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חג החנוכה ,מעלה את נושאי האמונה והניסים לחיינו.
הפעם התמקדנו בשני נושאים אלו דרך כתבות על

הקשר המנטלי בין ספורט לאמונה והנס שקרה
לעמית חסדאי – רוכב האופניים מבית הלוחם תל
אביב.
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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.

החודש נפתחה ,סוף כל סוף ,ליגת העל בכדורשער,
זוהי הליגה הראשונה שנפתחת העונה וכולנו תקווה
שגם ליגות הכדורסל בכסאות גלגלים וליגת הרוגבי

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בכסאות גלגלים יצטרפו בהקדם.
מחזור הליגה הראשון התקיים בבית חינוך עיוורים

בחודש הקרוב ,יחול חג החנוכה ,החג שערכיו הכי

בירושלים תוך הקפדה על כל כללי התו הסגול ,כולל

מתחברים ,לדעתי ,לעולם הספורט הפראלימפי :האמונה

בדיקות קורנה לכל המשתתפים .תודה לאנשי בית

שניתן להתגבר על כל הקשיים ולצלוח אתגרים ,גם כאשר

חינוך עיוורים על המסירות והעמדת האולם כך שיעמוד

נקודת הפתיחה שלך מקשה עליך והפצת האור – כל יום

בדרישות המחמירות.

עבודה בהתאחדות ,הוא בשבילי 'הפצת האור' ,ההתאחדות

הנהלת

ההתאחדות

הישראלית

לספורט

נכים

התברכה ב  2נציגות חדשות של ארגון נכי צה"ל:
דבורה בילואר תחליף את אבי לוי ומרב מולכו
שתחליף את אודי נאור .בהצלחה לדבורה ומרב ותודה
לאבי ואודי.

מאפשרת לכל אדם עם מוגבלות למצות את הפוטנציאל
הספורטיבי שלו ובכך להפיץ את האור שלו לעולם.
בברכת חג חנוכה שמח
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

החודש יצא ארגון נכי צה"ל בקמפיין" :לא משאירים
פצועים מאחור" .בימים אלו ,בהם מעלים למודעות
הציבור את חשיבות השיקום ,המאמצים והאתגרים

שכל נכה צה"ל עובר ,אני גאה לעמוד בראש
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,הגוף שעומד
לצד כל ארגוני הנכים בארץ ונותן להם את המענה
המקצועי ביותר לספורט עממי ,תחרותי והישגי.
בימים אלו ,בהם מתחממים היחסים עם מדינות ערב,
שמחתי לשמוע שהספורטאית מעיין זקרי ממועדון
איל"ן רמת גן ,התמודדה מול שחקנית ממרוקו בטורניר
טניס בכסאות גלגלים שנערך בטורקיה .היו שנים
ששחקנים

ממרוקו

החרימו

שחקנים

מישראל.

אף ספורטאי לא רוצה לנצח ניצחון טכני ,במקום לנצח

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום בביקור נבחרת הכדורשער

על המגרש .מעיין אגב נצחה על המגרש.
פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
עם הפנים לטוקיו
שלום רב,
מה אצלנו? אני שמח לומר שספורטאינו ממשיכים
ומתאמנים

תחת

כמובן

משרד

מגבלות

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הבריאות.

ספורטאינו ידועים כבעלי משמעת עצמית גבוהה וזה

עיטור הוועד הפראלימפי | הנהלת הוועד הפראלימפי

חשוב מאוד לכולנו .חלק מהספורטאים השתתפו בינתיים

הישראלי ,החליטה להעניק בשנה האולימפית טוקיו 2020

בתחרויות בחו"ל .לצערנו חלק מהתחרויות בוטלו בגלל

עיטור כבוד ליחידים ולמוסדות אשר תרמו תרומה מיוחדת

הקורונה .הוועד הפראלימפי הבינלאומי מתכנן לוח

ויוצאת דופן לקידום הספורטאים והספורט הפראלימפי.

תחרויות חדש.

ההנהלה קבעה קריטריונים ,מינתה וועדה מכובדת

אולימפיאדת-טוקיו | הוועדה המארגנת מטוקיו משדרת
"עסקים

כרגיל"

עם

אמירה

חד-משמעית

שלהם:

"אולימפיאדת טוקיו  "2020תתקיים .אמנם תתקיים
בשנת  ,2021אבל תתקיים .בישיבת זום של מנהלי
המשלחות" ,שף דה-מיסיון" השתתף מנהל המשלחת
שלנו ד"ר רון בולוטין .מהדיווח עולה שזו תהיה
אולימפיאדה

שונה

המשחקים והטכסים

מהמתכונת
יערכו

שאנחנו

בסימן

מכירים.

הקורונה .טכס

הפתיחה של המשחקים הפראלימפיים יערך ב,24.8.21-
ובעזרת השם אנחנו נהיה שם עם ספורטאינו ובמלוא
כוחנו.

בראשות כבוד השופטת נורית אחיטוב ועם החברים עו"ד
שרון חודרלנד ,ח"כ לשעבר משה-מוץ מטלון (חבר
הנהלה שלנו) ,מר טל ברודי ספורטאי מופת וחתן פרס
ישראל ומר אריה רוזנצווייג איש ספורט יו"ר אס"א ,מנכ"ל
מרכז הספורט באוניברסיטת תל-אביב ויו"ר משחקי
המכביה .אכן וועדה מכובדת וראויה .בינתיים הוועדה סיימה
את תפקידה והמליצה להנהלה בקטגוריה אישים ויחידים
על :הגב' לימור ליבנת שרת החינוך ,התרבות והספורט
לשעבר ,ואת מר מתן וילנאי שר המדע ,התרבות והספורט
לשעבר .בקטגוריה של מוסדות המליצה הוועדה על רשת

המלונות המובילה בישראל "רשת מלונות דן" .לכל הדעות
המומלצים ראויים מאוד .ההנהלה אישרה את המלצות

אני מברך את חברנו אלי בירנבאום יו"ר התאחדות
הישראלית לספורט נכים שמונה למועצה הלאומית

לספורט .אלי החליף את דני בן-אבו כנציג התאחדות
הספורט ,אנחנו ממשיכים ופועלים מזה ארבע שנים
למנות גם נציג של הוועד הפראלימפי הישראלי במועצה.
לוועד האולימפי הישראלי יש  -3נציגים ,אנחנו דורשים
נציג אחד לוועד הפראלימפי הישראלי.

הוועדה פה אחד .מועד הטכס בשלב זה נדחה בגלל
הקורונה ,המועד שקבענו נדחה מספר פעמים .לאחרונה
חשבנו לקיים את הטכס בחג החנוכה ,בתקווה שיהיה נס
והמצב ישתפר והקורונה תעלם מהעולם .אבל אנחנו
נאלצים

שוב

לדחות.

כמו

הוועדה

המארגנת

של

אולימפיאדת טוקיו ,גם אנחנו נקיים את טכס העיטור ,2020

בשנת  .2021
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 בית הספורט הפראלימפי והיכל התהילה | אנחנו
ממשיכים במטרה שהצבנו לעצמנו להקים בית לספורט
הפראלימפי והיכל התהילה כיאה לספורטאינו שהביאו
ומביאים הדר ותהילה למדינת ישראל ולספורט בכלל.
אנחנו בוחנים אפשרויות לאיתור מקום ושטח ראוי .נפגשנו

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

עם מספר ראשי ערים ואישים .משרד האדריכלים 'ווי5-
אדריכלים' הכין לנו פרוגרמה ראשונית והדמיה של 'היכל

תשמעו סיפור :בהיותי ראש מינהל הספורט שימשתי גם

התהילה' .קראתי בעתון שהאוצר הכין פרוגרמה למכון

בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של מכון וינגייט .הזמנתי את

הלאומי לספורט במכון וינגייט .מיד פניתי למנכ"ל המכון

יו"ר אירגון נכי צה"ל ,ידידי משה-מוץ מטלון לביקור במכון

ולראש מינהל הספורט שבכתבה הוזכרו גופי הספורט ולא

וינגייט .כמו שהגיע למשרד המנהל אמר שלום ומיד נזף בנו

ראיתי מילה אחת על הספורט הפראלימפי .הודעתי

בכעס ובצדק רב ,על כך שבדרך

ממגרש החניה לבניין

שאנחנו חלק מהספורט בישראל והחלק החשוב שמביא

המינהלה הייתה דרך מרוצפת עם שלוש מדרגות .אני עם

המון כבוד והתרגשות למדינת ישראל ,הכיצד אנחנו לו

מנכ"ל המכון דר' אורי שפר והסמנכ"ל יצחק גזית הבטנו

מוזכרים? כעבור מספר ימים הודיעו לנו ש"מחר תתקיים

האחד על השני ושתקנו .עוד באותו היום הנחתי את

ישיבה בזום עם מספר גופים שהוזמנו לפי לוח זמנים,

המנכ"ל לבצע את ההנגשה כראוי .לתקציב אני אדאג.

אתם מוזמנים לשעה אחת וחצי ,ותציגו את הצרכים

כעבור שבוע אכן הונגשו משרד המנהל ,חדר האוכל,

שלכם" .ובשעה אחת וחצי הודיעו לנו על דחיה לשעה

המרכז למחקר ולרפואת ספורט ,בית הספר למאמנים

 .16:30סיכמנו איתם לקיים ישיבה מיוחדת על שילוב

והקפטריה .כמובן לא די בכך .כי כל מתקני המכון אינם

הספורט הפראלימפי במכון וינגייט .גם אנחנו נקיים דיון

מונגשים עד היום .חברי יודעים שעלינו להיות בכל הצמתים

בהנהלות שלנו ונבוא עם תוכנית .וכך סיכם ראש המינהל

המרכזיים של הספורט  -החשובים יותר והחשובים פחות

עופר בוסתן שאכן הדיון לא בשל מספיק גם מצידנו .אז

ובדלת הראשית ...וכך אנחנו עושים ונמשיך לעשות.

