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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

אנו גאים להציג בפניכם את הגיליון ה  50של הירחון
הפראלימפי .מזה כ  50חודשים אנו מפרסמים מידי

את

חודש בחודשו

חדשות

הספורט

הפראלימפי,



הישג החודש
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מה קרה?
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הכתבות והמדורים הקבועים.
 50חודשים בהם אנו מספרים יחד איתכם הקוראים,
הספורטאים ואנשי הצוות את אחד הסיפורים הכי



מה יקרה?

|6



השאלון
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חם מהמעבדה

| 14



על רגל אחת

| 17

ספורטיביים במדינת ישראל ,סיפור שכל כתבה ,כל
מדור ,כל תמונה מעידים על המקצועיות ,הנחישות
וההישגיות של הספורט הפראלימפי ,סיפור שאנו גאים

להיות חלק ממנו.
קריאה נעימה  -צוות הפראתון
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אליפות ישראל בשחייה

כתבות


אליפויות עולם
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טורנירים בעולם
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אליפויות ישראל

| 10



ליגת כדורשער

| 11



ליגת טניס שולחן

| 12



כנסים בינלאומיים

| 13

צלמת :אילנה רחימי

עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

הישג החודש
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'היא רק רוצה לרקוד'
העולם

אליפות

בריקודים

גלגלים

בכסאות

שהתקיימה בבון – גרמניה ,היתה השנה האליפות
הגדולה ביותר בשנים האחרונות והשתתפו בה 226
רקדנים מתוכם  144בכיסאות גלגלים.
הנבחרת הישראלית מורכבת מרקדני בית הלוחם תל
אביב

בהובלת

המאמנת

ילנה

והכוראוגרפית

פליכטלייכר.
תומר מרגלית ,הצעירה שבחבורה עלתה על
הפודיום פעמיים :בקטגוריית ריקודי נשים – אישי,
זכתה במדליית הארד ובקטגוריית ריקודי נשים –
סגנון חופשי זכתה במדליית הכסף .על כך כתבה
תומר ":פותחת את התחרות Single women class 1
מבצעת את חמשת הריקודים – וואלס ,טנגו ,סמבה,

רומבה וג'ייב ועולה אוטומטית לחצי הגמר .מבצעת
את חמשת הריקודים בחצי הגמר ,ועולה לגמר
מבצעת בגמר את חמשת הריקודים (כן ,סה"כ 15
וזוכה

פעמים)!!

במדליית

הארד!

מתחרה בקטגוריית ה freestyle women class 1
ולסיום

עומדת

מול

הלוח

לחכות

לתוצאה

בתמונה :תומר מרגלית עם מדליית הכסף .התמונה
באדיבות התאחדות WORLD PARA DANCE

 20.989וואו!! הלם ..מסיימת במקום השני בקטגוריית
ה  ,freestyleסגנית אלופת עולם .הרגעים האלה על
הפודיום! החוויה המטורפת! האדרנלין! הכבוד לייצג

את המדינה שלי! ובעיקר הרבה כיף! תודה לילנה
המאמנת התותחית שלי ,לאהוב שלי שמלווה אותי
תמיד ,לאמא המדהימה שלי על התמיכה האינסופית,
למשפחה היקרה שלי ,ותודה לכם על כל התמיכה
והעידוד ❤".
משתתפים נוספים :סמי דהאן ומיטל וקס השתתפו
בזוגות ,מיטל השתתפה גם ביחידים ופספסה מדליית
ארד בחצי נקודה .ויטל זינגר ושון זיו אף הם
השתתפו בזוגות ובריקוד החופשי הגיעו למקום
החמישי .וגם גילי מזור ואנייה וינשטיין השתתפו
בזוגות.

בתמונה :נעלי הריקוד של תומר מרגלית ..התמונה
באדיבות התאחדות .WORLD PARA DANCE
התמונה נבחרה לתמונת השער של דף הפייסבוק של
הוועד הפראלימפי לריקוד בכסאות גלגלים.

 05מה קרה בנובמבר?

