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 03משולחן היו"ר
ספורטאים

וספורטאיות,

אנשי

המעטפת

המקצועית,

הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים .שלום רב.
בימים אלו בהם המשק והחברה הישראלית מתמודדים עם
משבר הקורונה ,גם 'ספינת' ההתאחדות לספורט נכים
והוועד הפראלימפי מנווטת במים לא שקטים.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

חשוב לי להדגיש שהחזרנו לפעילות מלאה את כל

מאחורי הקלעים ,פעלנו לפתור סוגיות מהותיות שיאפשרו

הספורטאים בסגלים .השונים .הם מתאמנים על פי

לספורטאים להתאמן .חימם את ליבי לקבל הודעת ווטסאפ

התוכניות שנבנו על ידי המאמנים בענפים השונים .כמו כן,

באמצע היום מחגית בריל ,טניסאית השולחן מבית הלוחם

אנו פועלים להחזרה מלאה של הפעילות לכלל הספורטאים,

ירושלים ,שהודתה לנו על כך .אני שב ופונה לכל הספורטאים,

תוך שיתוף פעולה והקשבה להנחיות של משרד התרבות

המאמנים ואנשי הצוות – אתם יכולים לפנות אלי בכל עניין

והספורט ומשרד הבריאות ובהתייעצות הגורמים הרפואיים

ועניין.

שלנו.

שמחתי לשמוע מעמי טמיר רכז הבדמינטון ,כי לאחר מאמצים

אנו פועלים ללא לאות על מנת לקדם את פעילות

רבים ,שיתוף פעולה בין איל"ן לארגון נכי צה"ל והירתמות של

ספורטאינו ,אחרי ההשבתה שנכפתה עקב מגיפת הקורונה.

אנשים טובים ,נפתח חוג בדמינטון באיל"ן חיפה .פתיחה

החודש חזיתי במלא עוצמתו 'בכח הפראלימפי' ,של
הספורטאים ,המאמנים ואנשי המעטפת' .הכח' שנותן לכולנו
את היכולת להתמודד עם 'אתגרי הקורונה' ולצמוח גם

בימים אלו.
ביקרתי את נבחרת השחייה במחנה האימונים שלה במכון
ויינגיט .החלק בעבודתי כיו"ר שאני יותר אוהב הוא המפגש
עם השטח ,צפיתי ושוחחתי עם השחיינים המצליחים שלנו,
חוויתי את המקצועיות ,המחויבות ותחושת השליחות ממקור
ראשון .התרשמתי מהמאמן יעקב ביננסון שחגג לא מזמן 20

שמעידה יותר מכל שאנו לא עוצרים בשל הקורונה .תודה ל:
תא"ל אילן הררי ,שמעון בן יעקוב ,אבינועם גלעד ,שחר
פרקיס ,דור קסל ,ארז ינאי ולילך מתרגם על מאמצים אלו.
לסיום ,ברצוני לברך את יצחק שוהם ,מנהל אגף הספורט של
בית הלוחם חיפה ,שיצא החודש לפנסיה ולאחל למחליפו
שנכנס לנעליים גדולות בהצלחה.
בברכה
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

שנות אימון ,בהן הגיעו חניכיו להישגים חסרי תקדים ואין לי
ספק שגם ב  20שנה הבאות הוא ימשיך להוביל את נבחרת
השחייה לפסגות חדשות.

בתמונות :אלי בירנבאום ויעקב ביננסון 'לוחצים יד'
בעזרת המרפק ונבחרת השחייה במפגש עם אלי

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון0544336392 :
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' 04גלים במעגלי החיים'
סטטוס המאמן בספורט הישראלי
למאמנים בספורט יש הגדרות שונות בענפים השונים.
בכל ענף ,סטטוס המאמן נתפס אחרת .ככלל סטטוס
המאמן אינו ברור ואינו יציב .יש מרחיקי לכת שטוענים
שלמאמן אין סטטוס כלל.
בשנים האחרונות יש ניסיונות להתארגנות של המאמנים
להקמת איגוד או ארגון מאמנים בענפים הקבוצתיים,
בכדורסל ובכדורגל .הארגון למעשה פועל כאיגוד מקצועי
ששומר על זכויות ותנאי המאמנים ,ולא תמיד בהצלחה
גדולה .יש גם ניסיונות להקים ארגון למאמנים בענפי
הספורט האישיים .לארגונים אלו אין עדיין מעמד מקצועי
מוכר .לכן הם נטולי השפעה על סטטוס המאמן .לרוב
המאמנים יש חוזה ,אם בכלל ,רק לעונה אחת .והם
תלויים בחסדי הבעלים או ההנהלה .במצב זה באין בטחון
ובאין המשכיות גם אי אפשר לפתח ספורט הישגי כנדרש
לאורך שנים .בספורט אין קיצורי דרך .אבל זה לדיון אחר.
הכול יודעים שהמשולש החשוב לגילוי ולפיתוח ספורטאי
הם :המאמן ,הספורטאי ומתקן הספורט (מגרש ,אולם,
בריכה וכד') .תנאי הכרחי הוא הימצאותן של שלוש
הצלעות כולן ביחד (אינני מתעלם מגורם חשוב שנקרא
המשפחה ,ובעיקר בקרב הצעירים). .
אם כך מהו הסדר הנדרש להצלחה? האם תחילה יהיה
המאמן ,שיגלה את הספורטאי ,והשני הוא הספורטאי,
והשלישי הוא מתקן הספורט .יש אומרים שתחילה חשוב
שיהיה הספורטאי ,את המאמן נמצא אחר כך ,ושלישי זה
המתקן .יש אומרים שקודם כל רצוי שיהיה המתקן.
בשחייה למשל ,צריך שתחילה שיהיה מתקן קרי ,שתהיה

בריכת שחייה ,אחר כך המאמן ואחר כך נאתר את
הספורטאי .תפישת סטטוס המאמן שונה בענפים
האישיים ,ושונה בענפים הקבוצתיים .קחו לדוגמא את
ליגת העל בענף הכדורגל .מעטים הם המאמנים
שמתחילים את העונה בקבוצה וגם מסיימים אותה .רוב
המאמנים מוחלפים אם לא באמצע העונה אז בסוף
העונה .המאמן נבחר על ידי הבעלים או הנהלת הקבוצה,
ההנהלה בחרה את סגל השחקנים.

