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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.il0544336392: או ישירות בטלפון

מאמציםלאחרכי,הבדמינטוןרכזטמירמעמילשמועשמחתי

שלוהירתמותל"צהנכילארגוןן"אילביןפעולהשיתוף,רבים

פתיחה.חיפהן"באילבדמינטוןחוגנפתח,טוביםאנשים

:לתודה.הקורונהבשלעוצריםלאשאנומכליותרשמעידה

שחר,גלעדאבינועם,יעקובבןשמעון,הרריאילןל"תא

.אלומאמציםעלמתרגםולילךינאיארז,קסלדור,פרקיס

שלהספורטאגףמנהל,שוהםיצחקאתלברךברצוני,לסיום

למחליפוולאחללפנסיההחודששיצא,חיפההלוחםבית

.בהצלחהגדולותלנעלייםשנכנס

בברכה

בירנבאוםאלי

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום.יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

עםמתמודדיםהישראליתוהחברההמשקבהםאלובימים

נכיםלספורטההתאחדות'ספינת'גם,הקורונהמשבר

.שקטיםלאבמיםמנווטתהפראלימפיוהוועד

כלאתמלאהלפעילותשהחזרנולהדגישליחשוב

פיעלמתאמניםהם.השונים.בסגליםהספורטאים

,כןכמו.השוניםבענפיםהמאמניםידיעלשנבנוהתוכניות

,הספורטאיםלכללהפעילותשלמלאהלהחזרהפועליםאנו

התרבותמשרדשללהנחיותוהקשבהפעולהשיתוףתוך

הרפואייםהגורמיםובהתייעצותהבריאותומשרדוהספורט

.שלנו

פעילותאתלקדםמנתעללאותללאפועליםאנו

.הקורונהמגיפתעקבשנכפתהההשבתהאחרי,ספורטאינו

של',הפראלימפיבכח'עוצמתובמלאחזיתיהחודש

לכולנושנותן'הכח'.המעטפתואנשיהמאמנים,הספורטאים

גםולצמוח'הקורונהאתגרי'עםלהתמודדהיכולתאת

.אלובימים

במכוןשלההאימוניםבמחנההשחייהנבחרתאתביקרתי

המפגשהואאוהביותרשאניר"כיובעבודתיהחלק.ויינגיט

,שלנוהמצליחיםהשחייניםעםושוחחתיצפיתי,השטחעם

ממקורהשליחותותחושתהמחויבות,המקצועיותאתחוויתי

20מזמןלאשחגגביננסוןיעקבמהמאמןהתרשמתי.ראשון

ליואיןתקדיםחסרילהישגיםחניכיוהגיעובהן,אימוןשנות

נבחרתאתלהובילימשיךהואהבאותשנה20בשגםספק

.חדשותלפסגותהשחייה

' לוחצים יד'ביננסוןויעקב בירנבאוםאלי :  בתמונות
בעזרת המרפק  ונבחרת השחייה במפגש עם אלי

שיאפשרומהותיותסוגיותלפתורפעלנו,הקלעיםמאחורי

ווטסאפהודעתלקבלליביאתחימם.להתאמןלספורטאים

הלוחםמביתהשולחןטניסאית,ברילמחגיתהיוםבאמצע

,הספורטאיםלכלופונהשבאני.כךעללנושהודתה,ירושלים

ענייןבכלאלילפנותיכוליםאתם–הצוותואנשיהמאמנים

.ועניין

mailto:office@isad.org.il
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

.השחקניםסגלבבחירתבכללאם,מזעריחלקישלמאמן

,הבעליםמרצונותמושפעיםמהמאמניםחלק

המאמןכללבדרךדעותחילוקישלובמקרים...מההנהלה

עליודעיםאנחנו.החוצההדרךאתלושמראיםאו,עוזב

פעםשלא"הקבוצהכוכב"שחקן,ספורטאישלתופעות

.בקבוצהעתידואתולפעמים,המאמןסטטוסאתקובע

או.בלאטדיווידוהמאמןימס'גלברוןהכוכבדוגמת

וההתעלמותההתייחסותעל,ברצלונהכוכבמסיליאו

פעםלא.הקבוצהשלהמאמןבעוזרמסישלוהמזלזלת

אתאיבדהמאמן"הקבוצהכוכבשבגללשומעיםאנחנו

שלבסטטוספוגעזהמצב.ההלבשהבחדרההשפעה

?סטטוסנקבעכיצדאז.המאמן

אחד,למשל.לסטטוסשונותהתייחסויותישלסוציולוגים

לשניהאחדהאדםבנימבהיריםשבעזרתםהאמצעים

,למשל.סטטוסבסמליבשימושהואשלהםהסטטוסמהו

.בזהוכיוצארכב,אביזרים,דיבורסגנון,לבושסגנון

:לדוגמא,סטטוסשלשונותבהגדרותמבחיניםסוציולוגים

בהתאם,להישגיובהתאםלאדםמוקנה-הישגיסטטוס

,האישילרצונובהתאםגםלעתים,האישייםלמאמציו

שליטהיששלאדםבתחומיםמסוימתבמידהתלויוהוא

.השכלהורמתחריצות,עיסוק:דוגמאותבהם

האדםשלמיקומואתשמגדיר–"חברתיסטטוס"

.שוניםבהקשריםהחברתיבמבנה

ידיעלהנקבעותוזכויותחובותשלמערךסטטוסלכל

סטטוסכל.אחריםכלפיביחסיואותוומחייבותהנורמות

דומיםאחריםסטטוסבעליעםיחסיםמערכותיוצר

."תפקידמערך"נקראותאלהיחסיםמערכות.ושונים

עמיתיםעם"תפקידמערך"יוצר"רופא"סטטוס,למשל

גםלכךבדומה.ואחיותאחים,חולים,(ורופאותרופאים)

."תפקידמערך"ישהמאמןלסטטוס

הישראליבספורטהמאמןסטטוס

.השוניםבענפיםשונותהגדרותישבספורטלמאמנים

סטטוסככלל.אחרתנתפסהמאמןסטטוס,ענףבכל

שטועניםלכתמרחיקייש.יציבואינוברוראינוהמאמן

.כללסטטוסאיןשלמאמן

המאמניםשללהתארגנותניסיונותישהאחרונותבשנים

,הקבוצתייםבענפיםמאמניםארגוןאואיגודלהקמת

מקצועיכאיגודפועללמעשההארגון.ובכדורגלבכדורסל

בהצלחהתמידולא,המאמניםותנאיזכויותעלששומר

בענפילמאמניםארגוןלהקיםניסיונותגםיש.גדולה

מקצועימעמדעדייןאיןאלולארגונים.האישייםהספורט

לרוב.המאמןסטטוסעלהשפעהנטוליהםלכן.מוכר

והם.אחתלעונהרק,בכללאם,חוזהישהמאמנים

בטחוןבאיןזהבמצב.ההנהלהאוהבעליםבחסדיתלויים

כנדרשהישגיספורטלפתחאפשראיגםהמשכיותובאין

.אחרלדיוןזהאבל.דרךקיצוריאיןבספורט.שניםלאורך

ספורטאיולפיתוחלגילויהחשובשהמשולשיודעיםהכול

,אולם,מגרש)הספורטומתקןהספורטאי,המאמן:הם

שלוששלהימצאותןהואהכרחיתנאי.('וכדבריכה

שנקראחשובמגורםמתעלםאינני)ביחדכולןהצלעות

..(הצעיריםבקרבובעיקר,המשפחה

יהיהתחילההאם?להצלחההנדרשהסדרמהוכךאם

,הספורטאיהואוהשני,הספורטאיאתשיגלה,המאמן

חשובשתחילהאומריםיש.הספורטמתקןהואוהשלישי

זהושלישי,כךאחרנמצאהמאמןאת,הספורטאישיהיה

.המתקןשיהיהרצויכלשקודםאומריםיש.המתקן

שתהיה,קרימתקןשיהיהשתחילהצריך,למשלבשחייה

אתנאתרכךואחרהמאמןכךאחר,שחייהבריכת

בענפיםשונההמאמןסטטוסתפישת.הספורטאי

אתלדוגמאקחו.הקבוצתייםבענפיםושונה,האישיים

המאמניםהםמעטים.הכדורגלבענףהעלליגת

רוב.אותהמסיימיםוגםבקבוצההעונהאתשמתחילים

בסוףאזהעונהבאמצעלאאםמוחלפיםהמאמנים

,הקבוצההנהלתאוהבעליםידיעלנבחרהמאמן.העונה

.השחקניםסגלאתבחרהההנהלה
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-הישראליבספורטהמאמןסטטוס
המשך

