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מסע הקסם שהספורט

נובמבר עם זכייתם של נינה גורודיצקי ואמיר לוי במדליית
הזהב לזוגות מעורבים בבדמינטון וזכייתו של אמיר ב 2
מדליות כסף ביחידים ובזוגות גברים .עונת התחרויות בארץ
החלה עם אליפויות בטניס ובטניס שולחן לנפגעי שיתוק
מוחין ופגיעות אחרות ,ליגת העל בכדורשער החלה ואנו
מאחלים לכל ספורטאינו ,הצלחה ,הגשמה והנאה

קריאה מהנה  -צוות ההתאחדות והוועד
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הישג החודש

אמיר לוי ונינה גורדיצקי
זוכים במדליית הזהב
באליפות אירופה בבדמינטון
נינה גורודיצקי מבית הלוחם חיפה ואמיר לוי מבית
הלוחם ירושלים ,הם אלופי אירופה בזוגות מעורבים
בבדמינטון .נינה ואמיר גברו בתוצאה  1-2על צמד
מעורב מרוסיה וטורקיה.
בדרך לתואר גברו גם על שחקנים ושחקניות
מצרפת ,הולנד ,בלגיה ואנגליה.
ראובן מוזס הוא המאמן של אמיר ,ולאון פוגץ הוא
מאמנה של נינה.
אמיר זכה בשתי מדליות כסף נוספות כשנוצח בגמר
בטורניר היחידים על ידי מרטין ברוק האנגלי
בתוצאה  2-1ובטורניר הזוגות גבר צמד מגרמניה

הדרך לטוקיו 2020

ואנגליה על לוי ובן הזוג הצרפתי דיוויד טופה,

השגת הכרטיס למשחקים הפראלימפים בטוקיו

בתוצאה .0-2

עבור ענף הבדמנטון ,יכולה להיעשות באחת
הדרכים הבאות:

בתום האליפות אמר אמיר" :אני מרגיש גאווה גדולה
לייצג את ישראל .בצד האישי ,מרגיש פספוס קל
שלא לקחתי את הזהב ביחידים אבל בסופו של דבר
גאה על הדרך ועל ההתקדמות שעשינו .הפנים
קדימה ושאפו לנינה על משחקים מעולים!"
אמיר גם המשיך לאליפות אוסטרליה הפתוחה שם
הגיע למקום השני בזוגות יחד עם דויד טופה מצרפת
ומקום  3ביחידים.

 מיקום  1-6בדירוג הזוגות העולמי בתאריך
2.4.20

 מספר כרטיסים לבודדים (שלא מתחרים
בזוגות או שבזוגות ממוקמים נמוך) על פי
מיקום הדירוג ביחידים
 כרטיס הזמנה

 04מה קרה בנובמבר

אירועים ותחרויות שהתקיימו בנובמבר
הלוחם
בית
• בטורניר
הבינלאומי שהתקיים באילת,
זכה אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן
רמת גן בתואר היחידים .וגנדי
כהנוב מבית הלוחם חיפה
וחיים לב מבית הלוחם באר
שבע זכו בתואר הזוגות

טניס

• לינור קלמן מבית הלוחם
ירושלים הגיעה למקום ה -
 17בתחרות הגביע העולמי
שהתקיימה בגאורגיה

סייף

• עשרות ספורטאים השתתפו
באליפות הארץ בטניס שולחן
לנפגעי שיתוק מוחין ופציעות
אחרות שהתקיימה באיל"ן
רמת גן

טניס שולחן

• אדם ברדיצ'בסקי ,גיא ששון,
שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן
וחיים לב מבית הלוחם באר
שבע ,השתתפו בטורניר
הבינלאומי בפראג

טניס

• אסף גופר

מבית הלוחם

זכה

ארד

חיפה

במדליית

קבוצתית יחד עם בן זוג בריטי
באליפות ספרד הפתוחה

טניס שולחן

•עשרות ספורטאים
השתתפו בסבב משחקי
הליגה השני בטניס שולחן
ולאחר  6מחזורים  ,מובילה
את הליגה קבוצת בית
הלוחם תל אביב 1
טניס שולחן
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מה יקרה בדצמבר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש נובמבר
 3-6.12אליפות אירופה בקליעה | יוליה צ'רנוי | בלגרד  -סרביה

