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22 פור הירומייקרספרויקט 

2020דצמבר 

מדורים קבועים

3| ר ההתאחדות"דבר יו

4| ר הוועד  "דבר יו

11| זרקור החודש

20| הי  –דיגיטל

21| השאלון

  22| חם מהמעבדה

  27| על רגל אחת

,יקריםוחבריםחברות

.לחיינווהניסיםהאמונהנושאיאתמעלה,החנוכהחג

עלכתבותדרךאלונושאיםבשניהתמקדנוהפעם

שקרהוהנסלאמונהספורטביןהמנטליהקשר

תלהלוחםמביתהאופנייםרוכב–חסדאילעמית

.אביב

בטניסישראלאליפויותעללקרואתוכלובנוסף

הפעילויותושארובטיפוסידבאופני,גלגליםבכסאות

וגםבארץגםלחיינוחוזרות,אטשאטהספורטיביות

.בעולם

הפראתוןצוות-חנוכהוחגמהנהקריאה
כתבות  

          6| אליפויות ישראל

  9| טניס בכסאות גלגלים

  10| כדורשער

15| מיוחד לחנוכה

19| ספרים

62

לאה שניידר ואסנת פליס דואר, איזיקסוןקרן : עורכות העיתון



הכישערכיוהחג,החנוכהחגיחול,הקרובבחודש

האמונה:הפראלימפיהספורטלעולם,לדעתי,מתחברים

כאשרגם,אתגריםולצלוחהקשייםכלעללהתגברשניתן

יוםכל–האורוהפצתעליךמקשהשלךהפתיחהנקודת

ההתאחדות',האורהפצת'בשביליהוא,בהתאחדותעבודה

הפוטנציאלאתלמצותמוגבלותעםאדםלכלמאפשרת

.לעולםשלוהאוראתלהפיץובכךשלוהספורטיבי

שמחחנוכהחגבברכת

בירנבאוםאלי

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

,בכדורשערהעלליגת,סוףכלסוף,נפתחההחודש

תקווהוכולנוהעונהשנפתחתהראשונההליגהזוהי

הרוגביוליגתגלגליםבכסאותהכדורסלליגותשגם

.בהקדםיצטרפוגלגליםבכסאות

עיווריםחינוךבביתהתקייםהראשוןהליגהמחזור

כולל,הסגולהתוכלליכלעלהקפדהתוךבירושלים

ביתלאנשיתודה.המשתתפיםלכלקורנהבדיקות

שיעמודכךהאולםוהעמדתהמסירותעלעיווריםחינוך

.המחמירותבדרישות

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותהנהלת

:ל"צהנכיארגוןשלחדשותנציגות2בהתברכה

מולכוומרבלויאביאתתחליףבילוארדבורה

ותודהומרבלדבורהבהצלחה.נאוראודיאתשתחליף

.ואודילאבי

משאיריםלא":בקמפייןל"צהנכיארגוןיצאהחודש

למודעותמעליםבהם,אלובימים."מאחורפצועים

והאתגריםהמאמצים,השיקוםחשיבותאתהציבור

בראשלעמודגאהאני,עוברל"צהנכהשכל

שעומדהגוף,נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

המענהאתלהםונותןבארץהנכיםארגוניכללצד

.והישגיתחרותי,עממילספורטביותרהמקצועי

,ערבמדינותעםהיחסיםמתחממיםבהם,אלובימים

ממועדוןזקרימעייןשהספורטאיתלשמועשמחתי

בטורנירממרוקושחקניתמולהתמודדה,גןרמתן"איל

שניםהיו.בטורקיהשנערךגלגליםבכסאותטניס

.מישראלשחקניםהחרימוממרוקוששחקנים

לנצחבמקום,טכניניצחוןלנצחרוצהלאספורטאיאף

.המגרשעלנצחהאגבמעיין.המגרשעל

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

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392

mailto:office@isad.org.il
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לטוקיוהפניםעם

,רבשלום

ממשיכיםשספורטאינולומרשמחאני?אצלנומה

.הבריאותמשרדמגבלותתחתכמובןומתאמנים

וזהגבוההעצמיתמשמעתכבעליידועיםספורטאינו

בינתייםהשתתפומהספורטאיםחלק.לכולנומאודחשוב

בגללבוטלומהתחרויותחלקלצערנו.ל"בחובתחרויות

לוחמתכנןהבינלאומיהפראלימפיהוועד.הקורונה

.חדשתחרויות

משדרתמטוקיוהמארגנתהוועדה|טוקיו-אולימפיאדת

:שלהםמשמעית-חדאמירהעם"כרגילעסקים"

תתקייםאמנם.תתקיים"2020טוקיואולימפיאדת"

מנהלישלזוםבישיבת.תתקייםאבל,2021בשנת

המשלחתמנהלהשתתף"מיסיון-דהשף",המשלחות

תהיהשזועולהמהדיווח.בולוטיןרוןר"דשלנו

.מכיריםשאנחנומהמתכונתשונהאולימפיאדה

טכס.הקורונהבסימןיערכווהטכסיםהמשחקים

,24.8.21-ביערךהפראלימפייםהמשחקיםשלהפתיחה

ובמלואספורטאינועםשםנהיהאנחנוהשםובעזרת

.כוחנו

התאחדותר"יובירנבאוםאליחברנואתמברךאני

הלאומיתלמועצהשמונהנכיםלספורטהישראלית

התאחדותכנציגאבו-בןדניאתהחליףאלי.לספורט

שניםארבעמזהופועליםממשיכיםאנחנו,הספורט

.במועצההישראליהפראלימפיהוועדשלנציגגםלמנות

דורשיםאנחנו,נציגים-3ישהישראליהאולימפילוועד

.הישראליהפראלימפילוועדאחדנציג

הפראלימפיהוועדהנהלת|הפראלימפיהוועדעיטור

2020טוקיוהאולימפיתבשנהלהעניקהחליטה,הישראלי

מיוחדתתרומהתרמואשרולמוסדותליחידיםכבודעיטור

.הפראלימפיוהספורטהספורטאיםלקידוםדופןויוצאת

מכובדתוועדהמינתה,קריטריוניםקבעהההנהלה

ד"עוהחבריםועםאחיטובנוריתהשופטתכבודבראשות

חבר)מטלוןמוץ-משהלשעברכ"ח,חודרלנדשרון

פרסוחתןמופתספורטאיברודיטלמר,(שלנוהנהלה

ל"מנכ,א"אסר"יוספורטאישרוזנצווייגאריהומרישראל

משחקיר"ויואביב-תלבאוניברסיטתהספורטמרכז

סיימההוועדהבינתיים.וראויהמכובדתוועדהאכן.המכביה

ויחידיםאישיםבקטגוריהלהנהלהוהמליצהתפקידהאת

והספורטהתרבות,החינוךשרתליבנתלימור'הגב:על

והספורטהתרבות,המדעשרוילנאימתןמרואת,לשעבר

רשתעלהוועדההמליצהמוסדותשלבקטגוריה.לשעבר

הדעותלכל."דןמלונותרשת"בישראלהמובילההמלונות

המלצותאתאישרהההנהלה.מאודראוייםהמומלצים

בגללנדחהזהבשלבהטכסמועד.אחדפההוועדה

לאחרונה.פעמיםמספרנדחהשקבענוהמועד,הקורונה

נסשיהיהבתקווה,החנוכהבחגהטכסאתלקייםחשבנו

אנחנואבל.מהעולםתעלםוהקורונהישתפרוהמצב

שלהמארגנתהוועדהכמו.לדחותשובנאלצים

,2020העיטורטכסאתנקייםאנחנוגם,טוקיואולימפיאדת

.2021בשנת

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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בתמונה  