בואו ונקיים דיון מיוחד .בינתיים אנחנו נקיים דיון פנימי

אולימפיאדת החורף בבייג'ין  | 2022הצוותים המקצועיים

שלנו ונקדם את הצרכים שלנו .מצד אחד חשוב שנהיה

שלנו

את

משולבים במכון הלאומי לספורט עם כל "משפחת

השתתפות הנבחרת שלנו במשחקי החורף הפראלימפיים

הספורט" ,ומצד שני יש לנו תנאים ודרישות שלנו שהם

בבייג'ין שבסין בשנת  . 2022בסוף חודש נובמבר יצאו

הכרחיים כדי לעבור למכון .אזכיר שהמכון באופן כללי אינו

הספורטאיות ציפי ושיינא למחנה אימונים ארוך בארה"ב

מונגש ואינו מותאם לדרישות שלנו.

בהדרכתו של המאמן האמריקאי סקוט אולסון .אנחנו

בשיתוף

"עמותת

ארז"

ממשיכים

לקדם

מאחלים להן המון הצלחה .בד בבד אנחנו ממשיכים לאתר
בתמונה
הקמעות של
המשחקים
האולימפיים
והפראלימפיים
בייג'ין 2022

ספורטאים יהודים מקהילות בעולם שלא יכולים להיות
בנבחרת בארצם בגלל הקווטות (מכסת ספורטאים בענף
למדינה) ,אנחנו מזמינים אותם להיות בנבחרת שלנו
למשחקי החורף בבייג'ין .וכמובן ממשיכים לגייס נותני

חסויות לספורטאיות ולספורטאי החורף.
שלכם ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי

הישראלי
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אליפות ישראל באופני יד -
כביש
בענף אופני היד מתקיימות שתי אליפויות (כביש ונגד

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

השעון) .בחודש נובמבר התקיימה אליפות הכביש באזור
בית ג'וברין ,תחת כללי משרד הבריאות ומשרד הספורט
בנוגע לקורונה.
למסלול באורך  24.5ק״מ .התייצבו רוכבים מבית הלוחם
תל אביב ולאחר רכיבה בתנאי קור וגשם הוכרז המנצח:
עמית חסדאי שסיים בזמן משוקלל של  50דקות ו 19
שניות .למקום השני הגיע קובי גרשוני בזמן משוקלל של

 61דקות ו  43שניות ואת המקום השלישי קטף מיכאל
הואש שסיים את המסלול בזמן משוקלל של  70דקות ו
 40שניות .המאמן של כולם :מאיר כרמון.
בקטגוריית אופני הטנדם השתתפו עדי וניר הרפז.
תחרויות אופני היד ואופני הטנדם מתקיימות במסגרת
התחרויות של איגוד האופניים וכך מתקיימות תחרויות
בהם רוכבים ביחד ספורטאים עם וללא מוגבלויות אלה
לצד אלה.

קו הזינוק .צלם מאיר כרמון

ענף אופני היד במשחקים הפראלימפיים –
טוקיו .2021
עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב ינסה להשיג
את

אחד

מ

12

הכרטיסים

אשר

מחולקים

לספורטאים בקטגוריית הנכות שלו.
הכרטיסים שנותרו יחולקו על פי הדירוג העולמי ב
 6.6.2021ולשם כך מצפות לעמית מספר תחרויות
בינלאומיות ,בהן יצטרך להיות במיטבו.

פודיום המנצחים .צלם מאיר כרמון
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 07אליפויות ישראל
אליפות ישראל בטיפוס
פראלימפי
במסגרת אליפות ישראל שארגן איגוד הטיפוס הישראלי,
התקיימה גם אליפות ישראל לטיפוס פראלימפי ,בה

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

השתתפו  6מטפסים מקטגוריות נכות שונות ,כולם מבית
הלוחם תל אביב :אלי סופר ,עוז רונן ,ישראל חרלפ ,יניב
אגא ,מור ספיר ונועם דדון .המאמנות של המטפסים:
רותם יעקובס וניצן אורבך – גרשוביץ.
הגמרים של האליפות שודרו בשידור ישיר בערוץ
הספורט .בתכנון המקורי הקטגוריה הפראלימפית לא
היתה אמורה להיות חלק מהשידור ,אך לאחר פניות ולחץ

של המטפסים וגורמים נוספים ,גם הוא שודר לבסוף.
לאחר שני מקצי מוקדמות ומקצה גמר הוכרזו הזוכים:
אלוף ישראל לשנת  2020אלי סופר – נכה צה"ל שנפצע
במבצע צוק איתן ,לאחר שנורה בברכו במהלך פעילות

בתמונה :ששת המטפסים

מבצעית בחאן יונס.
בסגנות זכה עוז רונן ובמקום השלישי זכה ישראל חרלפ.
בניגוד למשחקים האולימפיים ,אליהם התווסף ספורט
הטיפוס

בטוקיו,

הענף

טרם

הוכנס

למשחקים

הפראלימפיים בטוקיו  2021ואינו צפוי להיכנס גם
למשחקים בפאריז  .2024הענף יצטרך לנסות להשתלב
במשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס .2028
בתמונה :השופטת עוקבת אחר ההתקדמות

בתמונה :המאמנת נותנת
הוראות
בתמונה :מור ספיר ,אוחז בקיר ,גם ללא אצבעות כף היד
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 08אליפויות ישראל
אליפות ישראל בטניס
בכסאות גלגלים
אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים ,התקיימה שוב

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

במרכז הטניס בעכו שמארח את אליפות ישראל בשנים
האחרונות.
באליפות השתתפו ספורטאים ישראלים בלבד ,בשל
הקורונה ,נעדרו הפעם טניסאים מחו"ל וללא צופים.
בקטגוריית הקוואד ,ניצח אלוף ישראל הבלתי מעורער ב
 20שנה האחרונות (למעט שנה אחת בה זכה איתי
ארנליב) שרגא וינברג ממועדון איל"ן רמת גן שניצח את
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב בגמר.

בתמונה :אדם משחק ,צלמת :לריסה סרצקי

בקטגוריית האופן נפגשו אדם ברדיצבסקי וגיא ששון
ממועדון איל"ן רמת גן לשחזור הגמר בשנים האחרונות.
לפני שנתיים ניצח אדם את גיא ,לפני שנה ניצח גיא את
אדם ,השנה היתה ידו של אדם על העליונה והוא החזיר

לעצמו את תואר אלוף ישראל ,תואר אותו הוא מחזיק
משנת  2014עד ( 2018כאמור בשנת  ,2019גיא היה אלוף
ישראל)

בתמונה :יוסי ושרגא בגמר .צלמת אורית מרקוביץ

בקטגוריית הזוגות שיתפו אדם וגיא פעולה ונצחו את
דניאל קורדוני ואנדרי טרנץ.
את אדם ,גיא ושרגא מאמנת עפרי לנקרי .אביה של עפרי
-שמעון לנקרי ,ראש העיר עכו הגיע לבקר וכיבד אותנו

בנוכחותו.

בתמונה :אדם וגיא עם הגביעים .צלמת אורית מרקוביץ
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 09טניס בכסאות גלגלים
מעיין זקרי 'נכנסת לעניינים'
בטורקיה
מעיין זקרי שחקנית הטניס בכסאות גלגלים ממועדון

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

איל"ן רמת גן ,טעמה החודש ,איך נראים חיים של
שחקנית טניס מקצועית.
מעיין בת ה  17הצטרפה לסבב העולמי של ה ITF
באפריל  2019ומאז השתתפה ב  5טורנירים בחו"ל,

אדם ברדיצבסקי וגיא ששון מאיל"ן רמת גן השתתפו
גם הם בטורניר  Alanya Openוהשיגו את התוצאות

כאשר במרבית הטורנירים השתתפה בתחרות אחת.

הבאות:

החודש השתתפה מעיין ב  2תחרויות בדרגת פיוצ'ר

אדם נוצח ברבע גמר הגברים וגיא נוצח בחצי גמר

שנערכו בטורקיה ,בהן השתתפה גם בתחרות הנשים
וגם בתחרות הנוער וכך צברה ניסיון בינלאומי רב.
התוצאות של מעיין בטורניר הראשון :Alanya Open

הגברים.
בזוגות שיתפו אדם וגיא פעולה ,אך נוצחו בחצי הגמר.

• טורניר הנשים :הפסד בסיבוב השני (עברה את
הראשון בהגרלה) והפסד בחצי גמר בית הניחומים
• טורניר הנוער :הפסד בסיבוב הראשון וזכייה בבית

התנחומים
התוצאות של מעיין בטורניר השני

Haydarpasha

:Palace Open
• טורניר הנשים :הפסד בסיבוב השני (עברה את
הראשון בהגרלה) וניצחון בגמר הניחומים

בתמונה :אדם וגיא בטורניר הזוגות

• טורניר הנוער :הפסד בחצי הגמר וזכייה בבית
הניחומים
נכון לסוף נובמבר מדורגת מעיין במקום ה  102בנשים

ובמקום ה  11בנערות.
המאמנת האישית של מעיין :עפרי לנקרי.
בטורקיה ליווה את מעיין מאמן הכושר :יובל לוטבק

בתמונה :מעיין על רקע רולאפ התחרות
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 10כדורשער
החלה ליגת העל בכדורשער
לאחר מספר דחיות בשל הקורונה ,החלה סוף סוף ליגת
העל בכדורשער.
על מנת לשמור על איזון ספורטיבי ככל הניתן בין
הקבוצות ,חולקו הספורטאים ל 5קבוצות:

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

קבוצת בית הלוחם תל אביב ,בה משחק מיכאל רוזין,
מלך השערים בשנים האחרונות.
קבוצת בית חינוך צפון ,בה משחקים אור בן דויד ,ריקרדו
פרז ואהרון אקוקה ,אלופי שנת .2019
קבוצת בית חינוך דרום ,בה משחקת אורי מזרחי ,אלופת
שנת .2019
קבוצת ויצו ניר העמק ,בה משחקות לי-היא בן דויד,
שחקנית

