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מדורים קבועים

חברות וחברים יקרים,
חודש יוני התאפיין בתחרויות אחרונות לעונה ,לפני



הישג החודש
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היציאה לפגרה והמעבר לתקופה האינטנסיבית בה
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מה יקרה?
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השאלון
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חם מהמעבדה
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פרחי ספורט

| 23



על רגל אחת

| 24

ישתתפו הספורטאים שלנו בטורנירים המהווים הכנה
לקראת תחרויות בהן ניתן לזכות בכרטיס למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו  2020ו/או צבירת ניקוד ותוצאות
לדירוג העולמי שגם דרכו ניתן להשיג כרטיס (תלוי
ענף) .החודש התענגנו משבירת שיאי ישראל בקליעה
ושחייה וגולת הכותרת :מרק מליאר השחיין מאיל"ן
חיפה ,חתם את שמו בספר שיאי השחייה העולמי .על

כתבות

כך ועוד בגיליון הנוכחי.
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מה קרה ביוני?
בתמונה אורן בליצבלאו והמלווה טום מרמרלי (משמאל)
שזכו במדליית הארד בסבב הגביע העולמי בטריאתלון
שנערך בצרפת .צלם :יוסי פוקר



שיאי ישראל
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אליפויות ישראל
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סיכום עונת הכדורסל | 13



שיתופי פעולה
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תחרויות בעולם

| 16

עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

מרק מליאר שיאן עולם
ואלוף גרמניה

השחיין הישראלי מרק מליאר מאיל"ן חיפה קבע שיא עולם! מרק

שבר את השיא ב  800מטר חופשי לקלאס  7באליפות גרמניה
הפתוחה ,לאחר שירד לראשונה מעשר דקות וסיים את המשחה ב
 9:58.20דקות (השיא הקודם הוא משנת  10:01.21 - 2012דקות).
רק בחודש פברואר השנה קבע מרק שיא עולם ב  1500מטר
חופשי באליפות נתניה הפתוחה שהתקיימה בווינגיט ,אך מכיוון
שלא היתה בדיקת סמים בתחרות ,השיא הוכר רק כשיא אירופאי.
אליפות גרמניה הפתוחה מתנהלת בשיטת הניקוד :כל הקלאסים
מתחרים באותו מקצה והתוצאה שלהם משוקללת ביחס לשיא
העולם והתוצאות המיטביות לקלאס שלהם  -מה שזיכה את מרק
במדליית הכסף על אותו משחה באותה תחרות.
המאמן של מרק :יעקוב בינינסון

המסמך הרשמי עם שמו של מרק כשיאן העולם
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אירועים ותחרויות שהתקיימו ביוני
• באליפות פולין הפתוחה בטנ"ש

• אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים

זכה שמוליק בן עשור מבית

ונינה גורדצקי מבית הלוחם

הלוחם חיפה במדליית ארד

הזהב

קבוצתית

יחד

בן

עם

זוג

מאירלנד

חיפה,

הפתוחה

אירלנד

בבדמינטון לזוגות מעורבים

טניס שולחן

• אדם ברדיצ’בסקי מאיל״ן רמת
גן זכה במקום השני באליפות
סלובקיה הפתוחה בטניס
בטורניר
גלגלים
בכסאות
היחידים .ובמקום הראשון יחד
עם חברו מאיל״ן רמת גן ,גיא
ששון בטורניר הזוגות

טניס

• בטורניר

זכו

באליפות

במדליית

• אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת
גן זכה בטורניר הפיוצ'ר –
הפתוחה
ספיבק
אליפות
שרגא
'האופן'.
בקטגוריית
וינברג מאיל"ן רמת גן ,זכה
בקטגוריית 'הקוואד'

הקיץ

טניס

בדמינטון

• אורן בליצבלאו מבית הלוחם

• בטורניר הקיץ לנפגעי שיתוק

תל אביב והמלווה טום מרמרלי

מוחין ופגיעות אחרות שנערך

בסבב

במועדון איל"ן רמת גן לשחקני

בטריאתלון

טניס שולחן ,השתתפו עשרות

זכו

במדליית

הגביע

הארד

העולמי

שנערך בצרפת

טריאתלון

בבדמינטון

• אסף יסעור ממועדון 'עצמה

שנערך בבית הלוחם תל אביב

שרעבי אומנוחות לחימה' זכה

השתתפו עשרו ספורטאים

במדליית הכסף במשחקי 'פאן

ספורטאים

טניס שולחן

• לזכר שלום הררי חבר בית
הלוחם ת"א

אמריקה' בטקוואנדו
•

בדמינטון

טקוואנדו

בדמינטון
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מה יקרה ביולי

טורנירים ותחרויות בארץ ובחו"ל בחודש יולי
 | 2-9.7טורניר בינלאומי בכדורשער | נבחרת ישראל  -בוגרות |
פורטווין – ארצות הברית (תחרות קריטריון לטוקיו )2020
 | 5.7תחרות קליעה | בית הלוחם חיפה
 | 3-5.7אליפות קוריאה הפתוחה בטקוואנדו | אסף יסעור
 | 10-15.7סבב הגביע העולמי בסייף | לינור קלמן וראדה מתוקו |
פולין
 | 12-14.7הגביע העולמי בחתירה | נבחרת ישראל | רוטרדם -
הולנד
 | 13-19.7אליפות העולם בהרמת כח | פולינה כצמן | קזחסטן
 | 14.7אליפות הארץ בבוצ'ה | איל"ן רמת גן
 | 16-19.7אליפות אסיה הפתוחה בטקוואנדו | אסף יסעור | ירדן
| 19-20.7תחרות מאסטרס של איגוד השחייה | מכון ווינגייט
 | 20-28.7סבב הגביע העולמי בקליעה | נבחרת ישראל | קרואטיה

 | 24-25.7אליפות הארץ של איגוד האתלטיקה | אלכסי אלכסיינקו
| הדר יוסף
התחרויות בהן מופיע הקמע סו-מאיי-טי ,הן תחרויות אשר משפיעות על השגת
הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו 2020