הקמעות של 

המשחקים  

האולימפיים 

והפראלימפיים  

2022ין 'בייג

אנחנו|התהילהוהיכלהפראלימפיהספורטבית

לספורטביתלהקיםלעצמנושהצבנובמטרהממשיכים

שהביאולספורטאינוכיאההתהילהוהיכלהפראלימפי

.בכללולספורטישראללמדינתותהילההדרומביאים

נפגשנו.ראויושטחמקוםלאיתוראפשרויותבוחניםאנחנו

5-ווי'האדריכליםמשרד.ואישיםעריםראשימספרעם

היכל'שלוהדמיהראשוניתפרוגרמהלנוהכין'אדריכלים

למכוןפרוגרמההכיןשהאוצרבעתוןקראתי.'התהילה

המכוןל"למנכפניתימיד.וינגייטבמכוןלספורטהלאומי

ולאהספורטגופיהוזכרושבכתבההספורטמינהלולראש

הודעתי.הפראלימפיהספורטעלאחתמילהראיתי

שמביאהחשובוהחלקבישראלמהספורטחלקשאנחנו

לואנחנוהכיצד,ישראללמדינתוהתרגשותכבודהמון

תתקייםמחר"שלנוהודיעוימיםמספרכעבור?מוזכרים

,זמניםלוחלפישהוזמנוגופיםמספרעםבזוםישיבה

הצרכיםאתותציגו,וחציאחתלשעהמוזמניםאתם

לשעהדחיהעללנוהודיעווחציאחתובשעה."שלכם

שילובעלמיוחדתישיבהלקייםאיתםסיכמנו.16:30

דיוןנקייםאנחנוגם.וינגייטבמכוןהפראלימפיהספורט

המינהלראשסיכםוכך.תוכניתעםונבואשלנובהנהלות

אז.מצידנוגםמספיקבשללאהדיוןשאכןבוסתןעופר

פנימידיוןנקייםאנחנובינתיים.מיוחדדיוןונקייםבואו

שנהיהחשובאחדמצד.שלנוהצרכיםאתונקדםשלנו

משפחת"כלעםלספורטהלאומיבמכוןמשולבים

שהםשלנוודרישותתנאיםלנויששניומצד,"הספורט

אינוכלליבאופןשהמכוןאזכיר.למכוןלעבורכדיהכרחיים

.שלנולדרישותמותאםואינומונגש

גםשימשתיהספורטמינהלראשבהיותי:סיפורתשמעו

אתהזמנתי.וינגייטמכוןשלהמנהליםמועצתר"יובתפקיד

במכוןלביקורמטלוןמוץ-משהידידי,ל"צהנכיאירגוןר"יו

בנונזףומידשלוםאמרהמנהללמשרדשהגיעכמו.וינגייט

לבנייןהחניהממגרששבדרךכךעל,רבובצדקבכעס

עםאני.מדרגותשלושעםמרוצפתדרךהייתההמינהלה

הבטנוגזיתיצחקל"והסמנכשפראורי'דרהמכוןל"מנכ

אתהנחתיהיוםבאותועוד.ושתקנוהשניעלהאחד

.אדאגאנילתקציב.כראויההנגשהאתלבצעל"המנכ

,האוכלחדר,המנהלמשרדהונגשואכןשבועכעבור

למאמניםהספרבית,ספורטולרפואתלמחקרהמרכז

אינםהמכוןמתקניכלכי.בכךדילאכמובן.והקפטריה

הצמתיםבכללהיותשעלינויודעיםחברי.היוםעדמונגשים

פחותוהחשוביםיותרהחשובים-הספורטשלהמרכזיים

.לעשותונמשיךעושיםאנחנווכך...הראשיתובדלת

המקצועייםהצוותים|2022ין'בבייגהחורףאולימפיאדת

אתלקדםממשיכים"ארזעמותת"בשיתוףשלנו

הפראלימפייםהחורףבמשחקישלנוהנבחרתהשתתפות

יצאונובמברחודשבסוף.2022בשנתשבסיןין'בבייג

ב"בארהארוךאימוניםלמחנהושיינאציפיהספורטאיות

אנחנו.אולסוןסקוטהאמריקאיהמאמןשלבהדרכתו

לאתרממשיכיםאנחנובבדבד.הצלחההמוןלהןמאחלים

להיותיכוליםשלאבעולםמקהילותיהודיםספורטאים

בענףספורטאיםמכסת)הקווטותבגללבארצםבנבחרת

שלנובנבחרתלהיותאותםמזמיניםאנחנו,(למדינה

נותנילגייסממשיכיםוכמובן.ין'בבייגהחורףלמשחקי

.החורףולספורטאילספורטאיותחסויות

הפראלימפיהוועדר"יו-דקלשוקי-יהושער"דשלכם

הישראלי

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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אליפויות ישראל06

ד  י י  נ פ ו א ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל -א

ש י ב כ

ונגדכביש)אליפויותשתימתקיימותהידאופניבענף

באזורהכבישאליפותהתקיימהנובמברבחודש.(השעון

הספורטומשרדהבריאותמשרדכלליתחת,וברין'גבית

.לקורונהבנוגע

הלוחםמביתרוכביםהתייצבו.ק״מ24.5באורךלמסלול

:המנצחהוכרזוגשםקורבתנאירכיבהולאחראביבתל

19ודקות50שלמשוקללבזמןשסייםחסדאיעמית

שלמשוקללבזמןגרשוניקוביהגיעהשנילמקום.שניות

מיכאלקטףהשלישיהמקוםואתשניות43ודקות61

ודקות70שלמשוקללבזמןהמסלולאתשסייםהואש

.כרמוןמאיר:כולםשלהמאמן.שניות40

.הרפזונירעדיהשתתפוהטנדםאופניבקטגוריית

במסגרתמתקיימותהטנדםואופניהידאופניתחרויות

תחרויותמתקיימותוכךהאופנייםאיגודשלהתחרויות

אלהמוגבלויותוללאעםספורטאיםביחדרוכביםבהם

.אלהלצד

צלם מאיר כרמון. קו הזינוק

צלם מאיר כרמון. פודיום המנצחים

–הפראלימפייםבמשחקיםהידאופניענף

.2021טוקיו

להשיגינסהאביבתלהלוחםמביתחסדאיעמית

מחולקיםאשרהכרטיסים12מאחדאת

.שלוהנכותבקטגורייתלספורטאים

בהעולמיהדירוגפיעליחולקושנותרוהכרטיסים

תחרויותמספרלעמיתמצפותכךולשם6.6.2021

.במיטבולהיותיצטרךבהן,בינלאומיות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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ס   ו פ י ט ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל א

י פ מ י ל א ר פ

,הישראליהטיפוסאיגודשארגןישראלאליפותבמסגרת

בה,פראלימפילטיפוסישראלאליפותגםהתקיימה

מביתכולם,שונותנכותמקטגוריותמטפסים6השתתפו

יניב,חרלפישראל,רונןעוז,סופראלי:אביבתלהלוחם

:המטפסיםשלהמאמנות.דדוןונועםספירמור,אגא

.גרשוביץ–אורבךוניצןיעקובסרותם

בערוץישירבשידורשודרוהאליפותשלהגמרים

לאהפראלימפיתהקטגוריההמקוריבתכנון.הספורט

ולחץפניותלאחראך,מהשידורחלקלהיותאמורההיתה

.לבסוףשודרהואגם,נוספיםוגורמיםהמטפסיםשל

:הזוכיםהוכרזוגמרומקצהמוקדמותמקצישנילאחר

שנפצעל"צהנכה–סופראלי2020לשנתישראלאלוף

פעילותבמהלךבברכושנורהלאחר,איתןצוקבמבצע

.יונסבחאןמבצעית

.חרלפישראלזכההשלישיובמקוםרונןעוזזכהבסגנות

ספורטהתווסףאליהם,האולימפייםלמשחקיםבניגוד

למשחקיםהוכנסטרםהענף,בטוקיוהטיפוס

גםלהיכנסצפויואינו2021בטוקיוהפראלימפיים

להשתלבלנסותיצטרךהענף.2024בפאריזלמשחקים

.2028לס'אנגבלוסהפראלימפייםבמשחקים

ששת המטפסים: בתמונה

השופטת עוקבת אחר ההתקדמות: בתמונה

גם ללא אצבעות כף היד, אוחז בקיר, מור ספיר: בתמונה

המאמנת נותנת  : בתמונה

הוראות

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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אליפויות ישראל08
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שובהתקיימה,גלגליםבכסאותבטניסישראלאליפות

בשניםישראלאליפותאתשמארחבעכוהטניסבמרכז

.האחרונות

בשל,בלבדישראליםספורטאיםהשתתפובאליפות

.צופיםוללאל"מחוטניסאיםהפעםנעדרו,הקורונה

במעורערהבלתיישראלאלוףניצח,הקוואדבקטגוריית

איתיזכהבהאחתשנהלמעט)האחרונותשנה20

אתשניצחגןרמתן"אילממועדוןוינברגשרגא(ארנליב

.בגמראביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי

ששוןוגיאברדיצבסקיאדםנפגשוהאופןבקטגוריית

.האחרונותבשניםהגמרלשחזורגןרמתן"אילממועדון

אתגיאניצחשנהלפני,גיאאתאדםניצחשנתייםלפני

החזירוהואהעליונהעלאדםשלידוהיתההשנה,אדם

מחזיקהואאותותואר,ישראלאלוףתואראתלעצמו

אלוףהיהגיא,2019בשנתכאמור)2018עד2014משנת

(ישראל

אתונצחופעולהוגיאאדםשיתפוהזוגותבקטגוריית

.טרנץואנדריקורדונידניאל

עפרישלאביה.לנקריעפרימאמנתושרגאגיא,אדםאת

אותנווכיבדלבקרהגיעעכוהעירראש,לנקרישמעון-

.בנוכחותו

סרצקילריסה : צלמת,אדם משחק: בתמונה

מרקוביץצלמת אורית . יוסי ושרגא בגמר: בתמונה

מרקוביץצלמת אורית . אדם וגיא עם הגביעים: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיעל -אל
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ממועדוןגלגליםבכסאותהטניסשחקניתזקרימעיין

שלחייםנראיםאיך,החודשטעמה,גןרמתן"איל

.מקצועיתטניסשחקנית

ITFהשלהעולמילסבבהצטרפה17הבתמעיין

,ל"בחוטורנירים5בהשתתפהומאז2019באפריל

.אחתבתחרותהשתתפההטורניריםבמרביתכאשר

ר'פיוצבדרגתתחרויות2במעייןהשתתפההחודש

הנשיםבתחרותגםהשתתפהבהן,בטורקיהשנערכו

.רבבינלאומיניסיוןצברהוכךהנוערבתחרותוגם

Alanyaהראשוןבטורנירמעייןשלהתוצאות Open:

אתעברה)השניבסיבובהפסד:הנשיםטורניר•

הניחומיםביתגמרבחציוהפסד(בהגרלההראשון

בביתוזכייההראשוןבסיבובהפסד:הנוערטורניר•

התנחומים

Haydarpashaהשניבטורנירמעייןשלהתוצאות

Palace Open:

אתעברה)השניבסיבובהפסד:הנשיםטורניר•

הניחומיםבגמרוניצחון(בהגרלההראשון

בביתוזכייההגמרבחציהפסד:הנוערטורניר•

הניחומים

בנשים102הבמקוםמעייןמדורגתנובמברלסוףנכון

.בנערות11הובמקום

.לנקריעפרי:מעייןשלהאישיתהמאמנת

לוטבקיובל:הכושרמאמןמעייןאתליווהבטורקיה

השתתפוגןרמתן"מאילששוןוגיאברדיצבסקיאדם

Alanyaבטורנירהםגם Openהתוצאותאתוהשיגו

:הבאות

גמרבחצינוצחוגיאהגבריםגמרברבענוצחאדם

.הגברים

.הגמרבחצינוצחואך,פעולהוגיאאדםשיתפובזוגות

התחרותרולאפמעיין על רקע : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

אדם וגיא בטורניר הזוגות: בתמונה



ר ע ש ר ו ד כ ב ל  ע ה ת  ג י ל ה  ל ח ה

כדורשער  10

62גיליון 2020דצמבר 

ליגתסוףסוףהחלה,הקורונהבשלדחיותמספרלאחר

.בכדורשערהעל

ביןהניתןככלספורטיביאיזוןעללשמורמנתעל

:קבוצות5להספורטאיםחולקו,הקבוצות

,רוזיןמיכאלמשחקבה,אביבתלהלוחםביתקבוצת

.האחרונותבשניםהשעריםמלך

ריקרדו,דוידבןאורמשחקיםבה,צפוןחינוךביתקבוצת

.2019שנתאלופי,אקוקהואהרוןפרז

אלופת,מזרחיאורימשחקתבה,דרוםחינוךביתקבוצת

.2019שנת

,דוידבןהיא-לימשחקותבה,העמקנירויצוקבוצת

בשניםהשעריםומלכתישראלנבחרתשחקנית

,ישראלנבחרתשחקניתחמרניוגל,האחרונות

נבחרתשחקניותמשחקותבה,מרכזחינוךביתוקבוצת

.אוחיוןורונימחמידאלהם:ישראל

תוךעיווריםחינוךבביתשוחקהראשוןהליגהסבב

.הסגולהתותקניעלהקפדה

תמר,מחגאנהניזאר,אבנעיםורד:שפטוהסבבאת

.פוארטהואריאלשוהםרז,שופנייהוויסאל,אליס

משחקים3נצחה,בסבבבלטהצפוןחינוךביתקבוצת

המבקיעהיהפרזריקרדו.הלוחםביתלקבוצתוהפסידה

מלךטבלתאת.שערים16עםבשורותיההבולט

טבלתואתשערים18עםרוזיןמיכאלמובילהשערים

.שערים24עםדוידבןהיא-לימובילההשעריםמלכת

,נקודות9עםצפוןחינוךביתהראשוןבמקוםכאמור

במקום,נקודות7עםהעמקנירויצוהשניבמקום

שעריםיחסלויצו)נקודות7עםדרוםחינוךביתהשלישי

נקודות6עםמרכזחינוךביתהרביעיבמקום(עדיף

.נקודות3עםהלוחםביתהחמישיובמקום

צלמת הדר אפשטיין, זינוק בהגנה:בתמונה

צלמת הדר אפשטיין, אנשי המזכירות עם מסיכות:בתמונה

צלם אמיר בילו. שמחים לחזור לפעילות:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 
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הואהישגיספורטאישלבהצלחתוהחשוביםהמרכיביםאחד

,שדהשרגאר"דהפסיכולוגעםנפגשנו.האמונהמרכיב

ובהתאחדותהפראלימפיבוועדהמנטליהמערךראש

המנטליהמערךתפקידעללשמועמנתעל,נכיםלספורט

.בפרטהאמונהותפקידככללהספורטאיבאימון

?גדלתהיכן

במחנהשםוהיושואהניצוליהיוההורים,במילאנונולדתיאני

ביפוגדלתי.חודשים8בןכשהייתילארץהגעתיאני.מעבר

בגבעתמתגורראניהיום,יםלבתעברנו17בגיל,17גילעד

.שמואל

?בספורטהתעניינתילדבתור

לצדהזמןכלהייתיאבל,בספורטהתעניינתימאודילדבתור

כלעודדהתמידלאשהמשפחהמכיוון.היוםכמוהספורטאים

-טובלאכולכלקודםחשובמאודהיהשלילאמא,ספורטכך

מצד.'וכדולהצטנןלהזיעאפשר,להיפצעאפשרמספורט

התענייןל"זאבאכיפסיביתמאודהתעניינותהיתהשני

רחוקלאגרנו.א"תהפועלאוהדאניובגללו,בספורט

סדרןשהיהדודליהיה.בלומפילדהואשהיוםבסהמאיצטדיון

מאודלמעשה.למשחקיםהילדיםכלאתמכניסשהיה

עםלהיותחשובמאודליהיהגםובתיכוןספורטאהבתי

בשםגופנילחינוךמורהליהיה.הספורטאיםה'החבר

אותיצירףואפילולספורטשליהרצוןאתשזיהה,ברקני

אתלוזוכראני',זעירונישלהכדורגללנבחרתמשנהכשוער

ברורמאודליהיהללמודכשהלכתימשם.לטובההיוםעדזה

ולשמחתי,הספורטבעולםהפסיכולוגיהאתלשלבשארצה

.הזמןעםוהתממשעלהזה

כדי,עצמיאתלהכיר,לעצמילעזורבכדיבפסיכולוגיהבחרתי

אניכיצדלהביןזהומתוך,עברתישאניהדבריםמהלהבין

.לאחריםלעזוריכול

הילדשלקליניתבפסיכולוגיהשניתוארסיימתימשם

לתחוםיותרהלכתימכןולאחר,אביבתלבאוניברסיטת

,ילדיםוגניספרבבתיכפסיכולוגשניםהרבהעבדתי-החינוכי

ולבתילגניםייעוץשנותניםפסיכולוגייםשירותיםניהלתי

ההתמחותאתעשיתיעודכאשרמוקדםבשלב.יסודייםספר

ויצרתיספורטאיםעםלעבודארצהשאניידעתי,החינוכית

קורסיםבלימודהתחלתישם,וינגייטמכללתעםקשר

במחלקהעבדתי',וכדחינוכיתלפסיכולוגיהשקשורים

מהבכלכיוםגםבהעובדשאניספורטורפואתלמחקר

.ספורטאיםעםועבודהלייעוץשקשור

אימוןשללרעיוןמגיביםוהמאמניםהספורטאיםאיך

?מנטלי

חזקמאודשמישהואומריםשכאשרחשיבהשהיאאיזויש

שהואמישהועלאומרוכשאתה,הפיזיבפןמתכווןאתה

כשאתהזאתלעומת.חזקמאדשהואהכוונה,פיזימאד

לנוברורלמעשה.דפוקהוא,פסיכיכמאדמישהומאפיין

הגופני-הפיזיבמרכיבחזקיםלהיותשואפיםאנואדםשכבני

שלהפסיכולוגיהשלבעולם.הנפשי-הפסיכיבמרכיבוגם

וגםבעולם,שינוימגמתלראותניתן,והביצועהספורט

לווילהםמוצעשכאשרמאמניםבינתייםשישיודעאני.בארץ

משוםבאהמההתנגדותחלק.נרתעיםמנטלי-פסיכולוגי

,במשברהקבוצהאוהשחקןכאשרנעשיתשההצעה

היוםשישיודעאני.הבעייתילחלקמחוברשובוהפסיכולוג

המלוותוהמערכותהמאמניםבגישתגדולמאודשינוי

שבתהליך,ולמודעותלהבנההקשורבכלספורטאים

-הפיזיהמרכיבביןתמידישילובקייםוהתחרויותהאימונים

הבנהיותרמשמעותיתישנה.נפשי-בפסיכילמרכיבגופני

,בקשייםלטפלרקאינוהפסיכולוגישהלווי

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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אבחון,מנטלי-אישיאבחוןהכולליםלתהליכיםקשוראלא