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

שמשרדהוראהמשרות-37.מאמנים37עלדובראז

בטחוןישלמאמןזהבמצב.בהםלעמודהיהיכולהחינוך

כעובדסוציאלייםתנאיםעםשניםלמספרואופקכלכלי

לפתחלויאפשרזהמצב.ואיתןאחרמעמדזהמדינה

המצבכךלא.שנתית-רבמקצועית-אסטרטגיתתוכנית

שזהזריםמאמניםלסוגייתלהיכנסהמקוםכאןלא.היום

.עצמובפנינושא

,בברכהשלכם

דקלשוקי-יהושער"ד

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו

,הספורטולאישלמאמןעקרונותלכםלהציגהמקוםזה

קיבוץממייסדי(ל"זוילי)קדםצבי,לשעברחברישכתב

.הירדןבעמקמעגן

למאמןעקרונות

.שטחילהיותולא–בשטחלחיות•

להיותולא–ושריריםכישרונותלפיתוחלדאוג•

.שרירותי

.גוויותעללדרוךולא–בגביעיםלזכייהלשאוף•

.בעקרונותלבעוטולא-הבעיטהעקרונותאתללמד•

למעילהידלתתולא–מעולהאימוןלכלידלתת•

.באמון

.הזמןעםבתחרותולעמוד–לתחרויותזמןלקבוע•

בצניעותזאתולעשות-ראווהואירועיתחרויותלארגן•

.וענווה

בהםלעשותולא–השופטיםהכרעתלקבללחנך•

.שפטים

בידימשחקכדורלהיותלאאבל–כדורמשחקילעודד•

.אחרים

ידיעלהנקבעותוזכויותחובותשלמערךסטטוסלכל

כל.אחריםכלפיביחסיואותוומחייבותהנורמות

אחריםסטטוסבעליעםיחסיםמערכותיוצרסטטוס

מערך"נקראותאלהיחסיםמערכות.ושוניםדומים

"תפקידמערך"יוצר"רופא"סטטוס,למשל."תפקיד

.ואחיותאחים,חולים,(ורופאותרופאים)עמיתיםעם

,"תפקידמערך"ישהמאמןלסטטוסגםלכךבדומה

עם,שחקניםעם,עמיתיםמאמניםעםקשריםשיוצר

,מנטאלייםמאמנים,כושרמאמני)המקצועיהצוות

מערך.('וכדפיזיותרפיסטים,רופאים-רפואיצוות

בעצם.המאמןשלבסטטוסתלויהואהזההתפקיד

.מטבעאותושלהצדדיםשניהםוהתפקידהסטטוס

ענייננוכי,"הישגיסטטוס",שלעיללהגדרהאתייחס

המאמניםובספורט,בספורטהמאמןבסטטוסהוא

נקבעהמאמניםהישגיפיעל.להישגיםנדרשים

גםבהגדרהגםזהכך.שלהםהמקצועיהסטטוס

זולדעתי."להישגיובהתאםמוקנההישגיסטטוס"

בעלהסטטוסשאתסבוראני.מצמצמתהגדרה

אישיותו,מקצועיותובזכותבונהאויוצרהמקצוע

ובזכות.כריזמהלזהתקראו,והמקרינההמיוחדת

,חדשנות,סקרנות,סמכותיות,חריצות:תכונותיו

ככלל.אישיתדוגמאפיעלגםלדעתי.ועודיצירתיות

לתפקידנכנסשאדםזהעצם.מקבליםלאסטטוס

פיושעלמאמןשלסטטוסלומקנהלאעדייןזהמאמן

נדרשיםותנאיםתכונותעודלהוסיףיכולתם.דבריקום

.המאמןשלהמקצועימעמדואתלקבועכדי

לושמקנהסטטוסאיןהמקצועותבכלללמאמןלצערי

מאמןמפטריםאחתלא.המשכיותאו,בעבודהבטחון

.מקצועייםהםהשיקוליםתמידולאהעונהבאמצע

הגופניוהחינוךהספורטמנהלכראשבעברבתפקידי

התרבותהחינוךלשרהצעההגשתיבישראל

שלהםספורטענפי37שלהגדרהעם.והספורט

רשומיםויהיוקריטריוניםפיעלמאמניםלבחור

.באימוןויעבדו,מדינהוכעובדיכמוריםהחינוךבמשרד



?מה קרה ביוני60

השתתףאביבתלהלוחםמביתבליצבלאואורן•

.לייקיןויטאליהמלווהעםאשקלוןבטריאתלון

טריאתלון

השניבמקוםסיים,גורבנובאנדרייהשחמטאי•

,לנכיםאונלייןבשחמטהעולםבאליפות

כאישהסיימהאלכסנדרובהואלכסנדרה

ממשתתפים124השתתפובאליפות.המצטיינת

.50%מעלמוגדרתנכותםשדרגתמדינות25

יוזמההיאלנכיםאונלייןבשחמטהעולםאליפות

ארגוןעםלשחמטהישראליהאיגודשלייחודית

.IPCAלנכיםהעולמיהשחמט

שחמט

•....

טריאתלון

קובי,חצורברק:הפראלימפיםהספורטאים•

קורסבהצלחהסיימומגנאג׳יוראובןליאון

במסגרתהתקייםהקורס.מנטלייםמאמנים

האולימפיהוועדשל'שאחריהיום'תוכנית

.אמפ'גמנטלחברתעםבשיתוףהישראלי

נרחבותלסוגיותהמשתתפיםאתחשףהקורס

כליםוהעניקספורטאיםעםבעבודההמנטליבפן

העתידספורטאיעםלעבודהופרקטייםמעשיים

ישראלשל

אקדמיה

י נ ו י ב ו  מ י י ק ת ה ש ת  ו י ו ר ח ת ו ם  י ע ו ר י א

השתתףאביבתלהלוחםמביתבליצבלאואורן

.לייקיןויטאליהמלווהעםאשקלוןבטריאתלון

שלוהפייסבוקבעמודשרשםהדבריםמקצתאלו

:התחרותעל

ההחלפהבשטחוהציודהאופנייםעםמסיימים"

ויטאליבמדרגותבדרך,לחוףלרדתומתחילים

."גבוהיםאורן,שמע"ליאומר

הרבהכךכלאחרילימגיעזהלמה,למותליבא

גבוהביםכעיוורלתחרותלזנקתחרויותללאזמן

.אלוהיםפחד

בוא"ליואומרממשיךויטאליהמיםלקומגיעים

היפרוונטילציהסףעלבכללאניאז,לאורנתקשר

אתשנאריךמחליטיםאורעםמתייעץויטאלי.....

.שמאלהנחתוךואזהכניסהמגליונימלטהשחייה

לאמאדשחייה,החוףגליאתלעבורהצלחנו

מכונתבתוךשוחהשאתהמרגישאתהפשוטה

שמשאין,אופקקואין,שחורהכל.כביסה

.מפחיד.חושךממנהלהסתנוור

.הזמןעלחבליורדעולהדבררואהלא

והפחדוהמחשבותהחוףלקולשחותמתחילים

לפעימותמעברמפעמותאותייורידגלשאיזה

.הלב

הורידו,העבודהאתעשוהסוףלקראתגליםשני

שלבדמותולידךתותחלךשישאבללמטהאותי

והואקשורגםאני,להירגעאפשרלייקיןויטאלי

מצליחיםבסוףאבלמאדמפחיד,אותיהחזיקגם

המסירותעללויטאליענקיתתודה...לצאת

הדברזההיוםהתחרות,האחרוניםבחודשים

.הקטן

.האמיתיהלבזהבאימוניםהמסירות

דניאלשלומיאייל,חליקהמיקישלילצוותתודה

הזההדברעלקץאיןבסבלנותשמנצחולמיקסל

.ברגראור...שנים6כבר
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TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מכוןאתניהלת,ירושליםהלוחםלביתהגעת

משםאיך,ושיקוםבטיפולוהתמקדתהפיזיותרפיה

?בסיווגלעסוקמגיעים

3לפימוצלחשיקוםרואה,שליהשיקוםתפיסת-

אדםהבןהאם:פיזילאהואמהםאחדשאף,קריטריונים

הואוהאםמקצועישלאדםהאם?ילדיםוהביאזוגיותמצא

המשחקיםהואבספורטשהשיא,בספורטעוסק

.הפראלימפיים

למשחקיםלהגיעהיתההשאיפהמבחינתיגם

אחרותפיזיותרפיסטיותהיותקופהבאותה.הפראלימפיים

2002בשנת.הפראלימפייםבענפיםהנבחרותעםשעבדו

ענף,הבדמינטוןנבחרתעםלעבודוהתחלתידלתלינפתחה

.(2020בטוקיונוסף)המשחקיםבתוכניתהיהלאשעוד

עולםבאליפויותשזכתהמוצלחתמאודנבחרתהיתה

להגיעבארץגםודאגתיל"לחואיתםנסעתי,ואירופה

באחת.זהבשלבכברפציעותלמנועמנתעל,לאימונים

הוולשימקיידוקטוראתפגשתיל"בחולתחרויותהנסיעות

הבדמינטוןשחקניבסיווגלולעזורממנישביקש

אתלסווגאותיהכשירגםהואכךכדאיותוךהבינלאומיים

,הבדמינטוןענף

נולדהלמעשה,ישראלשלהראשיתהמסווגתקוסףדוידה

כיתהועדומהגןציונילביתנולדהדוידה.אפריקהבדרום

ביתלאחר.ציוניים-יהודייםספרבבתיהתחנכה'יב

עברה22בגיל.בפיזיותרפיהראשוןלתוארלמדההספר

.במוזיקהבריפוישניתוארסיימהשםהבריתלארצות

שעסקבסקוטלנדנוסףשניתוארהשלימה,יותרמאוחר

חלומהאתהגשימה28בגיל.ופרוטזותאורטופדיבמכשור

.ישראללארץועלתה

?לארץכשעליתשעשיתהראשוןהדברמה

,להתגייסוביקשתיבירושליםהגיוסללשכתהלכתי-

:ליואמרועליהסתכלוהם,קבעלחתוםרציתיאפילו

וללדתללכתצריכהאת,מתגייסותלא28בגיל,בנות"