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
למאמן יש חלק מזערי ,אם בכלל בבחירת סגל השחקנים.

חלק

מהמאמנים

מושפעים

מרצונות

הבעלים,

מההנהלה...ובמקרים של חילוקי דעות בדרך כלל המאמן
עוזב ,או שמראים לו את הדרך החוצה .אנחנו יודעים על
תופעות של ספורטאי ,שחקן "כוכב הקבוצה" שלא פעם
קובע את סטטוס המאמן ,ולפעמים את עתידו בקבוצה.
דוגמת הכוכב לברון ג'ימס והמאמן דיוויד בלאט .או
ליאו מסי כוכב ברצלונה ,על ההתייחסות וההתעלמות
והמזלזלת של מסי בעוזר המאמן של הקבוצה .לא פעם
אנחנו שומעים שבגלל כוכב הקבוצה "המאמן איבד את
ההשפעה בחדר ההלבשה .מצב זה פוגע בסטטוס של
המאמן .אז כיצד נקבע סטטוס?
לסוציולוגים יש התייחסויות שונות לסטטוס .למשל ,אחד
האמצעים שבעזרתם מבהירים בני האדם האחד לשני
מהו הסטטוס שלהם הוא בשימוש בסמלי סטטוס .למשל,
סגנון לבוש ,סגנון דיבור ,אביזרים ,רכב וכיוצא בזה.
סוציולוגים מבחינים בהגדרות שונות של סטטוס ,לדוגמא:
סטטוס הישגי  -מוקנה לאדם בהתאם להישגיו ,בהתאם
למאמציו האישיים ,לעתים גם בהתאם לרצונו האישי,
והוא תלוי במידה מסוימת בתחומים שלאדם יש שליטה
בהם דוגמאות :עיסוק ,חריצות ורמת השכלה.

"סטטוס חברתי" – שמגדיר את מיקומו של האדם
במבנה החברתי בהקשרים שונים.
לכל סטטוס מערך של חובות וזכויות הנקבעות על ידי
הנורמות ומחייבות אותו ביחסיו כלפי אחרים .כל סטטוס
יוצר מערכות יחסים עם בעלי סטטוס אחרים דומים
ושונים .מערכות יחסים אלה נקראות "מערך תפקיד".
למשל ,סטטוס "רופא" יוצר "מערך תפקיד" עם עמיתים
(רופאים ורופאות) ,חולים ,אחים ואחיות .בדומה לכך גם
לסטטוס המאמן יש "מערך תפקיד".
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' 05גלים במעגלי החיים'
סטטוס המאמן בספורט הישראלי -
המשך
לכל סטטוס מערך של חובות וזכויות הנקבעות על ידי
הנורמות ומחייבות אותו ביחסיו כלפי אחרים .כל
סטטוס יוצר מערכות יחסים עם בעלי סטטוס אחרים
דומים ושונים .מערכות יחסים אלה נקראות "מערך
תפקיד" .למשל ,סטטוס "רופא" יוצר "מערך תפקיד"
עם עמיתים (רופאים ורופאות) ,חולים ,אחים ואחיות.
בדומה לכך גם לסטטוס המאמן יש "מערך תפקיד",

שיוצר קשרים עם מאמנים עמיתים ,עם שחקנים ,עם
הצוות המקצועי (מאמני כושר ,מאמנים מנטאליים,
צוות רפואי-רופאים ,פיזיותרפיסטים וכד') .מערך
התפקיד הזה הוא תלוי בסטטוס של המאמן .בעצם
הסטטוס והתפקיד הם שני הצדדים של אותו מטבע.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אז דובר על  37מאמנים-37 .משרות הוראה שמשרד
החינוך יכול היה לעמוד בהם .במצב זה למאמן יש בטחון
כלכלי ואופק למספר שנים עם תנאים סוציאליים כעובד
מדינה זה מעמד אחר ואיתן .מצב זה יאפשר לו לפתח
תוכנית אסטרטגית-מקצועית רב-שנתית .לא כך המצב
היום .לא כאן המקום להיכנס לסוגיית מאמנים זרים שזה
נושא בפני עצמו.

שלכם בברכה,

אתייחס להגדרה שלעיל" ,סטטוס הישגי" ,כי ענייננו
הוא בסטטוס המאמן בספורט ,ובספורט המאמנים

ד"ר יהושע-שוקי דקל

נדרשים להישגים .על פי הישגי המאמנים נקבע

יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי

הסטטוס המקצועי שלהם .כך זה גם בהגדרה גם
"סטטוס הישגי מוקנה בהתאם להישגיו" .לדעתי זו

הגדרה מצמצמת .אני סבור שאת הסטטוס בעל
המקצוע יוצר או בונה בזכות מקצועיותו ,אישיותו
המיוחדת והמקרינה ,תקראו לזה כריזמה .ובזכות
תכונותיו:

חריצות,

סמכותיות,

סקרנות,

חדשנות,

זה המקום להציג לכם עקרונות למאמן ולאיש הספורט,
שכתב חברי לשעבר ,צבי קדם (וילי ז"ל) ממייסדי קיבוץ
מעגן בעמק הירדן.
עקרונות למאמן

יצירתיות ועוד .לדעתי גם על פי דוגמא אישית .ככלל

• לחיות בשטח – ולא להיות שטחי.