טכניקותתרגולכדיתוך,לספורטאיםולהקנות,קבוצתי

עלביולוגיוויסותריכוז,הדמיה,מודרךדמיון:כדוגמתמטליות

רמתעללשמירההקשורבכליכולתםאתלשכללמנת

העצמיתהמסוגלותתחושתוחיזוקחיוביתחשיבה,ריכוז

מחויבותהספורטלפסיכולוגישבנוסף.והקבוצתיתהאישית

המשמעותיתהדמותלמעשהשהוא,המאמןעםביחדלתכנן

אתיותרעודלייעללמאמןשיעזרודרכים,הספורטאיעבור

המרכיביםהספורטאיאתלחזקיכולהואבהןהדרכים

ניתן.להשתפרלספורטאישיתרמו,מנטליים-הפסיכולוגיים

תרומתאתמצייניםומאמניםשספורטאיםלראותהיום

השיתוף.להישגיהםהקשורבכלמנטלי-הפסיכולוגיהליווי

ומאפשרתלפסיכולוגיםשוייכהשכאמורמהסטיגמהמפחית

,לספורטאים,הישגי-התחרותיבספורטהעוסקותלמערכות

כמהעדלהביןלהוריםגםכמו,האיגודיםולראשילמאמנים

ליכולותבנוסף,משמעותימרכיבמהווההפסיכולוגיהליווי

לאימונים,בהםגדלשאתההסביבתייםלתנאים,המולדות

.הנכונהולתזונההכושרלאימוני,והטקטייםהטכניים

-הפסיכולוגיהמערךהקמתאתאפשרושהוזכרוהדברים

הישראליתוההתאחדותהפראלימפיהוועדבמסגרתמנטלי

שלבקבוצהמדובר.ומדריךמרכזאנישאותוהנכיםלספורט

אשרסוציאליםועובדיםמנטאלייםמאמנים,פסיכולוגים9

.להישגפוטנציאלכבעלישהוגדרוהספורטאיםאתמלווים

משםנלקחולמעשההאולימפיבוועדקייםדומהמערך

.כדוגמה

עםאנשיםהכרתהאם,הפראלימפילוועדהגעתאיך

?לפנימוגבלות

יעלי"עליהוצעבווינגייט,עבודהכדיתוךקרהשזהחושבאני

,הישגילספורטביחידההתחוםשלהמתאמתשהיאלנדר

האישיבהיבט.פראלימפיםספורטאיםללוותהתפקידאת

היתה(ממניטובה)פסיכולוגיתגםשהיאלאשתי,המשפחתי

,בילדותהבפוליושלקתהבגילהפסיכולוגיתל"זדודהבת

עםאנשיםעםהמשמעותיהראשוןהמפגשולמעשה

מאודקשריםמערכתביננונוצרה.איתההיהמוגבלויות

הדרךאתראיתי.שהתחתנהלאחרבעלהעםגם,חברתית

וגםקצריםבמפגשיםגם,המחלהעםהתמודדהשהיא

אתהאז,ל"לחוביחדנסעושלנוהמשפחותכאשרזמןלאורך

מה":אמרהתמידהיא.פילטריםבליההתמודדותאתרואה

."עושהאני,לעשותיכולהשאנימהמבחינתבישתלוי

וספורטאיפראלימפיספורטאיביןהבדליםרואהאתה

?דבראותושזהאו,אולימפי

כללבדרך,איתםעובדשאניהפראלימפייםהספורטאים

יותרלהםוישאולימפייםמספורטאיםמבוגריםיותר

לשיםאפשרשאימשהוזה.ולעבודהלמשפחהמחויבויות

במסגרתהאולימפיםשהספורטאיםליברורזה.בצדאותו

לחלק.לאימוניםזמןיותרלהקדישיכוליםהקיים

זה,השונותהמחויבויותבגללהפראלימפייםמהספורטאים

תחומייתראתולשיםבספורטרקלהתמקדיחסיתקשה

שהםרואהאנישלהםהמחויבותבעניין.בצדההתמודדות

לאאחריםבדבריםגםמושקעמזמנםחלקאך,מחוייבים

שלעיתיםחושבאני-ההתמודדותמבחינת.חשוביםפחות

להביאבניסיון,הפראלימפייםהספורטאיםשלההתמודדות

מהםשדורשמשהוישהספורטדרךביטוילידיעצמםאת

המגבלהעםלהתמודדמנטאליתהשקעהמאודהרבה

להיותיכולהפיצוילעיתים.המגבלהשלהדימויועםהפיזית

לעבוראמוריםהם,ההיכרותכדיתוךגםאבל.הספורט

,חיוביעצמידימויעללשמורלהםשיעזורתהליךאיזשהוא

.עליהםחושבתהסביבהמהכלפייהפרדהולעשות

י   ל ט נ מ ה ן  ו מ י א ה ך  ר ע מ ל  ע

ה  נ ו מ א ה ל  ש ה  ד י ק פ ת ך| ו ש מ ה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 
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מצליחכספורטאירקלאהיאדברשלבסופוההתמודדות,

עושיםמאודהרבהרואהואני.החייםבמגרשגםמשםאלא

להאמיןרוצהואני-גאווה,המשפחהעםהזההחיבוראת

קבלת.מבחינתוהגאווהאת,זאתמרגישעצמוהאדםשגם

.הספורטיבילדמוילדעתיתורמתהעצמי

ההתמודדותיכולתשלהזהשבהיבטליברורמאודהיום

היאמביאיםההישגייםהפראלימפייםשהספורטאים

אנשיםגםשהיוכנראה,כוחותעלמראהזה.מדהימה

כמעטאני.לחוסןלהתחברלהםשאפשרו,שעודדובסביבתם

חוסןשלסוגעםנולדיםשאנשיםאחדיוםשיגלומשוכנע

נכון-למנהיגותפוטנציאלכמו.מולדתתכונהשזוהי,מסוים

קלותשביתרכאלהישאך,משפיעהמאודהסביבה

אתשמזרזבסביבהמישהואומשהוויש,לזהמתחברים

מהספורטאיםשלהרבהגםיגלו,זהאתכשיגלו.הפוטנציאל

.חוסן–הזאתהתכונהאתישהפראלימפיים

עםיותרעבדתישבהבברצלונהאחתבאולימפיאדההייתי

מחלקעצמךאתמוצאאתהלפעמים,האולימפיתהקליעה

ספורטאיוכלשוניםומענפיםשוניםספורטאיםעםהזמןאת

.עבורךחשובהכישהואלהרגישרוצה

עםעבדתישניםמאודהרבהלפני-שהיתהואנקטודה

ואני.ארדיעלעםקשרהתחילזמןבאותו,הטניסנבחרת

התחלתי,איפשהואכתוביםדברים-במקריותמאמיןפחות

תחרותבארץהתקיימהמסויםשבועובהלך,יעלעםלעבוד

למזלה.יעלעםפגישהפספסתילזכרוני,בטניסדיוויסגביע

גםהובילהיתרשביןמה-מעוזאוהדעםהחיבוראזנעשה

יעלי"עשהושגהישראלשלהראשונהלמדליה

.ברצלונהבאולימפיאדת

י   ל ט נ מ ה ן  ו מ י א ה ך  ר ע מ ל  ע

ה  נ ו מ א ה ל  ש ה  ד י ק פ ת ך| ו ש מ ה

?2021טוקיולקראתשלךהתוכניותמה

מספרעםעובדאני,המנטאליהמערךשללריכוזבנוסף,כרגע

כיחידיםאיתםעבודהיש,כקבוצהחתירה:ספורטאים

בשבועאחתפעםמפגשים:המאמנתעםקשריש,וכקבוצה

עבודהיש.הספורטאיםעםבשבועפעםומפגש,איתהבזום

הלויאראלעםעבודהיש,מהאופנייםחסדאיעמיתעם

,ושרגאגיא,אדםאתישבטניס,שניםמספרכברבשחיה

הןהתוכניותכרגע.שולחןמטניסקרוליןעםקשרוהתחיל

להתמודדלספורטאיםשיאפשרוהמנטלייםהכליםאתלספק

כךכלבתקופהבמיוחד,מהםת-אחדלכלשישהמטרותעם

.ומגבלותיההקורונהבגללומורכבתמאתגרת

לתרוםכדילטוקיושתצאהמשלחתאתללוותכמובןאשמח

פחותולאולמאמניםלספורטאיםבנוגעהאישיבהיבטגם

.מערכתי-הארגוניבהיבטחשוב

העיקרייםהדבריםאחדשזהלהגידאפשר,אמונהמבחינת

?המנטאליהאימוןמבחינת

יותרמדויקשלדעתיהמושג.כלליתמאדמילההיאאמונה

:הואהמטרותבהשגתיותרגבוהלסיכוילתרוםועשוי

שישבהרגשהלמעשהמדובר-"עצמיתמסוגלותתחושת"

להתמודדונפשייםהגופנייםהמשאביםאתלושישלספורטאי

עוסקבובתחוםגבוההלהיותכולהיזותחושה."הנדרשעם

למצביעצמולחשוףמוכןיהיהשהואאומרזה,הספורטאי

עצמואתיותרטובולהכירללמודכדיותךוהערכההתמודדות

מסוגלותתחושתבעלהואהספורטאיכאשר.להשתפרכדי

בעצמוהאמונהאתלושישלומרגםנוכל,חיוביתעצמית

.להגיעשואףהואאליהןהמטרותאתלהשיג

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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י   ל ט נ מ ה ן  ו מ י א ה ך  ר ע מ ל  ע

ה  נ ו מ א ה ל  ש ה  ד י ק פ ת ך| ו ש מ ה

איכפתי.בוגרמנערהתרשמתיואכן,הנערעםנפגשתי

עםגםנפגשתי.להצליחחזקמאודרצוןלוהיה.ומתוסכל

שעשוייםהסביבתייםהגורמיםאתיותרלהביןכדיההורים

.הגופניתהתגובהאתאצלויצרושאוליהסיבותלהבנתלתרום

מצליחאדם,פיזיתגדולאבאמוליויושב,ההוריםשניהגיעו

גםהאםדמותעלמאפילהשלווהנוכחות,בעבודתומאוד

הוא":אומרהאבא,הבןלגבילשאלותיי,ואני.רגשיתוגםפיזית

יותרברורנעשהמתקדמתשהשיחהוככל."יצליחלאבחיים

עליולאייםשעלולאחדאףלידורוצהלאשהאבא,יותרומפתיע

תהפוךלאאתה,קשהמאודמסרלילדהעבירהוא!!!!!כמצליחן

להשתחררהצליחלא,שניםכמהנאבקהילד.המשפחהלמרכז

להצליחויתחילבמקרהאביועללאייםעלולשהואמהמצב

לכן.לנפשגוףביןהקייםלקשראחתדוגמארקזו.פרשוהוא

ספורטאישמחייבבמקרהלדוגמאלעזורעשויהמנטאליהליווי

כיצדמראיםרביםמחקרים.פציעהרקעעלזמןפסקלקחת

לעזורעשוייםחיוביתוחשיבהמודרךבדמיוןלדוגמאהשימוש

.יותרמהרלהחליםלגוף

שהרגישספורטאי:שניםהרבהלפנישקרהמקרהעוד

לתחרותומתקרבהולךשהואככלאמוןבומאבדשהמאמן

אתלמקדלספורטאילעזורהיתההמטרה.שלוהמטרה

ולמעשהכהעדלהצליחלושעזרושלוביכולותיותרהמחשבות

.שלוהעצמיתהמסוגלותתחושתעללשמורלולעזור

ולהפחיתבנדרשממוקדלהיותלואפשרהאכןההתמקדות

.והתסכולהאכזבהברגשותההתמקדותאתמשמעותית

ומה,יקרהמהמשנהלא":לעצמואמרשהואצייןהספורטאי

נכוןמתאמןשאנייודעאני.יאמרפורוםובאיזהיאמרואיךיאמר

."מוכןלתחרותומגיע

גוף":הקורונהבתקופתבמיוחד,לנולהזכירחשובתמידלכן

"בריאבגוףחסונהונפשחיוביתבנפשבריא

?עושיםמה,בעצמומאמיןשלאספורטאיבא-מנסיםאיך

.כאדםהספורטאיאתלהכירזמןלהקדישחשובראשית

שציינתיוכפיבךלבטוחלספורטאישיאפשרקשרליצור

תחושתאתאצלולשפרהמטרהשבצדלהבין,קודם

מכןלאחר.שלוהחוסןנקודותאתלהכירהעצמיתממסוגלות

שלובמיליםלהגדירהספורטאיעםבמשותףניסיוןנעשה

הלווישלבתהליךלהשיגרוצההואאותןהמטרותאת

שמנעוהגורמיםאתלהביןכדיהנדרשאתנעשה.המנטלי

מנטליותמיומנויותאתוולהתרגלבטחוןלהרגישממנו

דברהעצמיתהמסוגלותתחושתלשיפורשתתרומנה

לעזורמנסהאניבתהליךבזמן.להצלחותהסיכוישמגביר

לחושלושגרמוהאפשריותהסיבותאתלהביןלספורטאי

שנוצרתהתובנהעצם,ביכולותיואמונהחוסרשלתחושה

.שינוישתאפשרנהמיומנויותבמשותףלתכנןמאפשרת

שאנילילהגידליאסור":אמרספורטאי:לישהיהמקרה

חוששואניעושהשאנימהאתלאהובליאסור,טוב

מנעשהספורטאינמצאיותרמעמיקבבירור."להצליח

,פרדוקסליבאופן,הצלחהמעצמו

.במשפחההבולטתהדמותשהיהבאחיולפגועחששהואכי

ההצלחהבסיכויילפגועשעלולמכישלוןפחדרקלאלכןזה

יכול,לדוגמאקבוצתיבספורט.מהצלחהחששגםאלא

חבריואתלרצותרצוןמתוךשספורטאימצבלהיווצר

אתלביטוייביאלא,מצידםלביקורתחששומתוךלקבוצה

.שלוהמסוגלותבתחושתויפגעויאבדיכולותיו

י"עהופנה,16בגילשחייןשניםהרבהלפני:נוסףמקרה

מאודשחייןלייש":המאמןלדבריהיתההסיבה.המאמן

הואחשובותתחרויותלפניאבל.ואחראימשקיען,כישרוני

בהתחלהזהאתשייכתי.תרופתילטיפולוזקוקחולהנעשה

קרהשזהלאחר.מאוכזבהואכמהראיתיכי,מזללחוסר

הופיעאומרהיהבוודאיהיום)האסימוןלינפל,פעמיםמספר

."הגופניותלתופעותשגורםרגשימשהוישאולי(המסרוןלי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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חסדאימשפחתשלהנס