 06שיאי ישראל
יוליה צ'רנוי שוברת את
השיאים של עצמה
החודש שברה יוליה צ'רנוי הקלעית מבית הלוחם
תל אביב פעמיים את שיא ישראל.
הפעם הראשונה היתה באליפות ספרד הפתוחה
בקליעה .שם השיגה יוליה השיגה  618.9נקודות ב
 60כדור שכיבה ברובה חופשי ואת מדליית הזהב.

דורון שזירי מבית הלוחם תל אביב שגם הוא
השתתף באליפות זו ,זכה במדליית הארד לאחר
שהשיג  618.3נקודות במקצה הגברים.
הפעם השנייה היתה אף היא בספרד ,כאשר במהלך
מחנה אימונים רשם אותה מאמנה גיא סטריק
לתחרות מקומית (לא נכים) והיא צברה636.9 :
נקודות ברובה אוויר.

הדרך לטוקיו  2020בענף הקליעה:
 דורון שזירי כבר הבטיח את מקומו לאחר שזכהבתחרות בה חולקו כרטיסים ב 2018
 כרטיסים נוספים יחולקו באליפות העולםשתתקיים באוקטובר 2019
ובתחרות קריטריון שתערך ב 2020

הפראתון לפני  3שנים
אלון דור און – מסכם עונה
וחוזר הביתה
לאחר העונה החלומית בצרפת עם זכייה בתואר האליפות
ומקום השלישי באירופה ,עברה לה העונה בליגה
הספרדית עם טעם מעט מריר.
התחלנו את העונה לא טוב וספגנו הפסדים כואבים
במשחקים צמודים ולקח לקבוצה הצעירה יחסית זמן
להתחבר .את  2016התחלנו טוב יותר וסיימנו את הליגה
במאזן  7-1בשמונת המשחקים האחרונים .בסופו של דבר
היינו במרחק ניצחון אחד להעפיל ל-פיינל פור של הליגה
ולנסות ולזכות באליפות הנכספת (בה זכתה לבסוף וכצפוי
הקבוצה החזקה ממדריד).
טורניר סוף השנה שלנו היה בבית – גמר גביע אירופה
בדרג השני ברמתו! הטורניר הזה היה כמעין תקציר של
העונה שכן גם אותו התחלנו פחות טוב אבל תיקנו מעט
בהמשך בניצחון על הקבוצה הישראלית מרמת-גן והעפלנו
לחצי הגמר.
משחק צמוד ועיקש מול המבורג החזקה הסתיים בהפסד
לעיני הקהל הביתי ב 6-נקודות .באופן אישי היו לי 29
נקודות אך לאף אחד מחברי לקבוצה לא היו יותר מ6-
נקודות וזה פשוט לא הספיק .סיימנו לבסוף במקום הרביעי
והמאכזב לאחר הפסד לקבוצתי לשעבר מו בנקודה
בודדת .ממש כמו העונה ,גם הטורניר הזה כלל עליות
ומורדות ולבסוף תחושת פספוס.
בפרספקטיבה הרחבה יותר ,הייתה עונה חווייתית בליגה
מעניינת ותחרותית .מעט קשה לי לכתוב את מילות
הסיכום הללו שכן החלטנו למרות הצעות מפתות
מאירופה ,לחזור לישראל ולסכם קריירה אירופית קצרה
אך מרתקת .אמשיך מכאן להילחם ולהמשיך לחזק את
כדורסל הנכים הישראלי.
אני מאושר לבשר על כך שבזמן שהותנו בספרד התחלנו
לצפות לתינוק נוסף שיצטרף למשפחה (אחת הסיבות
לחזרה ארצה) ושמוניתי לקפטן נבחרת ישראל לאחר מעל
עשור של שירות בבמה הלאומית .אני גאה ,אופטימי
ומתרגש לקראת מה שצופן לי הספורט הנפלא הזה
בעתיד.
תודה לכולם על המעקב!
שלכם ,אלון דור-און
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'בית חינוך עיוורים' אלופת
המדינה בכדורשער
החודש

הסתיימו

ליגת

העל

והליגה

הלאומית

בכדורשער .פעילות הליגות מתבצעת בצורה ייחודית.
השחקנים נפגשים במספר סבבים ,כאשר כל סבב
מתקיים מיום חמישי בצהריים עד יום שישי בצהריים
וכולל אירוח בבית חינוך עיוורים ירושלים או בויצו ניר
העמק .לאחר סיום סבבי הליגות הרגילות התקיים

דירוג סופי ליגה לאומית בית עליון
1

ויצ"ו ניר העמק

2

גליל עליון

3

באר שבע 1

4

אום אל פחם

מחזור פליאוף ובסיומו הוכרזו הקבוצות הזוכות ,מלכי
השערים והספורטאים המתקדמים.
את הגביעים והמדליות העניקו:

נתי ביאליסטוק

מנכ"ל המרכז למען העיוור ,שאבי דויטש  -מנכ"ל
בית חינוך עיוורים ,ניסים סספורטס – מנכ"ל
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,ד"ר רון בלוטין

דירוג סופי ליגה לאומית בית תחתון
1

נבחרת העתודה

2

באר שבע 2

3

בית לוחם  /חינוך

4

ביאליק

– מנהל מקצועי ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים ,לימור גולדברג  -מנהלת תחום תשתיות

וצעירים

בהתאחדות

הישראלית

לספורט

נכים

ושיראל טוויטו רכזת הליגות.
אלופת המדינה – ליגת העל :קבוצת 'בית חינוך
עיוורים' המורכבת מהשחקנים :אור בן דויד ,ריקרדו
פרז ,אורי מזרחי ואהרון אקוקה.
מלך השערים ליגת העל – מיכאל רוזין
מלכת השערים ליגת העל – ליהיא בן דויד
שחקנית מתקדמת – גל חמרני

ריקרדו פרז מנסה להבקיע

מלך השערים ליגה לאומית  -דורון חודדה

מלכת השערים ליגה לאומית  -קארין פיסחוב
שחקן מתקדם ליגה לאומית  -שי אבני
דירוג סופי ליגת העל
1

בית חינוך עיוורים

2

בית הלוחם תל אביב

3

ויצ"ו ניר העמק

4

נבחרת הנשים
אורי מזרחי ואור בן דויד בחיבוק ניצחון
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רוגבי בכסאות גלגלים

החודש נערכו  2אירועי השיא של ליגת הרוגבי בכסאות
גלגלים ,גמר הגביע ופליאוף אליפות הליגה.
בגביע זכתה :איל"ן תל אביב

ובאליפות זכתה :איל"ן

פתח תקווה.
גמר הגביע:
איל"ן תל אביב אשר אומנה על ידי שלומי ספיבק נצחה
את איל"ן רמת גן שאומנה על ידי אלי האובן .34-38
מרדכי צדקיהו מאיל"ן תל אביב הבקיע  21שערים,
כאשר באיל"ן רמת גן הרבה להבקיע  -שיר תרזה20 ,
שערים.
את הגביע הניף הקפטן חן ברוך ,כאשר לפני הגביע
חולקו פרס השחקן המשתפר שהוענק לטל אורך ופרס
השחקן המצטיין למרדכי צדקיהו.

את המשחק שפטו :כפיר רווח ואלמוג זר
פליאוף:
איל"ן פתח תקווה שהתחילה את הפליאוף מהמקום
הרביעי ,ביצעה מהפך והיא אלופת המדינה .בגמר
הפליאוף היא גברה על איל"ן הרצליה  .15-22הרבה
להבקיע לאיל"ן פתח תקווה :שני עדיאל  11שערים.
במשחק על המקום השלישי ,גמלה איל"ן רמת גן לאיל"ן
תל אביב על ההפסד בגביע ונצחה.12-14 :
כעת תתפנה הנבחרת לקראת אליפות אירופה דרג ג',
כאשר המטרה היא לעלות לראשונה לדרג ב'.
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אלופי ישראל  -טניס שולחן

חגית בריל מבית הלוחם ירושלים

קרולין טביב מאיל״ן רמת גן

ענת שגיא סיארה מבית הלוחם חיפה

חן ברוך מבית הלוחם חיפה

שמוליק בן עשור מבית הלוחם חיפה

שי סיאדה מאיל״ן רמת גן
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אלופי ישראל  -טניס שולחן

יוסף באר נס מאיל״ן רמת גן

דני בוברוב מאיל"ן רמת גן

שמואל שור מבית הלוחם תל אביב

זאב גליקמן מבית הלוחם תל אביב

מוטי ז'ק מבית הלוחם באר שבע
צילומים :רונן חסון וקרן איזיקסון

ברק פלד ממועדון טניס שולחן נס ציונה
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טניס שולחן אליפות הזוגות
וגביע המדינה
מועדון טניס שולחן נס ציונה ,זכה בגמר גביע המדינה
לקבוצות שנערך בבית הלוחם תל אביב במקביל
לגמרים של איגוד הטניס השולחן.
נס ציונה גברה על בית הלוחם תל אביב  -מחזיקת

הגביע משנה שעברה.
נס ציונה מורכבת מהשחקנים :אביב גורדון וברק פלד
אותם מאמן בנצ׳י בלנק.
בית הלוחם תל אביב הורכבה משמואל שור ,זאב
גליקמן ואלכס שלס.

באליפות המדינה בטניס שולחן לזוגות שהתקיימה
במועדון איל"ן רמת גן השתתפו עשרות ספורטאים.
ואלו אלופי ישראל:
עמידה
אלופי ישראל :אלכס בליאחוב  +אביב גורדון
מקום שני :מישל עוז  +משה כהן

מקום שלישי :בועז ארד  +ציון כהן
מקום שלישי :רונן שמואל  +רועי אלוני

כיסאות גלגלים
אלופי ישראל :שמואל בן עשור  +דוד גבריאל
מקום שני :שי סיאדה  +שמעון חתם
מקום שלישי :אלכסיי ירמנקו  +אלי עטייה
מקום שלישי :חן ברוך  +אלון ניגרי

 12תחרויות ואליפויות ישראל
אופניים נגד השעון
החודש נערכה אליפות ישראל לאופניי יד נגד השעון יחד
עם אליפות ישראל של איגוד האופניים
הרוכבים הוזנקו בזמנים שונים למרחק של  15קילומטר.
והמנצח נקבע על סמך הזמן אותו עבר את המרחק.