 5-10.12תחרות בינלאומית בהרמת כח | פולינה כצמן | קולומביה

 6.12טורניר בוצ'ה לזכרו של עקיבא פרבר ז"ל | איל"ן חיפה

 9.12גביע סלגל | באר שבע

 9.12אליפות 'חנוכה' בשחייה | בית הלוחם חיפה

 10-16.12גביע העולם בסייף | לינור קלמן | יפן

 11.12טורניר חנוכה בטניס שולחן – דרג ב' | ראשון לציון

 21.12אליפות ישראל בהרמת כח | בית הלוחם חיפה

 26-29.12אליפות החורף בשחייה של איגוד השחייה | וינגייט

06

השאלון

פתיחת ליגות הכדורסל
וכדורשער
שני הענפים הקבוצתיים הגדולים בהתאחדות הם הכדורסל בכסאות גלגלים והכדורשער ,דיברנו עם רכזי הליגות
של ענפים אלו :אבי אורן רכז הכדורסל ושיראל טויטו רכזת הכדורשער שפתחו לאחרונה את הליגות
מתי מתחילים לעבוד על העונה החדשה?
רישום הקבוצות נעשה חודש לפני פתיחת
העונה ,ורישום השחקנים שבועיים לפני
הפתיחה .יש הרבה מאוד עבודה לקראת
העונה החדשה .צריך לעבור שחקן שחקן
ולוודא שהכל רשום ומסודר כראוי ,ושנעשו
הבדיקות הרפואיות.

רשמית חודש אחרי שהליגה נגמרת מתחילים לעבוד
על הליגה הבאה .במציאות העבודה אף פעם לא
מסתיימת .תמיד עובדים על ה'ליגה'.

מה התחדש השנה?

כל הליגה בעצם ממוחשבת ,זה מקל על העבודה
של כולנו .פיצלנו העונה את הגביע לשלוש ליגות,
ליגת על ,לאומית א' ולאומית ב' .והחלטנו שכל
קבוצה תוכל לשנות את מועד המשחק רק פעם
אחת בעונה ,כדי למנוע אי סדר מיותר.

יש שתי קבוצות חדשות בליגה לאומית ,קבוצה
צעירה של קריית ביאליק וקבוצת אום אלפחם,
שהייתה פעם בליגה ועכשיו חזרה.
גדלנו מאוד העונה הזאת עד שאת המחזור
הראשון היינו צריכים לקיים על פני יומיים,
שישי ושבת ,בניר העמק ,ארחו אותנו שם
בצורה מדהימה ונתנו לנו תחושה של בית.

איך תראה לדעתכם העונה?
יהיה הרבה עניין ,פתחנו קבוצה חדשה 'קסם
נתניה' שפועלת תחת אילן ,זה מוסיף עניין,
בינתיים ישנם גישושים של תחילת עונה ,אבל
יהיה מתח וכבר אפשר להתכונן – משחק גמר
הגביע מתוכנן ל.26.3

אבי אורן

בעיקר מסקרן לראות איך הקבוצות הצעירות מתפתחות,
ולגבי ליגת העל  -אני משערת שלא יהיה משעמם
בצמרת ,בעיקר צופה מאבק בין באר שבע ,ויצ"ו ובית
חינוך לוחם .יהיה מעניין!