עלאלובימיםשמתמודדהידאופנירוכב,חסדאיעמית

לעשותאמורהיהלא,הפראלימפייםלמשחקיםכרטיס

בעוד.שנפצעלאחרמידבושטיפלהרופאפיעל,זאת

שלאבמחדליםרצוףהחוליםלביתופינויופציעתוסיפור

,רפואינסהינו,ושיקומוהתאוששותושסיפורהרי,יאומנו

ובעיקריוקדתאמונה,מתפשרתבלתיבהתמודדותרצוף

.ידייםלהריםשלאאחתמשפחהשלהחלטה

אתששינההרגעעל,עמיתשלאביו,איציקעםשוחחנו

האמונהתפקידועלהשיקוםלאורךההתמודדות,חייהם

.זובהתמודדות

תספראםנשמח,הפציעהלמקרהשנצלוללפניאז

?היההואילדאיזה,הילדעמיתעלקצתלנו

ילדהיההוא.בנתניהוגדלנולד,האמצעיהילדהואעמית

–קיץחורף-הזדמנותבכל,היםאתאהב.מאודשובב

מגילגליםגולשהיה,ספורטאיהיההוא.ביםהיהעמית

קצת,נופלהיה.רולרבליידעלאלוףהיהגםהוא,3

נפצעלאפעםאףהואאבל.וקםמתרגשלא,חבלות

עד–החייםכללנועשההואלבדפיקות,שכןמה.רציני

.היום

היה,צעירמגילכבר,עגנוןי"בשאדריכלותלמדבתיכון

שלהטכנאילוקראההגננת.אותםומרכיבדבריםמפרק

חברותמלאלוהיו.הענייניםמרכזתמידהיהעמית.הגן

היההוא.איתולהיותרצוכולם.חברתואתחיפשווכולם

יושבהיהצרפתיתרקשדיברהשכן.כולםעםמדבר

היתהתמידשלוהבולטתהתכונה.שעהאיתוומדבר

.חברותימאודמאודשהוא

?להתגייסלאן?הצבאלפניהתלבטויותהיוהאם

נקעבמיוניםאבלשלואבאכמולצנחניםללכתרצההוא

את.לתותחניםאותושלחו.התקבלולאהרגלאת

אליפותמסורתהיתהושםבשבטהעשההטירונות

תחרותעשו,חזקהכיהיההבסיסשלהרב.ידייםהורדת

.תחרותינשארהואבצבאגם.וניצחאותוהורידועמית

?הצבאימהשירותדאגתם

בגלל,לצנחניםהולךהיהאם.מצנחןרגועיותרנשמעזה

ילד,מקרהבכלאבל.מודאגיותרהייתי,זהמהיודעשאני

קולתפוסהתחילוהםמהטירונות.דואגיםההורים–בצבא

נפצעהואשם.בקלקיליה

?הפציעהעלשמעתםאיך

חזרנו.ליםבבוקרהלכנוואשתיאני,שישייוםהיהזה

מקבלאניפתאום.בסופרמרקטהשלמותלעשותוהלכתי

ותבואהכלתעזובליאומרתואשתיהסופרבאמצעטלפון

מקציןהגיעו.הביתהוהגעתיהעגלהאתהשארתי.הביתה

באמבולנסאותנוולקחוקשהנפצעשהואאמרו,העיר

רקבאמבולנס.סבאבכפרמאירחוליםלביתסידרשהצבא

האחיםאתתביאו"לנואמרו,חייםבסכנתשהואאמרו

לועשו.נשימהובלידופקבלידקות40היההוא."ובואו

.דםמנות6קיבל.בפרוזדורצוואריעורקקשירתשלניתוח

מצבשאיןאמרהרופא.לרופאאותנווהכניסולמאירהגענו

לא,ללכתיוכללאהואמזהיצאהואואםמזהיצאשהוא

לתלאותושלחומשם.כלום.הצרכיםעללשלוטלא,לדבר

נמרץלטיפולהוכנסוהואגולגולותלפתיחתהשומר

השומרלתלכשהגענו.ימיםשבועהיההואשםנשימתי

,מזרניםעם.נמרץלטיפולמחוץשלמותמשפחותראינו

אבלמלוניתנתנולנו.הלםקיבלתי.נבהלנוממש,אוכלעם

הפכנו.כזהבמצבשלךהבן.שםלהיותיכוללאאתה

אתעזבוולאשישבובכניסהשמההאנשיםכמולהיות

.המקום

עמית 

והגלשן

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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?שיקרהחשבתםמה

שאיןאמרהרופא.טובשיהיהחשבנולאהזהבמצב

הוא.האחרוןהיוםזה,שזהוחשבנואנחנויוםכל.סיכוי

.ומורדםמונשם

עמיתשלהפציעהעלקצתלנוספר

.הלילהכלמבצעיתמפעילותחזרושלוה'החבר

.המוצבלתוךשים"הנגמאתמכניסיםלאשםבבסיס

הנשקאתשכחהחייליםאחד.בחוץנשארש"הנגמ

עלאותוושםשלוהנשקאתלקחוהקציןש"בנגמשלו

בתוךלמעלהשמירהבעמדתהיהעמית.הבטונדה

הנשקאתששכחלחיילהוראהנתןהקצין."קופסא"ה

אתכיווןהוא.שנפלטבקנהכדורשםוהיהאותולפרוק

עמיתשבולמגדלבדיוק–למעלהמעלות60בהנשק

שלהצווארוןמעל,יריחרירדרךעברהכדור.שמר

שטיילאחרי,מהגבויצאהראשיבעורקופגעצ"השכפ

חורונפערהבריחעצםאת,צלעותשתישבר,בגוף

.ביציאהענקי

בקשרלהגידהספיק,הכדוראתשחטףברגע,עמית

שלוהחבר,שמעוה'החבר.הכרהואיבד"נפצעתי"

העורקשלהאגרוףעםחסימהלוועשהלמעלהעלה

אתשהביאועדדקות40לקח.שיכלכמהעדבצוואר

בהתחלה.בלבולהרבההיה.החוליםלביתעמית

360לירותהנוהלפיעלוהתחילוצלףשזהחשבו

להגיעיכללאמנשהבאלפישישבהאמבולנס.מעלות

.המחסומיםבגלל

לעמיתהצילהאגרוףעםהעורקאתשחסםחבראותו

שהצילזההוא.בינרעמיתהואשלוהשם.החייםאת

היהלא.חובשלאאפילוהוא.שליהבןשלהחייםאת

במוצבהיהשלאשהייתהפאשלהעוד.במוצבחובש

גםהקשהוזהקילו100שקל,גדולעמית.בדאלונקות

.הפינויעל

הנשימתילשיקוםבחזרה

רצוכשכברהנשימתיבשיקוםימיםשבועאחרי

פתאום,(בצווארנשימהפתח)קנולהלולעשות

.הידאתמזיזשהוארואהאשתי

הגולגולתאתלפתוחשלאההחלטההתקבלה,קרהכשזה

אנחנו.(בגרוןהנשימתיהפתח)הקנולהאתלעשותולא

.לידויושבהיהאחדמישהופעםבכל.תורניותעשינו

אבלטובהממשהיאהידהוזזתעםשמגיעהההרגשה

קצתישאםשגם.אמרשהרופאמהבגללחששנועדיין

עודהיתהיוםכלאבל.תקיןיהיהלאהואתפקוד

.התעוררות

?אתכםזיההשהואהרגעאתזוכראתה

היא."אמא"להאמרהוא.חושבאניאשתיאתזיהההוא

.כךכלמרגש.הזהמהרגעמעולפתהיתה

הועברוהואחיידקחטףעמית–מכהעודהגיעהאזאבל

משהו,הקאות–שםבמחלקההיהשבועיים.דםלמחלקת

רק.תינוקכמוהיההוא.הרבהלדבריכללאהוא.מטורף

.משהולעשותיוכלשהואחשבנולא.מליםכמה

?טעהשהרופאלהיותשיכולמביניםאתםמתי

.סבאבכפרריאותלמחלקתאותנוהעבירו.זמןהרבהלקח

.טובהריאותמחלקתיששםכילמאירשיבואביקשוהם

שםלונתנו.בלאגןעשההחיידקוגםבריאותדםלוהיה

לנוהתהפכה.במשמרותהזמןכלואנחנו.תרופתיטיפול

–לוינשטייןלביתאותוהעבירוממאיר.החייםשגרת

מתלגרועיותר.הלםוקיבלנולשםהגענו.5מחלקה

משהו.בראשברגים,צינורותמלאיםאנשים.השומר

.מפחיד

?הזהבשלבעמיתעלחושביםאתםומה

והיהספורטאיהיהשהואזהשבזכותלהאמיןהתחלנואז

.ככהפשוט.להאמיןהתחלנו.להשתפריכולהוא,כוחלו

.להאמיןרוצהשאתהבמהמאמיןאתה.במהיודעלא

המשך-חסדאימשפחתשלהנס

עמית בבית  

לוינשטיין

מנותני החסות לספורט הפראלימפיאצמ
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זינגראפריים–זיגי