סטטוס לא מקבלים .עצם זה שאדם נכנס לתפקיד

• לדאוג לפיתוח כישרונות ושרירים – ולא להיות

מאמן זה עדיין לא מקנה לו סטטוס של מאמן שעל פיו
יקום דבר .יכולתם להוסיף עוד תכונות ותנאים נדרשים
כדי לקבוע את מעמדו המקצועי של המאמן.
לצערי למאמן בכלל המקצועות אין סטטוס שמקנה לו
בטחון בעבודה ,או המשכיות .לא אחת מפטרים מאמן
באמצע העונה ולא תמיד השיקולים הם מקצועיים.
בתפקידי בעבר כראש מנהל הספורט והחינוך הגופני
בישראל

הגשתי

הצעה

לשר

החינוך

התרבות

והספורט .עם הגדרה של  37ענפי ספורט שלהם
לבחור מאמנים על פי קריטריונים ויהיו רשומים
במשרד החינוך כמורים וכעובדי מדינה ,ויעבדו באימון.

שרירותי.
• לשאוף לזכייה בגביעים – ולא לדרוך על גוויות.
• ללמד את עקרונות הבעיטה -ולא לבעוט בעקרונות.
• לתת יד לכל אימון מעולה –ולא לתת יד למעילה
באמון.
• לקבוע זמן לתחרויות – ולעמוד בתחרות עם הזמן.
• לארגן תחרויות ואירועי ראווה -ולעשות זאת בצניעות
וענווה.
• לחנך לקבל הכרעת השופטים – ולא לעשות בהם
שפטים.
• לעודד משחקי כדור – אבל לא להיות כדור משחק בידי
אחרים.
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 06מה קרה ביוני?

אירועים ותחרויות שהתקיימו ביוני
• השחמטאי אנדריי גורבנוב ,סיים במקום השני
באליפות
ואלכסנדרה

העולם

בשחמט

אלכסנדרובה

אונליין
סיימה

לנכים,
כאישה

המצטיינת .באליפות השתתפו  124משתתפים מ
 25מדינות שדרגת נכותם מוגדרת מעל .50%
אליפות העולם בשחמט אונליין לנכים היא יוזמה
ייחודית של האיגוד הישראלי לשחמט עם ארגון
השחמט העולמי לנכים .IPCA

שחמט

• הספורטאים הפראלימפים :ברק חצור ,קובי
ליאון וראובן מגנאג׳י סיימו בהצלחה קורס
מאמנים מנטליים .הקורס התקיים במסגרת
תוכנית 'היום שאחרי' של הוועד האולימפי
הישראלי בשיתוף עם חברת מנטל ג'אמפ.
הקורס חשף את המשתתפים לסוגיות נרחבות
בפן המנטלי בעבודה עם ספורטאים והעניק כלים
מעשיים ופרקטיים לעבודה עם ספורטאי העתיד

אביב השתתף
תל אביב
הלוחם תל
מבית הלוחם
בליצבלאומבית
אורןבליצבלאו
•אורן
השתתף
בטריאתלון אשקלון עם המלווה ויטאלי לייקין.
ויטאלי
המלווה
אשקלון עם
לייקין.שלו
הפייסבוק
בעמוד
שרשם
בטריאתלוןהדברים
אלו מקצת
על התחרות:
"מסיימים עם האופניים והציוד בשטח ההחלפה
ומתחילים לרדת לחוף ,בדרך במדרגות ויטאלי
גבוה".
ים
אורן
"שמע,
לי
אומר
בא לי למות ,למה זה מגיע לי אחרי כל כך הרבה
זמן ללא תחרויות לזנק לתחרות כעיוור בים גבוה
פחד אלוהים.
מגיעים לקו המים ויטאלי ממשיך ואומר לי "בוא
נתקשר לאור ,אז אני בכלל על סף היפרוונטילציה
.....ויטאלי מתייעץ עם אור מחליטים שנאריך את
השחייה ונימלט מגלי הכניסה ואז נחתוך שמאלה.
הצלחנו לעבור את גלי החוף ,שחייה מאד לא
טריאתלון
שאתה שוחה בתוך מכונת
פשוטה אתה מרגיש
כביסה .הכל שחור ,אין קו אופק ,אין שמש
מפחיד.
חושך.
ממנה
להסתנוור
לא רואה דבר עולה יורד חבל על הזמן.
מתחילים לשחות לקו החוף והמחשבות והפחד
שאיזה גל יוריד אותי מפעמות מעבר לפעימות
הלב.
שני גלים לקראת הסוף עשו את העבודה ,הורידו
אותי למטה אבל שיש לך תותח לידך בדמותו של
• ....
ויטאלי לייקין אפשר להירגע ,אני גם קשור והוא
גם החזיק אותי ,מפחיד מאד אבל בסוף מצליחים
לצאת ...תודה ענקית לויטאלי על המסירות
בחודשים האחרונים ,התחרות היום זה הדבר
הקטן.
האמיתי.
הלב
זה
באימונים
המסירות
תודה לצוות שלי מיקי חליקה ,אייל שלומי דניאל
קסל ולמי שמנצח בסבלנות אין קץ על הדבר הזה
כבר  6שנים ...אור ברגר.

של ישראל

אקדמיה

טריאתלון
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הראשית
דוידה קוסף המסווגת הראשית של ישראל ,למעשה נולדה

בדרום אפריקה .דוידה נולדה לבית ציוני ומהגן ועד כיתה
יב' התחנכה בבתי ספר יהודיים  -ציוניים .לאחר בית

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הספר למדה לתואר ראשון בפיזיותרפיה .בגיל  22עברה

לבית

הלוחם

ירושלים,

ניהלת

את

מכון

לארצות הברית שם סיימה תואר שני בריפוי במוזיקה.