שיראל טויטו
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אליפויות בארץ

אליפות ישראל בטניס בכיסאות
גלגלים
אליפות ישראל בטניס בכיסאות גלגלים נפתחה השנה
גם לספורטאים מחו"ל ו  3ספורטאים מהונגריה הגיעו
להשתתף.
אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת גן זכה באליפות בדרגת
'אופן' שהתקיימה במרכז הטניס עכו .אדם ,אלוף ישראל
בפעם הרביעית ברציפות ,ניצח בגמראת גיא ששון ,גם
הוא מאיל"ן רמת גן בתוצאה . 2:6 2:6
"שיחקתי טוב ומרוכז" אמר אדם בסיום "אני חושב
שאנחנו ,גם גיא וגם אני ,משתפרים כל הזמן .אנחנו
בדרך הנכונה!"
בקטגורית הקוואד (נכות קשה) שוב לא היו הפתעות,

כששרגא ויינברג,חבר איל"ן רמת גן ,גבר גם השנה על
חיים לב ,מבית הלוחם באר שבע ,בתוצאה .3:6 1:6
בגמר הזוגות גברו אדם ברדיצ'בסקי וגיא ששון על
הצמד ההונגרי פרקש ופרקש.
האליפות נערכה לכבודו ובנוכחותו של איאן פרומן,
מייסד המרכז לטניס בישראל ומי שפיתח את הטניס
בכסאות גלגלים בישראל בתחילת הדרך ,ובנוכחות
ראש העירייה שמעון לנקרי ,שביתו עופרי לנקרי,
בעצמה טניסאית ,היא המאמנת של נבחרת ישראל בה
חברים :ויינברג ,ברדיצ'בסקי וששון.
מנהל התחרויות ,קובי וינר ,הזכיר כי בחודש מאי 2019
תארח ישראל את אליפות העולם בטניס בכיסאות
גלגלים .האליפות תתקיים במרכז הטניס ברמת השרון.

 08אליפויות אירופה
אליפות אירופה בריקודים
בכסאות גלגלים
הרקדנים ויטל זינגר ,בכסא גלגלים ושון זיו ,רקדן

בהמשך זכו זינגר וזיו גם במדליית ארד בקטגורית

עומד ,זכו במדליית כסף באליפות אירופה

הריקוד הלטיני .זינגר" :המדליות האלה מסמלות

בריקודים בכיסאות גלגלים שהתקיימה בפולין,

הפעם הרבה מעבר למקצוענות ,טכניקת ריקוד

עם ריקוד בסגנון בוליווד ,שסחף אחריו את כל

ויכולת משחק .הן מסמלות עבורי חברות אמיתית,

הקהל.

אומץ ,נחישות ותעוזה ,ובעיקר -את הניצחון הענק

הריקוד הקפיץ הן את השופטים והן את הקהל

של הנפש על הגוף .עשיתי את הבלתי יאומן,

וזיכה את השניים בתשואות רמות.

הקמבק הזה הוא מתוק ומרגש עבורי".

זינגר שחוזרת להתחרות אחרי פציעה קשה

ועוד באליפות ,מרגלית תומר ,גם היא בכיסא

שעברה לפני שנה וחצי ,פציעה שהצריכה שיקום

גלגלים ,זכתה בשתי מדליות כסף בפריסטייל סולו

מסיבי וארוך ,אמרה" :שמענו את השופטים

נשים ,וסמי דהאן ומיטל וקס ,שניהם בכיסאות

ושמענו את הקהל והרגשנו שהם נהנים ממש

גלגלים ,זכו בשלוש מדליות ארד בשלושה סגנונות

כמונו לרקוד .אני מאושרת לחזור לרחבת

ריקוד ,סטנדרט ,לטיני וחופשי.

הריקודים שהיא כמו בית שני עבורי ,שון הוא בן
זוג נפלא לריקודים ,הוא פשוט רקדן על,

כל הספורטאים מתאמנים בבית הלוחם תל אביב

והכריאוגרפית ילנה פריטלייכר הצליחה לבנות

תחת הדרכתה של המאמנת ילנה פריטלייכר.

בזמן קצר ריקוד שמתאים ליכולות החדשות שלי,
אחרי הפציעה ולאופי שלי ושל שון.
היא של שלושתינו ,של שון ,ילנה ושלי".