."הצבאאתותעזביילדיםתביא,תתחתני,ילדים

?ירושליםהלוחםלביתהגעתואיך

,בצבאהיהשלאמי.צבאעשיתישלאליהפריעתמיד-

שפתחוכששמעתי.הישראליתבתרבותמשהולוחסר

להתחבראיכשהוהיהזהמבחינתי,הלוחםביתאת

ביתלפני.ולישראליותל"לצההאחוריתהדלתדרך

המטופליםואחדהדסהחוליםבביתעבדתי,הלוחם

פיזיותרפיהמכוןשפותחיםליאמר,ל"צהנכהשהיה

הגשתי.מועמדותושאגישירושליםהלוחםבבית

היהזה,שהתקבלתיליהודיעוהמקוםועלמועמדות

שניםיובלדוידהתחגוג2021במרץ).1996בשנת

.(ירושליםהלוחםבביתלעבודתה

?במוזיקהריפוישלהתוארעםבארץמשהועשית

מוגבלותעםאנשיםעםבעיקרעבדתיהבריתבארצות-

לנגןמוחיןשיתוקעםילדהלימדתי,לדוגמא,פיזית

בעיקרהציעובארץאבל,רגלהכףבעזרתבפסנתר

מוגבלותעםאנשיםעם,זעוםשכרעםבעבודותלעבוד

אז,ליהתאיםפחותוזהילדיםעםרקאו,שכלית

.בפיזיותרפיההתמקדתי

דוידה  : בתמונה

ואמיר לוי 

באליפות  

אירופה  

בבדמינטון 

.2004שנת 
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העולםבאליפותאירופהיבשתאתייצגתי2017בשנת-

.המסווגיםבפאנל22גילעדגלגליםבכסאותבכדורסל

?הראשיתהמסווגתלהיותהגעתואיך

התחילהבינלאומיהפראלימפיהוועד2015בשנת-

מנתעלדגשעליוולתתהסיווגנושאבכללהתמקד

מבוססוליותרמקצועיליותראותוולהפוךקוליישר

אדםבןשהעסיקושהמדינותאזכברלבשמתי.ראיות

ולאארציכמשהוהסיווגנושאאתאצלםאתשירכז

כלעלהרבההכישהשפיעוהמדינותהן,ענףלכלמסווג

נושאכלעלאחראיתהייתיאמנםבארץ.הסיווגנושא

הדבר.ענףבכלמסווגשישלוודארקכללזהאך,הסיווג

מנתשעלוהרגשתיהלילהבשעותבהתנדבותנעשה

מדיניותשיציעמישהוושיהיהבארץהסיווגאתלמקצע

שירכזמישהוצריך,מורכביםתהליכיםוילווהכוללת

סספורטסלניסיםפניתי.הסיווגנושאכלאתוינהל

עשיתיכך,תפקידפירוטלכתובממניביקשהוא,ל"המנכ

.אותיכךואחרהתפקידאתאישרהוההנהלה

נכיארגוןשלר"היושהיהמטלוןמוץ,2007בשנת

הלוחםביתשלהפיזיומנהלותשכלדאג,ל"צה

שאלתיבנסיעה.בגרמניהלתערוכהויסעויתמקצעו

להתמקצעמנתעללעשותצריכהאנימהאותו

אניאםשאלהוא?הפראלימפיותבנבחרותולהשתלב

.2008ין'בבייגהפראלימפייםלמשחקיםלנסוערוצה

נבחרתכוללספורטאים42שלגדולהנבחרתהיתה

פיזיוצריךהיהלהםורקגלגליםבכסאותהכדורסל

מדהימהחוויההייתהוזאתשהסכמתיכמובן.צמוד

לנדריעלליהציעהכשחזרתי.בחיידקאותישהדביקה

וכמובןההתאחדותשלהרפואיתוועדהללהצטרף

.2009משנתבהחברהואנישהסכמתי

בכסאותכדורסלקבוצתנפתחה,המשחקיםבעקבות

חובבתלאשאניולמרותירושליםהלוחםבביתגלגלים

למי)הזההפראלימפיבענףהתאהבתי,רגילכדורסל

בתחילתזהבשלירושליםשירתשלהמסורתשתוהה

מסורתהיא,ירושליםהלוחםביתשלמשחקכל

פגשתיהכדורסלמשחקיבמסגרת.(הנחילהשדוידה

שלהמסווגתשהיתהדוארפליסאסנתאת

קידמה,הסיווגתורתאתאותילימדה,אסנת.הכדורסל

וכךהיבשתיהסיווגקורסאתעשיתי2011ובשנתאותי

.לאומיהביןהפראלימפילספורטכמסווגתנכנסתי

שאיןבגלל,ל"בחוסיווגלתחרויותאותילהזמיןהתחילו

היתה,גמישמאודהיהירושליםהלוחםוביתילדיםלי

.שרצומתילסווגוללכתהכולאתלעזובאפשרותלי

.הבינלאומיהסיווגתעודתאתקיבלתי2012בשנת

,התפתחתיבארץגםהבינלאומיתהפעילותלצד

אחראיתהייתי2012בלונדוןהפראלימפייםבמשחקים

אתלייצגהתחלתי2013ובשנתהרפואיהצוותעל

.לסיווגהבינלאומייםבכנסיםהמדינה

דוידה וצוות המסווגים באליפות העולם עד גיל : בתמונה

בכדורסל בכסאות גלגלים22

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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?הזהבמקצועלעסוקלמה?מסווגתלהיותלמה

שלההתפתחותאתלראותשלהסיפוקבגלל-

הבדמינטוןשחקן:לדוגמא.השניםלאורךהספורטאים

עודאותוהכרתי.לויאמיר–ירושליםהלוחםמבית

,93בשנתבצבאהפציעהלאחרלשיקוםכשהגיעבהדסה

הלוחםבביתשובאותופגשתיואז21בןילדהיההוא

,הבדמינטוןלנבחרתכשהצטרפתישובאותוופגשתי

רצו,פראלימפימקצוענהייההבדמינטוןכאשרולאחרונה

הכנובותהליךולאחרבעמידהישחקשאמירבתחילה

להשיגהצלחנו,ההכרחיותהבדיקותכלואתאמיראת

.גלגליםכיסאותשלבקלאסלשחקלושיאפשרסיווגלו

3+לאישהנשוי,לגברהופךהזה'הילד'אתלראותזכיתי

זה,מצטייןכספורטאיוגםבבורסהגםוקריירהילדים

.הכולאתשווה

כךכלהואלמה?הסיווגחשובבכלללמה

?משמעותי

לדאוגהוא,הפראלימפיבספורטשחשובמה-

ולאהזוכההואלמצבוביחסביותרהטובשהספורטאי

יכוללאאתה.ביותרהמועטההמגבלהעםהספורטאי

ולצפותשונהברמהמגבלותעםספורטאיםלשים

ערךשוםלזהאין,בשניאחדשווהבאופןשיתחרו

עםלהתחרותיוכלספורטאישכלכדאי.ספורטיבי

להםשישההגבלהמבחינתלושדומיםספורטאים

מקצועיתשתהייהסיווגמערכתצריך,הלקותבשל

ענףשבכללוודאצריכההראשיתהמסווגת.ורשמית

והחידושיםהנהליםבכלמעודכניםלהיותדואגים

אתישענףולכלחורףענפי6וקיץענפי22יש,בסיווג

.שלווהעדכוניםשלוהתורה

?בסיווגהרמאויותנושאכלשכיחכמהעד

כך,מקצועייותרנהייההפראלימפישהספורטככל-

שמאפשרסיווגולקבללרמותהניסיונותגדלים

.(יותרקשהמוגבלות)יותרנמוךבקלאסלהתחרות

והציגשטעןספורטאיבחנתי:רמאותלניסיוןדוגמא

אותושמגבילההבטןבשריריחולשהלושישמסמכים

כשצפיתיזאתלעומת.שלוהתנועהעלבשליטה

לשלוטבעיהלושאיןהתבררלאטלאט,שלובמשחק

.שלוהתנועהעל

פינותלעגלהרצון,שלךהעבודהעלמשפיעזהאיך

?יותרנמוךסיווגולקבל

שהספורטאיםרוצהאתאחדמצד,הזמןכלנמצאזה-

להיותלהםולאפשרלהםמתאיםשהכיהסיווגאתיקבלו

שניומצדלהםמאשריםלאולפעמיםרוציםשהםבקלאס

לפיולעבודהבינלאומילארגוןנאמנהלהיותרוצהאת

לעקוףומנסיםהתנגשויותישלפעמים.הסיווגנהלי

להתנהללדעתשצריךדקקוזה.אחריםלמסווגיםולפנות

הצורךמולוהמדינההספורטאישלהצרכים:איתו

.לסיווגאמינותלתתהנכיםספורטשלהבינלאומי

לאחר שאושר לו להתחרות  , דוידה ואמיר לוי: בתמונה

.בישיבה

JAMES RICHARDSON  החסות לספורט הפראלימפימנותני
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

,סוגים,למחלקותִחּלּוק:היאלסיווגהמילוניתההגדרה

.(מילוגהאינטרנטאתרמתוך)ִמּיּון;'וכדמינים

הוא,בלבדהפראלימפיהספורטשלנחלתואיננוהסיווג

איךלראותקשה,הסיווגבלי.הספורטעולםבכלקיים

.מצומצמתעיליתלקבוצתמעבר,מתפתחהיההספורט

הסיווגים,הוגנתתחרותלאפשרמנתעלנועד,הסיווג

תחרויות–מגדרפיעלחלוקה:הםוהשכיחיםהעיקריים

שונותליגות–גילפיעלחלוקה,ובנותלבניםנפרדות

לפילתחרויותחלוקההקרבובענפישוניםלגילאים

.הספורטאימשקל

עםלספורטאיםהזדמנותנותןהפראלימפיהספורט

שלהםהתחרותיהפוטנציאלאתלממשמוגבלויות

רמתפיעלבסיווגמשתמשהואכךולשםהוגנתבצורה

.הספורטאיביצועיעלוהשפעתהמוגבלות

להתחרותהרוצהספורטאישכלתהליךהינוהסיווג

תחרותעללשמורמנתעל,עוברפראלימפיבספורט

הספורטמושתתעליוהבסיסהינוהסיווג.הוגנת

.הפראלימפי

החלטותשתיעלמשפיעהפראלימפיבעולםהסיווג

:מרכזיות

,הספורטאישלהמוגבלותהאם–ראשונההחלטה1.