הגעת

מאוחר יותר ,השלימה תואר שני נוסף בסקוטלנד שעסק

הפיזיותרפיה והתמקדת בטיפול ושיקום ,איך משם

במכשור אורטופדי ופרוטזות .בגיל  28הגשימה את חלומה

מגיעים לעסוק בסיווג?

ועלתה לארץ ישראל.

 תפיסת השיקום שלי ,רואה שיקום מוצלח לפי 3קריטריונים ,שאף אחד מהם הוא לא פיזי :האם הבן אדם

מה הדבר הראשון שעשית כשעלית לארץ?

 -הלכתי ללשכת הגיוס בירושלים וביקשתי להתגייס,

מצא זוגיות והביא ילדים? האם לאדם יש מקצוע והאם הוא
עוסק

שהשיא

בספורט,

בספורט

הוא

המשחקים

אפילו רציתי לחתום קבע ,הם הסתכלו עלי ואמרו לי:

הפראלימפיים.

"בנות ,בגיל  28לא מתגייסות ,את צריכה ללכת וללדת

גם

מבחינתי

ילדים ,תתחתני ,תביא ילדים ותעזבי את הצבא".

הפראלימפיים .באותה תקופה היו פיזיותרפיסטיות אחרות

השאיפה

היתה

להגיע

למשחקים

ואיך הגעת לבית הלוחם ירושלים?

שעבדו עם הנבחרות בענפים הפראלימפיים .בשנת 2002

 -תמיד הפריע לי שלא עשיתי צבא .מי שלא היה בצבא,

נפתחה לי דלת והתחלתי לעבוד עם נבחרת הבדמינטון ,ענף

חסר לו משהו בתרבות הישראלית .כששמעתי שפתחו

שעוד לא היה בתוכנית המשחקים (נוסף בטוקיו .)2020

את בית הלוחם ,מבחינתי זה היה איכשהו להתחבר

היתה נבחרת מאוד מוצלחת שזכתה באליפויות עולם

דרך הדלת האחורית לצה"ל ולישראליות .לפני בית

ואירופה ,נסעתי איתם לחו"ל ודאגתי גם בארץ להגיע

הלוחם ,עבדתי בבית חולים הדסה ואחד המטופלים

לאימונים ,על מנת למנוע פציעות כבר בשלב זה .באחת

שהיה נכה צה"ל ,אמר לי שפותחים מכון פיזיותרפיה

הנסיעות לתחרויות בחו"ל פגשתי את דוקטור מקיי הוולשי

בבית הלוחם ירושלים ושאגיש מועמדות .הגשתי

שביקש

הבדמינטון

מועמדות ועל המקום הודיעו לי שהתקבלתי ,זה היה

הבינלאומיים ותוך כדאי כך הוא גם הכשיר אותי לסווג את

בשנת ( .1996במרץ  2021תחגוג דוידה יובל שנים

ענף הבדמינטון ,

ממני

לעזור

לו

בסיווג

לעבודתה בבית הלוחם ירושלים).
עשית משהו בארץ עם התואר של ריפוי במוזיקה?
 בארצות הברית עבדתי בעיקר עם אנשים עם מוגבלותפיזית ,לדוגמא ,לימדתי ילדה עם שיתוק מוחין לנגן
בפסנתר בעזרת כף רגלה ,אבל בארץ הציעו בעיקר
לעבוד בעבודות עם שכר זעום ,עם אנשים עם מוגבלות
שכלית ,או רק עם ילדים וזה פחות התאים לי ,אז
התמקדתי

בפיזיותרפיה.

בתמונה :דוידה
ואמיר לוי
באליפות
אירופה
בבדמינטון
שנת .2004
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הראשית  -המשך
 בשנת  ,2007מוץ מטלון שהיה היו"ר של ארגון נכי
צה"ל ,דאג שכל מנהלות הפיזיו של בית הלוחם
יתמקצעו ויסעו לתערוכה בגרמניה .בנסיעה שאלתי
אותו מה אני צריכה לעשות על מנת להתמקצע
ולהשתלב בנבחרות הפראלימפיות? הוא שאל אם אני

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
 בשנת  2017ייצגתי את יבשת אירופה באליפות העולםבכדורסל בכסאות גלגלים עד גיל  22בפאנל המסווגים.

רוצה לנסוע למשחקים הפראלימפיים בבייג'ין .2008
היתה נבחרת גדולה של  42ספורטאים כולל נבחרת
הכדורסל בכסאות גלגלים ורק להם היה צריך פיזיו

צמוד .כמובן שהסכמתי וזאת הייתה חוויה מדהימה
שהדביקה אותי בחיידק .כשחזרתי הציעה לי יעל לנדר
להצטרף לוועדה הרפואית של ההתאחדות וכמובן
שהסכמתי

ואני

חברה

בה

משנת

.2009

בעקבות המשחקים ,נפתחה קבוצת כדורסל בכסאות
גלגלים בבית הלוחם ירושלים ולמרות שאני לא חובבת
כדורסל רגיל ,התאהבתי בענף הפראלימפי הזה (למי
שתוהה המסורת של שירת ירושלים של זהב בתחילת
כל משחק של בית הלוחם ירושלים ,היא מסורת

שדוידה הנחילה) .במסגרת משחקי הכדורסל פגשתי
את אסנת פליס דואר שהיתה המסווגת של
הכדורסל .אסנת ,לימדה אותי את תורת הסיווג ,קידמה
אותי ובשנת  2011עשיתי את קורס הסיווג היבשתי וכך
נכנסתי כמסווגת לספורט הפראלימפי הבין לאומי.
התחילו להזמין אותי לתחרויות סיווג בחו"ל ,בגלל שאין
לי ילדים ובית הלוחם ירושלים היה מאוד גמיש ,היתה
לי אפשרות לעזוב את הכול וללכת לסווג מתי שרצו.
בשנת  2012קיבלתי את תעודת הסיווג הבינלאומי.