והמדליה

 09טורנירים בעולם
טורניר' :רוגבימאניה' |
רוגבי בכסאות גלגלים
בחודש נובמבר התקיים בפראג טורניר – 'רוגבימניה' -
טורניר מהמובילים באירופה שנערך אחת לשנה זו השנה
ה,20-
קבוצת 'האריות מציון' ממועדון איל"ן רמת גן שבעצם
מרכיבה גם את נבחרת ישראל הפתיעה כאשר זכתה

במקום הראשון .
בטורניר השתתפו  5קבוצות נוספות :שתי קבוצות
מצ׳כיה  ,קבוצה מפולין ,קבוצה משוויץ וקבוצה מהונגריה
הטורניר נוהל ב 2-בתים שבו שיחקו  3קבוצות בכל בית.
במשחק הראשון שיחקו 'האריות מציון' נגד הקבוצה
הפולנית שניצחה בטורניר בשנתיים האחרונות  ,במשחק
זה ניצחו 'האריות' את הפולנים 48:53
במשחק השני ניצחו קבוצה מצ׳כיה  39:52ובכך הבטיחו
את המקום הראשון בבית ועלו לחצי הגמר.
בחצי הגמר פגשו את הקבוצה ההונגרית שחוזקה בשני
שחקנים איטלקיים .במשחק זה ניצחו .40:57
במשחק הגמר פגשו שוב את הפולנים שגברו על
הנבחרת משוויץ' .האריות מציון' הציגו את משחקם הטוב
ביותר -שלטו לאורך כל המשחק ללא עוררין וניצחו
.36:53
השחקן המצטיין בקבוצה היה מורדכי צדקיהו שאף נבחר
על ידי הקבוצות בתואר ה .MVP -את הקבוצה הדריכו

המאמן אלי האובן ועוזרו שלומי ספיבק
עכשיו הנבחרת תתחיל בהכנות לאליפות אירופה
שתתקיים במהלך שנת  2019כאשר היעד הראשוני הוא
להעפיל מדרג  Cלדרג .B
הרוגבי מיועד בעיקר לקואדראפלגים  -פגיעות ב 4-גפים
ברמות שונות  -כולם מוזמנים להתרשם מהפעילות
במועדון ספיבק איל"ן רמת גן בימי שני ורביעי אחה״צ -
עדיף בתאום מוקדם עם דודי וינרב  -טלפון054-4976111 :

 10ספורט לחיים
מה למדתי מריצת עיוורים על
חניכת עובדים?
ספורטאים עיוורים ולקויי ראייה ,נעזרים ברצים מלווים

 איך בוחרים רץ מלווה? | הרץ המלווה צריך להיות:

בזמן הריצה .כאשר הרץ העיוור קשור בחבל או אמצעי

 .1בעל הישגים גבוהים יותר מהרץ העיוור וזאת על

אחר לרץ המלווה .הדרך בה השניים רצים ביחד יכולה

מנת שיוכל לעמוד בקצב שלו ,בדיוק כמו שחונך

'להפיל אסימונים' ולספק תובנות על חניכת עובדים:

לעובד  ,צריך להיות בעל ניסיון גדול יותר
 .2הרץ המלווה צריך להיות מסוגל להתאים את עצמו

 מי מוביל? | לפי חוקי הריצה ,אסור לרץ המלווה

לקצב של הרץ העיוור ,לא לרוץ מהר מידי ואז

להקדים את הרץ העיוור ,וברגע שהרץ המלווה מוביל

להסתכן בפסילה ,או בהתעייפות מהירה מידי וגם

הם נפסלים .כאשר אנו חונכים עובדים ,חשוב

לא לרוץ לאט מידי ואז לעכב .גם החונך צריך לוודא

להחליט באיזה משימות אנו פועלים כמו הרץ

שהוא לא 'רץ מהר מידי' עם החניכה ואז העובד לא

המלווה ונותנים לעובד להוביל את המשימה ,כאשר

באמת יטמיע את הנלמד וגם לא 'לרוץ לאט מידי'