עוברתהיאוהאםענףבאותותהנכלל מוגבלותהיא

ירשאוהואענףלאותושנקבעהמינימוםסףאת

.בולהתחרות

הספורטאיםאתמחלקהסיווג–שנייההחלטה2.

עלהמוגבלותהשפעתמידתפיעלשוניםלקלאסים

.ספורטענףבאותוהספורטאיביצועי

:אופניםבכמההתחרויותעלמשפיעהלקלאסיםהחלוקה

מולרקמתחרהספורטאיכל|קלאסלפיתחרות1.

וטניסבדמינטון:לדוגמא,שלובקלאסספורטאים

גלגליםבכיסאות

ניקודמקבלשחקןכל|קבוצתיניקודלפיתחרות2.

רקלשחקיכולההקבוצה.לושנקבעקלאסלבהתאם

רףאתעוברלאשלהםהכוללשהניקודשחקניםעם

עםשחקניםשגםמובטחכך.שנקבעהמקסימום

בכיסאותכדורסל:לדוגמא.ישתתפוגבוההמוגבלות

שליחיםמשחי,גלגלים

משקללות,השחייהבענףתחרויותמספר|יחסיניקוד3.

בקלאסהעולםלשיאביחס,הספורטאיתוצאתאת

ביןלהשוותשמאפשרניקודלוומעניקיםשלו

מתבצעתלאזושיטה)השוניםבקלאסיםהשחיינים

(פראלימפייםומשחקיםעולם,יבשתיותבאליפויות

שלמהענפיםבחלקמקובל|תנאיםהשוואת4.