טורניר בדמינטון לזכר
שלום הררי ז"ל

מקום ראשון :קובי לאון מבית הלוחם תל אביב 24:05 -

בית הלוחם תל אביב אירח את טורניר הבדמינטון,

דקות.

התחרות לזכר שלום הררי ז"ל חבר בית הלוחם ת"א

מקום שני :מאיר דגני מבית הלוחם תל אביב 25:38 -

ממקימי ומובילי הענף ופעיל בספורט שנים רבות.

דקות.

משפחתו נכחה במקום חילקה את הגביעים למנצחים

מקום שלישי :קובי גרשוני מבית הלוחם תל אביב -

ובנו ונכדו אף השתתפו במשחק ראווה.

 26:28דקות.

בקטגוריית עמידה זכה עודד חבשוש מבית הלוחם תל
אביב.
בקטגוריית כסאות גלגלים זכה אמיר לוי מבית הלוחם
ירושלים.
בקטגוריית עמידה דרג ב' זכה יעקוב חן מבית הלוחם
חיפה.

בקטגוריית הזוגות

בעמידה זכו חיים דבה ואנה חסין

מבית הלוחם חיפה.
צלם :מאיר כרמון

בקטגוריית הזוגות לכסאות גלגלים זכו נינה גורדיצקי
וגנדי גכטמן מבית הלוחם חיפה.
בקטגוריית הזוגות בעמידה דרג ב' זכו חיים מזרחי וגבי
פורת מבית הלוחם חיפה.

 13סיכום עונת הכדורסל
המיקומים הסופיים בליגות
הכדורסל בכסאות גלגלים
ליגת העל:
▪ אלופת המדינה  -קבוצת איל"ן רמת גן

▪ סגנית האלופה קבוצת בית הלוחם תל אביב
▪ במקום השלישי  -קבוצת נכי צה"ל בית הלוחם
תל אביב
▪ במקום הרביעי  -קבוצת איל"ן קסם נתניה
▪ במקום החמישי  -קבוצת איל"ן תל אביב
▪ במקום השישי  -קבוצת שלום "שיתופית" ראשון
לציון
▪ במקום השביעי  -קבוצת בית הלוחם חיפה
▪ במקום השמיני  -קבוצת בית הלוחם ירושלים

▪ בגביע המדינה ,זכתה קבוצת נכי צה"ל בית
הלוחם תל אביב

ליגת לאומית א':
▪ אלופת הליגה  -קבוצת איל"ן פתח תקווה
▪ סגנית האלופה קבוצת איל"ן רמת השרון
▪ במקום השלישי  -קבוצת איל"ן חיפה
▪ במקום הרביעי  -קבוצת עודד ראשון לציון
▪ במקום החמישי  -קבוצת ב"ש ספיבק

▪ במקום השישי  -קבוצת בית הלוחם תל אביב
▪ במקום השביעי  -קבוצת בית הלוחם באר שבע
▪ במקום השמיני  -קבוצת איל"ן יפו
▪ בגביע המדינה לאומית א  ,זכתה קבוצת איל"ן
פתח תקווה
ליגת לאומית ב':
▪ אלופת הליגה  -קבוצת איל"ן קריות
▪ סגנית האלופה קבוצת ראשוניה
▪ במקום השלישי  -קבוצת בית הלוחם ת"א
▪ במקום הרביעי  -קבוצת אילן חולון
▪ במקום החמישי  -קבוצת עפולה כלליים ונכי צה"ל
▪ במקום השישי  -קבוצת כרמיאל
▪ במקום השביעי  -קבוצת בית הלוחם חיפה
▪ במקום השמיני  -קבוצת קידום אשדוד
▪ במקום התשיעי  -קבוצת בית הלוחם ירושלים

▪ במקום העשירי  -קבוצת חוסן באר שבע
▪ בגביע המדינה לאומית ב  ,זכתה קבוצת איל"ן
קריות
ארתור חסון מאיל"ן רמת גן חוגג אליפות בגזירת
רשת המשחק .צלם :רונן חסון
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השאלון

אבות ובנים

לכבוד יום האב הבינלאומי שחל החודש שאלנו כמה שאלות את שוקי לוי ,אבא של נדב ,וארתור ירמנקו ,אבא של
סרגיי ,שליוו את הבנים כעוזרים אישיים ,בטורניר הבוצ'ה הבינלאומי שהתקיים בסרדיניה .לסרגי מאיל"ן חיפה זה
הוא טורניר ראשון בחו"ל ,טורניר 'ביכורים' מוצלח' בו העפיל לרבע הגמר ,נדב לוי מאיל"ן רמת גן משחק כבר כמה
שנים ובטורניר זה זכה במדליית הכסף.
כמה פעמים יצאתם לתחרויות עם הבנים?
זו התחרות הראשונה של סרגיי בחו"ל .עבור שנינו
זה היה מאוד מרגש ,ומאוד חשוב.