לצד הפעילות הבינלאומית גם בארץ התפתחתי,
במשחקים הפראלימפיים בלונדון  2012הייתי אחראית
על הצוות הרפואי ובשנת  2013התחלתי לייצג את
המדינה בכנסים

הבינלאומיים לסיווג.

בתמונה :דוידה וצוות המסווגים באליפות העולם עד גיל
 22בכדורסל בכסאות גלגלים
ואיך הגעת להיות המסווגת הראשית?

 בשנת  2015הוועד הפראלימפי הבינלאומי התחיללהתמקד בכל נושא הסיווג ולתת עליו דגש על מנת
ליישר קו ולהפוך אותו ליותר מקצועי וליותר מבוסס
ראיות .שמתי לב כבר אז שהמדינות שהעסיקו בן אדם
שירכז את אצלם את נושא הסיווג כמשהו ארצי ולא
מסווג לכל ענף ,הן המדינות שהשפיעו הכי הרבה על כל
נושא הסיווג .בארץ אמנם הייתי אחראית על כל נושא
הסיווג ,אך זה כלל רק לוודא שיש מסווג בכל ענף .הדבר
נעשה בהתנדבות בשעות הלילה והרגשתי שעל מנת

למקצע את הסיווג בארץ ושיהיה מישהו שיציע מדיניות
כוללת וילווה תהליכים מורכבים ,צריך מישהו שירכז
וינהל את כל נושא הסיווג .פניתי לניסים סספורטס
המנכ"ל ,הוא ביקש ממני לכתוב פירוט תפקיד ,כך עשיתי
וההנהלה אישרה את התפקיד ואחר כך אותי .
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הראשית  -המשך
 למה בכלל חשוב הסיווג? למה הוא כל כך
משמעותי?
 -מה

שחשוב

בספורט

הפראלימפי,

הוא

לדאוג

שהספורטאי הטוב ביותר ביחס למצבו הוא הזוכה ולא
הספורטאי עם המגבלה המועטה ביותר .אתה לא יכול
לשים ספורטאים עם מגבלות ברמה שונה ולצפות
שיתחרו באופן שווה אחד בשני ,אין לזה שום ערך
ספורטיבי .כדאי שכל ספורטאי יוכל להתחרות עם
ספורטאים שדומים לו מבחינת ההגבלה שיש להם

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
למה להיות מסווגת? למה לעסוק במקצוע הזה?
 -בגלל

הסיפוק

של

לראות

את

ההתפתחות

של

הספורטאים לאורך השנים .לדוגמא :שחקן הבדמינטון
מבית הלוחם ירושלים – אמיר לוי .הכרתי אותו עוד
בהדסה כשהגיע לשיקום לאחר הפציעה בצבא בשנת ,93

בשל הלקות ,צריך מערכת סיווג שתהייה מקצועית

הוא היה ילד בן  21ואז פגשתי אותו שוב בבית הלוחם

ורשמית .המסווגת הראשית צריכה לוודא שבכל ענף

ופגשתי אותו שוב כשהצטרפתי לנבחרת הבדמינטון,

דואגים להיות מעודכנים בכל הנהלים והחידושים

ולאחרונה כאשר הבדמינטון נהייה מקצוע פראלימפי ,רצו

בסיווג ,יש  22ענפי קיץ ו  6ענפי חורף ולכל ענף יש את

בתחילה שאמיר ישחק בעמידה ולאחר תהליך בו הכנו

התורה שלו והעדכונים שלו.

את אמיר ואת כל הבדיקות ההכרחיות ,הצלחנו להשיג

עד כמה שכיח כל נושא הרמאויות בסיווג?

לו סיווג שיאפשר לו לשחק בקלאס של כיסאות גלגלים.

 -ככל שהספורט הפראלימפי נהייה יותר מקצועי ,כך

זכיתי לראות את 'הילד' הזה הופך לגבר ,נשוי לאישה 3 +

גדלים הניסיונות לרמות ולקבל סיווג שמאפשר

ילדים וקריירה גם בבורסה וגם כספורטאי מצטיין ,זה

להתחרות בקלאס נמוך יותר (מוגבלות קשה יותר).

שווה את הכול.

דוגמא לניסיון רמאות :בחנתי ספורטאי שטען והציג
מסמכים שיש לו חולשה בשרירי הבטן שמגבילה אותו
בשליטה על התנועה שלו .לעומת זאת כשצפיתי
במשחק שלו ,לאט לאט התברר שאין לו בעיה לשלוט
על התנועה שלו.
איך זה משפיע על העבודה שלך ,הרצון לעגל פינות
ולקבל סיווג נמוך יותר?
 זה נמצא כל הזמן ,מצד אחד את רוצה שהספורטאיםיקבלו את הסיווג שהכי מתאים להם ולאפשר להם להיות
בקלאס שהם רוצים ולפעמים לא מאשרים להם ומצד שני

את רוצה להיות נאמנה לארגון הבינלאומי ולעבוד לפי
נהלי הסיווג .לפעמים יש התנגשויות ומנסים לעקוף
ולפנות למסווגים אחרים .זה קו דק שצריך לדעת להתנהל
איתו :הצרכים של הספורטאי והמדינה מול הצורך
הבינלאומי של ספורט

הנכים לתת אמינות לסיווג.
בתמונה :דוידה ואמיר לוי ,לאחר שאושר לו להתחרות
בישיבה.
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 10סיווג
הסיווג בספורט הפראלימפי
ההגדרה המילונית לסיווג היאִ :חּלּוק למחלקות ,סוגים,
מינים וכד'; ִמּיּון (מתוך אתר האינטרנט מילוג).

