
בשער את
התמונה של
הקיאקיסט
הישראלי רון
הלוי
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הרגלי

שינה,

איכות

שינה וכרונוטייפ של

ספורטאים פראלימפיים
מחקר זה נועד להבין את הרגלי השינה של הספורטאים
הפראלימפיים הישראלים כשלב טרום התערבות ליישום
תוכניות היגיינת שינה' .שאלון פיטסבורג' שימש להערכת
איכות השינה' .סולם ישנוניות של ' Epworthשימש כדי
לקבוע ישנוניות לאורך היום .כרונוטייפ (טיפוס יום/טיפוס

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
מקור:
Bachar, D., Koseff, D., & Fliess Douer, O. (2022). Sleep
habits, quality and chronotype of Paralympic athletes.

לילה) זוהה באמצעות 'שאלון הורן ואוסטברג' .באמצעות

European Journal of Adapted Physical Activity, 15, Article

אימייל ,החוקרים פנו לספורטאים שהיו צפויים לייצג את

3. https://doi.org/10.5507/euj.2021.014

ישראל במשחקי טוקיו  52 .2020ספורטאים (גברים = ,32
נשים =  )15המייצגים  13ענפי ספורט שונים השלימו את
הסקרים המקוונים .מבחן

 ANOVAחד כיווני שימש

להשוואת איכות השינה בין הקבוצה הישנונית והלא
ישנונית .בדיקת  MANOVAבוצעה כדי להעריך הבדלים
בין יעילות שינה ,חוסר תפקוד בשעות היום וזמן עד
הירדמות בין קבוצות איכות השינה הטובה והירודה.
מבחנים לא פרמטריים נערכו כדי לנתח את הקשר בין
תוצאות שלושת השאלונים לבין מאפיינים של כל מדגם.
לגודל האפקט דיווחנו על אטא חלקי בריבוע (Par. η2).
התוצאות גילו ש 31%-מהספורטאים ישנו בין  6.5ל7-
שעות בלילה 29% .הנוספים ישנו פחות מ 6-שעות .ניתוח
 MANOVAהצביע על כך שלספורטאים עם איכות שינה
ירודה הייתה יעילות שינה נמוכה משמעותית ,חוסר

דוידה ואסנת חוגגות בירושלים אחרי פרסום המאמר
המשותף הראשון שלהן יחד

תפקוד גדול יותר בשעות היום וחביון הירדמות (הזמן
שלוקח להירדם) גדול יותר מאשר ספורטאים עם איכות
שינה טובה .מבין הספורטאים 33% ,דיווחו על 'ישנוניות
מתונה עד מוגזמת בשעות היום' 46% ,לא מתאמנים
בזמנים התואמים את הכרונוטייפ שלהם .תוצאות מחקר
זה עשויות לסייע בתכנון שיטות התערבות יעילות לשיפור
איכות השינה של הספורטאים.

בתמונה התקציר של המאמר
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מחקר פסיכולוגי  -התנהגותי
למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי ,אנו מחפשים סטודנטים
לפסיכולוגיה ו/או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום
הפראלימפי .לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר
במייל osnat@isad.org.il :או בטלפון050-7390093 :

צילום :לילך וויס וקרן איזיקסון

 30דור העתיד
ליגת מועדוני ספורט בית ספריים בענף
הבוצ'ה
התאחדות הספורט לבתי הספר בשיתוף הפיקוח
על חנ"ג ,משרד החינוך ,משרד התרבות והספורט
והתאחדות הישראלית לספורט נכים -מפעילה את
ליגת הבוצ'ה המיועדת לתלמידים ותלמידות עם
מוגבלות פיזית קשה.
התחרות התקיימה בבית ספיבק רמת גן לעיני
צופים ואורחים רבים ,באווירה ספורטיבית ורשמה
מתח רב עד הסיום ועד לטקס הסיום המרשים
והמכובד שחתם יום מרגש.
תודה גדולה ומיוחדת לבית ספר ניצנים רמת גן על
כיתת מתנדבים.ות ,לספיבק רמת גן על אירוח
מדהים,

לשופטים/ות

המקצועיים

ולכל

המשתתפים והמלווים.
ניסים סספורטס ,מנכ"ל ההתאחדות הישראלית

דרוג הקבוצות במשחקי המוקדמות ליגת בוצ'ה-
זורקים:
 .1יובלים – עפולה
 .2אילנות – ירושלים
 .3הרצפלד – חולון
 .4אפאק – תל שבע
 .5דקלים – באר שבע
 .5צעד קדימה – ראשל"צ
 .7אגם – רעננה
 .8אופקים – חיפה
דרוג הקבוצות במשחקי המוקדמות ליגת בוצ'ה-
רמפה:
 .1ונצואלה – תל אביב
 .2אילנות – ירושלים
 .3ונצואלה – תל אביב
 .4דקלים – באר שבע

לספורט נכים ,שיבח את שיתוף הפעולה של
ההתאחדויות זו של בתי הספר וזו של ספורט
הנכים ,יחד עם משרד החינוך וסיפר על הדרך
שעברה ליגת הבוצ'ה מאז הקמתה הצנועה ועד
היום" .הצורך שלנו להשתלב בתוך המועדונים
הבית ספריים הוא חשוב ואני מברך על כך" הוסיף
סספורטס והמשיך" :אנחנו מתייחסים לספורטאים
ולספורטאיות הפראלימפיים לכל דבר ועניין ,הם

ספורטאים עם רמפות

קודם כל ולפני הכל ספורטאים וכך צריכה להיות
ההתייחסות

המקצועית

והספורטיבית".