נבחרת

ישראל

ומלכת

השערים

בשנים

האחרונות ,וגל חמרני שחקנית נבחרת ישראל,
וקבוצת בית חינוך מרכז ,בה משחקות שחקניות נבחרת

בתמונה :זינוק בהגנה ,צלמת הדר אפשטיין

ישראל :אלהם מחמיד ורוני אוחיון.
סבב הליגה הראשון שוחק בבית חינוך עיוורים תוך
הקפדה על תקני התו הסגול.
את הסבב שפטו :ורד אבנעים ,ניזאר מחגאנה ,תמר
אליס ,וויסאל שופנייה ,רז שוהם ואריאל פוארטה.
קבוצת בית חינוך צפון בלטה בסבב ,נצחה  3משחקים

בתמונה :אנשי המזכירות עם מסיכות ,צלמת הדר אפשטיין

והפסידה לקבוצת בית הלוחם .ריקרדו פרז היה המבקיע
הבולט בשורותיה עם  16שערים .את טבלת מלך
השערים מוביל מיכאל רוזין עם  18שערים ואת טבלת
מלכת השערים מובילה לי-היא בן דויד עם  24שערים.
כאמור במקום הראשון בית חינוך צפון עם  9נקודות,
במקום השני ויצו ניר העמק עם  7נקודות ,במקום
השלישי בית חינוך דרום עם  7נקודות (לויצו יחס שערים
עדיף) במקום הרביעי בית חינוך מרכז עם  6נקודות
ובמקום החמישי בית הלוחם עם  3נקודות.
בתמונה :שמחים לחזור לפעילות .צלם אמיר בילו
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 11זרקור החודש
על מערך האימון המנטלי
ותפקידה של האמונה
אחד המרכיבים החשובים בהצלחתו של ספורטאי הישגי הוא
מרכיב האמונה .נפגשנו עם הפסיכולוג ד"ר שרגא שדה,
ראש המערך המנטלי בוועד הפראלימפי ובהתאחדות
לספורט נכים ,על מנת לשמוע על תפקיד המערך המנטלי

באימון הספורטאי ככלל ותפקיד האמונה בפרט.
היכן גדלת?

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
משם סיימתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של הילד
באוניברסיטת תל אביב ,ולאחר מכן הלכתי יותר לתחום
החינוכי -עבדתי הרבה שנים כפסיכולוג בבתי ספר וגני ילדים,
ניהלתי שירותים פסיכולוגיים שנותנים ייעוץ לגנים ולבתי
ספר יסודיים .בשלב מוקדם כאשר עוד עשיתי את ההתמחות

אני נולדתי במילאנו ,ההורים היו ניצולי שואה והיו שם במחנה

החינוכית ,ידעתי שאני ארצה לעבוד עם ספורטאים ויצרתי

מעבר .אני הגעתי לארץ כשהייתי בן  8חודשים .גדלתי ביפו

קשר עם מכללת וינגייט ,שם התחלתי בלימוד קורסים

עד גיל  ,17בגיל  17עברנו לבת ים ,היום אני מתגורר בגבעת

שקשורים לפסיכולוגיה חינוכית וכד' ,עבדתי במחלקה

שמואל.

למחקר ורפואת ספורט שאני עובד בה גם כיום בכל מה

בתור ילד התעניינת בספורט?
בתור ילד מאוד התעניינתי בספורט ,אבל הייתי כל הזמן לצד
הספורטאים כמו היום .מכיוון שהמשפחה לא תמיד עודדה כל

שקשור לייעוץ ועבודה עם ספורטאים.
איך הספורטאים והמאמנים מגיבים לרעיון של אימון
מנטלי?

כך ספורט ,לאמא שלי היה מאוד חשוב קודם כל לאכול טוב -

יש איזו שהיא חשיבה שכאשר אומרים שמישהו מאוד חזק

מספורט אפשר להיפצע ,אפשר להזיע ולהצטנן וכד' .מצד

אתה מתכוון בפן הפיזי ,וכשאתה אומר על מישהו שהוא

שני היתה התעניינות מאוד פסיבית כי אבא ז"ל התעניין

מאד פיזי ,הכוונה שהוא מאד חזק .לעומת זאת כשאתה

בספורט ,ובגללו אני אוהד הפועל ת"א .גרנו לא רחוק

מאפיין מישהו כמאד פסיכי ,הוא דפוק.

למעשה ברור לנו

מאיצטדיון בסה שהיום הוא בלומפילד .היה לי דוד שהיה סדרן

שכבני אדם אנו שואפים להיות חזקים במרכיב הפיזי-הגופני

שהיה מכניס את כל הילדים למשחקים .למעשה מאוד

וגם במרכיב הפסיכי-הנפשי .בעולם של הפסיכולוגיה של

אהבתי ספורט ובתיכון גם היה לי מאוד חשוב להיות עם

הספורט והביצוע,

ניתן לראות מגמת שינוי ,בעולם וגם

החבר'ה הספורטאים .היה לי מורה לחינוך גופני בשם

בארץ .אני יודע שיש בינתיים מאמנים שכאשר מוצע להם לווי

ברקני ,שזיהה את הרצון שלי לספורט ואפילו צירף אותי

פסיכולוגי-מנטלי נרתעים .חלק מההתנגדות באה משום

כשוער משנה לנבחרת הכדורגל של עירוני ז' ,אני זוכר לו את

שההצעה נעשית כאשר

השחקן או הקבוצה במשבר,

זה עד היום לטובה .משם כשהלכתי ללמוד היה לי מאוד ברור

והפסיכולוג שוב מחובר לחלק הבעייתי .אני יודע שיש היום

שארצה לשלב את הפסיכולוגיה בעולם הספורט ,ולשמחתי

המלוות

זה עלה והתממש עם הזמן.

שינוי מאוד גדול בגישת המאמנים והמערכות
ספורטאים

בכל הקשור להבנה ולמודעות ,שבתהליך

בחרתי בפסיכולוגיה בכדי לעזור לעצמי ,להכיר את עצמי ,כדי

האימונים והתחרויות קיים שילוב תמידי בין המרכיב הפיזי-

להבין מה הדברים שאני עברתי ,ומתוך זה להבין כיצד אני

גופני למרכיב בפסיכי-נפשי .ישנה משמעותית יותר הבנה

יכול לעזור לאחרים.

שהלווי הפסיכולוגי אינו רק לטפל בקשיים ,
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 12זרקור החודש
על מערך האימון המנטלי
ותפקידה של האמונה | המשך
 אלא קשור לתהליכים הכוללים אבחון אישי-מנטלי ,אבחון
קבוצתי,

ולהקנות

לספורטאים ,תוך כדי תרגול טכניקות

מטליות כדוגמת :דמיון מודרך ,הדמיה ,ריכוז וויסות ביולוגי על
מנת לשכלל את יכולתם בכל הקשור לשמירה על רמת
ריכוז ,חשיבה חיובית וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית
האישית והקבוצתית .בנוסף יש לפסיכולוג הספורט מחויבות
לתכנן ביחד עם המאמן ,שהוא למעשה הדמות המשמעותית
עבור הספורטאי ,דרכים שיעזרו למאמן לייעל עוד יותר את
הדרכים

בהן הוא יכול לחזק את הספורטאי המרכיבים

הפסיכולוגיים-מנטליים ,שיתרמו לספורטאי להשתפר .ניתן
היום לראות שספורטאים ומאמנים מציינים את תרומת
הליווי הפסיכולוגי -מנטלי בכל הקשור להישגיהם .השיתוף
מפחית מהסטיגמה שכאמור שוייכה לפסיכולוגים ומאפשרת

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
המשפחתי ,לאשתי שהיא גם פסיכולוגית (טובה ממני) היתה
בת דודה ז"ל פסיכולוגית בגילה שלקתה בפוליו בילדותה,
ולמעשה המפגש הראשון המשמעותי עם אנשים עם
מוגבלויות היה איתה .נוצרה ביננו מערכת קשרים מאוד
חברתית ,גם עם בעלה לאחר שהתחתנה .ראיתי את הדרך
שהיא התמודדה עם המחלה ,גם במפגשים קצרים וגם
לאורך זמן כאשר המשפחות שלנו נסעו ביחד לחו"ל ,אז אתה
רואה את ההתמודדות בלי פילטרים .היא תמיד אמרה" :מה
שתלוי בי מבחינת מה שאני יכולה לעשות ,אני עושה".

למערכות העוסקות בספורט התחרותי-הישגי ,לספורטאים,

אתה רואה הבדלים בין ספורטאי פראלימפי וספורטאי

למאמנים ולראשי האיגודים ,כמו גם להורים להבין עד כמה

אולימפי ,או שזה אותו דבר?

הליווי הפסיכולוגי מהווה מרכיב משמעותי ,בנוסף ליכולות
המולדות ,לתנאים הסביבתיים שאתה גדל בהם ,לאימונים
הטכניים והטקטיים ,לאימוני הכושר ולתזונה הנכונה.
הדברים שהוזכרו אפשרו את הקמת המערך הפסיכולוגי-
מנטלי במסגרת הוועד הפראלימפי וההתאחדות הישראלית
לספורט הנכים שאותו אני מרכז ומדריך .מדובר בקבוצה של
 9פסיכולוגים ,מאמנים מנטאליים ועובדים סוציאלים אשר
מלווים את הספורטאים שהוגדרו כבעלי פוטנציאל להישג.
מערך

דומה קיים בוועד האולימפי

ולמעשה נלקח משם

כדוגמה.

הספורטאים הפראלימפיים שאני עובד איתם ,בדרך כלל
יותר מבוגרים מספורטאים אולימפיים ויש להם

יותר

מחויבויות למשפחה ולעבודה .זה משהו שאי אפשר לשים

אותו בצד .זה ברור לי שהספורטאים האולימפים במסגרת
הקיים

יכולים

להקדיש

יותר

זמן

לאימונים.