מי סופר? בערך שלוש ארבע פעמים בשנה,
במהלך שמונה השנים האחרונות

מה הליווי הזה תורם ליחסי אבא – בן
אצלנו זה הרבה יותר מיחסי אבא ובן ,אני
המאמן שלו .מבחינה חוקית אב לא יכול להיות
המאמן של הבן בתחרות ,אבל בבית ,באיל"ן
חיפה ,אנחנו עובדים ברצינות רבה ,מתאמנים
חמש פעמים בשבוע לפחות.
יש בינינו קשר מצוין ,התפקיד שלי מתבטא
בסיוע מקצועי ,ותפקידי גם לעודד ולהרגיע.

הנסיעות מקרבות מאוד ,מדברים הרבה .מדברים על
הכל ,אבל לא על הצד המקצועי .את התחום הזה
אני משאיר למאמן .אני פה בשביל נדב ,לעזור,
לתמוך ,אבל לא לתת עצות שקשורות בבוצ'יה,
ובטח שאני לא מתערב או מעיר במהלך המשחק.
בתיאוריה ,אגב ,אני כבר מומחה גדול מאוד בבוצ'יה.

מה הרגע המרגש ביותר שהיה לכם בנסיעה האחרונה?
לראות את סרגיי בתחרות בינלאומית ,כשהוא מתמודד יפה ,למרות
ההתרגשות הרבה ולמרות שחקני הבוצ'יה המובילים בעולם שמולם
הוא התחרה .עבורי לא התוצאה היתה חשובה ,אלא הנסיון שצברנו.
למדנו הרבה מהיריבים שלנו ,וראינו שיש עוד הרבה מה לעשות.
כשראיתי איך סרגיי מתנהג בטורניר הזה  -הרגשתי שקבלתי מתנה
גדולה.

ארתור
וסרגי
ירמנקו

כמובן שהזכייה של נדב
במדלית הכסף .היה מרגש
לראות את נדב חוזר לעצמו,
לראות אותו כמנצח.

שוקי ונדב
לוי

 15שיתופי פעולה ספורטיביים
מרוץ אופני טנדם במסגרת
א י ר ו ע י ה B L I N D D AY :
בחודש יוני נערך מרוץ אופני טנדם שטח בהרי ירושלים
במסגרת אירועי ה .BLIND DAY
בתחרות השתתפו כ 60-זוגות ב 6-קטגוריות.

שרכבו  10.5ק"מ במסלול הררי .האירוע הופק ע"י בית
חינוך עיוורים ו"כן ולא מרכז" בשיתוף ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ואיגוד האופניים.
זוכים

קבוצת גיל עד  45גברים

קבוצת גיל עד  45מעורב

שי מנדל שי כהן

קובי גולן ותמי טיירי

רועי ויצמן צביקה קלונובר

עדו שטיין ושירין אבו ריש

גיל אמיר תומר שולמן
קבוצת גיל עד  46-59גברים

קבוצת גיל עד  46-59מעורב

אופיר בנטל וחן פלק

איריס מונטאנו ויוסי שוהם

אנדי לוי ועופר גרוסו

שלומי זקן ורונית חן

סימון גוטמן ואורי בשה

אלעד ויצמן וקרינה קליימן

קבוצת גיל  +60גברים

קבוצת גיל  +60מעורב

אילן אביטל וחיים שושה

אמי ורדי ועדי יכין

צפריר פזי זכר ומיכאל מילצ'ן פנינה דיק וראובן ברון
יאיר יעקבי וסלומון ביטון

שחר אלון ואביבה שטרן

בליינד דיי BLIND DAY -
הוא יום המודעות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות
ראייה בישראל .הוא מתקיים בכל שנה בתאריך  6/6וזאת
מאז משנת  6/6 .2010היא ההגדרה הרפואית לראייה
תקינה.

 16טורנירים בעולם
כדורשער וטניס שולחן
נבחרת הנשים בכדורשער המורכבת משחקניות בית
חינוך עיוורים ובית הלוחם תל אביב זכתה במדליית הארד
בטורניר בינלאומי שנערך במאלמו בהשתתפות 10
נבחרות.

במשחקים האירופאים לנוער (עד גיל  )23שהתקיימו

בשלב הבתים נצחה הנבחרת את דנמרק וגרמניה

בפינלנד ייצגו את ישראל שחקני נבחרת העתודה

והפסידה לברזיל ויון ,וסיימה במקום השני בבית.

בטניס שולחן ממועדון איל״ן רמת גן :רועי אלוני ,גלעד

בשלב חצי הגמר הפסידה הנבחרת לרוסיה  4-3לאחר

סקופ ומיכאלה יוסיפוב.

הארכה.

גלעד סקופ זכה במדליית הכסף במשחקים אלו.

בקרב על מדליית הארד ,פגשה הנבחרת הישראלית את

עידו בן שמחון מאמן הספורטאים ומנהל המשלחת

נבחרת יפן ונצחה אותה .2-4

אמר בסיום " :המשחקים האירופאיים לנוער הם

הטורניר הינו טורניר הכנה לקראת הטורניר הבא

הזדמנות מצויינת לתת לספורטאים הצעירים לחוות

שיתקיים בארצות הברית ויחולקו בו  2כרטיסים

אירוע

מדינות,

למשחקים הפראלימפים בטוקיו .2020

להתגאות בכך שהם מייצגים את המדינה ולהתחרות

מאמן הנבחרת :רז שוהם ,עוזרת מאמן :ורד אבנעים

מול ספורטאים אחרים בגילם.