אירועים ותחרויות שהתקיימו בנובמבר
• שי סיאדה מאיל"ן רמת גן זכה
במדליית הארד באליפות הולנד
הפתוחה ,זאב גליקמן מבית
הלוחם תל אביב ,זכה אף הוא
בתחרות
כסף
במדליית
הקבוצתית

• לינור
ירושלים

קלמן

מבית

העפילה

הלוחם

• שחייני איל"ן חיפה השתתפו

לשמינית

שנערכה

הגמר בטורניר גביע העולם
בסייף שהתקיים באמסטרדם -

המילניום

בתחרות

בקריית ביאליק ושברו  18שיאים
לאומיים בבריכות קצרות!

הולנד

טניס שולחן

•נינה גורודצקי מבית הלוחם
חיפה ואמיר לוי מבית הלוחם

סייף

• עשרות קלעים התחרו בטורניר
הקליעה הראשון לעונה שנערך
בבית הלוחם תל אביב.

ירושלים ,השתתפו באליפות יפן

• בקטגוריית  SH1נצחה יוליה
צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב
עם  632.9נקודות

בדמינטון

קליעה

הפתוחה בבדמינטון ,אמיר
העפיל לרבע הגמר

שחייה

• עשרות רוכבי טנדם משלוחות
בית חינוך עיוורים השתתפו
בספורטיאדה .בתחרות
הקבוצתית נצחה קבוצת 'כן
ולא מרכז'

אופניים

מה יקרה בדצמבר?
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טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש דצמבר
 5-6.12ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים ירושלים

 7.12סבב ראשון משחקי הדירוג בטניס שולחן | בית הלוחם חיפה
 11.12טורניר חנוכה בטניס שולחן | ראשון לציון
 12.12אליפות ישראל בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות
אחרות | איל"ן רמת גן
 12.12פתיחת ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים | איל"ן רמת גן
 13.12תחרות קליעה | בית הלוחם ירושלים
 20.12אליפות ישראל בבדמינטון | בית הלוחם באר שבע
 26.12טורניר הבוצ'ה לזכר עקיבא פרבר ז"ל | איל"ן חיפה
 29.12תחרות חנוכה בשחייה | בית הלוחם חיפה

זוכי טורניר הבוצ'ה לזכרו
של

עקיבא

בשנה שעברה

פרבר

ז"ל

 07אליפויות עולם
אליפות העולם באתלטיקה

באליפות העולם באתלטיקה שנערכה בדובאי,
ייצג את ישראל האתלט אלכסנדר אלכסיינקו
מאיל"ן

חיפה,

אשר

מתאמן

אצל

אלכס

בוגוסלבסקי.
בהטלת

כידון

הטיל

אלכסנדר

את

הכידון

במוקדמות למרחק של  20.1מטר ופספס במקום
אחד את העלייה לגמר ,ומיקם אותו במקום ה .13
במקצוע הדיפת כדור ברזל הצליח אלכסנדר
להעפיל לגמר ,לאחר שבמוקדמות הדף את
הכדור למרחק של  8.75מטר.
את אליפות העולם בהדיפת כדור ברזל סיים
אלכסנדר במקום ה  11לאחר שהדף בגמר את
כדור הברזל למרחק של  8.47מטר.

במקום הראשון בהדיפת כדור ברזל זכה הירדני
הינדי האמאד ששבר את שיא העולם הקודם שלו
 12.07מטר וקבע שיא עולם חדש 12.17 :מטר.

הדרך לטוקיו  2020בענף האתלטיקה:
-

דרך דירוג עולמי ותוצאת קריטריון
באפריל 2019

 08טורנירים בעולם
טניס בכסאות גלגלים

ענף הטניס בכיסאות גלגלים הינו אחד הענפים בו הזכייה
בכרטיס הכניסה למשחקים הפראלימפיים בטוקיו 2020
תלויה בהשתתפות ובהישגים במספר רב של טורנירים
ברחבי העולם .מה שמצריך גם את הספורטאים
הישראלים לנדוד מטורניר לטורניר ומשדה תעופה לשדה