?להאמיןלכםגרםמה

חברהוא.בתשובהשחזרחברלייש.שיפורכשראיתי

לאיזההלךשהואליאמרהוא.בצבאאיתישהיהטוב

קצתיצלעשהוא.בסדריהיהשעמיתלואמרוהרברב

יהיההואאבלובזיכרוןבדיבורבעיותקצתויהיוברגל

אבלדתייםאנשיםשאנחנולא.כוחלנונתןזה.בסדר

.דברבכלנתלהאתהכזהובמקרהמאמינים

כךכלעבדהוא.התלונןלאפעםאףשהואמזללנויש

שלהשאמאפיזיותרפיסטיתלוהיתה.בשיקוםקשה

שמעהכשהיא.מאירחוליםבביתבפציעהאותוקיבלה

המטפלתלהיותביקשההיאלשיקוםמגיעשהוא

–ביוםשעהחציבמקוםלונתנההיא.שלוהצמודה

אחדפיזיותרפיסטיששגםמתברר.ביוםשעתיים

שנהרגחברלוהיה,מגיעחסדאישעמיתשכששמע

הביןולאהראשאתתפסההוא.חסדאיעמיתבשם

אנחנו.הזמןעלחבלבוטיפולוהם.להיותיכולזהאיך

.ומחליפיםשעות24במשמרותהיינו

המחזות.קשהמאודהיתהלוינשטייןבביתההתחלה

שכלרואהאתההזמןלאורךאבל.אותךמורידיםשם

תהליךזה.קצתועודקצתועודטיפהמשתפראחד

קלינאיתעםלדברלמדהוא.מאודוקשהארוך

בעיהלוהיתהכימוצקיםלאכוללמדהוא.תקשורת

חצילונפגעלמוחהחמצןהגעתאיעקב.בבליעה

.ההתקדמותאת.השיפוראתראינולאטלאט.ראש

קשריםיצרהואלאטלאט.חזרהגםהחייםשמחת

.איתנולצחוקהתחיל,מחייךשהואראיתי.חברתיים

מהצוותחלקנהינוכברואנחנושיפורשהיהזוכראני

.מהביתאוכלמביאים,האחריםבחוליםלטפלועזרנו

ראשוןאותולוקחהייתי

המשך-חסדאימשפחתשלהנס

אף אחד  . בבוקר5:00למקלחת אחרי שניקו את המקלחות ב 

.  רק חבישות. לא נגע בו

?מתי הבנתם שהתחזית האיומה של הרופא לא תתממש

אתה רואה שיפור קטן על בסיס  . זה לא קורה ביום אחד

. יכלהוא לא ( מיטת עמידה)טילטאפילו לעמוד על . יומיומי

ובכל יום הזמן שהוא  , בהתחלה לא החזיק מעמד אפילו דקה

המזל שלנו היה שגם  . הצליח להחזיק מעמד ולעמוד התארך

אפילו מנהל בית החולים פרופסור  . הרופאים לא יודעים כלום

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

עם הזמן גם מתרגלים למראות  . לא יודעים לאן אפשר להגיע

הקשים של המחלקה והמשפחה הופכת להיות חלק  

את אורה ויאיר שהיו  , חשוב לי להזכיר שני מתנדבים. מהצוות

, לסרטים5מוציאים את הפצועים פגועי הראש ממחלקה 

איזה אנשים  . עד היום הם עושים את זה. להצגות ומסיבות

.נדירים

?ההתמודדות של האח והאחותהיתהאיך 

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

הוא  . קוראים לו אסף. 16הוא היה אז בן . לא דיבר מההלם

הבת שלי  .  במציאות שיש לו אח בבית חולים16מגיל 

התחילה ללמוד לתואר ראשון בדיוק אז ועד היום היא כועסת 

היה חשוב לנו . לה להפסיק את הלימודיםאיפשרנושלא 

היא  . אבל היא כועסת. שהיא לא תשנה את החיים שלה

עמית היה  בלוינשטייןשנים 3. רצתה גם להושיט יד ולעזור

עשו לו  . בכיסא גלגלים ולאט לאט הוא התחיל עם קב אחד

הביאו את מיטב המוחות כדי לבחון מה יעזור  , סד ארוך לרגל

.  הוא גם סבל מכאבי תופת. לו שלא לקרוס בעמידה ובהליכה

אף פעם לא  , אבל הוא כזה טוב לב. עד היום יש כאבים

הכלבסך . שנים הוא עבר לאשפוז יום3אחרי בערך . מתלונן

שנים 3שנים מאושפז ועוד 3.5לוינשטייןעמית היה בבית 

.  לאחר מכן בטיפולי יום

עמית רוכב 

על הסוס

ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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המשך-חסדאימשפחתשלהנס

דפקבהתחלה,לנהוגהתחילהוא.חשובהגם–והעצמאות

מהלבבאשעשינוממה90%שחושבאני.מכוניותכמהלי

.שלובזמןדברכל.נכוןועשינו

?בספורטלעסוקהגיעעמיתאיך

לקבלשיסכיםספורטפעילותשלמקוםבשבילוחיפשתי

יצרהאשתי.חייםבגבעתהסוסיםלחוותהגענוככה.אותו

יוכלהואאםולבחוןעמיתאתלקבלהסכיםוהואקשראיתם

בפעם.טיפוליתרכיבהעלשמענוואזהתלהבעמית.לרכב

התקדםהוא.הסוסעלאותוייצבואנשים4הראשונה

אירופהבאליפותשלישילמקוםשהגיעעדוהמשיךוהמשיך

.התשיעילמקוםהגיעבקונטאקיהעולםבאליפות.בצרפת

הואוהיוםהתבגרהסוס.הרכיבהאתאהבמאודעמית

ועברחתירהקצתעשההואכךאחר.הגולןברמתבפנסיון

המוןמשקיעהואשםוגםהידלאופנישניםמספרלפני

.בעולםשלובקלאס8ומדורג

ועדהפציעהמאזמשמחיםהכיהרגעיםאוהרגעהיהמה

?היום

הצוותכלבחתונה,לגליהנשויהוא.שלוהחתונהכלקודם

תומכת,מסורהכךכלאישהגליה.הוזמןלוינשטייןביתשל

רוכב,שעותהמוןמתאמןהוא–הספורטבענייןגם.ועוזרת

המשפחהשלמהזמןהרבהלוקחוזהקילומטריםעשרות

קטניםילדיםשנילויש.מקסימהשלהםהאהבה.יחד

.הגדולהנסזה,וגפןעומר–ומדהימים

הכלב והחברים, עמית: בתמונה

?האחרוןהיוםאתזוכראתה

שיכולנומתי,מהאישפוזרשמיתששוחררלפניעוד

אותומבריחיםהיינו,לוינשטייןמביתאותולהוציא

,עברלכלהתפזרושכברשלוהחבריםוכלהביתה

איזה-שישייוםבכלשלוהחבורהכל,עבודה,לימודים

אוטוקניתיגם.איתולבלותכדימגיעיםהיו-ה'חבר30

.איתולנסועשיוכלוכדיגדול

הוא.כפייםלומחאוכולםלוינשטייןבביתהאחרוןביום

.ללכתומתחילמהכיסאיוצאהואאיךהדגמהעשה

?יוםבאותוהרגשתמה

שאיהרגשהזולוינשטייןמביתהשחרור.לתארמהאין

.שלנווניצחוןשלוניצחוןשלהרגשהזו.לתאראפשר

ביתשלהמסורהצוותכלעםכךאחרגםבקשרהיינו

.דופןיוצאתהיאשםהמסירות.לוינשטיין

יגיעווחלילהשחסלאנשיםאומרהייתמה

?אליהנקלעתםשאתםלסיטואציה

אומרזהאםגםהמוןלהשקיע,לוותרלא,להאמיןצריך

.לתעסוקהולדאוג.בצדהאחריםהילדיםאתלשים

.בבוקר6:30באותומעירהייתינפצעשעמיתמהיום

לוונותןפטישלווקושרמהעץזיתיםלוקוטףהייתי

.הזמןכללתעסוקהלודאגתי.אותםלדפוק

אמרתי,לוינשטייןמביתכשיצאעשההראשונהבשבת

כולםאתהעמסתי."האוטועלתעלו"המשפחהלכל

.רטריוורגולדןגורימגדליםבולמקוםאפיקיםלקיבוץ

הידייםשתי,הזמןבאותו.לויעזורשהכלבהאמנתיאני

,הכלביםגוראתעליוששמואיך.משותקותהיושלו

כלבולקחנולהמלטהחיכינו.אותוללטףהתחילהוא

.אותולהעסיקהיהחשובהכי.בכלבמטפלהיהוהוא

הזמןכללדאוגצריך.יורדרוחהמצב,תעסוקהאיןאם

.לשטחימיםשבוע,שטחלטיוליאותולקחתי.לעשייה

נופלים–לעשותמהאיןאם.תעסוקהשתהיההעיקר

.שחורהלמרה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיפלטה 
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החיבורעלכותבתששונקרחן-בתוהספורטאיתהסופרת

-ברמתמתגוררת,29-הבתששונקרחן-בת:לספורטשלה

.גן

.הברךעדהימניתרגלהוללא,ימיןידכףללאנולדהחן-בת

אנימהלקבועאו,אותילהגדירלמגבלהנתתילאמעולם"

התעקשתיהיסודיהספרבבית.לאומהלעשותיכולה

הכדורסלובמשחקיהקפיצה,הריצהבמבחנילהשתתף

שירחמוהסכמתילא"ומוסיפה,אומרתהיא".והמחניים

תחומיבמגווןשליהגוףגבולותאתבחנתיהזמןכל,עלי

ספיבקבמרכזשולחןוטניסודו'ג,שחייהזהאם–ספורט

עלרכיבה,קפוארהבחוגיאו,8בתכילדהגןשברמת

."יותרבוגרתכילדהוריקודסוסים

ספורטמשחקיעלויתרהלאהספרבביתבהפסקותגם

שליהקשייםאת,אותילמדושליחברות":חברותיהעם

-אפשרימשחקבכלאיתםלשחקשליהטכניקותואת

".וקלאסגומי,חבלעלקפיצה

שלההפיזייםהגבולותאתלבחוןממשיכההיאהיוםגם

רוגבי,צלילה,גליםגלישת-ומגווניםשוניםספורטבסוגי

.טיפוסוקירכדורסל,גלגליםכיסאות

והרצוןהכוחמקורהיאאלא,אותימגבילהלאהמגבלה"