לחלק

מהספורטאים הפראלימפיים בגלל המחויבויות השונות ,זה
קשה יחסית להתמקד רק בספורט ולשים את יתר תחומי
ההתמודדות בצד .בעניין המחויבות שלהם אני רואה שהם
מחוייבים ,אך חלק מזמנם מושקע גם בדברים אחרים לא
פחות חשובים .מבחינת ההתמודדות -אני חושב שלעיתים

איך הגעת לוועד הפראלימפי ,האם הכרת אנשים עם

ההתמודדות של הספורטאים הפראלימפיים ,בניסיון להביא

מוגבלות לפני?

את עצמם לידי ביטוי דרך הספורט יש משהו שדורש מהם

אני חושב שזה קרה תוך כדי עבודה ,בווינגייט הוצע לי ע"י יעל
לנדר שהיא המתאמת של התחום ביחידה לספורט הישגי,
את התפקיד ללוות ספורטאים פראלימפים .בהיבט האישי

הרבה מאוד השקעה מנטאלית להתמודד עם המגבלה
הפיזית ועם הדימוי של המגבלה .לעיתים הפיצוי יכול להיות
הספורט .אבל גם תוך כדי ההיכרות ,הם אמורים לעבור
איזשהוא תהליך שיעזור להם לשמור על דימוי עצמי חיובי,
ולעשות הפרדה כלפיי מה הסביבה חושבת עליהם .

דצמבר  2020גיליון 62

 13זרקור החודש
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 ההתמודדות בסופו של דבר היא לא רק כספורטאי מצליח,
אלא משם גם במגרש החיים .ואני רואה הרבה מאוד עושים
את החיבור הזה עם המשפחה ,גאווה  -ואני רוצה להאמין
שגם האדם עצמו מרגיש זאת ,את הגאווה מבחינתו .קבלת
העצמי תורמת לדעתי לדמוי הספורטיבי.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מה התוכניות שלך לקראת טוקיו ?2021
כרגע ,בנוסף לריכוז של המערך המנטאלי ,אני עובד עם מספר
ספורטאים :חתירה כקבוצה ,יש עבודה איתם כיחידים

היום מאוד ברור לי שבהיבט הזה של יכולת ההתמודדות

וכקבוצה ,יש קשר עם המאמנת :מפגשים פעם אחת בשבוע

היא

בזום איתה ,ומפגש פעם בשבוע עם הספורטאים .יש עבודה

מדהימה .זה מראה על כוחות ,כנראה שהיו גם אנשים

עם עמית חסדאי מהאופניים ,יש עבודה עם אראל הלוי

בסביבתם שעודדו ,שאפשרו להם להתחבר לחוסן .אני כמעט

בשחיה כבר מספר שנים ,בטניס יש את אדם ,גיא ושרגא,

משוכנע שיגלו יום אחד שאנשים נולדים עם סוג של חוסן

והתחיל קשר עם קרולין מטניס שולחן .כרגע התוכניות הן

מסוים ,שזוהי תכונה מולדת .כמו פוטנציאל למנהיגות  -נכון

לספק את הכלים המנטליים שיאפשרו לספורטאים להתמודד

הסביבה מאוד משפיעה ,אך יש כאלה שביתר קלות

עם המטרות שיש לכל אחד-ת מהם ,במיוחד בתקופה כל כך

מתחברים לזה ,ויש משהו או מישהו בסביבה שמזרז את

מאתגרת ומורכבת בגלל הקורונה ומגבלותיה.

שהספורטאים

הפראלימפיים

ההישגיים

מביאים

הפוטנציאל .כשיגלו את זה ,יגלו גם שלהרבה מהספורטאים
הפראלימפיים יש את התכונה הזאת – חוסן.

גם בהיבט האישי בנוגע לספורטאים ולמאמנים ולא פחות

הייתי באולימפיאדה אחת בברצלונה שבה עבדתי יותר עם
הקליעה האולימפית ,לפעמים אתה מוצא את עצמך מחלק
את הזמן עם ספורטאים שונים ומענפים שונים וכל ספורטאי
רוצה להרגיש שהוא הכי חשוב עבורך.
ואנקטודה שהיתה  -לפני הרבה מאוד שנים עבדתי עם
נבחרת הטניס ,באותו זמן התחיל קשר עם יעל ארד .ואני
פחות מאמין במקריות -דברים כתובים איפשהוא ,התחלתי
לעבוד עם יעל ,ובהלך שבוע מסוים התקיימה בארץ תחרות
גביע דיוויס בטניס ,לזכרוני פספסתי פגישה עם יעל .למזלה
נעשה אז החיבור עם אוהד מעוז  -מה שבין היתר הוביל גם
למדליה

הראשונה

של

באולימפיאדת ברצלונה.

ישראל

שהושגה

אשמח כמובן ללוות את המשלחת שתצא לטוקיו כדי לתרום

ע"י

יעל

חשוב בהיבט הארגוני -מערכתי.
מבחינת אמונה ,אפשר להגיד שזה אחד הדברים העיקריים
מבחינת האימון המנטאלי?
אמונה היא מילה מאד כללית .המושג שלדעתי מדויק יותר
ועשוי לתרום לסיכוי גבוה יותר בהשגת המטרות הוא:
"תחושת מסוגלות עצמית"  -מדובר למעשה בהרגשה שיש
לספורטאי שיש לו את המשאבים הגופניים ונפשיים להתמודד
עם הנדרש" .תחושה זו י כולה להיות גבוהה בתחום בו עוסק
הספורטאי ,זה אומר שהוא יהיה מוכן לחשוף עצמו למצבי
התמודדות והערכה ותך כדי ללמוד ולהכיר טוב יותר את עצמו
כדי להשתפר .כאשר הספורטאי הוא בעל תחושת מסוגלות
עצמית חיובית ,נוכל גם לומר שיש לו את האמונה בעצמו

להשיג את המטרות אליהן הוא שואף להגיע.
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איך מנסים -בא ספורטאי שלא מאמין בעצמו ,מה עושים?
ראשית חשוב להקדיש

זמן להכיר את הספורטאי כאדם.

ליצור קשר שיאפשר לספורטאי לבטוח בך וכפי שציינתי

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

קודם ,להבין שבצד המטרה לשפר אצלו את תחושת

נפגשתי עם הנער ,ואכן התרשמתי מנער בוגר .איכפתי

ממסוגלות העצמית להכיר את נקודות החוסן שלו .לאחר מכן

ומתוסכל .היה לו רצון מאוד חזק להצליח .נפגשתי גם עם

נעשה ניסיון במשותף עם הספורטאי להגדיר במילים שלו

ההורים כדי להבין יותר את הגורמים הסביבתיים שעשויים

את המטרות אותן הוא רוצה להשיג בתהליך של הלווי

לתרום להבנת הסיבות שאולי יצרו אצלו את התגובה הגופנית.

המנטלי .נעשה את הנדרש כדי להבין את הגורמים שמנעו

הגיעו שני ההורים ,ויושב מולי אבא גדול פיזית ,אדם מצליח

ממנו להרגיש בטחון ולהתרגל אתו מיומנויות מנטליות

מאוד בעבודתו,

מאפילה על דמות האם גם

שתתרומנה לשיפור תחושת המסוגלות העצמית דבר

פיזית וגם רגשית .ואני ,לשאלותיי לגבי הבן ,האבא אומר" :הוא

שמגביר הסיכוי להצלחות .בזמן בתהליך אני מנסה לעזור

בחיים לא יצליח" .וככל שהשיחה מתקדמת נעשה ברור יותר

לספורטאי להבין את הסיבות האפשריות שגרמו לו לחוש

ומפתיע יותר ,שהאבא לא רוצה לידו אף אחד שעלול לאיים עליו

תחושה של חוסר אמונה ביכולותיו ,עצם התובנה שנוצרת

כמצליחן!!!!! הוא העביר לילד מסר מאוד קשה ,אתה לא תהפוך

מאפשרת לתכנן במשותף מיומנויות שתאפשרנה שינוי.

למרכז המשפחה .הילד נאבק כמה שנים ,לא הצליח להשתחרר

מקרה שהיה לי :ספורטאי אמר" :אסור לי להגיד לי שאני

מהמצב שהוא עלול לאיים על אביו במקרה ויתחיל להצליח

טוב ,אסור לי לאהוב את מה שאני עושה ואני חושש

והוא פרש .זו רק דוגמא אחת לקשר הקיים בין גוף לנפש .לכן

להצליח" .בבירור מעמיק יותר נמצא שהספורטאי מנע

הליווי המנטאלי עשוי לעזור לדוגמא במקרה שמחייב ספורטאי

מעצמו הצלחה ,באופן פרדוקסלי,

לקחת פסק זמן על רקע פציעה .מחקרים רבים מראים כיצד

והנוכחות שלו

השימוש לדוגמא בדמיון מודרך וחשיבה חיובית עשויים לעזור
כי הוא חשש לפגוע באחיו שהיה הדמות הבולטת במשפחה.

לגוף להחלים מהר יותר.

זה לכן לא רק פחד מכישלון שעלול לפגוע בסיכויי ההצלחה

אלא גם חשש מהצלחה .בספורט קבוצתי לדוגמא ,יכול

עוד מקרה שקרה לפני הרבה שנים :ספורטאי שהרגיש

להיווצר מצב שספורטאי מתוך רצון לרצות את חבריו

שהמאמן מאבד בו אמון ככל שהוא הולך ומתקרב לתחרות

לקבוצה ומתוך חשש לביקורת מצידם ,לא יביא לביטוי את

המטרה שלו .המטרה היתה לעזור לספורטאי למקד את

יכולותיו ויאבד ויפגע בתחושת המסוגלות שלו.

המחשבות יותר ביכולות שלו שעזרו לו להצליח עד כה ולמעשה
לעזור לו לשמור על תחושת המסוגלות העצמית שלו.