תעופה לצורך צבירת נקודות לדירוג העולמי.
בחודש

נובמבר

השתתפו

הטניסאים

אליפות בתי הלוחם – פיוצ'ר
גיא ששון מאיל"ן רמת גן זכה בטורניר הפיוצ'ר

שהתקיים

במרכז

הטניס

ביפו

בהשתתפות
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ספורטאים מ  8מדינות בנוסף על המשתתפים
הישראלים.
בדרך לגמר ניצח גיא טניסאים מישראל ,יוון ובלגיה

הישראלים

בטורנירים הבאים:
טורניר פראג – ITF2
אדם ברדיצ'בסקי מאילן רמת גן אשר מתאמן אצל עפרי
לנקרי העפיל לרבע גמר הטורניר שם נוצח על ידי קנטו

ובגמר עצמו ניצח לאחר  3שעות את לאון הדרום
אפריקאי וזכה בתואר היחידים הרביעי שלו.
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב ,ניצח את חיים לב
מבית הלוחם באר שבע בגמר הקוואד וזכה בתואר
היחידים הראשון שלו בישראל.

הצרפתי אשר מדורג  18בעולם.
באותו טורניר העפיל שרגא ויינברג אף הוא מאיל"ן רמת
גן ומתאמן אצל עפרי לחצי גמר הטורניר בדרגת הקוואד,
שם נוצח על ידי סילבה הברזילאי.
בנוסף ניצח שרגא יחד עם קוטריל הבריטי את טורניר
הזוגות – זהו הטורניר ה  30בזוגות בו זוכה שרגא!
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
נמרוד ביכלר ,הציג את הטניס הטוב ביותר שלו עד כה.
בדרך לגמר הטורניר ניצח יוסי ,שדורג באותו טורניר

בתמונה :זוכי הטורניר

במקום ה  30 -בעולם את המדורגים  12,13,17בגמר עצמו
נוצח על ידי הברזילאי סילבה שמדורג  10בעולם.
אליפות תאילנד הפתוחה – ITF2
יוסי סעדון העפיל לרבע הגמר שם נוצח על ידי קים
הקוריאני

בתמונה :יוסי סעדון ברגע הנצחון

 09השאלון
לרקוד ביחד
הם הגיעו למקום החמישי בעולם בריקודים בכסאות גלגלים
לרקדן עומד ורקדן יושב בקטגורית הפרי סטייל – קבלו את פצצת
האנרגיה ויטל זינגר מבית הלוחם תל אביב ובן זוגה לריקודים ,שון
זיו ,רקדן וכריאוגרף:
כמה זמן אתם רוקדים יחד ואיך היה המפגש הראשון?
אנחנו רוקדים יחד כבר  10שנים מדהימות .המפגש
הראשון הרגיש כאילו היקום סובב את כל הגלגלים
על מנת שהוא יקרה ,כאילו מצא שני חלקים
מתאימים בפאזל של אינספור חלקים וכמו במטה
קסם חיבר ביניהם ,לשותפות דרך ,להנאה צחוק
וצמיחה משותפת .זה הרגיש כמו חיבור בלתי נמנע,
כמו גורל ,ועליו אני אסיר תודה.

אנחנו רוקדים כבר כמעט עשור ,מ 2010-ומהמפגש
הראשון היה לנו קליק מדהים .שון חיפש להמשיך
לרקוד אבל עם עוד אתגר ומשמעות ,ואני בדיוק
חזרתי מאליפות העולם שבה לקחתי מקום 7
בקטגוריה של דואו ,שבה זוג הרקדנים ,שניהם בכיסא
גלגלים ,וחיפשתי בן זוג רקדן עומד ברמה גבוהה כדי
להתחרות גם בקטגורית קומבי .נפגשנו לאימון בבית
הלוחם והשאר היסטוריה.

האם רקדת פעם עם פרטנר אחר (באותו פורמט – רקדן עומד ורקדנית בכיסא גלגלים)?
לי היתה זו הפעם הראשונה בפורמט שכזה,
לרקוד עם מישהי שבכיסא גלגלים ,וזה הצית
אותי אפילו עוד יותר בתחושת האתגר,
ההזדמנות ללמוד ,לצייר ריקוד בזווית שונה,
בתיבול ,ויצר ההרפתקנות שממילא טבוע
בדנ"א שלי.