עוטיםשכולםבגלל–ראייהמוגבלותעםספורטאים

אין,בכלללראותמאפשרתשלאהפניםעלמסיכה

הספורטאישלהראייהמוגבלותלמידתחשיבות

מבוססהואוהיוםהשניםבמהלךהשתנההסיווגתהליך

:ראיות

ליקויקיוםעלמעידהאשררפואיתדיאגנוזהנדרשת

.בענףהנכלל

הליקויהשפעתמידתאתהבוחןמסווגידיעלמבדקנדרש

.ענףלאותוהרלוונטיותהתנועהמיומנותביצועעל

מספראת,שלוהליקוייםרשימתאת,קובעענףכל

זהבההדרךואתקלאסכללבדוקהשיטה,הקלאסים

.התחרותעלמשפיע
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 

שפורסמה'הרעבמשחקי'והסרטיםהספריםסדרת

ענףשלהפופולאריותאתהגדילה,העשורבתחילת

דוגמתנוספיםוגיבוריםשיעורלאיןהבריתבארצותהקשתות

.המסךאתכבשו'החץ'בסדרתהמיוסרהקשת,קוויןאוליבר

.בעבריפיםימיםידעהבישראלהפראלימפיתהקשתות

השביעילמקוםהגיעהגןרמתן"מאילזהבאבןנאורה

זכהאביבתלהלוחםמביתדרורעמית,1968במשחקי

הקשתוהוא2007בשנתאירופהבאליפותהארדבמדליית

–הפראלימפיםבמשחקיםשהשתתףמישראלהאחרון

.2008ין'בייגמשחקי

היו,בארץהפראלימפייםהקשתיםמרבית,האחרוןבעשור

ניסיון.לענףהצטרפוצעיריםמאודומעטוותיקיםקשתים

איגודשלמשותףבפרויקטנעשהפראלימפיתקשתותלמנף

השתנהזהכל.התמידומעטיםאך,לאומיוביטוחהקשתות

גןרמתן"אילבמועדוןהחליטוכאשר,האחרונהבשנה

.ונוערלילדיםקשתותקבוצתלפתוח

האתלטיקהבמקצועותפראלימפימדליסט,זהבאבןישראל

הקשתותבענףהתחרהשאףגלגליםבכסאותוכדורסל

המועדוןאתשכנעווביחדמצקיןאלהלמאמנתחבר,בעצמו

.הקשתותענףבפיתוחלהשקיע

'הרומן'אתהתחילה,בהכשרתהפיזיותרפיסטית,אלה

,מצקיןגיא,בנהבעקבותהקשתותעולםעםהמקצועי

.2014שנתועד2008משנתבקשתותישראלאלוףשהיה

למעגלבתחילהופנושופטיםחיפשוהקשתותבאיגוד

התחברהשפחותאלה.הקשתיםשלוהחבריםהמשפחה

בנהשלהספורטלענףהתחברהכן,השיפוטלמקצוע

עברה,שנים8הקשתותבאיגודחברהלהיותהובמקביל

מאיגודל"זאריבןי'ג2012בשנת.ומאמניםמדריכיםקורס

קורסלעבורפיזיותרפיסטיתהיותהבשללההציעהקשתות

הפראלימפיםהקשתיםאתלסווגשתוכלמנתעל,סיווג

ההתאחדותעםמלאפ"בשתעובדהקשתותאיגוד)בארץ

לקותעםספורטאיםביןמשלבותבארץוהתחרויות

(לקותללאלספורטאים

ת צ ו ב תק ו ת ש ק לה לש י ן"א

ז כ ר טמ ר ו פ םס י כ נ תל מ ר ןב –ג

ת נ ו ו כ המ ר ט מ ל

.  גלגלים ובאביהבכסאהחוג הנעזרת ילדת : בתמונה
שיינקמןלירון : צלמת

אלההמשיכה,ארציתברמהכמסווגתשהוכשרהלאחר

.בינלאומיתמסווגתהיאוהיוםהקשתותבסיווגלהתמקצע

הפראלימפי'בחיידק'אלהאת'הדביקו'האלוההכשרותכל

כאמור.זהספורטדרךפראלימפייםספורטאיםלפתחוברצון

בניהולהגןרמתן"אילשלהילדיםתוכניתהאחרונהבשנה

זוכהוהענףהפעילותאתהוסיפהחכםענתר"דשל

.רבהוהשתתפותלהתעניינות

,אינדבדואלילספורטשמתחבריםילדיםהרבהיש":אלה

גםמגיעיםמעטים,הספורטסביבהואהחברתיכשהחלק

אתלראותמדהיםזה.מועטתהתקשורתיתשהחשיפהבגלל

.הקטניםבדבריםהיאההתקדמות,אחדכלשלההתקדמות

לאטאבל,מתפקדתלאשלוימיןשידלישאומרילדלמשל

אומרתמישהיאאו.ימיןידעםהחץאתלטעוןלומדהואלאט

מצליחהכןהיאאבל,שמאלבידבכללתפקודליאין–לי

."הקשתעםבהלהיעזר

?הנכויותסוגילכלשמתאיםספורטזה

עםיוריםהם,ידייםבלישיוריםקשתיםבעולםאפילויש,כן"-

הספורטאתלהתאיםאפשר,מיוחדמכשורבעזרתהרגליים

."הלקויותלמרבית
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

לפתרוןהלקותביןההתאמהאתלמדתאיפה

?הספורטיבי

,כפיזיותרפיסטיתהרקעשלשילובהיאההתאמה"-

והצורךעזרבאביזריהתמחותעםהסיווגקורסי

ההתאחדותבנוסף,מצטברלאטשלאטמהשטח

מאמנילהכשרת'מאתנה'תקציבבעזרתאותישלחה

התמונהאתנתןוזהבינלאומיפראלימפיםקשתות

."המלאה

להתאמןשמתחיללילדלהיותצריךואופיתכונותאיזה

בלוסהפראלימפייםלמשחקיםלהגיעורוצההיום

?2028לס'אנג

שמוכן,מאודזהאתשאוהבילדלהיותצריךזה"-

יכולתלולהיותצריכה,מגביםשההורים,להשקיע

וכמובןללמודשניתןמשהוזה,וריכוזמיקודשלגבוה

ליוויכמוומעטפתויגדלשילךאימוניםנפחצריךשהוא

."מנטלי

?וקשתהחץבענףלהתחילמומלץ,גילמאיזה

ישהבריתבארצות,8בגילשהתחילוילדיםלנויש"-

.8בגילומתחיליםהספרבבתיארציתכללתוכנית

היאהאמת,12גילעלממליציםהקשתותבאיגוד

8בגילאבל,קודםלהתחילאפשרפיזיתשמבחינה

ספורטומרכזמגווןלתת,ענפיםכמהלפתחצריך

לכאןבאיםהילדים.הזההמגווןאתמאפשרספיבק

שמחזקתבריכהוגםמותאםכושרחדרגםלהםויש

."להםעוזרמאודהזההמכלול,פיזיתאותם

?יוריםמרחקלאיזה

היהזהאבל,מטר6שללמרחקירינוהיוםבאימון"-

.יותרגדוללמרחקיוריםכללובדרךהצילומיםבשביל

לבאולםיוריםבחורף:מתחלקזהרשמיותבתחרויות

אפילוויש,מטר70למגיעיםבחוץובקיץמטר18

."מטר90לתחרויות

שיינקמןלירון : צלמתבין הסטים, החלק החברתי: בתמונה

שיינקמןלירון : צלמת.מתיחת הקשתות: בתמונה

ת צ ו ב תק ו ת ש ק לה לש י ן"א

ז כ ר טמ ר ו פ םס י כ נ תל מ ר ןב –ג

ת נ ו ו כ המ ר ט מ ך-ל ש מ ה



הקשתותלענףהצטרפות

בענףלהתנסותשמעונייניםנוערובניילדים•

הילדיםלתוכניתלפנותמוזמנים,הקשתות

ובטלפוןYeladim@iscd.com:במיילוהנוער

03-7750215

איגודשללמועדוניםלפנותמוזמנים,בוגרים•

והמועדוןפראלימפייםשהםלציין,הקשתות

,המועדוןבפעילותלשילובלהיערךכיצדיבדוק

והמאמניםהמועדונים,המקריםבמרבית

לכךערוכיםבמקום

:במיילמצקיןלאלהלפנותניתןשאלהבכל•

ematzkin_pt@yahoo.com
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

?ולךלספורטאיםהאימוןנותןמהולסיום

,החוצהומגוננתמבודדתיושבניתמסביבהיציאה"-

אתלשפר,מהמסכיםרחוקלהיותניתןבו,למועדון

.אישיתביןבאינטראקציהולהיותהגופניהתפקוד

גישהשליישוםהואקשתותשלהספורטיביהאימון

רקלהיעשותיכוללאמגבלהשקידוםרמחקמבוססת

עלובעיקרבמקביללהיותחייבאלאהטיפוליםבחדרי

הואהקשתותספורט.גופניתפעילותשלתכניתידי

בדבריםהתקדמותבעשיהוישגופניתפעילותשלסוג

הכתבתמעצםלהשיגקשההטיפוליםשבחדר

.הספורטשלוהייחודייםהמורכביםהצרכים

והקנייתהרגליםבאימוןלתתלנוחשובזהבשלב

.והמיקודמהתנועההנאהתוך,מדויקתטכניקה

שלהבאהדוראתלגדללימאפשרהאימוןכמאמנת

המקצועניהספורטבתחוםשיתפתחוהקשתים

."כהוביבושימשיכולאלובמקבילהפאראלימפי

שיינקמןלירון : צלמת. הכנת הקשת: בתמונה

.  אלה וישראל מאמנים את הקשתים הצעירים: בתמונה
איזיקסוןקרן : צלמת

ת צ ו ב תק ו ת ש ק לה לש י ן"א

ז כ ר טמ ר ו פ םס י כ נ תל מ ר ןב –ג

ת נ ו ו כ המ ר ט מ ך-ל ש מ ה
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שלהחלטהאו,רגעשלהחלטה

קטןחלקעלאו,הידכלעל.שנים

אולראותשאפשרבמקום.ממנה

מציירתהשראה.לבגדיםמתחת

,ברכבתשפגשומסתוריתהודית

ערכי.לאחרונהשנפטרמסבאאו

קשור.נחישותוערכיאבירות

שעודולאתגריםשנחוולאתגרים

.יגיעו

פראלימפיםספורטאים13ראיינו

.שלהםהקעקועיםאתוצילמנו

הסיבות,שלוהקעקועיםאחדלכל

:לכולםמשותפתאחתואמתשלו

.לנצחהםהקעקועים

,שיינקמןלירון:זומינגלצלמיתודה

קלושברלצלמת,ברולירןברקזיו

:והצלמיםהתמונותפירוטאיזיקסוןקרן:הביתולצלמת

שיינקמןלירוןצילמה.דוידמגן

קלושברצילמה.זיקוקים

ברקזיוצילם.וירחעץ,עיט

ברלירןצילם,שד

איזיקסוןקרןצילמה.ציפור
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הכדורסלשחקן,הררילמוטי

הלוחםביתשלגלגליםבכיסאות

.קעקועיםשלושה,אביבתל

:משנייםמורכבבעצםהראשון

קעקע,הפציעהלאחר2013בשנת

המסמלשורשלקעקוערגלועל

.הקטיעהלמרותהחוזקתחושתאת

כנפייםהוסיף2016בשנת

.חופשהמסמלות

קעקוע , הוסיף מוטי, 2018בשנת 

,  עין עם שורשי עץ: על ידו

לא רואים  )שמתכנסים ליהלום 

על מנת להראות  ( בתמונה

ולהזכיר לעצמו את הדרך 

והשורשים שפיתח מהשיקום  

ליהלום שמסמל את החוזק אותו  

.  הוא מרגיש

,הקטועההרגללצדוהכנפייםהשורקעקוע:בתמונות

שלתקריבצלום.בגלגליםכיסאעליושבמוטיכאשר

העיןקעקועשלתקריבצילום,והכנפייםהשורקעקוע

גלגליםכיסאעליושבמוטישלוצילוםוהשורשים

.כדורסלהשורשיםקעקועעםבידאוחז,ספורטיבי

איזיקסוןקרן:צילמה
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כדורסלשחקן,שבועשהאל

שחייהומאמןגלגליםבכיסאות

אתגופועלקעקע,גןרמתן"באיל

שנרצחומשפחתובניזכרון

בזכותניצלממנופיגוע.בפיגוע

רגלואך,מתשהואפניםהעמדת

.נקטעההמחבלבכדורישרוססה

לצייןרצההואזמןהרבהכבר

משפחתוזכראתמסוימתבדרך

לשחקלשנתייםנסעוכאשר

מקצועיגלגליםכיסאותכדורסל

.שםקעקע,בגרמניה

גדולהציפוררואיםבקעקוע

כנפייםעםאימואתשמסמלת

ציפורים3מכסותאשרפרוסות

שלושתאתשמסמלותקטנות

עליושביםכולם.שנרצחואחיו

אתמסמןאשרזיתשלעלה

.השלום

–שמאלידעלבכוונההקעקוע

.ללבקרובשיהיה

לפחותלעשותמתכווןהואבעתיד

הקעקועשלותקריבבבריכהמאמןעשהאל:בתמונות.אשתועםיחדאחדקעקועעוד

איזיקסוןקרן:צילמה
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הלוחםמביתהסייפת,קלמןלינור

שהייתהמאזקעקועיםרצתה,ירושלים

לאחרימים3ושנים9,לאחרונהרק.קטנה

הבינה,ברגלנכותלהשגרמההתאונה

מוכנהשהיאבחייםלשלבשהגיעה

.לקעקוע

שלמשפט,גותיבכתבנחרטשמאלידעל

THEהשירמתוךדיסטורבדלהקת LIGHT,

הארוכההדרךאתלהשמזכירמשפט

התאונהבגלל".התאונהמאזשעשתה

החייםאתליעצרההתאונה.לסייףהגעתי

לפנותליאפשרהאבל"הנורמליים"

התאונהשאילולאבדבריםולעסוקלספורט

."לעשותמגיעההייתילא

מתוךי'לוצהשדאתחרטהשמאלידעל

להבהמחזיקהואידובכף,מצויירתסדרה

DO:הכיתובומתחתיו IT, DO IT.

האישיתהמעודדתהוא.אותימעודד,לוצי"

אותיודוחףיכולהשאנילימזכיר.שלי

."דבריםלעשות

נוספיםלקעקועיםרעיונותהרבהישללינור

בגוףמקוםלהישארלאשבסוףלהונראה

.לכולם

Liav:המקעקע Forer tattoo

ברלירן:צילםשלהםותקריבלינורשלהקעקועים:בתמונות
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תלהלוחםמביתוהקיאקיסטהחותר,מאיוניר

הפראלימפיהספורטאיכנראההואאביב

שרגלולאחראחרישנים.ביותרהמקועקע

עלקעקע,ביפןדרכיםבתאונתנקטעההימנית

one‘:המשפטאתהשמאליתרגלו foot in the

grave’.בגלל",יפנישרוולקעקעהימניתידועל

שנים10כביפןהתגוררתיהעשריםשבשנות

רגלהשארתי,יפניתלאישהשנים8כנשויהייתי

ועלחייעלשהשפיעעשורשםעברתי,ביפן

במהלךלנושקורהמהכלעלבחיובהראיה

קעקועהםקטניםיותרקצתקעקועים."החיים

שלוקעקועקיאקשלקעקוע,חתירהמשוטישל

.'שחמטמלך'

ואתאקדמיתהחתירהמשוטישלהקעקועיםאת"