מקרה נוסף :לפני הרבה שנים שחיין בגיל  ,16הופנה ע"י

ההתמקדות אכן אפשרה לו להיות ממוקד בנדרש ולהפחית

המאמן .הסיבה היתה לדברי המאמן" :יש לי שחיין מאוד

משמעותית את ההתמקדות ברגשות האכזבה והתסכול.

כישרוני ,משקיען ואחראי .אבל לפני תחרויות חשובות הוא

הספורטאי ציין שהוא אמר לעצמו" :לא משנה מה יקרה ,ומה

נעשה חולה וזקוק לטיפול תרופתי .שייכתי את זה בהתחלה

יאמר ואיך יאמר ובאיזה פורום יאמר .אני יודע שאני מתאמן נכון

לחוסר מזל ,כי ראיתי כמה הוא מאוכזב .לאחר שזה קרה

ומגיע לתחרות מוכן".

מספר פעמים ,נפל לי האסימון (היום בוודאי היה אומר הופיע
לי המסרון) אולי יש משהו רגשי שגורם לתופעות הגופניות".

לכן תמיד חשוב להזכיר לנו ,במיוחד בתקופת הקורונה" :גוף
בריא בנפש חיובית ונפש חסונה בגוף בריא"
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 15מיוחד לחג החנוכה
הנס של משפחת חסדאי
עמית חסדאי ,רוכב אופני היד שמתמודד בימים אלו על
כרטיס למשחקים הפראלימפיים ,לא היה אמור לעשות
זאת ,על פי הרופא שטיפל בו מיד לאחר שנפצע .בעוד
סיפור פציעתו ופינויו לבית החולים רצוף במחדלים שלא
יאומנו ,הרי שסיפור התאוששותו ושיקומו ,הינו נס רפואי,
רצוף בהתמודדות בלתי מתפשרת ,אמונה יוקדת ובעיקר

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
דאגתם מהשירות הצבאי?

החלטה של משפחה אחת שלא להרים ידיים.

זה נשמע יותר רגוע מצנחן .אם היה הולך לצנחנים ,בגלל

שוחחנו עם איציק ,אביו של עמית ,על הרגע ששינה את

שאני יודע מה זה ,הייתי יותר מודאג .אבל בכל מקרה ,ילד

חייהם ,ההתמודדות לאורך השיקום ועל תפקיד האמונה
בהתמודדות זו.

בצבא – ההורים דואגים .מהטירונות הם התחילו לתפוס קו
בקלקיליה .שם הוא נפצע

אז לפני שנצלול למקרה הפציעה ,נשמח אם תספר

איך שמעתם על הפציעה?

לנו קצת על עמית הילד ,איזה ילד הוא היה?

זה היה יום שישי ,אני ואשתי הלכנו בבוקר לים .חזרנו

עמית הוא הילד האמצעי ,נולד וגדל בנתניה .הוא היה ילד

והלכתי לעשות השלמות בסופרמרקט .פתאום אני מקבל

שובב מאוד .אהב את הים ,בכל הזדמנות  -חורף קיץ –
עמית היה בים .הוא היה ספורטאי ,היה גולש גלים מגיל
 ,3הוא גם היה אלוף על רולרבלייד .היה נופל ,קצת
חבלות ,לא מתרגש וקם .אבל הוא אף פעם לא נפצע
רציני .מה שכן ,דפיקות לב הוא עשה לנו כל החיים – עד
היום.
בתיכון למד אדריכלות בש"י עגנון ,כבר מגיל צעיר ,היה

מפרק דברים ומרכיב אותם .הגננת קראה לו הטכנאי של
הגן .עמית היה תמיד מרכז העניינים .היו לו מלא חברות
וכולם חיפשו את חברתו .כולם רצו להיות איתו .הוא היה
מדבר עם כולם .השכן שדיבר רק צרפתית היה יושב
ומדבר איתו שעה .התכונה הבולטת שלו תמיד היתה

טלפון באמצע הסופר ואשתי אומרת לי תעזוב הכל ותבוא
הביתה .השארתי את העגלה והגעתי הביתה .הגיעו מקצין
העיר ,אמרו שהוא נפצע קשה ולקחו אותנו באמבולנס
שהצבא סידר לבית חולים מאיר בכפר סבא .באמבולנס רק
אמרו שהוא בסכנת חיים ,אמרו לנו "תביאו את האחים
ובואו" .הוא היה  40דקות בלי דופק ובלי נשימה .עשו לו
ניתוח של קשירת עורק צווארי בפרוזדור .קיבל  6מנות דם.
הגענו למאיר והכניסו אותנו לרופא .הרופא אמר שאין מצב
שהוא יצא מזה ואם הוא יצא מזה הוא לא יוכל ללכת ,לא
לדבר ,לא לשלוט על הצרכים .כלום .משם שלחו אותו לתל

השומר לפתיחת גולגולות והוא הוכנס לטיפול נמרץ
נשימתי שם הוא היה שבוע ימים .כשהגענו לתל השומר
ראינו משפחות שלמות מחוץ לטיפול נמרץ .עם מזרנים,

שהוא מאוד מאוד חברותי.

עם אוכל ,ממש נבהלנו .קיבלתי הלם .לנו נתנו מלונית אבל

האם היו התלבטויות לפני הצבא? לאן להתגייס?

אתה לא יכול להיות שם .הבן שלך במצב כזה .הפכנו

הוא רצה ללכת לצנחנים כמו אבא שלו אבל במיונים נקע
את הרגל ולא התקבל .שלחו אותו לתותחנים .את

להיות כמו האנשים שמה בכניסה שישבו ולא עזבו את
המקום.

הטירונות עשה בשבטה ושם היתה מסורת אליפות
הורדת ידיים .הרב של הבסיס היה הכי חזק ,עשו תחרות
ועמית הוריד אותו וניצח .גם בצבא הוא נשאר תחרותי.

עמית
והגלשן
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הנס של משפחת חסדאי  -המשך
מה חשבתם שיקרה?
במצב הזה לא חשבנו שיהיה טוב .הרופא אמר שאין
סיכוי .כל יום אנחנו חשבנו שזהו ,זה היום האחרון .הוא
מונשם ומורדם.

אצמ מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ספר לנו קצת על הפציעה של עמית

כשזה קרה ,התקבלה ההחלטה שלא לפתוח את הגולגולת

החבר'ה שלו חזרו מפעילות מבצעית כל הלילה.

ולא לעשות את הקנולה (הפתח הנשימתי בגרון) .אנחנו

בבסיס שם לא מכניסים את הנגמ"שים לתוך המוצב.

עשינו תורניות .בכל פעם מישהו אחד היה יושב לידו.

הנגמ"ש נשאר בחוץ .אחד החיילים שכח את הנשק

ההרגשה שמגיעה עם הוזזת היד היא ממש טובה אבל

שלו בנגמ"ש והקצין לקח את הנשק שלו ושם אותו על

עדיין חששנו בגלל מה שהרופא אמר .שגם אם יש קצת

הבטונדה .עמית היה בעמדת שמירה למעלה בתוך

תפקוד הוא לא יהיה תקין .אבל כל יום היתה עוד

ה"קופסא" .הקצין נתן הוראה לחייל ששכח את הנשק

התעוררות.

לפרוק אותו והיה שם כדור בקנה שנפלט .הוא כיוון את
הנשק ב  60מעלות למעלה – בדיוק למגדל שבו עמית

אתה זוכר את הרגע שהוא זיהה אתכם?

שמר .הכדור עבר דרך חריר ירי ,מעל הצווארון של

הוא זיהה את אשתי אני חושב .הוא אמר לה "אמא" .היא

השכפ"צ ופגע בעורק הראשי ויצא מהגב ,אחרי שטייל

היתה מעולפת מהרגע הזה .מרגש כל כך.

בגוף ,שבר שתי צלעות ,את עצם הבריח ונפער חור
ענקי ביציאה.

אבל אז הגיעה עוד מכה – עמית חטף חיידק והוא הועבר
למחלקת דם .שבועיים היה במחלקה שם – הקאות ,משהו

עמית ,ברגע שחטף את הכדור  ,הספיק להגיד בקשר

מטורף .הוא לא יכל לדבר הרבה .הוא היה כמו תינוק .רק

"נפצעתי" ואיבד הכרה .החבר'ה שמעו ,החבר שלו

כמה מלים .לא חשבנו שהוא יוכל לעשות משהו.

עלה למעלה ועשה לו חסימה עם האגרוף של העורק
בצוואר עד כמה שיכל .לקח  40דקות עד שהביאו את

מתי אתם מבינים שיכול להיות שהרופא טעה?

עמית לבית החולים .היה הרבה בלבול .בהתחלה

לקח הרבה זמן .העבירו אותנו למחלקת ריאות בכפר סבא.

חשבו שזה צלף והתחילו על פי הנוהל לירות 360

הם ביקשו שיבוא למאיר כי שם יש מחלקת ריאות טובה.

מעלות .האמבולנס שישב באלפי מנשה לא יכל להגיע

היה לו דם בריאות וגם החיידק עשה בלאגן .נתנו לו שם

בגלל המחסומים.

טיפול תרופתי .ואנחנו כל הזמן במשמרות .התהפכה לנו

אותו חבר שחסם את העורק עם האגרוף הציל לעמית
את החיים .השם שלו הוא עמית בינר .הוא זה שהציל
את החיים של הבן שלי .הוא אפילו לא חובש .לא היה
חובש במוצב .עוד פאשלה שהייתה שלא היה במוצב
אלונקות בד .עמית גדול ,שקל  100קילו וזה הקשה גם
על הפינוי.