התחלתי את הקריירה ב 2008-בריקוד זוגי עם רקדן בכסא
גלגלים .כשהחלטתי להוסיף קטגוריה ולרקוד גם עם רקדן
עומד יצא לי לפגוש ולהתאמן עם לא מעט רקדנים עומדים,
אבל הכימיה והתיאום כל כך חשובים שבהמשך כששון
הגיע ונפגשנו ידענו שנינו שזו כפפה ליד .לא סתם אנחנו
מצליחים לשמר ולטפח זוגיות חזקה מכילה ומעצימה כבר
 10שנים.

איך תסבירו את הכימיה ביניכם?
בכימיה ישנן ריאקציות בין
הודות
אשר
חומרים
לחיבור ביניהם נוצרת
פליטת חום ואור ..זה
אנחנו.

שון זיו

אני ושון משדרים על אותו תדר לגבי המון דברים בחיים ולא רק לגבי הריקוד.
שנינו אוהבים את החיים ,אוהבים לצחוק המון ,משתדלים ליהנות מכל חוויה,
ילדים בנפש אבל רציניים ומקצועיים כשצריך .אנחנו אוהבים אנשים ואוהבים
לעזור ומקדישים לזה את חיינו גם בתחומי העבודה וגם בפנאי ,ומאמינים
שהריקוד הוא כלי נוסף להפיץ אור וטוב בעולם הזה ..בנוסף שנינו ספורטאים
ותחרותיים וקשובים ומכילים ומאזנים אחד את השני בצורה מושלמת .הקשר
האישי בינינו הוא מתנה ,שמאפשרת את ההישגים הנהדרים שאנחנו מגיעים
אליהם.

ויטל זינגר

בתמונה :ויטל ושון בריקוד זוגות .התמונה באדיבות התאחדות WORLD PARA DANCE

 10אליפויות ישראל
אליפות ישראל בשחייה
עשרות ספורטאים השתתפו באליפות ישראל בשחייה
שהתקיימה בבריכה האולימפית בבית הלוחם תל אביב.
באליפות השתתפו אלופי עבר מעוטרים דוגמת :חנוך בודין
שזכה בעברו ב  8מדליות פראלימפיות מתוכן  2זהב ,בשנים
 1984-1992וזיו בטר שזכה ב 8

מדליות פראלימפיות

בשנים .1992-1996

לזכרה של מרגלית זוננפלד ז"ל

שחייני איל"ן חיפה זכו במספר הרב ביותר של מדליות זהב

האליפות התקיימה בדיוק במלאות שנתיים
לפטירתה.
מרגלית שהחלה את עבודתה עם שחיינים עם
נכויות בשנות ה  60הובילה כמאמנת את
השחיינים הפראלימפיים לזכייה בעשרות
מדליות במשחקים הפראלימפיים עד .1992
מרגלית היא המאמנת שהספורטאים שאימנה
זכו במספר הרב ביותר של מדליות במשחקים
האולימפיים והפראלימפיים במדינת ישראל,
יותר מכל מאמן אחר.
מרגלית הכשירה דור שלם של אנשי מקצוע
באימון ,הדרכה ושיקום שחיינים עם נכויות.
רבים משחייניה זוכרים את צליחות הכינרת
החווייתיות שבהן לא ויתרה וליוותה גם את
הנכים הקשים ביותר עד להגעה לקו הסיום.

לזכרה של מרגלית זוננפלד ,אם השחיינים הפראלימפים,

באליפות הוענק מגן הוקרה לאיציק ממיסטבלוב

השתתפו שחיינים בטווח גילים רחב ,היה מרגש לראות

שפרש מהשחייה התחרותית .את המגן העניקו

את השחיינים אשר גדלו תחת ידיה המסורות שוחים לצד

המאמן נח רם ,יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר שוקי

הדור הצעיר שרק מתחיל את דרכו ,אנחנו ממשיכים

דקל ופרופסור רפי חרותי.

בדרכה של מרגלית להמשיך ולבנות את הענף ואת שחייניי

איציק השתתף ב  4משחקים פראלימפיים וזכה

העתיד"

ב  2מדליות זהב ,מדליית כסף ומדליית ארד.