הדרך לטוקיו  2020בענף הכדורשער:
  2כרטיסים יחולקו בתחרות המטרה בפורט וייןביולי  2019ל 2הראשונות
 כרטיס נוסף יחולק באליפות אירופהשתערך ב אוקטובר  2019למדינה שתדורג
ראשונה (ללא המדינות שכבר זכו בכרטיס)

של

מאות

משתתפים

מעשרות

גלעד סקופ עם מדליית הכסף ראשון משמאל .צלם:
Roni Rekomaa

 17טורנירים בעולם
שחייה – אליפות גרמניה הפתוחה
שחייני נבחרת ישראל בשחייה השתתפו באליפות
גרמניה הפתוחה שהיוותה הכנה לקראת אליפות העולם
שתתקיים בבריטניה בספטמבר.

רביעיית השליחים שהורכבה משחייני איל"ן חיפה:

שיטת התחרות בגרמניה ,היא שיטת הניקוד היחסי :כל

ענבל פיזרו ,אראל הלוי ,עמי דדאון ואריק מליאר זכתה

השחיינים מכל הקלאסים מתחרים אחד בשני ,כאשר

במדליית הארד במשחה ל  4*50חופשי.

התוצאה משוקללת על פי היחס לשיא העולם והתוצאות

את שחייני

איל"ן חיפה

מאמן

יעקב

ביננסון.

המיטביות בקלאס של המתחרה ,מה שאומר שבתחרות
הזאת בניגוד לדוגמא לאליפות העולם ,התחרות היא מול
כל המתחרים ולא רק מול הקלאס שלך.

רון וולפרט ממכבי ויסגל רחובות היה קרוב לשבירת
השיא של חנוך בודין 2:36.40 :דקות ל  200מטר מעורב
אישי קלאס  9אך פספס ב  2מאיות ויסתפק בשיא אישי
ובמקום הראשון במקצה לנוער .ב  100חזה הגיע רון
למקום השלישי בגמר הנוער לאחר ששחה אותו ב
 1:23.93דקות .מאמנו של רון :גיא שחר.
עמי דדאון מאיל"ן חיפה זכה ב:
• מדליית זהב ב  200מטר חופשי  2:57.42 -דקות וקבע
שיא ישראלי חדש
• מדליית הארד במקצה ל  100חופשי לאחר שסיים אותו
ב 1:28.27:דקות
• מדליית הזהב במקצה ל  150מעורב בזמן של 2:41.48
דקות
מרק מליאר מאיל"ן חיפה זכה ב:
• מדליית ארד ב  200גב  2:36.14 -דקות וקבע שיא
ישראלי חדש.
• מדליית ארד במשחה ל  200מטר מעורב אישי לאחר
ששחה אותו ב 2:41.46 :דקות
• כאמור מרק קבע שיא עולם לקלאס  7ב  800מטר
(הרחבה בעמוד )3
• מרק קבע גם שיא ישראלי חדש ב  200חופשי -
 2:17.07דקות

הדרך לטוקיו  2020בענף השחייה:
  2המקומות הראשונים באליפות העולם יזכובכרטיסים ישירים
 בינואר  ,2020כל מדינה תקבל כרטיסיםעל סמך שקלול הדירוג הבינלאומי של
שחייניה (הדירוג נקבע על פי התוצאה
המיטבית שהושגה עד ל )31/1/2020

חם מהמעבדה
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אקלום וקירור ספורטאים –
תובנות מכנס ACSM
לקראת המשחקים בטוקיו
2020
החודש התקיים הכנס השנתי של ארגון  ACSM.בין שלל ההרצאות המעניינות ,היו לא מעט הרצאות בנושא תחרויות
בתנאי טמפרטורה גבוהים ובלחות גבוהה.

העיסוק באקלום וקירור ספורטאים נמצא בחזית המחקר וזאת בשל ההיערכות של המדינות לקראת המשחקים
בטוקיו  .2020טוקיו "נהנית" מטמפרטורת שיא בחודש אוגוסט של  35מעלות ומאחוזי לחות של למעלה מ  70%ו-
 30%סיכוי לגשם .לספורטאים הפראלימפיים יש יתרון קל על האולימפיים מכיוון שבסוף אוגוסט ,הטמפרטורות
מתחילות לרדת וכך גם אחוזי הלחות( .המשחקים האולימפיים מתקיימים בסוף יולי תחילת אוגוסט והמשחקים
הפראלימפיים מתקיימים בסוף אוגוסט תחילת ספטמבר)
במדינות שונות בהן יש אקלים קר יחסית ,המעטפת המקצועית דנה בפרוטוקולים שונים כיצד ניתן לאקלם בצורה
מיטבית את הספורטאים לקראת תחרות בתנאי חום גבוה.
בשיתוף פעולה עם פורום האקלים של הוועד האולימפי ,הכנתי טבלה עם תאריכי התחרויות של הענפים המתקיימים
בחוץ (טניס בכיסאות גלגלים ,אופני יד ,אתלטיקה ,חתירה ,קיאקים ,טריאתלון) במשחקי טוקיו  .2020הטבלה נשלחה
לשירות המטאורולוגי שהכין עבורנו טבלאות עם נתוני מזג האוויר בטוקיו בהתבסס על  6השנים האחרונות:

מהטבלה
שבסוף

ניתן

לראות

אוגוסט

עדין

מתרחשים גלי חום כמו
בשיא הקיץ ,אך מנגד יש
יותר מקרים של ימים
נוחים  /גשומים שבהם אין
עומס

חום

שעות היום.