בגללעשיתיהאולימפיהקיאקשלהקעקוע

הנבחרתשלבייצוגהאלוענפיםבשנישהתחריתי

דניאלבמרכזחיישלהאחרוןבעשורפאראלימפית

שחקןקעקועאת.אביבבתלוימאותלחתירה

"כמלך"מרגישאניכיעשיתיבשחמט"מלך"

ההרפתקאותכלאתלעבורשהצלחתיאחרי

לאןוהגיעולטובהלרעהשעברתיוהתלאות

נפשית,פיזית,טובוהכיהחיוביהצדעלשהגעתי

.��הישגיתחברתית,מנטלית

,האחרונותשניםבחמשעשההקעקועיםכלאת

אתיתחילהבאבחורף,התמכרהראשוןאחרי

.נטייהעודוהזרועהשניהשרוול
נירשלהקעקועים:בתמונות
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מביתוהכדורסלניתהחותרת,סמואלמורן

הראשוןהקעקועאתקעקעה,אביבתלהלוחם

.(הפציעהלפניעוד)הצבאבזמן,19בגיל

קוקפליבשםעובריתבתנוחהפייהשלקעקוע

(KOKOPELLI)

גילאתשאפיין"התמימותעידן"אתלשמרכדי"

קיבלהואשבצבאוהרגשתישליההתבגרות

,נוודשלמיתולוגיתדמותהואקוקפלי".אתגרים

בחלק,אינדיאניםשבטיםשלבמסורותהמופיעה

המיתוס.הצפוניתאמריקהשלוהמערביהדרומי

פריון,הפוריותעלהשפעותלקוקופלימייחס

המסורתלפי.לאביבהחורףמןוהמעברהאדמה

נגינתוובאמצעותלכפרמכפרעוברהיהקוקופלי

.מקוםלכלופריחהשגשוג,אושרמביאהיהבחליל

לבצענהגגםשהואטוענותמסויימותמסורות

היתהתמידהופעתואך,פעםמדישוניםתעלולים

אלושלעולמםאתשהעשירהבחוויהקשורה

".עצמימולחוזהשלסוג-במגעעמושבאו

ובגיל26בגילבהמשכיםעשתההשניהקעקועאת

שמסמליםתוויםוסולםסולמפתחשלקעקוע.30

למה",שלהולגיטרהלמוזיקההאהבהאת

החייםמנגינת.שלנולחייםמעניקהשמוזיקה

."הזמןכלשמשתנה

משהואולי,קעקועיםתוסיףשבעתידמניחהמורן

.למשפחתהשקשור
מורןשלהקעקועים:בתמונות

איזיקסוןקרן:צילמה
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חינוךמביתהכדורשערשחקנית,חמרניגל

,קעקועיםשלושהלעצמההקציבה,עיוורים

שתעמודומקווהשנייםקעקעהכברהיא

.אחדעודרקותקעקעבפיתוי

ואת22בגילעשתההראשוןהקעקועאת

.25בגילהשני

–המיתולוגיתהציפוראתקעקעהגבהעל

הפניקס.מתחתיהבוערתאשעם,הפניקס

מארבעתהאשאת,נצחחייעבורהמייצגת

.וחופשקשת–שלההמזלאת,הכוחות

רקעעלצבעוניתציפורקעקעהרגלהעל

,בצבעיםלבבותוהרבהסוףאיןשלהסמל

.שונותוצורותגדלים

חינםאהבתלשםעשיתיהקעקועאת"

אתהזהובמקרהחופשהמייצגתציפור

מייצגסוףהאיןשלהסמל.הבחירהחופש

סוגישלסוףואיןסוףאיןאהבתכלקודם

הלבבות,בחירהחופשסוףואיןאנשים

אתישאחדולכלזהיםאינםתחילהבכוונת

שלוהגודלואתשלוהצבעואתשלוהצורה

ואףשלוהייחודיותאתישמהםאחדלכל

.לומהשנינופללאאחד

שלותקריבהכדורשערבמגרשגל:בתמונות

איזיקסוןקרן:צילמה.הקעקועים



קעקועים לנצח21

מבית,רנוי'ציוליההקלעית

גבהעלקעקעהאביבתלהלוחם

בטיסה,שהזתהמיסטיתחוויה

השתתפותלאחרלארץחזרה

שלההראשונההעולםבאליפות

.בקליעה

לאאך,שינהכדורשלקחהלאחר

רוחהבעיניעלה,לישוןהצליחה

אפלביערהולכתהיא:הבאהחיזיון

:החיותנמצאיםלידהאך,ומפחיד

בהשנוסחיםועיטאייל,שועל

.בטחון

בחזרהאותהלקחהחיזיון

,שעברהמפחידותילדותלטראומות

החיותכיבטחוןחשהכעתאך

.עליהשמרו

,החלוםאתלקעקערצתהכאשר

שמתמחהציירתעםנפגשההיא

לקעקועיםחלומותבהפיכת

אשרחיותשאלולהשסיפרה

ורוחניותחזקותלחיותנחשבות

.הסלובניתובמיתולוגיהבפולקלור

הבאובשלבמתפתחעודהקעקוע

שורשיםלעץלהוסיףמתכננתהיא

הקימהכיהרגשתהאתשיבטאו

.בהוהשתרשהבישראלבית
הרצליהבמטווחוהקעקועיםיוליה:בתמונות

ברקזיו:צילם
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איזיקסוןקרן:צילמה.פלגשלהקעקועים:בתמונות

שני,אביבתלהלוחםמביתהכדורסלן,זלצמןלפלג

,התאונהאחרישנהחציקעקעהראשוןאת.קעקועים

בכסאותכדורסללשחקשהתחיללאחרקצרזמן

לספרצריךהייתישבובשלבהגיעהקעקוע".גלגלים

רקממשיכיםומכאןהתאונהאתשעברתילעצמי

היחידההרגלעלאותועשיתיבכוונה.למעלה

כדישישמהעםעובדשאנילסמלכדילישנשארה

היאהקעקועמשמעות.שליטובההכיאתלהפיק

להשאיראושלוהחייםאתלהאיראםבוחראחדשכל

אתלכבותאפשראיפעםאף".חשוכיםאותם

"אור)""האוראתלהדליקאפשרתמידאבל,החושך

פניםשלחשוךפרופילהואהקעקוע.("בנדמרסדס

כחולבצבעאורכדורשמחזיקהדמותעומדתובתוכו

.מבפניםהפניםאתשמאיר

חבריםעםנסעהוא,מהשיקוםפלגשיצאאחריקצת

.שלוהשניהקעקועאתשםשפגשומסתברברכבת

ציפורשלכנףבעצםהיאשלושהאוזןפילשלראש

they":כתובלפילומתחת say elephants cant fly ".

מחברתהוציאהלקרוןעלתההודיתבחורה"

ניגשההיאדקותמספראחרי.בהלרשוםוהתחילה

ירוקמחברתדףליוהגישהאותישציירהאמרה,אליי

בחדקומשחקבחללמעופףהודיפילמיןשלציורעם

סמליםמיניכלומסביבו,הכוכביםאחדעםשלו

המשפטאתליאמרההיא.כנראהדתייםהודיים

ליישבשהציורשניםכמהאחרי.הקרוןאתועזבה

מסוגללאשאנישאומריםשהאנשיםהבנתיהמגירה

עליישהקשתהשליהעצמיתהביקורת.אניהם

שליהנכותבגלללא,חוויותולחוותדבריםלעשות

.ומסכןכנכהעצמיאתשתפסתיאיךבגללאלה

.האלהבמחשבותלהילחםלילהזכירנועדהקעקוע

משהוימצאשאםמאמיןפלג,חדשיםקעקועיםלגבי

קעקועיעשההואגופועללקבועחשובשמספיק

.נוסף
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מביתהכדורסלן,אדטולאור

מעטלא,אביבתלהלוחם

בינתיים,לקעקועיםרעיונות

.שנייםכברקעקע

עם,למעלההממריאהנץאת

.18בגילעשההפרוסותהכנפיים

היאשלהשהראיההחיההיאנץ"

רואה.בטבעביותרהטובה

.וממוקדתארוכיםלמרחקים

פעםבכללימזכירהקעקוע

רחוקלהסתכלקשותבתקופות

.הנץכמו,גבוהולכוון

אתבספונטניותקעקע20בגיל

GEMINIתאומיםמזלשלהסימן

ביןהאיזוןאתעבורושמסמלסימן

–עבודה.החייםתחומיכל

.וספורטמשפחה

איזיקסוןקרן:צילמהאורשלהקעקועים:בתמונות
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בכיסאותהרוגבישחקן,צדקיהומוטי

הקעקועאתעיצב,גןרמתן"אילשלגלגלים

.בעצמו

במשהולהתחדשרצה,שנפצעלאחרשנה

הואאליוסמלבעצמווציירהגוףעל

.סימטרילאדוידמגן,מתחבר

שםאתאולילקעקעמתכנןהואבעתיד

.ילדיוושמותאשתו

והגדלההספורטיביהגלגליםכיסאעלמוטי:בתמונות

שיינקמןלירון:צילמה.דוידהמגןקעקועשל

בכיסאותהטניסשחקן,בסקי'ברדיצאדם

לפניהחליט,גןרמתן"אילשלגלגלים

ובחרקעקועלעשותרוצהשהואהצבא

הארץכדוראתשמחזיקה(מלאך)מישהי

,להשיגיכולשהואלבטאמנתעלידיהבשתי

הארץכדורכלומר,בעולםשירצהמהכל

.בידיו

.הקעקועשלוהגדלהטניסמחבטעםאדם:בתמונות

שיינקמןלירון:צילמה
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בביתגלגליםבכיסאותהכדורסלשחקן,אליהוזיו