ושחייני בית הלוחם תל אביב זכו במשחה השליחים
היוקרתי.
את המדליות חילקו בני משפחתה של מרגלית זוננפלד ז"ל
שלזכרה נערכה האליפות – בני המשפחה שמעו משחיינים
רבים שניגשו עליהם על המשמעות של מרגלית לחייהם.
אורחים נוספים שחילקו מדליות מהמרכז הרפואי שיקומי
רעות אשר מאמץ את נבחרת השחייה הפראלימפית ,היו:

ד"ר דב אלבוקרק ,מנהל בית החולים ופרופסור רפי חרותי
ראש חטיבת השיקום ומוביל הטיפול בנבחרת השחייה.
לתחרות הצטרפו  5צלמים מחברת זומינג שצלמיה
מתלווים בהתנדבות לאירועי ההתאחדות.
מנהלת התחרות קארן ליבוביץ סווט אמרה ":בתחרות

בתמונה :משחה השליחים צלמת :הדס בירמן

בתמונה :איציק והמגן צלם :מאיר וקסמן

 11ליגת הכדורשער
פותחים עונה – ליגה לאומית
הסבב הראשון של הליגה הלאומית בכדורשער החל
החודש.
בליגה משתתפות  4קבוצות :עתודה – מורכבת מבנות
העתודה ,קבוצת באר שבע ,קבוצת ויצ"ו ניר העמק
וקבוצת בית חינוך עיוורים.
הליגה בנויה מ  4סבבים אשר מתקיימים בימי חמישי

שישי ,כאשר הספורטאים מתארחים בבית חינוך
עיוורים ירושלים ומחזור סיום המתקיים בשיטת
פליאוף בו מוכרזת אלופת הליגה.

בתמונה :עמדת הגנה צלם :שניר כהן

בסבב הראשון ניצחה קבוצת ויצ"ו ניר העמק את כל
משחקיה והבקיעה בממוצע כ  7.5שערים תוך שהיא
סופגת בממוצע  2שערים.
את הליגה מרכזים אריאל פוארטה ושיראל טויטו.

בתמונה :עצירת כדור צלם :שניר כהן

צוות השופטים כולל את אריאל ,שיראל ,שירה
פינטו ,אורי מזרחי וצוות המאמנים.
מטרת הליגה הלאומית היא לאפשר לצעירים חסרי
הניסיון ,לוותיקים שעברו את שיאם ולספורטאים
הפחות תחרותיים לשחק ולהתאמן עם ספורטאים
שווים להם .השחקנים המקצועיים מתחרים בליגת
העל ואינם יכולים לשחק בליגה הלאומית ,אך שחקני
הלאומית יכולים על פי החלטת המאמן להצטרף
למשחקים בליגת העל.

בתמונה :קבוצת ויצו ניר העמק צלם :שניר כהן
טבלת ליגה לאומית לאחר  6משחקים

זכות
ויצו ניר העמק
בית חינוך עיוורים
עתודה נשים
באר שבע

46
35
12
14

חובה
12
28
36
35

הפרש
34
7
-24
-21

ניקוד
18
12
4
1

מקום
1
2
3
4

 12ליגת הטניס שולחן
פותחים עונה
נפתחה ליגת הטניס שולחן למועדונים.

טבלת הליגה

השנה יתחרו  13קבוצות מ  4מועדונים:
 4קבוצות מבית הלוחם תל אביב

קבוצה

 4קבוצות מבית הלוחם ירושלים

משחקים

נקודות

1

תל אביב 1

3

6

2

ירושלים 2

3

6

3

חיפה 1

3

6

4

באר שבע 1

3

5

5

ירושלים 1

2

4

ההתאחדות ולא חייבים להיות מסווגים.