החונך רק מתאר לו את הדרך ודואג שלא יסטה

עם החומר ,מה שיגרום לתסכול ומשיכת זמן

מהנתיב

 .3הרץ המלווה צריך להיות עם כושר ורבלי ,לתאר

 איך קשורים אחד לשני? | כל זוג רצים בוחר את

את הדרך ואת המתרחש בתחרות ,כך שלרץ

הדרך בה יהיו מחוברים אחד לשני ,יש כאלו

העיוור תהיה 'תמונה' בראש של המתרחש .כך גם

שנקשרים במותניים ,יש כאלו שקושרים חבל בין יד

בחניכת עובדים ,החונך צריך להיות עם יכולת

ליד ויש גם כאלו שמחזיקים גומייה ,גם אורך החבל

הדרכה

לתאר לעובד את המצופה ממנו ,מה

הוא אלמנט שנלקח בחשבון .בחניכת עובדים יש

המקום שהם כרגע נמצאים ,ומה צריך לקרות עד

להחליט איך מתבצע 'קשר' החניכה ומה אורך

סיום המשימה

החבל 'שמשחררים' לעובד ,שיאפשר להנחות מצד
אחד (לא רחוק מידי) ,אך לא יגביל בתנועה מצד שני
(לא קרוב מידי)
 החלפת מלווים | בריצות מרתון ,ניתן להחליף את

הרצים

המלווים

באמצע

וזאת

בשל

המאמץ

שמשקיע הרץ המלווה שצריך להתאים את עצמו
לרץ העיוור ולתאר את המסלול תוך כדי הריצה ,גם
בחניכת עובדים צריך לחשוב ,האם יש חונך אחד
לאורך כל הכשרת העובד ,או שעוד עובדים חולקים
בחניכה

'ספורט לחיים'  -מדור חדש שיביא תובנות
מעולם הספורט לעולם העסקים

 11הפינה לשיפוטכם
עדכוני חוקה בנושא פסק זמן –
השופט זיו רדומסקי

חדש בחוקה :אזור המוקצה לפסק הזמן (ראה שרטוט)

חדש בחוקה :במהלך  2הדקות האחרונות לסיום

על מנת למנוע מהשחקנים להיכנס טרם הזמן החוקי

המשחק -הקבוצה שלחובתה נקלע סל זכאית

למגרש .שופט יעמוד בסמוך לאזור פסק הזמן של כל

לבקש פסק זמן .בסיום פסק הזמן ,יגש השופט

קבוצה ויוודא כי הקבוצה אינה עוזבת את תחום פסק הזמן

לשאול את מאמן הקבוצה מהיכן הוא מעוניין

בטרם ישמע אות סיום  50שנ'.

להכניס את הכדור .במידה והמאמן יבחר להכניס

ספסל הקבוצה
אזור הפסק זמן

את הכדור מתחת לסל ,תזכה הקבוצה בשעון 24
שנ' מלא .במידה ויחליט להכניסו מהחלק הקדמי,

תזכה קבוצתו ל 14-שניות בלבד.
במידה ופסק הזמן נלקח לאחר שהכדור יצא מחוץ
לתחום בחלק האחורי ,על שעון  24שנ' נשארו 18
שנ'.
במידה ולאחר פסק הזמן המאמן בחר להישאר
בחלק האחורי -ישארו לו  18שנ' או כל זמן אחר
שנשאר על שעון  24שנ'.
במידה והחליט להכניס את הכדור בחלק הקדמי,
השעון ירד ל 14-שנ'.
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חם מהמעבדה

ניתוח פיזיולוגי וביומכני
של ספורטאי סבולת –
ד"ר אסנת פליס דואר
החודש חנכו שני ספורטאים פראלימפים ,האצן

מסילת ה ® Saturnשל

בכיסאות מרוצים אבי דה פילוסוף ורוכב האופניים

אדמס לספורט באוניברסיטת תל אביב מאפשרת

® Saturnבמכון סילבן

לספורטאי ,בין אם הוא רוכב באופני ידיים ,אצן

אדמס לספורט באוניברסיטת תל אביב .להתנסות

כיסאות מרוצים ,או נע בכיסא גלגלים המיועד לטניס,

הצטרף המאמן המנוסה מאיר כרמון.