.גופועללקעקעמפסיקלא,אביבתלהלוחם

.עצרלאומאז17בגילעשההראשוןהקעקועאת

הערכיםעולםאתמסמלתאשרחרבקעקע17בגיל

,ועודלזולתעזרה,כבוד,אבירות:מאמיןהואבהם

כישמדגישפריחהבתהליךורדמלופפיםהחרבסביב

מלך–קוברהונחשפריחהבתהליךתמידהאהבה

לעולםזיושלהחיבוראתמייצגאשר,הנחשים

.לגשמיהרוחניביןחיבור,המיסטי

שלדימויהואהקעקוע".החולעוףאתקעקע18בגיל

״דיאםקארפה״הכיתובנמצאכנףבכל.ויאנגיינג

יהיהלאאוליכיבפירושהרגע״את״תחיהאומראשר

המשכיות,מחדשתחייהמייצגהחולעוף.מחרלך

שהחייםאומרדיאםוהקארפההחייםשלומעגליות

לדעתצריךבחיים.אותםולחיותלהנותוצריךקצרים

כילזכורגםאבלשישממהולהנותהרגעאתלחיות

שלעיתיםהשלכותיששלנוולמעשיםלהחלטות

."איתםלחיותנצטרךקרובות

בקעקוע":וחצישנהלפניקועקעהאחרוןהקעקוע

אוויר,אש,מים)האלמנטיםארבעתאתלראותניתן

אוכזומוחשיתבצורהמיוצגאלמנטכל,(ואדמה

רוצהאניאיךלחשובשנים3כמעטלילקח.אחרת

המקעקעעםכשישבתיורקיראההזהשהקעקוע

אלמנטאתלהרחיבבחרתי.אותולהמחישהצלחנו

קשהליהיהשליהפציעהשלאחרמכיווןהמים

ליעזרוהמיםלצלולוכשהתחלתיעצמיאתלהוציא

למיםמתחתעינייםעצמתיכאשר.בימשהולשחרר

שהואיצור,יםצבראיתיתמידהצלילהאתודמיינתי

האלמנטכיהחלטתיולכן,כמונייםוגםיבשהגם

".המיםיהיהבקעקועשליהכוחשיהיהרוצהשאני

יחודייהיהמהםאחד,נוספיםקעקועים3מתכנן,זיו

בתאריךאותולקעקעמתכנןוהואשלולפציעה

.הפציעה

וזיוהצבקעקועשלתקריב,החרבקעקוע:בתמונות

.הידייםקעקועיעםלמעלהמונפותידיםעם

איזיקסוןקרן:צילמה
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הכדורסלשחקן,ויגודהעמית

רמתן"אילשלגלגליםבכיסאות

המקועקעיםלמועדוןהצטרף,גן

.וחציחודשלפנירק

לשחקנוסעשהואלפנירגע

גלגליםבכיסאותכדורסל

עלעמיתקעקע,טקססבמכללת

.זיקוקיםשלקעקועידו

,פרץמשהששרזיקוקיםהשיר

שלסבאעלהאהובהשירהיה

שמעשהואהשירוגםעמית

.לעולמושהלךלפני

לקעקעעמיתמתכווןבעתיד

כללדעתוכינוספיםקעקועים

שלבמסמל,סיפורמספרקעקוע

.אחרזיכרוןומנציחבחייםאחר

שלתקריב,לסלקולעעמית:בתמונות

משקולותמריםועמיתהקעקוע

קלושבר:צילמה
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?איך הגעתן לתחום

רופאאזשהיהחירותירפי'פרופעםעבדתי

בסדנאותבהמלצתוהשתתפתי,הלוחםבתי

שבעצםזההוא,סיווגסדנתביניהן,שונות

עברומאז.בתחוםלעסוקלישכדאיהחליט

.רבותשנים

ואז,בספיבקעבדתי.ליזרהיהלאנכיםספורט

כפיזיותרפיסטיתעבדתי.לתחוםנחשפתי

יותרעודלהועיליכולהאניסיווגידישעלוהבנתי

.הסיווגאתלעבורלהםולעזורלספורטאים

גניה  

ברגר

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ת ו ג ו ו ס מ

.המסווגיםעבודתעלדברשלבסופונשען,הסיווג

ודרךשלוהמסווגיםאתישענףכל,כאמור

מסווגותשתיזהותשאלותשאלנו,ההכשרה

,ה'הבוצבענפימסווגתאשרברגרגניה.וותיקות

ענףאתמסווגתאשרשלףויעלורגבישולחןטניס

.שולחןהטניס

?מה השאיר אתכן במקצוע

עלאחרתהסתכלותזוהי.מענייןנוראתחוםזה!הכל

.פיזיותרפיסטשלמהסתכלותמאודשונה,הספורטאי

זה.המגבלהשלהבריאהחלקאתרואהאתהכמסווג

.בעינימרתק

אני,כמסווגתעובדתשניםעשרכבראני

לעובדהובעיקרלנושאמאודקשורה

.לספורטאיםולעזורלקדםיכולהשאני

רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

יעל  

שלף

ספרו על חוויה מיוחדת במהלך העבודה כמסווגות

כלנדהמתאניבגדול,אחתסיווגחוויתליאין

מספורטאיםל"בחובתחרויותמחדשפעם

עםמתקדמותפחותממדינותשמגיעים

חוויהזולפעמים,קשותמאודמגבלות

להכירהיאהחוויה.עבוריאנתרופולוגית

.העולםמכללאנשיםולהתחבר

מחוץרואהשאתמהבהםמקריםהיול"בחו

החדרבתוךשקרהממהמאודשונהלחדר

ומפתיעהמאודמעניינתתופעה.הסיווגבעת

.יותרלהרחיבצריךולא,מאוד
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ליבולבזהוספקשללא,לסיווגמוקדשהפראתוןנושא

להבטיחניתןלאסיווגבלי.הפראלימפיהספורטשל

.החודש"מהמעבדהחם"שלהנושאגםוזההוגןמשחק

הרבהויש–בזוזושזורותוהטכנולוגיההקלסיפיקציה

.הענייןמאחוריהיגיון

,הפראלימפיתהתנועהשלימיהבראשית

(מדיקלית)רפואיתהיתההנהוגההקלסיפיקציה

איבחון,הסתםמן.איבחוןכלומר,דיאגנוזהעלוהתבססה

כשהנפוצה,טכנולוגיותידיעלרובפיעלנעשהרפואי

הפראלימפיתהתנועהימימראשית.ההדמיההיאביניהן

החדשהקלסיפיקציהקודהחלתעםובפרט,היוםועד

המוזכרליקויישלספורטאיכי"הוכחה"שמחייב

,הפראלימפיהוועדידיעלהמותריםהליקוייםברשימת

באמצעותהואהדברלאישושנפוץהכיהרפואיהמסמך

.הפיענוחלצדההדמיהמבדקתוצאותהגשת

לאפשרשמטרתואבחוניתהליךהוארפואידימות

פתולוגייםתהליכיםוזיהויפנימייםאיבריםשלסקירה

למגווןכוללשםהיאהדימות.בתוכםהמתרחשים

מהשיטותכמהנזכיר.פולשניותשאינןטכניקות

:המקובלות

קרניבעזרתהמתבצע,רדיוגרפיצילוםהוארנטגןצילום

עלנוצרהקרנייםשלהגבוההחדירהכושרעקב.רנטגן

כגון,בלבדצפופיםעצמיםשלברורשיקוףהצילוםלוח

מאפשריםיותררכיםמבניםואילו,ומתכותעצמות

אינםולכןבליעהללאכמעטדרכםלעבורלקרינה

.בצילוםנראים

חם מהמעבדה28

בדיקתהיאשמעית-עלבדיקהאוסאונדאולטרהבדיקת

המשמשת,(שמע-על)סאונדאולטרהבעזרתהדמיה

שלהםהמבנה,גודלם,פנימייםאיבריםלהדמייתבעיקר

שריריםלסקירתמתאימהזוהדמיה.בהםופגיעות

נקודותלהתווייתבמיוחדשימושיתוהיארכותורקמות

.נוזליםמלאילחלליםמוצקיםביןהמפגש

Magneticמגנטיתתהודהדימות Resonance Imaging

פולשנית-לאסריקהשלסוגהואMRI:תיבותבראשי

ניתןזובסריקה.פנימייםאיבריםלהמחשתהמשמשת

.השונותהרקמותביןברורההפרדהלקבל

המרכזיתהעצביםמערכתלדימותבעיקריעילההבדיקה

.והכתףהברךכגון,המפרקיםוכן,השדרהוחוטהמוח-

עצמותרואיםלא:רכותרקמותרקרואיםMRIבתמונת

:שכיחיםלשימושיםדוגמאות.העצםמחאתרקאלא

דיסקפריצתודימותבברכייםמניסקוסיםמצבהערכת

היכולתהואMRIהשלנוסףיתרון.השדרהבעמוד

לשמאלחלוקה)חיצי-שונותמבטמזוויותממצאלראות

בשחזוראו(תחתון-עליון)אופקי,(אחורי-קדמי)חזיתי,(ימין

.ממדי-תלת

נוספותבטכנולוגיותשימושיש,ההדמיהשיטותמלבד

עלהמשליךגופנימצבאו/ו,תהליךישכילהוכיחכדי

בתגובהאושרירבכוחירידהלהוכיחכדי,למשל.תפקוד

שלהתוכןמעולםבמכשורלהשתמשניתן,שרירית

.הביומכנייםהמבדקים

:הבאבעמודמהםכמהנזכיר
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חם מהמעבדה29