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הסיווג איננו נחלתו של הספורט הפראלימפי בלבד ,הוא

החלוקה לקלאסים משפיעה על התחרויות בכמה אופנים:

קיים בכל עולם הספורט .בלי הסיווג ,קשה לראות איך

 .1תחרות לפי קלאס | כל ספורטאי מתחרה רק מול

הספורט היה מתפתח ,מעבר לקבוצת עילית מצומצמת.

ספורטאים בקלאס שלו ,לדוגמא :בדמינטון וטניס

הסיווג ,נועד על מנת לאפשר תחרות הוגנת ,הסיווגים

בכיסאות גלגלים

העיקריים והשכיחים הם :חלוקה על פי מגדר – תחרויות

 .2תחרות לפי ניקוד קבוצתי | כל שחקן מקבל ניקוד

נפרדות לבנים ובנות ,חלוקה על פי גיל – ליגות שונות

בהתאם לקלאס שנקבע לו .הקבוצה יכולה לשחק רק

לגילאים שונים ובענפי הקרב חלוקה לתחרויות לפי

עם שחקנים שהניקוד הכולל שלהם לא עובר את רף

משקל הספורטאי.

המקסימום שנקבע .כך מובטח שגם שחקנים עם
מוגבלות גבוהה ישתתפו .לדוגמא :כדורסל בכיסאות

הספורט הפראלימפי נותן הזדמנות לספורטאים עם

גלגלים ,משחי שליחים

מוגבלויות לממש את הפוטנציאל התחרותי שלהם

 .3ניקוד יחסי | מספר תחרויות בענף השחייה ,משקללות

בצורה הוגנת ולשם כך הוא משתמש בסיווג על פי רמת

את תוצאת הספורטאי ,ביחס לשיא העולם בקלאס

מוגבלות והשפעתה על ביצועי הספורטאי.

שלו ומעניקים לו ניקוד שמאפשר להשוות בין

הסיווג הינו תהליך שכל ספורטאי הרוצה להתחרות

השחיינים בקלאסים השונים (שיטה זו לא מתבצעת

בספורט פראלימפי עובר ,על מנת לשמור על תחרות

באליפויות יבשתיות ,עולם ומשחקים פראלימפיים)

הוגנת .הסיווג הינו הבסיס עליו מושתת הספורט

 .4השוואת תנאים | מקובל בחלק מהענפים של

הפראלימפי.

ספורטאים עם מוגבלות ראייה – בגלל שכולם עוטים

הסיווג בעולם הפראלימפי משפיע על שתי החלטות

מסיכה על הפנים שלא מאפשרת לראות בכלל ,אין

מרכזיות:

חשיבות למידת מוגבלות הראייה של הספורטאי

 .1החלטה ראשונה – האם המוגבלות של הספורטאי,
היא מוגבלות הנכללת באותו ענף והאם היא עוברת

תהליך הסיווג השתנה במהלך השנים והיום הוא מבוסס

את סף המינימום שנקבע לאותו ענף והוא רשאי

ראיות:

להתחרות בו.

נדרשת דיאגנוזה רפואית אשר מעידה על קיום ליקוי

 .2החלטה שנייה – הסיווג מחלק את הספורטאים

הנכלל בענף.

לקלאסים שונים על פי מידת השפעת המוגבלות על

נדרש מבדק על ידי מסווג הבוחן את מידת השפעת הליקוי

ביצועי הספורטאי באותו ענף ספורט.

על ביצוע מיומנות התנועה הרלוונטיות לאותו ענף.
כל ענף קובע ,את רשימת הליקויים שלו ,את מספר
הקלאסים ,השיטה לבדוק כל קלאס ואת הדרך בה זה

משפיע על התחרות.
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 11קשתות
איל"ן
של
הקשתות
קבוצת
מרכז ספורט לנכים ברמת גן –
מכוונת למטרה
סדרת

הספרים

והסרטים

'משחקי

הרעב'

שפורסמה

בתחילת העשור ,הגדילה את הפופולאריות של ענף
הקשתות בארצות הברית לאין שיעור וגיבורים נוספים דוגמת

אוליבר קווין ,הקשת המיוסר בסדרת 'החץ' כבשו את המסך.
הקשתות הפראלימפית בישראל ידעה ימים יפים בעבר.
נאורה אבן זהב מאיל"ן רמת גן הגיעה למקום השביעי
במשחקי  ,1968עמית דרור מבית הלוחם תל אביב זכה
במדליית הארד באליפות אירופה בשנת  2007והוא הקשת
האחרון מישראל שהשתתף במשחקים הפראלימפים –
משחקי בייג'ין .2008
בעשור האחרון ,מרבית הקשתים הפראלימפיים בארץ ,היו
קשתים וותיקים ומעט מאוד צעירים הצטרפו לענף .ניסיון
למנף קשתות פראלימפית נעשה בפרויקט משותף של איגוד
הקשתות וביטוח לאומי ,אך מעטים התמידו .כל זה השתנה
בשנה האחרונה ,כאשר החליטו במועדון איל"ן רמת גן
לפתוח קבוצת קשתות לילדים ונוער.
ישראל אבן זהב ,מדליסט פראלימפי במקצועות האתלטיקה
וכדורסל בכסאות גלגלים שאף התחרה בענף הקשתות
בעצמו ,חבר למאמנת אלה מצקין וביחד שכנעו את המועדון
להשקיע בפיתוח ענף הקשתות.
אלה ,פיזיותרפיסטית בהכשרתה ,התחילה את 'הרומן'
המקצועי עם עולם הקשתות בעקבות בנה ,גיא מצקין,