אחרי שבוע ימים בשיקום הנשימתי כשכבר רצו
אשתי רואה

מחלקה  .5הגענו לשם וקיבלנו הלם .יותר גרוע מתל

השומר .אנשים מלאים צינורות ,ברגים בראש .משהו
מפחיד.
ומה אתם חושבים על עמית בשלב הזה?
אז התחלנו להאמין שבזכות זה שהוא היה ספורטאי והיה

בחזרה לשיקום הנשימתי

לעשות לו קנולה

שגרת החיים .ממאיר העבירו אותו לבית לוינשטיין –

לו כוח ,הוא יכול להשתפר .התחלנו להאמין .פשוט ככה.
לא יודע במה .אתה מאמין במה שאתה רוצה להאמין.

(פתח נשימה בצוואר) ,פתאום
שהוא מזיז את היד.

עמית בבית
לוינשטיין
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חסדאי  -המשך
זינגר
משפחת
אפריים
הנס–של
זיגי
מה גרם לכם להאמין?
כשראיתי שיפור .יש לי חבר שחזר בתשובה .הוא חבר
טוב שהיה איתי בצבא .הוא אמר לי שהוא הלך לאיזה
רב והרב אמר לו שעמית יהיה בסדר .שהוא יצלע קצת
ברגל ויהיו קצת בעיות בדיבור ובזיכרון אבל הוא יהיה
בסדר .זה נתן לנו כוח .לא שאנחנו אנשים דתיים אבל
מאמינים ובמקרה כזה אתה נתלה בכל דבר.
יש לנו מזל שהוא אף פעם לא התלונן .הוא עבד כל כך
קשה בשיקום .היתה לו פיזיותרפיסטית שאמא שלה
קיבלה אותו בפציעה בבית חולים מאיר .כשהיא שמעה
שהוא מגיע לשיקום היא ביקשה להיות המטפלת

 ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי
למקלחת אחרי שניקו את המקלחות ב  5:00בבוקר .אף אחד
לא נגע בו .רק חבישות.
מתי הבנתם שהתחזית האיומה של הרופא לא תתממש?

זה לא קורה ביום אחד .אתה רואה שיפור קטן על בסיס
יומיומי .אפילו לעמוד על טילט (מיטת עמידה) הוא לא יכל.
בהתחלה לא החזיק מעמד אפילו דקה ,ובכל יום הזמן שהוא

הצמודה שלו .היא נתנה לו במקום חצי שעה ביום –

הצליח להחזיק מעמד ולעמוד התארך .המזל שלנו היה שגם

שעתיים ביום .מתברר שגם יש פיזיותרפיסט אחד

הרופאים לא יודעים כלום .אפילו מנהל בית החולים פרופסור

שכששמע שעמית חסדאי מגיע ,היה לו חבר שנהרג

הרט אמר לי ש  32שנה הוא שם וגם הרופאים הכי וותיקים

בשם עמית חסדאי .ההוא תפס את הראש ולא הבין
איך זה יכול להיות .הם טיפולו בו חבל על הזמן .אנחנו
היינו במשמרות  24שעות ומחליפים.
ההתחלה בבית לוינשטיין היתה מאוד קשה .המחזות

שם מורידים אותך .אבל לאורך הזמן אתה רואה שכל
אחד משתפר טיפה ועוד קצת ועוד קצת .זה תהליך
ארוך וקשה מאוד .הוא למד לדבר עם קלינאית

לא יודעים לאן אפשר להגיע .עם הזמן גם מתרגלים למראות
הקשים של המחלקה והמשפחה הופכת להיות חלק
מהצוות .חשוב לי להזכיר שני מתנדבים ,את אורה ויאיר שהיו

מוציאים את הפצועים פגועי הראש ממחלקה  5לסרטים,
להצגות ומסיבות .עד היום הם עושים את זה .איזה אנשים
נדירים.

תקשורת .הוא למד לאכול מוצקים כי היתה לו בעיה

איך היתה ההתמודדות של האח והאחות?

בבליעה .עקב אי הגעת החמצן למוח נפגע לו חצי

אחיו של עמית היה קטן .חטף מכה קשה מאוד .כמעט חודש

ראש .לאט לאט ראינו את השיפור .את ההתקדמות.
שמחת החיים גם חזרה .לאט לאט הוא יצר קשרים
חברתיים .ראיתי שהוא מחייך ,התחיל לצחוק איתנו.
אני זוכר שהיה שיפור ואנחנו כבר נהינו חלק מהצוות

לא דיבר מההלם .הוא היה אז בן  .16קוראים לו אסף .הוא
מגיל  16במציאות שיש לו אח בבית חולים .הבת שלי
התחילה ללמוד לתואר ראשון בדיוק אז ועד היום היא כועסת

ועזרנו לטפל בחולים האחרים ,מביאים אוכל מהבית.

שלא איפשרנו לה להפסיק את הלימודים .היה חשוב לנו

הייתי לוקח אותו ראשון

שהיא לא תשנה את החיים שלה .אבל היא כועסת .היא
רצתה גם להושיט יד ולעזור 3 .שנים בלוינשטיין עמית היה
בכיסא גלגלים ולאט לאט הוא התחיל עם קב אחד .עשו לו
עמית רוכב
על הסוס

סד ארוך לרגל ,הביאו את מיטב המוחות כדי לבחון מה יעזור
לו שלא לקרוס בעמידה ובהליכה .הוא גם סבל מכאבי תופת.
עד היום יש כאבים .אבל הוא כזה טוב לב ,אף פעם לא
מתלונן .אחרי בערך  3שנים הוא עבר לאשפוז יום .בסך הכל
עמית היה בבית לוינשטיין  3.5שנים מאושפז ועוד  3שנים
לאחר מכן בטיפולי יום.
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אתה זוכר את היום האחרון?

עוד לפני ששוחרר רשמית מהאישפוז ,מתי שיכולנו
להוציא אותו מבית לוינשטיין ,היינו מבריחים אותו

פלטה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הביתה וכל החברים שלו שכבר התפזרו לכל עבר,
לימודים ,עבודה ,כל החבורה שלו בכל יום שישי  -איזה
 30חבר'ה  -היו מגיעים כדי לבלות איתו .גם קניתי אוטו
גדול כדי שיוכלו לנסוע איתו.
ביום האחרון בבית לוינשטיין כולם מחאו לו כפיים .הוא
עשה הדגמה איך הוא יוצא מהכיסא ומתחיל ללכת.
מה הרגשת באותו יום?
אין מה לתאר .השחרור מבית לוינשטיין זו הרגשה שאי
אפשר לתאר .זו הרגשה של ניצחון שלו וניצחון שלנו.
היינו בקשר גם אחר כך עם כל הצוות המסור של בית
לוינשטיין .המסירות שם היא יוצאת דופן.
מה היית אומר לאנשים שחס וחלילה יגיעו
לסיטואציה שאתם נקלעתם אליה?
צריך להאמין ,לא לוותר ,להשקיע המון גם אם זה אומר
לשים את הילדים האחרים בצד .ולדאוג לתעסוקה.
מהיום שעמית נפצע הייתי מעיר אותו ב  6:30בבוקר.
הייתי קוטף לו זיתים מהעץ וקושר לו פטיש ונותן לו

לדפוק אותם .דאגתי לו לתעסוקה כל הזמן.
בשבת הראשונה עשה כשיצא מבית לוינשטיין ,אמרתי
לכל המשפחה "תעלו על האוטו" .העמסתי את כולם
לקיבוץ אפיקים למקום בו מגדלים גורי גולדן רטריוור.
אני האמנתי שהכלב יעזור לו .באותו הזמן ,שתי הידיים
שלו היו משותקות .איך ששמו עליו את גור הכלבים,
הוא התחיל ללטף אותו .חיכינו להמלטה ולקחנו כלב

והעצמאות – גם חשובה .הוא התחיל לנהוג ,בהתחלה דפק
לי כמה מכוניות .אני חושב ש  90%ממה שעשינו בא מהלב
ועשינו נכון .כל דבר בזמן שלו.
איך עמית הגיע לעסוק בספורט?

חיפשתי בשבילו מקום של פעילות ספורט שיסכים לקבל
אותו .ככה הגענו לחוות הסוסים בגבעת חיים .אשתי יצרה
איתם קשר והוא הסכים לקבל את עמית ולבחון אם הוא יוכל
לרכב .עמית התלהב ואז שמענו על רכיבה טיפולית .בפעם
הראשונה  4אנשים ייצבו אותו על הסוס .הוא התקדם
והמשיך והמשיך עד שהגיע למקום שלישי באליפות אירופה
בצרפת .באליפות העולם בקונטאקי הגיע למקום התשיעי.
עמית מאוד אהב את הרכיבה .הסוס התבגר והיום הוא
בפנסיון ברמת הגולן .אחר כך הוא עשה קצת חתירה ועבר
לפני מספר שנים לאופני היד וגם שם הוא משקיע המון
ומדורג  8בקלאס שלו בעולם.
מה היה הרגע או הרגעים הכי משמחים מאז הפציעה ועד
היום?
קודם כל החתונה שלו .הוא נשוי לגליה ,בחתונה כל הצוות
של בית לוינשטיין הוזמן .גליה אישה כל כך מסורה ,תומכת
ועוזרת .גם בעניין הספורט – הוא מתאמן המון שעות ,רוכב
עשרות קילומטרים וזה לוקח הרבה מהזמן של המשפחה
יחד .האהבה שלהם מקסימה .יש לו שני ילדים קטנים
ומדהימים – עומר וגפן ,זה הנס הגדול.

והוא היה מטפל בכלב .הכי חשוב היה להעסיק אותו.
אם אין תעסוקה ,המצב רוח יורד .צריך לדאוג כל הזמן
לעשייה .לקחתי אותו לטיולי שטח ,שבוע ימים לשטח.
העיקר שתהיה תעסוקה .אם אין מה לעשות – נופלים
למרה שחורה.