"אני

מקווה ששיתוף הפעולה הזה יוליד עוד פעילויות
ועוד ענפים אל תוך המועדונים הבית ספריים".
ספורטאים במשחק
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 31דור העתיד
נבחרת יובלים מקום ראשון  -איתי שמיר
נבחרת הבוצ'ה של יובלים מונה חמישה תלמידים,
 3בנות בגילאים  16 ,15ו 19-ושני בנים בני  14ו ,15
ביניהם שלושה שחקנים חדשים.
למרות החששות לפני התחרות בעקבות עזיבתם
של שני שחקנים מצטיינים זכתה הנבחרת במקום
הראשון בפעם השלישית ברציפות.

החלטה זו נבעה גם מהעובדה שבשלב זה הכדור
הלבן עובר לקבוצה ליובלים והיא יודעת לזרוק

מה שמייחד את המשחק של הנבחרת היא

למקום שאילנות לא יוכלו להגיע אליו .הקפטנית

המאמן

זרקה כדור רחוק וקשה ולאחריו כדור כחול נוסף

הטקטיקה

והמשחק

החכם.

בעזרת

ומטפלת רגשית השחקנים עובדים באימונים
בקבוצות אורגניות שלומדות לעבוד ביחד ,כל שחקן

שהגיע קרוב אליו .המערכה נגמרה ב 2-0ו3-0

יודע את תפקידו ולאן הוא צריך לזרוק את הכדור

בסיכום הכללי .התלמידים התרגשו מאוד ובכל

באופן שיהיה נוח לשאר הקבוצה ובכך הנבחרת

הדרך חזרה לעפולה האווירה בהסעה הייתה

ממקסמת את יכולותיה.
במשחק הראשון שיחקה הנבחרת מול בית ספר

מרוממת ,בבית הספר התקבלה הנבחרת בשירים

חדש בתחרות ונצחה  .5-0את המשחק השני מול

ומחולות ומפקח בית הספר העביר את התמונות

נבחרת אפאק ,המצוינת התחילה הקבוצה בפיגור

לקבוצת מפקחי הצפון וכולם עשו כבוד גדול

של  .1-0הלחץ היה גדול מאוד ניגשתי הקפטנית
זרקה על פי הוראות מדויקות של המאמן למיקום
עליו עבדו באימונים

מה שהקשה על נבחרת

לנבחרת המצויינת.
איתי שמיר הוא מאמן הקבוצה.

אפאק והוביל לניצחון  2-1במערכה שקוצרה עקב
עניינים טכניים.
הקבוצה העפילה לגמר מול בית ספר אילנות.
במערכה הראשונה יובלים הובילו  1-0כשנותרו
עוד  5כדורים לזרוק .הקפטנית קיבלה החלטה
אמיצה לפרוש מחשש שאחד מהזורקים של
הקבוצה יקרב את הכדור של הקבוצה השנייה
לכדור הלבן,
נבחרת יובלים
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' 32על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

ברכות לאלון דור און ,וויסל שופניה ובנצי בלאנק
על קבלתם לתוכנית היוקרתית 'פודיום' – תוכנית
ההכשרה הלאומית למאמנים שהתחילה החודש
את המחזור השלישי שלה

צילום :אבי שי ,מכון וינגייט
קבלו את האופנה החדשה ,בדרך לפריז  ,2024אין
כמו קצת בוץ .דוגמן :עמית חסדאי

.....

צלם :מאיר כרמון
ברכות חמות
לעשהאל שבו
על הולדתו של
ליאם

שאלת הלבוש הרשמי המותר בתחרויות ספורט
בינלאומיות ,צצה מידי פעם ,כאשר לרוב קשה מאוד
לשנות את החוקים הקיימים.
שיינא וספי ,גולשת הסקי האלפיני הישראלית ,כמעט
ויתרה על החלום לייצג את ישראל באולימפיאדת
החורף בייג'ינג  2022בשל החוק שלא איפשר גלישה
עם חצאית.
שיינא היא חב"דניקית מאמינה ולגלוש ללא חצאית,
היה מבחינתה בלתי אפשרי.
שיינא האמינה שהדברים יסתדרו ואכן לאחר שהוועד
הפראלימפי הישראלי הגיש בקשה מיוחדת עבורה,
להפתעת כולם (חוץ משיינא שהאמינה שהדבר
יסתדר) הבקשה אושרה.
בתמונה ציור שציירה ילדה שפגשה את שיינא באתר
גלישה והופתעה לראות אותה גולשת עם חצאית,
.....
למחרת הגיעה אותה ילדה עם חצאית ועם הציור
שציירה את שיינא.

פרסום תערוכה גלעד