שהיה אלוף ישראל בקשתות משנת  2008ועד שנת .2014

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי
לאחר שהוכשרה כמסווגת ברמה ארצית ,המשיכה אלה
להתמקצע בסיווג הקשתות והיום היא מסווגת בינלאומית.
כל ההכשרות האלו 'הדביקו' את אלה 'בחיידק' הפראלימפי
וברצון לפתח ספורטאים פראלימפיים דרך ספורט זה .כאמור
בשנה האחרונה תוכנית הילדים של איל"ן רמת גן בניהולה
של ד"ר ענת חכם הוסיפה את הפעילות והענף זוכה
להתעניינות והשתתפות רבה.
אלה" :יש הרבה ילדים שמתחברים לספורט אינדבדואלי,
כשהחלק החברתי הוא סביב הספורט ,מעטים מגיעים גם
בגלל שהחשיפה התקשורתית מועטת .זה מדהים לראות את
ההתקדמות של כל אחד ,ההתקדמות היא בדברים הקטנים.
למשל ילד שאומר לי שיד ימין שלו לא מתפקדת ,אבל לאט
לאט הוא לומד לטעון את החץ עם יד ימין .או מישהיא אומרת
לי – אין לי תפקוד בכלל ביד שמאל ,אבל היא כן מצליחה

להיעזר בה עם הקשת".
זה ספורט שמתאים לכל סוגי הנכויות?
"כן ,יש אפילו בעולם קשתים שיורים בלי ידיים ,הם יורים עםהרגליים בעזרת מכשור מיוחד ,אפשר להתאים את הספורט
למרבית הלקויות".

באיגוד הקשתות חיפשו שופטים ופנו בתחילה למעגל
המשפחה והחברים של הקשתים .אלה שפחות התחברה
למקצוע השיפוט ,כן התחברה לענף הספורט של בנה
ובמקביל להיותה חברה באיגוד הקשתות  8שנים ,עברה
קורס מדריכים ומאמנים .בשנת  2012ג'י בן ארי ז"ל מאיגוד
הקשתות הציע לה בשל היותה פיזיותרפיסטית לעבור קורס
סיווג ,על מנת שתוכל לסווג את הקשתים הפראלימפים
בארץ (איגוד הקשתות עובד בשת"פ מלא עם ההתאחדות
והתחרויות בארץ
לספורטאים ללא

משלבות בין ספורטאים עם לקות
לקות)

בתמונה :ילדת החוג הנעזרת בכסא גלגלים ובאביה.
צלמת :לירון שיינקמן
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 12קשתות
איל"ן
של
הקשתות
קבוצת
מרכז ספורט לנכים ברמת גן –
מכוונת למטרה  -המשך
איפה למדת את ההתאמה בין הלקות לפתרון
הספורטיבי?
" -ההתאמה היא שילוב של הרקע כפיזיותרפיסטית,

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

קורסי הסיווג עם התמחות באביזרי עזר והצורך
מהשטח שלאט לאט מצטבר ,בנוסף ההתאחדות
שלחה אותי בעזרת תקציב 'מאתנה' להכשרת מאמני
קשתות פראלימפים בינלאומי וזה נתן את התמונה
המלאה".
איזה תכונות ואופי צריך להיות לילד שמתחיל להתאמן
היום ורוצה להגיע למשחקים הפראלימפיים בלוס
אנג'לס ?2028
 "זה צריך להיות ילד שאוהב את זה מאוד ,שמוכןלהשקיע ,שההורים מגבים ,צריכה להיות לו יכולת
גבוה של מיקוד וריכוז ,זה משהו שניתן ללמוד וכמובן
שהוא צריך נפח אימונים שילך ויגדל ומעטפת כמו ליווי
מנטלי".
מאיזה גיל ,מומלץ להתחיל בענף החץ וקשת?
 "יש לנו ילדים שהתחילו בגיל  ,8בארצות הברית ישתוכנית כלל ארצית בבתי הספר ומתחילים בגיל .8

באיגוד הקשתות ממליצים על גיל  ,12האמת היא
שמבחינה פיזית אפשר להתחיל קודם ,אבל בגיל 8
צריך לפתח כמה ענפים ,לתת מגוון

בתמונה :החלק החברתי ,בין הסטים צלמת :לירון שיינקמן

ומרכז ספורט

ספיבק מאפשר את המגוון הזה .הילדים באים לכאן
ויש להם גם חדר כושר מותאם וגם בריכה שמחזקת
אותם פיזית ,המכלול הזה מאוד עוזר להם".
לאיזה מרחק יורים?
 "באימון היום ירינו למרחק של  6מטר ,אבל זה היהבשביל הצילומים ובדרך כלל יורים למרחק גדול יותר.

בתחרויות רשמיות זה מתחלק :בחורף יורים באולם ל
 18מטר ובקיץ בחוץ מגיעים ל  70מטר ,ויש אפילו
תחרויות ל  90מטר".

בתמונה :מתיחת הקשתות .צלמת :לירון שיינקמן
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 13קשתות
איל"ן
של
הקשתות
קבוצת
מרכז ספורט לנכים ברמת גן –
מכוונת למטרה  -המשך
ולסיום מה נותן האימון לספורטאים ולך?
מבודדת ומגוננת החוצה,

" -יציאה מסביבה יושבנית

למועדון ,בו ניתן להיות רחוק מהמסכים ,לשפר את

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

התפקוד הגופני ולהיות באינטראקציה בין אישית.
האימון הספורטיבי של קשתות הוא יישום של גישה
מבוססת מחקר שקידום מגבלה לא יכול להיעשות רק
בחדרי הטיפולים אלא חייב להיות במקביל ובעיקר על
ידי תכנית של פעילות גופנית .ספורט הקשתות הוא
סוג של פעילות גופנית ויש בעשיה התקדמות בדברים
שבחדר הטיפולים קשה להשיג מעצם הכתבת
הצרכים

המורכבים

והייחודיים

של

הספורט.