בתמונה :עמית ,הכלב והחברים
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 19ספרים
"על רגל אחת" סיפרה של
בת-חן ששונקר
הסופרת והספורטאית בת-חן ששונקר כותבת על החיבור
שלה לספורט :בת-חן ששונקר בת ה ,29-מתגוררת ברמת-
גן.
בת-חן נולדה ללא כף יד ימין ,וללא רגלה הימנית עד הברך.
"מעולם לא נתתי למגבלה להגדיר אותי ,או לקבוע מה אני
יכולה לעשות ומה לא .בבית הספר היסודי התעקשתי
להשתתף במבחני הריצה ,הקפיצה ובמשחקי הכדורסל
והמחניים " .היא אומרת ,ומוסיפה "לא הסכמתי שירחמו
עלי ,כל הזמן בחנתי את גבולות הגוף שלי במגוון תחומי
ספורט – אם זה שחייה ,ג'ודו וטניס שולחן במרכז ספיבק
שברמת גן כילדה בת  ,8או בחוגי קפוארה ,רכיבה על
סוסים וריקוד כילדה בוגרת יותר".
גם בהפסקות בבית הספר לא ויתרה על משחקי ספורט
עם חברותיה" :חברות שלי למדו אותי ,את הקשיים שלי
ואת הטכניקות שלי לשחק איתם בכל משחק אפשרי-
קפיצה על חבל ,גומי וקלאס".
גם היום היא ממשיכה לבחון את הגבולות הפיזיים שלה
בסוגי ספורט שונים ומגוונים  -גלישת גלים ,צלילה ,רוגבי
כיסאות גלגלים ,כדורסל וקיר טיפוס.
"המגבלה לא מגבילה אותי ,אלא היא מקור הכוח והרצון
שלי להיות טובה יותר בכל יום ,להוכיח לעולם ובעיקר

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
"היום ייערך האימון השני שלי ברוגבי כיסאות
גלגלים.
אני מגיעה לספיבק בהתלהבות ובהתרגשות גדולה.
גם הפעם האימון מתחיל בחצי שעה של חימום.
המאמן מחלק אותנו לשתי קבוצות והמשחק מתחיל.
אני חוסמת את השחקן בקבוצה היריבה ,מתגלגלת
מצידו האחד של המגרש לצידו האחר ומנסה לתפוס
את הכדור .אבל משהו לא עובד .שום כדור לא נמסר
אליי .המשחק מתנהל בין כמה שחקנים ,ואני לא
ביניהם.
זה לא הם ,זו אני! אני פתאום מבינה .החשש שלי
לתפוס את הכדור ,לעשות פעולות ולהשפיע על
מהלך המשחק ,על התוצאה ,עוצר אותי.
אולי כדאי שאוותר ,אולי זה לא מתאים לי? קופץ בי
הרהור ,אך אני מייד מרגיעה את עצמי .זה רק
משחק .את שחקנית חדשה ומותר גם לטעות ולא
להצליח .אני מתגלגלת במהירות למרכז המגרש.
''אליי ,אליי ",אני קוראת לחבריי לקבוצה.
ופתאום הכדור נמסר אליי .אני מניחה אותו על
ברכיי ,מגלגלת את הכיסא במהירות שיא ,חוצה את
המגרש ונכנסת לשער שבצידו השני .גול!
"יש!" אני קוראת ומניפה את ידיי" .כל הכבוד ,בת-
חן ",צועקים אליי החברים מאחור.
אושר מציף אותי .הפעם אני מאמינה להם".
מתוך הספר

לעצמי ,שאני יכולה!"
את ספרה 'על רגל אחת' ניתן לרכוש בעלות של  ₪ 85כולל
משלוח ,דרך העברה בביט למספר SMS + 054-7862803
לאותו מספר עם שם  +שם משפחה וכתובת מלאה בכדי
שתוכל לשלוח את הספר אליכם.
אפשרות נוספת היא העברה בנקאית ,לשם כך ניתן ליצור
איתה קשר באותו מספר טלפון.
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 20דיגיטל  -הי
מה עשינו בדיגיטל
הפראלימפי בחודש נובמבר?
דף הפייסבוק |

קרן רודרמן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ההתאחדות לספורט נכים Israel -
Paralympic Committee
• ליווינו את אליפויות ישראל בענפים הפראלימפיים

לומדות |

בדיווח מהיר ככל האפשר על תוצאות הספורטאים שלנו
• שיתפנו פוסטים של ספורטאיות וספורטאים שכתבו על
יום המודעות למניעת אלימות נגד נשים
• פרסמנו קישור לסרטון של ספריית הסינמטק בירושלים
בו רואים את יצחק רבין ז"ל מתארח באירוע שערכו
באיל"ן רמת גן לכבוד פצועי מלחמת ששת הימים בשנת
 ,1967במלאת  25שנה לרצח.

• בשיתוף עם המיזם  WeDoGood.Techמיזם
התנדבותי שמחבר בין עמותות לבין אנשי מקצוע
שמטרתו לעשות טוב (וגם מוצר טוב) סיימנו את
לומדת הבוצ'ה ובחודש דצמבר נפתח אותה
לקהל הרחב.

דף האינסטגרם |

para_israel

• חודש נובמבר הוכרז כחודש לונדון  2012וכמעט כל יום
נזכרנו ברגעים מהמשחקים הפראלימפיים בלונדון
 .2012בחודש דצמבר יעלו תמונות של זוגות בספורט.

בתמונה :צילום מסך מתוך הלומדה

האתר |
פראתון |
מגזין חודשי

• יצא המגזין החודשי שסיכם את חודש אוקטובר.

ISAD.ORG.IL
• המשכנו

לשדרג

את

האתר

לקראת

המשחקים

הפראלימפיים בטוקיו .2021

המלצות ,בקשות ורעיונות לדיגיטל יתקבלו
בשמחה במיילkeren@isad.org.il :
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 21השאלון
WeDoGood.TECH
הינו

מיזם

התנדבותי

שמחבר

בין

עמותות

לבין

אנשי מקצוע שמטרתו לעשות טוב (וגם מוצר טוב).
ראיינו את טלי ארבל ומוריה יפה שהיו חלק מהצוות

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שפיתח את הפרויקט הראשון של ההתאחדות עם המיזם – לומדה ללימוד משחק הבוצ'ה .כן התנדבו בפרויקט:
תומר קרויטורו וטל דוד.
איך הגעתן לפרויקט?
אני הגעתי לפרויקט מפרסום
בפייסבוק של ״בואו לעזור
ולהתנדב״ והלב שלי פשוט משך
אותי להירשם ):

הגעתי לפרויקט דרך המיזם "  WeDoGood.tech",שמחבר בין עמותות
ואנשי מקצוע .חיפשתי לצבור עוד ניסיון בתחום שלי ,ונתקלתי במיזם
ההתנדבותי המקסים הזה .חשבתי שזו הזדמנות נהדרת לעבוד על
פרויקט שיש לו גם ערך מוסף.

מה חשבתן על ספורט הנכים לפני הפרויקט?
לפני הפרויקט שמעתי ,אך לא הכרתי את ספורט הנכים ומכוון
ועולם הספורט תמיד היה חלק ממני ,אני שוחה ,עושה ספינינג,
חד״כ ועוד ,כשקיבלנו את רשימת הפרויקטים זאת הייתה העדפה
הראשונה שלי.

אישית ,לא הכרתי את העולם הזה
לפני הפרויקט ,ולפני שהתחלתי
לעבוד על הלומדה מעולם לא
שמעתי על בוצ'ה.

מה הכי הפתיע  /ריגש אתכן?
הופתעתי לגלות שכל כך כיף
היה מרתק
לשחק ב׳וצה!
לחקור את נושא הלומדה ולהבין
את רמות הסיווג השונות.

זה מדהים לראות את רמת המיומנות של השחקנים במשחק הזה,
שמצריך גם כח וגם מח .לכאורה ,המשחק נשמע יחסית פשוט
בהתחלה ,אך ככל שהתעמקנו בפרויקט ולמדנו כל מה שאפשר על
בוצ'ה ,נחשפתי למשחק אינטליגנטי שדורש גם חשיבה ואסטרטגיה.
מה הכי אהבתן בפרויקט?

אהבתי את האנשים המדהימים מהעמותה :קרן,
איציק ,אורנה ,אסנת ,ברוך ,שהיה כ"כ כיף לעבוד
לצידם ואיתם ובעיקר לקום בבוקר ולדעת שעזרתי
לעשות ממשק לומדה לחוקי משחק הבוצ'ה.

את האנשים! היה פשוט תענוג לעבוד יחד עם כל
הצוות ,גם מצד העיצוב והפיתוח וגם מצד הלקוח
 ):הכרתי אנשים מקסימים ,שנותנים את כל כולם
ומכל הלב למען האחר.

מוריה יפה

טלי ארבל
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דצמבר
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 22חם מהמעבדה
מנתחים ביצועים ומעבירים משוב בזמן
אמת לשחקניות הכדורשער ומשנעים את
אופני היד במסגרת פרויקט MAKERS FOR
HEROES
החודש התקיים בפעם הרביעית סיום פרויקט Makers
 for Heroesשל עמותת  Restartלמען פצועי צה"ל.
המיזם אליו הצטרפנו לפני שנתיים (עם פרויקט
פראלימפי אחד) ,כלל השנה  20מיזמים ,ביניהם מספר
לא מבוטל של פרויקטים מתחום הספורט .שני
פרויקטים היו קשורים באופן ישיר לשיפור הביצועים של
ספורטאים מהסגלים הפראלימפיים :מתן פידבק בזמן
אמת על מהירות ודיוק הזריקה של שחקניות כדורשער
באמצעות השחקנית סיון לוי ומציאת פתרון לשינוע
אופני היד לחו"ל ושדרוג אבזור האופניים של הרוכב
עמית חסדאי.