EMGהפעילותאתשבודקתאלקטורופיזיולוגיתבדיקה

לפעילותכמדדבשריריםאובעצביםהחשמלית

בדיקת:עיקריותבדיקותשתייש.שלהםהפיזיולגית

הבדיקה.בשריריםהתגובהובדיקתעצביתהולכה

.(פריפרית)היקפיתעצביםמערכתשלתפקודמעריכה

עצביםשלנוירופתיהלבירורמשמשתהולכהבדיקות

פגיעה,(מפושטתעצביתפגיעה)פולינוירופתיה,בודדים

.ועודבמקלעת

החשמליתהפעילותאתרושמתמחטעםשריריםבדיקת

מחלתלבירורמשמשתהבדיקה.השרירסיבישל

העצביםשללמחלהמשניתשריריםפגיעת,שרירים

בעמודדיסקפריצתעקבעצבייםבשורשיםפגיעה)

ידיעלמתבצעתהבדיקה.(ועודשריריםניוון,השדרה

חשמליתפעילותשקולטתלשרירמיוחדתמחטהחדרת

.שרירסיבימקרום
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שאינה)"השטחפניעל'(EMG)אלקטרומיוגרפיה

וקלהאמינה,מאודמקובלתבדיקההיא(פולשנית

מתבצעתזובבדיקה.הביומכניקהבתחוםלביצוע

האחראיםוהעצביםהשריריםתפקודשלהערכה

הפראלימפייםלספורטאיםבהקשר.השריריםלפעילות

יישומיםשלקבוצותשלושלמעשהישנן,הישראלים

:EMG-העםשימושנעשהשבהם

במקריםרלוונטי)השריריםשלההפעלהתזמוןבדיקת•

(למשל,אסימטריהשל

בתוךהמתרחשיםעייפותתהליכיעלאובייקטיבימידע•

חזרהאישוראו,ספורטפציעותלמניעתרלוונטי)השריר

(פציעהלאחרלפעילות

סיווגתיקבנייתלצורךהמשמשתEMGטכנולוגיית•

כילהוכיחכדי.סיווגעלערעורתיקאו,(קלסיפיקציה)

MIC)ליקוישלהמינימליבקריטריוןעומדהספורטאי -

Minimal Impairment Criteria)נדרשיםהספורטאים

ירידהכמוכלשהובתפקודירידהמדידהבצורהלהוכיח

שימוש.תנועהטווחשלהפחתהאושרירבכוח

.כזואמפיריתהוכחהלספקעשויהEMGבטכנולוגיית

ורוניקה  השחיינית 

EMGבבדיקת גרינקו

עורי כחלק 

מהמבדקים לבניית      

תיק סיווג

נעשיתאלובמבדקים–קינמטיקהלחקרטכנולוגיות

ברמההספורטאיתנועתשלוהבנהמעמיקהחקירה

אלוטכנולוגיות.ובזמןבמרחבהתנועהתיאור,מדעית

בכוחהבדלים,ואסימטריהסימטריהעללהצביעיכולות

בשימושנפוציםמכשירים.ועודמשקלשיוויבעיות,שריר

פלטות,מהירוידאוצילום:הםסיווגתיקילהכיןכדי

כמו,מהקרקעהתגובהכוחותאתהמודדיםכוחומשטחי

במסילותאינטגרליבשימושהנמצאיםלחץחיישניגם

ובמכשיריםלנעלייםמיוחדותבסוליותאומסונסרותנעות

.נוספים

במבדק על מסילה נעה  חסדאיעמית רוכב האופניים 

כחלק ,לספורטאדמסבמכון סילבן מסונסרת

לבניית תיק ערעור על סיווגמהמבדקים 
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,השרירתפקודיניתוח-איזוקנטיקהבמבדקיטכנולוגיות

השריריהפוטנציאלשלמרבימיצויקייםהאםלבחוןכדי

מהירויותבמגווןמסויםבמפרקהתנועהטווחאורךלכל

והשימושיםאיזוקנטייםמכשיריםבאמצעותנבדק.כיווץ

:בדיקתלצורךהםהעיקריים

שריריםקבוצתשלוסבולתיחסיכוח,מוחלטכוח•

קבוצותאותןשל(סימטריה)לטרליים-ביכוחותיחסי•

שרירים

סביבאנטגוניסטיותשריריםקבוצותביןכוחותיחסי•

מפרקאותו

בעיותלאיתורהמומנטעקומותשלאיכותיתהערכה•

הכוחפיתוחבמנגנון

רבבשימושנמצאתWearable"לבישות"טכנולוגיות

.ראיותמבוססבסיווגהעוסקיםבמחקרים

ביןהבדליםהבודקותשונותטכנולוגיותלפגושניתןכאן

בחומרהפגיעהדרגתאושוניםליקוייםבעליספורטאים

ביצועעללפגיעהשישההשפעהאתלבדוקכדי,שונה

ענףמאותומיומנויותביצועבזמןספציפיבענףמיומנויות

.מעבדהבתנאיולאהמגרשעל

עלומולבשתSmartWheelשנקראתטכנולוגיה,למשל

אתומנתחתהספורטיביהגלגליםבכיסאהגלגלציר

לוחץשהואפעםבכלהספורטאישלהדחיפהפעולת

,תדירויות,דחיפהכוחותמודדהמכשיר.החישוקעל

הוא.ומהירותבתנועהושליטהרכות,דחיפהכלמשך

אוטומטייםדוחותויוצרשוניםבגדליםלגלגליםמתאים

כיסאהגדרותשלאופטימיזציהלבצעהמאפשרים

.וספורטאישחקןכלשליכולותניתוחלצדהגלגלים

חם מהמעבדה30

הטכנולוגיותבעזרתהנעשיםהמבדקיםשכללצייןחשוב

חלקהם,סיווגלתהליכילסייעמנתעלכאןשהוזכרו

ובדיקותנוירולוגיתבדיקהשלוהמשךנפרדבלתי

התוצאותאתלבחוןיש.אותןלהשליםובאיםתפקודיות

לממצאיבהתאמהטכנולוגיותבעזרתמבדקיםשל

ידיעלהנעשותתפקודובדיקותקליניותבדיקות

.ורופאיםפיזיותרפיסטים
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SmartWheel

זהבמדורהמובאהמידעלגביהערה/שאלהלכל

:דוארפליסאסנתר"לדלפנותניתן

osnat@isad.org.il



נכיםלספורטוההתאחדותהישראליהפראלימפיהוועד

.לךזקוקים

השפעתאתשבודקהמחקרצוותעםהשתלבותלצורך

עלהפראלימפייםהמשחקיםודחייתהקורונהמגפת

.שוניםפסיכולוגייםמשתנים

שנילתוארההתנהגותמדעיבמסלולית/לסטודנטמתאים

.התזהלעבודתכנושא

.יתרון–ההישגיהספורטעולםעםקודמתהיכרות

?לפסיכולוגיהית/סטודנט

וטכנולוגיותמדעתחוםראש–דוארפליסאסנתר"דבהנחיית

מערךעלהאחראי,שדהשרגאר"ודהישראליהפראלימפיבוועד

.לספורטאיםהמנטאליהליווי

:נוספיםלפרטים

050-7390093osnat@isad.org.il–אסנת
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התאימו את  |  זהו את הקעקוע 

.הקעקוע לאיש הצוות הפראלימפי

תשובות בעמוד הבא

מנותני החסות לספורט הפראלימפימ.צ.א

ודראריויעל לנדר ועידן , לאה שניידר, אבנעיםורד , דוארפליס אסנת , גולדברגלימור 



'על רגל אחת'33
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

לרוכבהחלמהאיחולישלח,הישראליהפראלימפיהוועד

קשהשנפצעזנרדיאלכסנדרהאיטלקיהידאופני

מהאייקוניםאחדהואאלכסנדר.דרכיםבתאונת

.הפראלימפיהספורטשלוהשגרירים

לאחר,ניצחוןלאותאופניואתמריםאלכס,בתמונה

לבנתרזי:צלם.2012בלונדוןהזהבבמדייתשזכה

על,והטכנולוגיתהמדעיתמהיחידהבכרלדקלברכות

לדוקטורטישיריםללימודיםשהתקבלה

טכנולוגיה,מדע:בתוכניתאילןברבאוניברסיטת

.וחברה

להתנדבמנתעלמקנדהבמיוחדהגיעהדקל

החלטתהעלהודיעהגםוכעתובוועדבהתאחדות

.בךגאים-בהצלחה,לישראללעלות

הבשורהאתשקיבלהלאחררגע,דקל,בתמונה

.המשמחת

הפרופילתמונתהוחלפה,הגאווהשבועלכבוד

שלנוהפייסבוקדףשל

דוארפיליסאסנת , לימור גולדברג, אבנעיםורד 

ודראריועידן , יעל לנדר, לאה שניידר

אנשי הצוות הפראלימפי, קעקועי