רוגבי או כדורסל ,לבצע את המבדק על הכיסא

אז על מה ולמה כל כך התרגשנו? הרי לכאורה אין

האישי שלו .המסילה מגיעה ל  80קמ"ש ולשיפוע

כאן משהו חדש שכן מסילה ארגומטרית נמצאת

של  .15.1°בהיבט הבטיחותי המסילה מגיעה עם

בשימוש כבר שנים רבות וידוע כי היא מאוד מתאימה

רצועה

הגלגלים

לניתוח ביומכני ופיזיולוגי .מה שעושה את ההבדל

ומאבטחת את הספורטאי לידית הבטיחות .היכולות

הוא השילוב של ניטור ומעקב רציף של נתונים שונים

של המסילה להגיע למהירויות גבוהות ,תאוצה

על גבי המסילה עם יכולת ניתוח של מחווני ביצוע

גבוהה ונסיעה בשיפוע ושיפוע הפוך הופכים אותה

מרכזיים  Key performance indicatorsעל ידי מדעני

למכשיר ייחודי עבור הספורטאים הפראלימפים

הספורט .בעזרת ניתוח כזה ניתן לתת תשובות

שזמין למעט מאוד ספורטאים ברחבי העולם.

לשאלות רבות כגון :איזו זווית ישיבה או קוטר גלגל

מעבר ליכולות הטכנולוגיות של המסילה ,השילובים

נותנים את ההאצה הטובה ביותר לספורטאי בכיסא

בין טכנולוגיות שונות הקיימות במעבדה מאפשרים

הגלגלים או בכיסא המרוצים? באיזה קצב יש

בבדיקה אחת לתת תמונה רחבה וגלובלית על יכולת

לספורטאי את צריכת האנרגיה הנמוכה ביותר? כיצד

הספורטאי בתנאים הכי קרובים למציאות (על

ניתן לייעל את התנועות של הספורטאי? האם

האופניים או כיסא המרוצים שבו הוא רגיל להתאמן

התנועות שלו סימטריות? כמובן שעל גבי המסילה

ולהתחרות).

גם ניתן לבצע בצורה מבוקרת בדיקות פיזיולוגיות

למשל ,שתי מצלמות )high Speed (Ninox 125

במאמצים בעצימות שונה על פי פרוטוקולים שונים

מאפשרות ניתוח ביומכני של זוויות ישיבה ,זוויות

המותאמים לדרישות של כל ענף וספורטאי (בדיקת

במפרקים ועוד .בנוסף ניתן לעקוב אחר פעילות

מאיר דגני ,את מסילת ה

פרופיל חומצת חלב ,צריכת חמצן מרבית ועוד).

ותופסן

 h/p cosmosבמכון סילבן

המותאמים

השרירים באמצעות מערכת ה

לכיסא

 EMGהאלחוטית

המותאמת

) .) Delsysכדי לשלב גם את המעקב אחר תהליכים

לכיסאות גלגלים ושמגיעה למהירויות גבוהות במיוחד

פיזיולוגיים ,מערכת קרדיו-פולמונרית למדידת צריכת

דורשת שטח מעבדה גדול והיא מאוד יקרה.

חמצן וסף אנאירובי נשימתי של חברת Cosmed

האתגר

הוא

שמסילה

ארגומטרית

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

 13חם מהמעבדה  -המשך
ניתוח פיזיולוגי וביומכני
של ספורטאי סבולת-
המשך
המסילה מאפשרת לא רק מבדקים אלא גם אימונים
במהירויות שונות ושיפועים שונים וניתן להגדיר
מראש תוכניות אימונים לפי מהירות היעד .חיישנים
פוטו-אלקטרים של חברת  Optogateהמסונכרנים
עם המסילה מאפשרים לספורטאי להתאמן ולשלוט

במהירות

הריצה/רכיבה

בהתאם

למיקומו

על

המסילה ללא צורך ללחוץ על כפתורים (דבר שאינו
אפשרי במנח שבו הם יושבים).
בתום

ההתנסות

שיתפו

הספורטאים

והמאמן

בתחושותיהם .אבי דה פילוסוף שבימים אלו מכין את
עצמו לקראת שתי תחרויות יעד (מרוץ עמק
המעיינות ומרתון טבריה) הביע רצון לנצל את
המסילה כמה שאפשר .מאיר כרמון ,המאמן ,שיתף
בהתרגשות שחש והביע נכונות לשלב פרוטוקולים
של אימונים כחלק משגרת האימונים של רוכבי
האופניים.
זו ההזדמנות להודות למאיר דגני ,אבי דה פילוסוף
ומאיר כרמון על נכונותם להגיע להתנסות.