6

ירושלים 4

3

4

בכל התמודדות משחקים בשיטת הטוב מחמש ,כאשר

7

חיפה 2

3

4

בשלושת המשחקים הראשונים ,הספורטאים לא

8

תל אביב 4

3

4

יודעים מול מי הם מתחרים (כל קבוצה מגישה סדר

9

תל אביב 3

3

4

מתחרים בלי לדעת מה הסדר של הקבוצה השנייה)

10

תל אביב 2

2

3

11

באר שבע 2

3

3

12

ירושלים 3

3

3

13

חיפה 3

2

2

 3קבוצות מבית הלוחם חיפה
 2קבוצות מבית הלוחם באר שבע
כל

קבוצה

מורכבת

מלפחות

3

ספורטאים,

הספורטאים צריכים להיות חברי המועדון וחברי

במקרה ויש צורך לשחק משחקים נוספים הראשון
מקבוצה אחת משחק מול השני ששיחק מהקבוצה
השניה ולהפך.
במפגש הראשון שוחקו  3מחזורים .מרבית המשחקים

כל הקבוצות מבתי הלוחם

הסתיימו בתוצאה  .0-3כאשר התחרות המותחת

עבור נצחון מקבלים  2נקודות ועבור הפסד (בתנאי

ביותר התקיימה במחזור השני בין בית הלוחם חיפה 1

שמשתתפים) מקבלים נקודה אחת.

לבית הלוחם תל אביב  2בסיומה נצחה חיפה .2-3

המפגש הבא יתקיים ב  11.1.2020בבית הלוחם
ירושלים

 13כנסים בינלאומיים
הסימפוזיון השישי
בספורט ישראל  -גרמניה
במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין משרד הספורט
הישראלי לגרמני ,מתקיים אחת לשנה מפגש בין אנשי

ההיסטוריון הגרמני  Dr. Robin Streppelhoffסקר את

המשרדים לצד פרויקטים ספורטיביים אשר מתקיימים

יחסי ישראל – גרמניה בראי הספורט והתברר כי בשנות

באופן שוטף.

ה 50הספורטאים הישראלים החרימו את הספורטאים

ביקור נבחרת הכדורסל בכסאות גלגלים הגרמנית בארץ

הגרמנים ואסור היה להם להתחרות נגדם או להתחרות

בשנת  2015וביקור הגומלין של הנבחרת הישראלית

על אדמת גרמניה .סיפור מעניין נוסף היה על קבוצת

בגרמניה הינם דוגמא לפרויקט כזה.

כדורסל גרמנית שהגיעה לארץ בשנות ה 60להתחרות

בכל שנה עוסק הסימפוזיון בהיבטים הקשורים למדיניות

מול מכבי תל אביב ואחד משחקניה הציל ישראלי

הספורט בכל מדינה ,בשיתופי הפעולה ונושא ייעודי.

מטביעה בים התיכון בזמן שנחו מהמשחק .לימים יאמן

השנה הוקדש הנושא הייעודי לספורט הפראלימפי

אותו שחקן את דרק נוביצקי.

ולמעטפת שמקבלים הספורטאים הפראלימפיים.
הסימפוזיון מתקיים לסירוגין בכל פעם במדינה אחרת,
כשהפעם התקיים בברלין בבית משרד הפנים (הספורט
בגרמניה משויך למשרד הפנים)
את משרד הספורט הישראלי ייצגו :גאזי נוג'ידאת –
אחראי על משלחות ומפקח מחוז צפון ,חביב קטן  -מנהל
תחום תקציבי תרבות וספורט ונורית שרביט  -מפקחת
במנהל הספורט  -ספורט נשים וספורט עממי.
את הוועד הפראלימפי הישראלי ייצגה רכזת המדיה
והרשתות החברתיות קרן איזיקסון שהרצתה על הכח
של הרשתות החברתיות והמדיה ככלי למתן תחושת
שייכות ,הכרה והוקרה לספורטאים ועל פרויקטים

תמונות הספורטאים הפראלימפיים מוצגות במשרד
הפנים הגרמני

נוספים שמטרתם לאפשר לספורטאים ,בני משפחתם
ואוהדים להרגיש שSomeone knows, Someone cares, :

.Someone appreciates
מנכ"ל הוועד הפראלימפי הגרמני ד"ר קארל קאווד הציג
את המעטפת לספורטאים הפראלימפיים הגרמניים
והתברר שחלקם נחשבים לעובדים של המשטרה או של
הצבא והם מקבלים משכורת ישירות מגופים אלו,
שהעבודה היא בעצם להיות ספורטאי וגם לאחר
הפרישה חלקם ממשיכים לעבוד בגופים אלו בתפקיד
אחר.