ובעיקרלעולםלהוכיח,יוםבכליותרטובהלהיותשלי

!"יכולהשאני,לעצמי

כולל85₪שלבעלותלרכושניתן'אחתרגלעל'ספרהאת

054-7862803SMSלמספרבביטהעברהדרך,משלוח +

בכדימלאהוכתובתמשפחהשם+שםעםמספרלאותו

.אליכםהספראתלשלוחשתוכל

ליצורניתןכךלשם,בנקאיתהעברההיאנוספתאפשרות

.טלפוןמספרבאותוקשראיתה

ת" ח א ל  ג ר ל  ל  " ע ש ה  ר פ י ס

ת ן -ב רח ק נ ו ש ש

כיסאותברוגבישליהשניהאימוןייערךהיום"

.גלגלים

.גדולהובהתרגשותבהתלהבותלספיבקמגיעהאני

.חימוםשלשעהבחצימתחילהאימוןהפעםגם

.מתחילוהמשחקקבוצותלשתיאותנומחלקהמאמן

מתגלגלת,היריבהבקבוצההשחקןאתחוסמתאני

לתפוסומנסההאחרלצידוהמגרששלהאחדמצידו

נמסרלאכדורשום.עובדלאמשהואבל.הכדוראת

לאואני,שחקניםכמהביןמתנהלהמשחק.אליי

.ביניהם

שליהחשש.מבינהפתאוםאני!אניזו,הםלאזה

עלולהשפיעפעולותלעשות,הכדוראתלתפוס

.אותיעוצר,התוצאהעל,המשחקמהלך

ביקופץ?לימתאיםלאזהאולי,שאוותרכדאיאולי

רקזה.עצמיאתמרגיעהמיידאניאך,הרהור

ולאלטעותגםומותרחדשהשחקניתאת.משחק

.המגרשלמרכזבמהירותמתגלגלתאני.להצליח

.לקבוצהלחברייקוראתאני",אליי,אליי''

עלאותומניחהאני.אליינמסרהכדורופתאום

אתחוצה,שיאבמהירותהכיסאאתמגלגלת,ברכיי

!גול.השנישבצידולשערונכנסתהמגרש

-בת,הכבודכל".ידייאתומניפהקוראתאני!"יש"

.מאחורהחבריםאלייצועקים",חן

."להםמאמינהאניהפעם.אותימציףאושר

הספרמתוך

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי



| הפייסבוקדף 
 Israel-ההתאחדות לספורט נכים 

Paralympic Committee

ל   ט י ג י ד ב ו  נ י ש ע ה  מ

ר ב מ ב ו נ ש  ד ו ח ב י  פ מ י ל א ר פ ?ה

הי  -דיגיטל20

60גיליון 2020אוקטובר 

הפראלימפייםבענפיםישראלאליפויותאתליווינו•

שלנוהספורטאיםתוצאותעלהאפשרככלמהירבדיווח

עלשכתבווספורטאיםספורטאיותשלפוסטיםשיתפנו•

נשיםנגדאלימותלמניעתהמודעותיום

בירושליםהסינמטקספרייתשללסרטוןקישורפרסמנו•

שערכובאירועמתארחל"זרביןיצחקאתרואיםבו

בשנתהימיםששתמלחמתפצועילכבודגןרמתן"באיל

.לרצחשנה25במלאת,1967

יוםכלוכמעט2012לונדוןכחודשהוכרזנובמברחודש•

בלונדוןהפראלימפייםמהמשחקיםברגעיםנזכרנו

.בספורטזוגותשלתמונותיעלודצמברבחודש.2012

.אוקטוברחודשאתשסיכםהחודשיהמגזיןיצא•

המשחקיםלקראתהאתראתלשדרגהמשכנו•

.2021בטוקיוהפראלימפיים

מיזםWeDoGood.Techהמיזםעםבשיתוף•

מקצועאנשילביןעמותותביןשמחברהתנדבותי

אתסיימנו(טובמוצרוגם)טובלעשותשמטרתו

אותהנפתחדצמברובחודשה'הבוצלומדת

.הרחבלקהל

| האינסטגרםדף 
para_israel

|  פראתון
מגזין חודשי

| לומדות 

|האתר 

ISAD.ORG.IL

הלומדהמתוךמסךצילום:בתמונה

יתקבלו  לדיגיטלבקשות ורעיונות , המלצות

keren@isad.org.il: בשמחה במייל

מנותני החסות לספורט הפראלימפירודרמןקרן 



השאלון21

עמותותביןשמחבר,"WeDoGood.tech"המיזםדרךלפרויקטהגעתי

במיזםונתקלתי,שליבתחוםניסיוןעודלצבורחיפשתי.מקצועואנשי

עללעבודנהדרתהזדמנותשזוחשבתי.הזההמקסיםההתנדבותי

.מוסףערךגםלושישפרויקט

מפרסוםלפרויקטהגעתיאני

לעזור״בואושלבפייסבוק

משךפשוטשליוהלבולהתנדב״

(:להירשםאותי

מוריה יפה

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

W e D o G o o d . T E C H

לביןעמותותביןשמחברהתנדבותימיזםהינו

.(טובמוצרוגם)טובלעשותשמטרתומקצועאנשי

מהצוותחלקשהיויפהומוריהארבלטליאתראיינו

?מה חשבתן על ספורט הנכים לפני הפרויקט

הזההעולםאתהכרתילא,אישית

שהתחלתיולפני,הפרויקטלפני

לאמעולםהלומדהעללעבוד

.ה'בוצעלשמעתי

ומכווןהנכיםספורטאתהכרתילאאך,שמעתיהפרויקטלפני

,ספינינגעושה,שוחהאני,ממניחלקהיהתמידהספורטועולם

העדפההייתהזאתהפרויקטיםרשימתאתכשקיבלנו,ועודחד״כ

.שליהראשונה

רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

טלי ארבל

?ריגש אתכן/ מה הכי הפתיע 

,הזהבמשחקהשחקניםשלהמיומנותרמתאתלראותמדהיםזה

פשוטיחסיתנשמעהמשחק,לכאורה.מחוגםכחגםשמצריך

עלשאפשרמהכלולמדנובפרויקטשהתעמקנוככלאך,בהתחלה

.ואסטרטגיהחשיבהגםשדורשאינטליגנטילמשחקנחשפתי,ה'בוצ

כיףכךשכללגלותהופתעתי

מרתקהיה!ב׳וצהלשחק

ולהביןהלומדהנושאאתלחקור

.השונותהסיווגרמותאת

62גיליון 2020דצמבר 

:בפרויקטהתנדבוכן.ה'הבוצמשחקללימודלומדה–המיזםעםההתאחדותשלהראשוןהפרויקטאתשפיתח

.דודטלוקרויטורותומר

?איך הגעתן לפרויקט

?מה הכי אהבתן בפרויקט

כלעםיחדלעבודתענוגפשוטהיה!האנשיםאת

הלקוחמצדוגםוהפיתוחהעיצובמצדגם,הצוות

כולםכלאתשנותנים,מקסימיםאנשיםהכרתי(:

.האחרלמעןהלבומכל

,קרן:מהעמותההמדהימיםהאנשיםאתאהבתי

לעבודכיףכ"כשהיה,ברוך,אסנת,אורנה,איציק

שעזרתיולדעתבבוקרלקוםובעיקרואיתםלצידם

.ה'הבוצמשחקלחוקילומדהממשקלעשות
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:למייקריםשהצבנוהדרישות

וזריזפשוטלהיותצריךהמערכתהתקנתתהליך▪

אימוןכלבתחילתויתבצע

מגרשלכלתאיםהמערכת▪

מכשיריהתקנתיצריךבמערכתשהשימושמכיוון▪

כיצדהמאמןאתתנחההמערכת,ובדיקהכיול,מדידה

פשוטהובצורהנכוןתהליךלבצע

ותתריעטעויותתזהההמערכתהאימוןבמהלך▪

לבצעצורךשלבמקרה(המאמןעוזר/המאמן)למפעיל

בתוצאותלפגוםלאבכדיחוזרכיול

התכנון

ר"ודלויסיוןעםהמייקריםצוותנפגשהראשוןבשלב

מערכות-רפאלחברתבמעבדתדוארפליסאסנת

ולקבלהצורךאתלהביןכדי,מתקדמותלחימה

.ראשוניתאינפורמציה

וצפההמאמניםעםנפגשהמייקריםצוות,בהמשך

.הענףאתלעומקולמדהכדורשערנבחרתשלבאימון

שנישהולידהתכנוןהחלהנתוניםאיסוףבעקבות

:פתרונות

רדארמערכת-הראשוןהפתרון

לגביקוליפידבקונותןאובייקטתנועתאחרעוקבמ"מכ

.הכדורמהירות

:יתרונות

ולהפעלהלמיקוםוקלפשוט▪

לשימושמאודומהיררציףקוליפידבקנותן▪

תקופהלאורךניטורלצורךנתוניםאוגר▪

'בלוטותמבוססת,אלחוטיתלמערכתבקלותהופכת▪

לחשמלחיבורללא–פשוטהוסוללה

56גיליון 2020יוני 

שותפים לקידום הספורט אדמסמכון סילבן 
הפראלימפי

בזמןמשובומעביריםביצועיםמנתחים

אתומשנעיםהכדורשערלשחקניותאמת

MAKERSפרויקטבמסגרתהידאופני FOR

HEROES

Makersפרויקטסיוםהרביעיתבפעםהתקייםהחודש

for HeroesעמותתשלRestartל"צהפצועילמען.