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

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בו א 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 :

מציינים  50שנה
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תרגום הראיון שערך אתר
הוועד פראלימפי הבינלאומי
עם יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר
שוקי דקל ,לקראת אירוע
היובל:
למה היה חשוב לכולם שישראל תארח את

 -אין לנו ספק שאירוע כזה בבית הנשיא ובחסותו

המשחקים בשנת ?1968

מהווה קודם כל סגירת מעגל ותביא גם לחשיפה

זוהי

הערכה

תעודת

מצד

הוועד

הפראלימפי

תקשורתית גדולה שמעניק לאירוע ניחוח ממלכתי.

הבינלאומי כלפי ישראל ,ולעובדה שסר לודוייג גוטמן,
מייסד המשחקים היה מעורב בהחלטה ישנה

חמישים שנה אחרי ,מה מצב הספורט הפראלימפי

משמעות מרגשת נוספת .יש לזכור שההחלטה

בישראל?

לקיים את המשחקים בישראל בשנת  1968כשמדינת

הדרך עוד ארוכה ,ויש עוד הרבה מה לעשות ,אך

ישראל הייתה צעירה בת  20שנה .עבורנו זו הייתה
הזדמנות להראות לעולם מה השגנו ב 20-שנה.
על פי העיתונות באותם ימים ,הייתה סקרנות רבה
ונציגי המדינות היו מאוד נרגשים להגיע לתחרויות
בארץ הקודש!
ומדוע לדעתך חשוב לציין את היובל למשחקים?
משחקי סטוק מנדוויל שהחלו כפעילות שיקומית,
והפכו ל'אולימפיאדת הנכים' התמסדו עם השנים,
הפכו ל'משחקים הפראלימפים' ,והתמקצעו מאוד,
עד שהפכו לאחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם.

בשנים האחרונות אנו חשים בשיפור גדול ביחס
לספורט הפראלימפי ,הן מצד הקהל הרחב והן מצד
מוסדות המדינה .הדבר כולל הגדלת תקציבים
והשוואת מלגות ופרסים לספורטאים אולימפיים
ופראלימפים .הביאו לכך כמובן ההישגים המופלאים
של הספורטאים שלנו ,שרבים מהם הפכו role
 modelsולהשראה בחברה שלנו.
מה עוד צריך על מנת להגביר את המודעות לספורט
הפראלימפי
אני מאמין שהדרך לשינוי החשיבה והמלחמה
בסטיגמות מתחילה בגיל הצעיר ,כבר בכיתות

כמו כל ארגון ומפעל המכבדים את עצמם יש לכבד

הנמוכות בבתי הספר .אנחנו משתדלים לחשוף את

ולהוקיר את דור המייסדים ,את הדרך שעשו

הספורט הפראלימפי לכמה שיותר קהלים ,בבתי

הספורטאים

ספר ,במרכזים קהילתיים ,במרכזי ספורט בערים,

והספורטאיות שהתחילו את הכל ,והפכו להיות מקור

במפגשים

חשיפה

השראה לרבים שבאו בעקבותיהם.

ושיתופי פעולה מגוונים .כל הפעילויות שאנחנו

מדוע בחרתם לקיים את האירוע בלשכת נשיא

יוזמים עם שותפים רבים יביאו ליותר חשיפה לציבור

המדינה?

ולהבנה כי הספורט הפראלימפי הוא ספורט

הראשונים

ולהזכיר

כמובן

את

אישיים

ובאמצעות

אירועי

היה לנו חשוב לקבל את חסות הנשיא לחגיגת

תחרותי לכל דבר ועניין .מיזם כמו

היובל ,ממש כמו שנשיא מדינת ישראל לפני  50שנה,

עליו הכריזה קרן אגיטוס הוא דוגמא מצוינת לדרכים

מר זלמן שזר ,העניק את חסותו למשחקים בתל

להגברת המודעות.