חברי המשלחת הישראלית והגרמנית

 14חם מהמעבדה
ניטור ביצועים
החודש הייתה התנסות עם טכנולוגיה מובילה בתחום
ניטור הביצועים של חברת  Catapultהאוסטרלית ,ועל
כך נספר במדור.
חברת  Catapultמייצרת טכנולוגיה לבישה לניטור ביצועי

לצורך מעקב אחר הביצועים בזמן אמת ,ישנה אפליקציה

ספורטאים בזמן אמת ומתמחה ב  39ענפי ספורט.

שניתן

של

הבקשה להתנסות עם הטכנולוגיה הגיעה ממאמן

המאמן/חוקר הספורט ול . Apple Watch

הקיאקים רועי לב ,עבור הספורטאי רון הלוי מבית הלוחם

המערכת הינה מונחית  GNSSומרושתת לעשרות לוויינים

חיפה המתאמן במרכז הימי בעמק הירדן.

להורדה

(גם למערכת ה

ישירות

למכשיר

הסלולרי

 GPSהאמריקאית וגם למערכת

נציג החברה במזרח התיכון ג'וש הול ,ונציג החברה

 GLONASSהרוסית) ,ואינה נדרשת לחיבורי סלולר .דבר

באסיה מר בונואה ,הגיעו לארץ למפגש עם מועדוני

זה מאפשר לה דיוק מירבי בכל מקום על פני כדור הארץ.

ספורט מובילים כדי לספק את המערכת שלהם (למשל,

הנתונים מועלים לענן .

לקבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים).

מהי מערכת  ? GNSSמערכת ניווט לוויינית גלובלית

הם הביעו נכונות להצטרף לאימון של הקיאקים כדי

(  )Global Navigation Satellite Systemהמשתמשת בגלי

להדגים כיצד המערכת מנטרת את הביצועים ואת

רדיו אשר משודרים ממספר לוויינים בחלל למציאת

הפרמטרים שמתקבלים בזמן אמת.

קואורדינטות מדויקות על פני כל מקום בכדור הארץ

בשעת בוקר מוקדמת ,יצאנו לכנרת .רון הלוי מתאמן יחד

ברמת דיוק של מטרים ספורים בלבד .בנוסף ,המערכת

עם נבחרת הקיאקים הלא פראלימפית וזו הייתה

נותנת את הגובה מעל פני הים ,וגם מאפשרת לקבוע את

הזדמנות לבחון את המערכת ורגישותה עם  6סנסורים

השעה המדויקת בכל רגע ברמת דיוק של עשרות בודדות

במקביל .את הקייאקיסטים ליוו בסירת המנוע :נציגי

של מיליארדיות השנייה.

החברה מחו"ל ,רועי לב המאמן ,רונית שקד (מאמנת
וצלמת) ,ד"ר אסנת פליס דואר ודקל בכר מהיחידה
המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי.
קצת על המערכת :לכל ספורטאי ניתן סנסור ))Vector
"שיושב" בגוזייה (ישנה גם אפשרות לתפור כיס בבגדי
התחרות עצמם ולהכניס את הסנסור אליו) .היתרון של

הגוזייה הוא שחלק אינטגראלי בה הינה רצועת הדופק
המאפשרת לעקוב אחר המדדים הפיזיולוגיים של
הספורטאי ,לצד ניטור מרכיבים ביומכניים .אלמנט נוסף
של המערכת ,היא תוכנת ההפעלה .כל סנסור משויך
לספורטאי ,והנתונים מורדים לתוכנה באופן אוטומטי .כך
המאמן יכול לעקוב אחר נתוני כל ספורטאי לאורך
תקופה.
רון הלוי חותר עם הגוזייה (הסנסור נמצא מאחור,
בין השכמות) ,צלמת :רונית שקד

 15חם מהמעבדה
ניטור ביצועים  -המשך
יעילות הקליטה של הסנסור עולה כאשר על הסירה
"יושב" ה  ,Receiverללא האלמנט הזה ,הסנסור פועל
למעשה כ  Data Loggerכלומר ,הנתונים יועלו ויישמרו
עליו אבל הניתוח של הנתונים ייעשה לאחר העברת
הנתונים מהסנסור לתוכנה (אחרי האימון).
ישנה אפשרות לאפיין את המערכת על פי הצורך של כל
מאמן וספורטאי .למשל ,בקייאקים ,המערכת מנטרת:
מרחק כללי באימון ,מהירות ממוצעת ומהירות שיא,
מרחקי גריפה ,דופק (ממוצע ,מכסימלי) ועוד.