פרויקטעם)שנתייםלפניהצטרפנואליוהמיזם

מספרביניהם,מיזמים20השנהכלל,(אחדפראלימפי

שני.הספורטמתחוםפרויקטיםשלמבוטללא

שלהביצועיםלשיפורישירבאופןקשוריםהיופרויקטים

בזמןפידבקמתן:הפראלימפייםמהסגליםספורטאים

כדורשערשחקניותשלהזריקהודיוקמהירותעלאמת

לשינועפתרוןומציאתלויסיוןהשחקניתבאמצעות

הרוכבשלהאופנייםאבזורושדרוגל"לחוהידאופני

.חסדאיעמית

פחותחלקם,שינוייםהרבהאלינוהביאההקורונה

הקורונה,המייקרסשלבהיבט.מיטיביםוחלקםאהודים

מציאתלתהליךהוקדשו,שעברובשניםאם.מאודסייעה

מה,התהליךהתארךהשנה,חודשים6כהפתרונות

-לאבמעברומוגמרסופיומוצרפתרוןלהבאתשאפשר

שניקיבלנו,הכדורשערשלובמקרה,ראשוניטיפוס

.ומשלימיםשוניםמוצרים

סיוןצוות

ומיקוםהכדורמהירותלגבימשובקבלת:הצורך

באימוןהביצועיםשיפורלטובת-אמתבזמןהפגיעה

.במשחקיםביצועיםוניתוח
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הפרויקטסיכום

המשתמשות,תלויותבלתימערכותשתיפותחו

:שוניםטכנולוגייםבאמצעים

Plugמערכת-רדארמערכת▪ & Playדורשתשאינה

קונפיגורציהכל

התקנהמאפשרת–ממוחשבתתמונהעיבודמערכת▪

אימוןתכניותלהריץומאפשרת,מגרשבכלפשוטה

מראששהוגדרו

כהעדזמיןהיהלאולשחקניתלמאמןשניתןהמידע

אתמאודמשדרגיםהפתרונותשני.כדורשערבמשחקי

לקראתהנבחרתאימוניאתלשפרוצפויים,האימוןיכולות

עלמפצותאודיובמערכותהשימוש.טוקיואולימפיאדת

תהיהבעתיד.אופטימליתבצורההעיוורוןמגבלת

כדי(קיימת)סטטיסטיתתוכנהעםלהתממשקאפשרות

המערכת.מהירויותניתוחיגםוידאולניתוחילהוסיף

אובייקטיביתבצורהלראותולשחקניתלמאמןתאפשר

.ההתקדמותגרףאת

חסרונות:

הכדוראתרקולאבמגרששזזדברכלקולט▪

לגבירקמידענותן)נתוניםמיעוטעלמבוססמשוב▪

(כדורמהירות

הפגיעהנקודתנתוניאתגםלתתיהיהניתןבעתיד▪

MAKERSפרויקט FOR HEROES|המשך

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקורנית 

הראדרכיצד פועל : בתמונה

מערכת עיבוד תמונה-הפתרון השני 

,  מצלמה עוקבת אחר הכדור ומעבירה את המידע למחשב

תוכנה ייעודית מעבדת את הנתונים ומעבירה את המידע  

.למאמן באופן קולי ובזמן אמת

יתרונות

עוקבת אחרי הכדור יודעת לבודד רק את הכדור ומבדילה  ▪

(  בינו לבין אובייקטים אחרים

מיקום יציאה ומיקום  , נותנת נתונים לגבי מהירות הכדור▪

פגיעה

נותנת משוב קולי אונליין  ▪

סוגי אימונים להפעלה  , בתוכנה, ניתן לקבוע מראש▪

מהירה יותר  

,  מנפיק גרפים, אוגר נתונים לצורך ניטור לאורך תקופה▪

מאפשרת לנתח גם צילומי וידאו ממשחקים▪

חסרונות

דורשת קונפיגורציה בתחילת  , מערכת מורכבת יותר▪

האימון

נדרש חיבור למצלמה והפעלת התוכנה▪

מערכת עיבוד התמונה: בתמונה

56גיליון 2020יוני 

:  בתמונה

סיוון והצוות
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ראשוניתסקיצה:בתמונה

מחומרים"גס"מודלבניית–מוקאפנעשהבהמשך

לשניביחסאחדהאופנייםחלקיאתלמקםכדיפשוטים

.הקונספטייתכנותובחינת

הממוחשבהמודל,המכאניהתכנוןנעשה,הבאבשלב

בנייתבוצעההמודלאישורלאחר.החומריםובחירת

.השלדה

השלדההדמיית:בתמונה



56גיליון 2020יוני 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

עמיתצוות

לתחרויותעמיתשלהידייםאופנישלשינוע:הצורך

כבדארגזי"עהתבצעהפרויקטעדהשינוע.ל"בחו

.להרימוכדיאנשים3המצריךומסורבל

.הקודםבארגזשינוע:בתמונה

:למייקריםשהצבנוהדרישות

,למעליתכניסה:תעופהשדהבמתארקלשינוע▪

עמודיםביןמעבר

הניתןככלממדיםקטן▪

לאופנייםהגנהמספק▪

מתקפל▪

גלגליםמספרמכיל▪

כוללמזוודהמשקלעליעלהלא)משקלהגבלת▪

ומתקפלת(האופניים

התכנון

עלהמבוססראשוניקונספטלבנייתהביאמוחותסיעור

ומעטפת,האופנייםאתומקבעתשמגנהמכאניתשלדה

נוחה,קלהטקסטיל

MAKERSפרויקט FOR HEROES|המשך
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56גיליון 2020יוני 

מאומצתלעבודההטקסטילצוותנכנסהבאבשלב

.עצמוהתיקאתולמתגלתפורכדי

ביןהחיבורנעשה,ימיםמספרשנמשךהאחרוןבשלב

וידיותגלגלים,האיבזוריםהוספת,לשלדההטקסטיל

.הנשיאה

.המוגמרהמוצר:בתמונה

הפרויקטסיכום

שלהאופנייםעלהמגןמשקלקל,ייחודיתיקפותח

למעליותכניסהכולל,וקלפשוטשינועומאפשרעמית

.מלוןובתיהתעופהבשדותומעברים

ותפרועיצבוהמוצרמעצבי,השינועתיקבניתמלבד

מזוןותוספילים'גשלמהירהלשליפהמיוחדים"כיסים"

עמיתשלהמיםתיקאתמחדשעיצבו,הרכיבהבשעת

טוביםזיעהואידויאיוורורהמאפשרחדשמושבועיצבו

.ביצועיםשיפורלצורך

למציאתמעבר-מצוינתהזדמנותהואהמייקרסאירוע

קשרילקשור-הספציפייםלפרויקטיםפיתרונות

טקוההייLaw-techהוחברותהתעשיותעםעבודה

עלגםלעבודממשיכיםאנואיתם,הישראליות

.נוספיםפרויקטים

עלשוהםרזולמאמןלויסיוןללהודותמבקשיםאנו

אמתבזמןהפידבקפרויקטלטובתההירתמות

איציקל,חסדאיעמיתלתודה.הכדורשערלשחקניות

שלהמאמן)כרמוןולמאיר(עמיתשלאבא)חסדאי

חלקולקיחתהשעותרבתההירתמותעל,(עמית

.הידאופנישינועפרויקטלהצלחתמרכזי

,שלנוהפרוייקטיםשלבצוותיםלמייקריםמיוחדתתודה

הביאו,קץאיןובאהבהברגישות,בנחישותאשר

מערכות-מרפאללצוותתודה.החלוםלהגשמת

והמתקדמתהעצומהההשקעהעל,מתקדמותלחימה

.סיוןשלבפרויקטוהכספיהטכנולוגיבהיבט

ח"מיפתוישראללאסף,ליזההצוותלראשתודה

בסטודיוולמארחים,(לחימהאמצעילפיתוחהיחידה)

שלא,ומאיהלידורוהטקסטילהמוצרמעצבי,חלק

המלךכידואירוחיצירתיות,משאבים,זמןחסכו

.עמיתשלהפרויקטבמסגרת

מעמותתהמדהימיםלאנשיםשמורההאחרונהוהתודה

Restartהפראלימפיהוועדלידידיהפכומזמןכברשהם

.הבאהבשנהבמייקרסנתראה.הישראלי

MAKERSפרויקט FOR HEROES|המשך

: נא לפנות ל, שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור, לתגובות

osnat@isad.org.il

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

mailto:osnat@isad.org.il


?מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל

בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל  

היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות  

קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה  , הישראלית לספורט נכים

.2020שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו 

:  סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת

למאמנים ולאנשי הצוות, גישה לספורטאים

 המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת  | טכנולוגיות מתקדמות

ומניעת פציעות  

 ראש היחידה  , דואר-ר אסנת פליס"י ד"ליווי אקדמאי והנחיה ע| ליווי אקדמאי

השגיומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט 

 פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת | חשיפה

ל"תוצאות המחקר בכנסים בחו

 יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית  של ההתאחדות הישראלית | השפעה

לספורט נכים  והוועד הפראלימפי הישראלי  

(  על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

osnat@isad.org.il: למידע נוסף יש לפנות ל



'על רגל אחת'27
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

.אשבתספורת,הכדורשערשחקנית,אוחיוןרוני

צופה  ( כולל הכלב ויסקי)ויגודהעמית המשפחה של 

מהבית במשחק הראשון שלו בליגת הכדורסל  

.בכסאות גלגלים של המכללות בארצות הברית

להגישהחלשבועשהאל

ספורטעלקבועהפינה

בתוכניתפראלימפי

ערוץשלפתוחמגרש

.הספורט

משחקת כדורשער  , אלהםצופה באמא אמיר

הדר אפשטיין: צלמת. במסגרת ליגת העל



רמת גן ספיבקן "איל–( בית הלוחם תל אביב)ל תל אביב "תותחני צה

אולם בית הלוחם תל אביב14.12.2020יום שני 
לא תותר כניסת קהל, בשל הקורונה–18:00שעה 

שידור ישיר של המשחק באתר האינטרנט של ערוץ הספורט

www.sport5.co.il