לאורך

כל
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אקלום וקירור ספורטאים –
תובנות מכנס ACSM
לקראת המשחקים בטוקיו
2020
מהלך שנתי של הטמפרטורות והמשקעים בטוקיו

בשונה מישראל ,בספטמבר בטוקיו כבר מורגשת התקררות ברורה ביחס לשיא הקיץ ובמקביל גם יש
עליה בכמות העננות ושכיחות הגשם .עשרת הימים הראשונים של ספטמבר מאופיינים בטמפרטורה
נמוכה בכמעלה ביחס לסוף אוגוסט ובכ  0.5-1.0-מעלות עומס חום.
במדינות שונות בהן יש אקלים קר יחסית ,המעטפת המקצועית דנה בפרוטוקולים שונים כיצד ניתן לאקלם
בצורה מיטבית את הספורטאים לקראת תחרות בתנאי חום גבוה .לנו הישראלים יש יתרון קל וזאת משום
שהטמפרטורה הממוצעת באוגוסט בישראל באזור מישור החוף למשל ,מאוד דומה לזו שבטוקיו ,וגם אחוזי
הלחות בישראל עשויים להיות אף גבוהים מאלה שצפויים להיות באוגוסט בטוקיו (בתל אביב ,למשל,
בחודש אוגוסט ,אחוזי הלחות יכולים להגיע במקסימום ל  82%והמינימום הוא  .)60%כך שאיקלום של
הספורטאים לקראת המשחקים פחות רלוונטי עבורנו.
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :
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אקלום וקירור ספורטאים –
תובנות מכנס ACSM
לקראת המשחקים בטוקיו
2020
ומה לגבי קירור לפני/במהלך התחרות? פה דווקא יש

תמונות של אמצעי קירור מתערוכת כנס ACSM

מה לעשות .המחקרים מלמדים כי השפעת קירור
של הגוף לפני תחרות בתנאי חום כבדים מיטיבה עם
ביצועי הספורטאים .לצורך כך ,ניתן להתבונן בפילוח
השעתי של נתוני הטמפרטורה ועומסי החום בטוקיו

בסוף אוגוסט ( 2013עד  )2108ולהתכונן בהתאם
לתחרויות המתקיימות בשעות השיא:

שעה

טמפ'

עומס חום

6:00

24.6

23.8

7:00

25.3

24.3

8:00

26.1

24.8

9:00

26.8

25.3

10:00

27.7

25.8

11:00

28.2

26.2

12:00

28.7

26.5

13:00

29.0

26.7

14:00

29.1

26.8

15:00

28.9

26.7

16:00

28.4

26.3

17:00

27.8

25.9

18:00

27.2

25.5

19:00

26.7

25.2

20:00

26.4

25.0

21:00

26.1

24.8

22:00

25.8

24.6

23:00

25.6

24.5

ג'ל קירור לבליעה

וסט קירור במידות שונות ומשקלים שונים
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אקלום וקירור ספורטאים –
תובנות מכנס ACSM
לקראת המשחקים בטוקיו
2020

מהתרשים ניתן לראות הקלה בערכי הטמפרטורה ועומס החום במועדי המשחקים הפראלימפיים
בהשוואה לתאריכי המשחקים האולימפיים בשיא הקיץ .עומס החום הממוצע והחציוני אינו חורג בסוף
אוגוסט מעומס חום בינוני בשעות  ,11-17וביתר שעות הפעילות הוא מתון.
ישנה הסתברות לימים נטולי עומס חום ,אך בכשליש מהימים שעות שיא היום מאופיינות בעומס חום כבד
ובכ 10%-מהמקרים אף קיצוני .בתחילת ספטמבר עומס חום קיצוני נדיר ,אך עדין יש הסתברות נמוכה
לעומס חום כבד בצהריים.
מכאן ,שדווקא טכניקות קירור עשויות להיות אפקטיביות ורלוונטיות עבור ספורטאים בענפים המתקיימים
בחוץ כגון :טניס בכיסאות גלגלים ,אופניים ,חתירה ,קיאקים וכו' .מחקרים של טכניקות לקירור בוחנים כמה
זמן לפני התחרות ,לאיזה משך ואיזה אמצעי קירור הוא הכי אפקטיבי לענפים השונים ולמצבי בריאות
שונים .מן הסתם ,לספורטאים בעלי פגיעה גבוהה בחוט השדרה להם ליקויים בטרמורגולציה (זיעה
מופחתת ויכולת קירור מוגבלת) ,קירור חיצוני מאוד קריטי בראש ובראשונה מטעמי בריאות (עוד לפני
ההתייחסות לשיפור הביצועים).
הספרות מדווחת על תשעה אמצעי קירור מקובלים :ווסט קירור קל משקל ,וסט קרח ,שתיית מים קרים,
בליעת קרח ,קירור עם ג'ל מנטול ,ריסוס הפנים של רוח/מים ,ערכות קירור ,טבילה במים קרים ושילוב
שיטות שונות .ישנן שיטות שנחשבות לאגרסיביות וישנן שיטות שיותר "נסבלות" ועדיין אפקטיביות ,למשל
המחקרים מראים שעטיפת הראש והצוואר במגבת קרה (ספוגה במי קרח) אפקטיבית למדי ונסבלת
בהשוואה לאמבטיות קרח למשל.
מכיוון ששיטות קירור הן אינדיבידואליות ,יהיה נכון אם המאמנים ינסו לחשוף את הספורטאים שלהם
בצורה הדרגתית ומבוקרת לפרוטוקלי קירור שונים כדי לבחון את השפעתם על הביצועים.