הקורונה הביאה אלינו הרבה שינויים ,חלקם פחות
אהודים וחלקם מיטיבים .בהיבט של המייקרס ,הקורונה
סייעה מאוד .אם בשנים שעברו ,הוקדשו לתהליך מציאת

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט
הפראלימפי
הדרישות שהצבנו למייקרים:
▪ תהליך התקנת המערכת צריך להיות פשוט וזריז
ויתבצע בתחילת כל אימון
▪ המערכת תאים לכל מגרש
▪ מכיוון שהשימוש במערכת יצריך התקנת מכשירי
מדידה ,כיול ובדיקה ,המערכת תנחה את המאמן כיצד
לבצע תהליך נכון ובצורה פשוטה
▪ במהלך האימון המערכת תזהה טעויות ותתריע
למפעיל (המאמן/עוזר המאמן) במקרה של צורך לבצע
כיול חוזר בכדי לא לפגום בתוצאות
התכנון
בשלב הראשון נפגש צוות המייקרים עם סיון לוי וד"ר
אסנת פליס דואר במעבדת חברת רפאל  -מערכות
לחימה מתקדמות ,כדי להבין את הצורך ולקבל
אינפורמציה ראשונית.

הפתרונות כ  6חודשים ,השנה התארך התהליך ,מה

בהמשך ,צוות המייקרים נפגש עם המאמנים וצפה
באימון של נבחרת הכדורשער ולמד לעומק את הענף.
בעקבות איסוף הנתונים החל התכנון שהוליד שני
פתרונות:

מוצרים שונים ומשלימים.

הפתרון הראשון  -מערכת רדאר

צוות סיון

מכ"מ עוקב אחר תנועת אובייקט ונותן פידבק קולי לגבי
מהירות הכדור.

הצורך :קבלת משוב לגבי מהירות הכדור ומיקום

יתרונות:

הפגיעה בזמן אמת  -לטובת שיפור הביצועים באימון

▪ פשוט וקל למיקום ולהפעלה

שאפשר להבאת פתרון ומוצר סופי ומוגמר מעבר לאב-
טיפוס ראשוני ,ובמקרה של הכדורשער ,קיבלנו שני

וניתוח ביצועים במשחקים.

▪ נותן פידבק קולי רציף ומהיר מאוד לשימוש
▪ אוגר נתונים לצורך ניטור לאורך תקופה
▪ הופכת בקלות למערכת אלחוטית ,מבוססת בלוטות'
וסוללה פשוטה – ללא חיבור לחשמל
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 חסרונות:
▪ קולט כל דבר שזז במגרש ולא רק את הכדור
▪ משוב מבוסס על מיעוט נתונים (נותן מידע רק לגבי

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מהירות כדור)
▪ בעתיד ניתן יהיה לתת גם את נתוני נקודת הפגיעה

בתמונה :כיצד פועל הראדר
הפתרון השני  -מערכת עיבוד תמונה
מצלמה עוקבת אחר הכדור ומעבירה את המידע למחשב,
תוכנה ייעודית מעבדת את הנתונים ומעבירה את המידע
למאמן באופן קולי ובזמן אמת.

בתמונה :מערכת עיבוד התמונה
סיכום הפרויקט
פותחו שתי מערכות בלתי
באמצעים טכנולוגיים שונים:

תלויות,

המשתמשות

▪ מערכת רדאר  -מערכת Plug & Playשאינה דורשת
כל קונפיגורציה

יתרונות
▪ מערכת עיבוד תמונה ממוחשבת – מאפשרת התקנה
ומבדילה
הכדור
את
רק
לבודד
יודעת
הכדור
אחרי
עוקבת
▪
פשוטה בכל מגרש ,ומאפשרת להריץ תכניות אימון
)
אחרים
אובייקטים
לבין
בינו
שהוגדרו מראש
▪ נותנת נתונים לגבי מהירות הכדור ,מיקום יציאה ומיקום
המידע שניתן למאמן ולשחקנית לא היה זמין עד כה
פגיעה
במשחקי כדורשער .שני הפתרונות משדרגים מאוד את
▪ נותנת משוב קולי אונליין
יכולות האימון ,וצפויים לשפר את אימוני הנבחרת לקראת
▪ ניתן לקבוע מראש ,בתוכנה ,סוגי אימונים להפעלה
אולימפיאדת טוקיו .השימוש במערכות אודיו מפצות על
מהירה יותר
▪ אוגר נתונים לצורך ניטור לאורך תקופה ,מנפיק גרפים ,מגבלת העיוורון בצורה אופטימלית .בעתיד תהיה
אפשרות להתממשק עם תוכנה סטטיסטית (קיימת) כדי
▪ מאפשרת לנתח גם צילומי וידאו ממשחקים
להוסיף לניתוחי וידאו גם ניתוחי מהירויות .המערכת
תאפשר למאמן ולשחקנית לראות בצורה אובייקטיבית
חסרונות
את גרף ההתקדמות.
▪ מערכת מורכבת יותר ,דורשת קונפיגורציה בתחילת
האימון
▪ נדרש חיבור למצלמה והפעלת התוכנה

בתמונה:
סיוון והצוות
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צוות עמית
הצורך :שינוע של אופני הידיים של עמית לתחרויות

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בחו"ל .השינוע עד הפרויקט התבצע ע"י ארגז כבד
ומסורבל המצריך  3אנשים כדי להרימו.

בתמונה :סקיצה ראשונית
בהמשך נעשה מוקאפ – בניית מודל "גס" מחומרים
בתמונה :שינוע בארגז הקודם.

פשוטים כדי למקם את חלקי האופניים אחד ביחס לשני
ובחינת ייתכנות הקונספט.

הדרישות שהצבנו למייקרים:
▪ שינוע קל במתאר שדה תעופה :כניסה למעלית,
מעבר בין עמודים
▪ קטן ממדים ככל הניתן

בשלב הבא ,נעשה התכנון המכאני ,המודל הממוחשב
ובחירת החומרים .לאחר אישור המודל בוצעה בניית
השלדה.

▪ מספק הגנה לאופניים
▪ מתקפל
▪ מכיל מספר גלגלים
▪ הגבלת משקל (לא יעלה על משקל מזוודה כולל
האופניים) ומתקפלת
התכנון
סיעור מוחות הביא לבניית קונספט ראשוני המבוסס על
שלדה מכאנית שמגנה ומקבעת את האופניים ,ומעטפת
טקסטיל קלה ,נוחה

בתמונה :הדמיית השלדה
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 25חם מהמעבדה
פרויקט  | MAKERS FOR HEROESהמשך

 בשלב הבא נכנס צוות הטקסטיל לעבודה מאומצת
כדי לתפור ולמתג את התיק עצמו.
בשלב האחרון שנמשך מספר ימים ,נעשה החיבור בין
הטקסטיל לשלדה ,הוספת האיבזורים ,גלגלים וידיות
הנשיאה.

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
אירוע המייקרס הוא הזדמנות מצוינת  -מעבר למציאת

פיתרונות לפרויקטים הספציפיים  -לקשור קשרי
עבודה עם התעשיות וחברות ה  Law-techוההיי טק
הישראליות ,איתם אנו ממשיכים לעבוד גם על
פרויקטים נוספים.
אנו מבקשים להודות לסיון לוי ולמאמן רז שוהם על
ההירתמות לטובת פרויקט הפידבק בזמן אמת
לשחקניות הכדורשער .תודה לעמית חסדאי ,לאיציק
חסדאי (אבא של עמית) ולמאיר כרמון (המאמן של
עמית) ,על ההירתמות רבת השעות ולקיחת חלק

מרכזי להצלחת פרויקט שינוע אופני היד.
תודה מיוחדת למייקרים בצוותים של הפרוייקטים שלנו,
בתמונה :המוצר המוגמר.
סיכום הפרויקט
פותח תיק ייחודי ,קל משקל המגן על האופניים של
עמית ומאפשר שינוע פשוט וקל ,כולל כניסה למעליות
ומעברים בשדות התעופה ובתי מלון.
מלבד בנית תיק השינוע ,מעצבי המוצר עיצבו ותפרו
"כיסים" מיוחדים לשליפה מהירה של ג'לים ותוספי מזון
בשעת הרכיבה ,עיצבו מחדש את תיק המים של עמית
ועיצבו מושב חדש המאפשר איוורור ואידוי זיעה טובים
לצורך שיפור ביצועים.

אשר בנחישות ,ברגישות ובאהבה אין קץ ,הביאו
להגשמת החלום .תודה לצוות מרפאל  -מערכות
לחימה מתקדמות ,על ההשקעה העצומה והמתקדמת
בהיבט הטכנולוגי והכספי בפרויקט של סיון.
תודה לראש הצוות ליזה ,לאסף וישראל מיפת"ח
(היחידה לפיתוח אמצעי לחימה) ,ולמארחים בסטודיו
חלק ,מעצבי המוצר והטקסטיל לידור ומאיה ,שלא
חסכו זמן ,משאבים ,יצירתיות ואירוח כיד המלך
במסגרת הפרויקט של עמית.
והתודה האחרונה שמורה לאנשים המדהימים מעמותת
 Restartשהם כבר מזמן הפכו לידידי הוועד הפראלימפי
הישראלי .נתראה במייקרס בשנה הבאה.

לתגובות ,שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור ,נא לפנות ל:
osnat@isad.org.il
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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 :

' 27על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לא נגענו

המשפחה של עמית ויגודה (כולל הכלב ויסקי) צופה
מהבית במשחק הראשון שלו בליגת הכדורסל
בכסאות גלגלים של המכללות בארצות הברית.

רוני אוחיון ,שחקנית הכדורשער ,בתספורת אש.

אמיר צופה באמא אלהם ,משחקת כדורשער
במסגרת ליגת העל .צלמת :הדר אפשטיין

עשהאל שבו החל להגיש
פינה קבועה על ספורט
פראלימפי

בתוכנית

מגרש פתוח של ערוץ
הספורט.

תותחני צה"ל תל אביב (בית הלוחם תל אביב) – איל"ן ספיבק רמת גן
יום שני  14.12.2020אולם בית הלוחם תל אביב
שעה  – 18:00בשל הקורונה ,לא תותר כניסת קהל
שידור ישיר של המשחק באתר האינטרנט של ערוץ הספורט
www.sport5.co.il