המאמן רועי לב העביר אימון שכלל אינטרוולים שונים

במהירויות שונות ובמרחקים שונים ומספר מבדקים ,כדי
לבחון את ביצועי המערכת ואמינותה (השוואה בין
מחשבוני החותרים לנתונים שהתקבלו בזמן אמת
באפליקציה).
החברה מאפשרת גם שימוש ביעוץ מקצועי .ישנו
מדען/מומחה מטעם החברה באנגליה שעל פי דרישה
וצורך ,יכול לגשת לנתונים בענן ולתת פרשנות וייעוץ
למאמנים .בימים אלו ממש ,מדען החברה מנתח את
הנתונים מאימון הקיאקים בכנרת ויעביר אלינו את
הניתוח להדגמה והתאמות.
החיסרון של המערכת הוא בעלות הגבוהה שלה! אנחנו
מקווים שהחברה תבוא לקראתנו גם בהיבט הזה כדי
שנוכל לשלב את השימוש בה באימונים.
בחודש ינואר  2020נציגי החברה מתכננים להגיע לארץ
ליום של סדנאות .לבקשתנו ,ביום זה תודגם המערכת על
ענפי ספורט

פראלימפיים נוספים ובעיקר ענפים

בכיסאות גלגלים (כדורסל ,טניס ,רוגבי) כדי לבחון את

יעילות המערכת גם בסביבת .Indoor

גוש' מדגים את הנתונים כפי שמתקבלים באפליקציה
בסלולרי

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

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 :

' 17על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

אושיית האקסטרים :פרננדו פרנדז הברזילאי הגיע לארץ
ביוזמת משרד התיירות לצלם פרק לתוכנית הטלוויזיה שלו,
אשר משודרת בברזיל למליוני צופים .פרננדו שהיה ספורטאי
ודוגמן ,עבר ב  2009תאונת דרכים ,שהשאירה אותו משותק
בפלג גופו התחתון .פרננדו פגש את החותרת הפראלימפית
מורן סמואל והמנהל המקצועי ד"ר רון בולוטין וסיפר להם כי
אחרי הפציעה החליט למנף אותה ולהפגיש את העולם עם
אנשים נכים ממקום של עוצמה .הוא זכה ב  3מדליות זהב
ואחת ארד באליפויות העולם בקיאקים ,אך הוא מנסה כל
ספורט אקסטרים שיש ,תוך התאמתו לכיסא גלגלים .בפגישה
עצמה דנו מורן ופרננדו ודברו על נושא ההתאמות הנדרשות
והיכולת שלהם לתת השראה לאנשים עם מוגבלות לעסוק
בספורט ואף סיכמו ,שאחרי המשחקים הפראלימפים בטוקיו מקפיצים טקילות בהתאחדות  -המאמן הלאומי יעקב ביננסון
 ,2020מורן תגיע לפרננדו ותתנסה במספר ענפי אקסטרים .ומנהלת מדור טכנולוגיות ד"ר אסנת פליס דואר בודקים אבקת
פרננדו הצטלם לתוכנית שלו בספורט מאתגר במיוחד :נסיעה סידן אמורפי  -תוסף תזונה חדש
עם אופני יד בירידות הכביש מירושלים לים המלח.

יעל ארד נצפתה בועידת טכנולוגיות  TLVעם הקמע למשחקים
הפראלמפיים בטוקיו  2020והקשתה עלינו לגנוב את סומאיטי
הבובה לעצמנו

קוראי דף הפייסבוק שלנו בחרו
ברוב קולות ( )75%את הלוגו
לאליפות
בכדורשער

אירופה
שתערך

דרג

ב'

בארץ,

בשנה הבאה .הלוגו מבוסס על
תמונתה של אלהם מחמיד
מבית חינוך עיוורים.