לקריאה נוספת:
Bongers, C. C., Hopman, M. T., & Eijsvogels, T. M. (2017). Cooling interventions for athletes: An overview
of effectiveness, physiological mechanisms, and practical considerations. Temperature (Austin, Tex.),
4(1), 60–78.

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 :

 23פרחי ספורט
אליפות בתי הספר בבוצ'ה
החודש התקיימה במועדון ספיבק איל״ן רמת גן ,אליפות
הבוצ׳יה לבתי הספר ,במסגרת ליגת המועדונים הבית
ספריים.

שיתוף

פעולה

מבורך

של

ההתאחדות

הישראלית לספורט נכים ,משרד החינוך והתאחדות
הספורט לבתי הספר .לראשונה מתקיימת ליגה של

הדירוגים באליפות הבוצ׳יה לבתי הספר

בתי ספר לתלמידים בעלי מוגבלות מוטורית ,בענף

*בית תחתון*

ספורט פראלימפי.

מקום  | 1און ,תל אביב

הגיעו  9קבוצות מכל רחבי הארץ .ההתרגשות הייתה
בשיאה בטקס הסיום ,כאשר הוזמנו שחקנים מצטיינים

מקום  | 2אפאק ,תל שבע

לקבלת מדליה וחולקו הגביעים לזוכים!

מקום  | 3צעד קדימה ,רשל״צ

תודה רבה לכל הנוכחים שכיבדו את הקבוצות בתחרות.

מקום  | 4אופקים ,חיפה

לגיא דגן המפמ״ר והממונה על החנ"ג ,לזיו ישראלי
מנכ״ל התאחדות הספורט לבתי הספר ולניסים

מקום  | 5אגם ,רעננה

סספורטס מנכ״ל ההתאחדות לספורט נכים .תודה

*בית עליון*

מיוחדת לגילי פפיר מהתאחדות הספורט לבתי הספר

מקום  | 1אלביק ,כפר כנא

על החיבור המשמעותי בין הגופים.
תודה לתלמידי ביה״ס ניצנים ברמת גן שהגיעו לסייע

מקום  | 2אילנות ,ירושלים

בשיפוט.

מקום  | 3הרצפלד ,חולון

גילי אריאלי רכזת הליגה אמרה בסיום כי היא מברכת

מקום  | 4יובלים ,עפולה

על התחרויות המזמנות מפגש ספורט ייחודי בין נבחרות
בתי הספר בצד העצמה אישית וקבוצתית וגם לה תודה
גדולה.

' 24על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

בית החולים השיקומי רעות תל אביב ערך חוג

לא נגענו

בית ,לציון החסות הרפואית שנותן בית החולים

לנבחרת השחייה הפראלימפית של ישראל.
מנהל בית החולים ,ד"ר דב אלבוקרק ,ציין את
הקשר החשוב עם נבחרת השחייה והמעטפת
הרפואית לה זוכים השחיינים המהווים סמל
לגאווה והצלחה לאומית.
בערב החגיגי נצפו בין המכובדים ,גם אנשי
הספורט :בני הזוג אופירה אסייג וגילי מלקין,
כוכבי נבחרת ישראל בעבר בכדורגל משה סיני,
בוני גינצבורג ,אבי נמני ואייל ברקוביץ' ונציגי
נבחרת השחייה הפראלימפית :ענבל פיזרו ,אראל
הלוי ,ורוניקה גירנקו ,בשאר חלבי מאמן הנבחרת
יעקב ביננסון יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר שוקי
דקל ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי ניסים סספורטס
והמנהל המקצועי ד"ר רון בלוטין.
הערב כלל שיח עם השחיינית עטורת המדליות,
ענבל פיזרו שריגשה את הקהל עם סיפור חייה
וסיפורה המופלא של הנבחרת הפראלימפית,
כאשר את השיח הוביל פרופ' רפי חרותי ,מנהל
חטיבת השיקום ברעותם ,העומד בראש הצוות

המלווה את הנבחרת מטעם בית החולים ,כן
התקיימה הופעה של הרכב הג'ז פנטטון בו חבר
פרופ' אבי עורי ,מייסד מערך השיקום בבית חולים
רעות והרופא שליווה את משלחת ישראל
במשחקים הפראלימפיים בשנות השמונים.

ראובן מגנאג'י ויוליה צ'רנוי שיתפו פעולה בעבר כצמד חותרים ואף
השתתפו ביחד במשחקים הפראלימפיים בריו .לאחר שיוליה
עברה לענף הקליעה ,ראובן ממשיך לפרגן וזו היא התכתובת
ביניהם בפוסט שבישר על שבירת שיא ישראל בקליעה על ידי
יוליה

מזל טוב לכדורסלן עשהאל

שבו שהתחתן עם בחירת
ליבו איזבלה ורה מריסה,
אותה הכיר כאשר שיחק
בקבוצת המבורג הגרמנית
ואיזבלה היתה התרפיסטית
של

הקבוצה.

לחתונה

שהתקיימה בהולנד הגיעו

צילום :דרור עינב

בני

המשפחה

והכדורסלן

כוכב הפסטיגל שי ברביבאי

https://zigit.mobi/Meda/Conferences/SportBIZ/#/signup