אביב בשנת  ,68ושילב אותם בחגיגות ה 20-למדינת
ישראל.

I’mPOSSIBLE

 16פרחי ספורט
הכירו את קבוצה הבוצ'ה של
באר שבע
מתחילים שנה בכל הכח!
נבחרת הבוצ'ה של 'פרחי ספורט' באר שבע ,פתחה
שנה חדשה בסניף איל"ן באר שבע עם אירוח חם ואוהב
של צוות הסניף והמאמנת ריקי ביתן.
בקבוצה מתאמנים  9שחקנים בטווח גילאים של  7עד
 ,16חלקם פתחו את השנה הרביעית שלהם וחלקם את
השנייה אך כולם מתאמנים בכל הכח וצוברים ביחד
הצלחות והישגים מרשימים בענף.
ההשתייכות לקבוצה גורמת לגאווה גדולה ,תחושת
משפחה ומסוגלות.
כאמור משחק הבוצ'ה מיועד לבעלי לקויות קשות והחוג

הוא הזדמנות לילדים להיות ספורטאים בענף ספורט
המשלב חשיבה אסטרטגית ,דיוק וריכוז.
מאחלים לכולם שנה מצוינת מלאה בחוויות והצלחות
בהמשך.
וזה המקום להגיד תודה לורד אבנעים – רכזת 'פרחי
ספורט' בבאר שבע שהקימה את הקבוצה וחזרה בימים
אלו מחופשת לידה.

' 17על רגל אחת'
שחקני קבוצת מכבי באר שבע בכדורגל ,התארחו באימון
הכדורשער של שלוחת באר שבע שחקני הכדורגל התנסו יחד
עם שחקני הכדורשער במרוץ שליחים 'על עיוור' שכלל כיסוי

רכילות פראלימפית

לא נגענו

עיניים ,תרגול עצירות כדור ומשחקוני כדורשער .בסיום האימון
המשותף השתתפו כולם בהרצאתה של חנה נג׳אר מאמנת
מנטלית וראש תחום חינוך גופני במכללת קיי בנושא חוסן
מנטלי בדרך להצלחה.

רופאי מחלקת העיניים בהלל יפה הצטרפו לשחקניות
נבחרת ישראל בכדורשער.
מנהלת מחלקת העיניים במרכז הרפואי הלל יפה ,ד"ר
ביאטריס טיאוסנו ,רופאי המחלקה ד"ר ערן ברקוביץ וד"ר
יונתן חרמון והאחות אחראית המחלקה אביבה גולן ,הפגינו
רוח ספורטיבית ,הסירו לאחר צהרים אחד את החלוקים
הלבנים ,ויצאו לבית הלוחם ת"א למפגש עם שחקניות
נבחרת ישראל בכדורשער לעיוורות ולקויות ראייה.
במהלך המפגש התנסו הרופאים במשחק ,לא היססו
לעטות כיסויי עיניים ולשכב על הרצפה במטרה למנוע את
הבקעת השערים מצד בנות הנבחרת.
המפגש נועד לאפשר למומחי העיניים להבין את מהות
המשחק ולהפנות במידת האפשר מטופלים לפעילות
ספורטיבית המתאימה לעיוורים וללקויי ראייה ,אבל גם
לעורר מודעות לאירוע ההתרמה השנתי של עמותת הידידים
המתקיים בעוד כשבועיים ,כולו למען מחלקת העיניים.

שי ברביבי שחקן איל"ן רמת גן בכדורסל בכסאות
גלגלים ,יצא לפגרת פסטיגל ולא ישחק כחודשיים
וזאת בשל  115הופעות פסטיגל! מעניין יהיה לשמוע
בסיום ההופעות ,מה יותר קשה הופעה בפסטיגל או
משחק כדורסל בכסאות גלגלים .ספורט הנכים בכל
מקרה נהנה מהחשיפה ששי מקבל ונותן לספורט
ואם שי יופיע וישיר כמו שהוא משחק כדורסל
בכסאות גלגלים ,אז די ברור לנו מי יהיה הכוכב
בפסטיגל.