בשלב זה חשוב לנו לתת באימון הרגלים והקניית
טכניקה מדויקת ,תוך הנאה מהתנועה והמיקוד.
כמאמנת האימון מאפשר לי לגדל את הדור הבא של
הקשתים שיתפתחו בתחום הספורט המקצועני
הפאראלימפי במקביל לאלו שימשיכו בו כהובי".

הצטרפות לענף הקשתות
• ילדים ובני נוער שמעוניינים להתנסות בענף

הקשתות ,מוזמנים לפנות

בתמונה :הכנת הקשת .צלמת :לירון שיינקמן

לתוכנית הילדים

והנוער במייל Yeladim@iscd.com :ובטלפון
03-7750215
• בוגרים ,מוזמנים לפנות למועדונים של איגוד
הקשתות ,לציין שהם פראלימפיים והמועדון
יבדוק כיצד להיערך לשילוב בפעילות המועדון,
במרבית

המקרים,

המועדונים

והמאמנים

במקום ערוכים לכך
• בכל שאלה ניתן לפנות לאלה מצקין במייל:
ematzkin_pt@yahoo.com

בתמונה :אלה וישראל מאמנים את הקשתים הצעירים.
צלמת :קרן איזיקסון
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 14קעקועים לנצח
החלטה של רגע ,או החלטה של
שנים .על כל היד ,או על חלק קטן

ממנה .במקום שאפשר לראות או
מתחת לבגדים .השראה מציירת
הודית מסתורית שפגשו ברכבת,
או מסבא שנפטר לאחרונה .ערכי
אבירות

וערכי

נחישות.

קשור

לאתגרים שנחוו ולאתגרים שעוד
יגיעו.
ראיינו  13ספורטאים פראלימפים
וצילמנו את הקעקועים שלהם.
לכל אחד הקעקועים שלו ,הסיבות
שלו ואמת אחת משותפת לכולם:
הקעקועים הם לנצח.
תודה לצלמי זומינג :לירון שיינקמן,
זיו ברק ולירן בר ,לצלמת בר קלוש
ולצלמת הבית :קרן איזיקסון

פירוט התמונות והצלמים:
מגן דויד .צילמה לירון שיינקמן
זיקוקים .צילמה בר קלוש
עיט ,עץ וירח .צילם זיו ברק
שד ,צילם לירן בר
ציפור .צילמה קרן איזיקסון

 15קעקועים לנצח
למוטי הררי ,שחקן הכדורסל
בכיסאות גלגלים של בית הלוחם
תל אביב ,שלושה קעקועים.
הראשון בעצם מורכב משניים:
בשנת  2013לאחר הפציעה ,קעקע
על רגלו קעקוע של שור המסמל
את תחושת החוזק למרות הקטיעה.
כנפיים
הוסיף
2016
בשנת
המסמלות חופש.
בשנת  ,2018הוסיף מוטי ,קעקוע
על ידו :עין עם שורשי עץ,
שמתכנסים ליהלום (לא רואים
בתמונה) על מנת להראות
ולהזכיר לעצמו את הדרך
והשורשים שפיתח מהשיקום
ליהלום שמסמל את החוזק אותו
הוא מרגיש.
בתמונות :קעקוע השור והכנפיים לצד הרגל הקטועה,
כאשר מוטי יושב על כיסא בגלגלים .צלום תקריב של

קעקוע השור והכנפיים ,צילום תקריב של קעקוע העין
והשורשים וצילום של מוטי יושב על כיסא גלגלים
ספורטיבי ,אוחז ביד עם קעקוע השורשים כדורסל.
צילמה :קרן איזיקסון

 16קעקועים לנצח
עשהאל שבו ,שחקן כדורסל
בכיסאות גלגלים ומאמן שחייה
באיל"ן רמת גן ,קעקע על גופו את
זכרון בני משפחתו שנרצחו
בפיגוע .פיגוע ממנו ניצל בזכות
העמדת פנים שהוא מת ,אך רגלו
שרוססה בכדורי המחבל נקטעה.
כבר הרבה זמן הוא רצה לציין
בדרך מסוימת את זכר משפחתו
וכאשר נסע לשנתיים לשחק
כדורסל כיסאות גלגלים מקצועי
בגרמניה ,קעקע שם.
בקעקוע רואים ציפור גדולה
שמסמלת את אימו עם כנפיים
פרוסות אשר מכסות  3ציפורים
קטנות שמסמלות את שלושת
אחיו שנרצחו .כולם יושבים על
עלה של זית אשר מסמן את
השלום.
הקעקוע בכוונה על יד שמאל –
שיהיה קרוב ללב.
בעתיד הוא מתכוון לעשות לפחות
עוד קעקוע אחד יחד עם אשתו.

בתמונות :עשהאל מאמן בבריכה ותקריב של הקעקוע
צילמה :קרן איזיקסון

 17קעקועים לנצח
הסייפת מבית הלוחם

לינור קלמן,

ירושלים ,רצתה קעקועים מאז שהייתה
קטנה .רק לאחרונה 9 ,שנים ו  3ימים לאחר
התאונה שגרמה לה נכות ברגל ,הבינה
שהגיעה

לשלב

בחיים

שהיא

מוכנה

לקעקוע.
על יד שמאל נחרט בכתב גותי ,משפט של
להקת דיסטורבד מתוך השיר ,THE LIGHT
משפט שמזכיר לה את הדרך הארוכה
שעשתה מאז התאונה" .בגלל התאונה
הגעתי לסייף .התאונה עצרה לי את החיים
"הנורמליים"

אבל

אפשרה

לי

לפנות

לספורט ולעסוק בדברים שאילולא התאונה
לא הייתי מגיעה לעשות".
על יד שמאל חרטה את השד לוצ'י מתוך
סדרה מצויירת ,בכף ידו הוא מחזיק להבה

ומתחתיו הכיתוב.DO IT, DO IT :
"לוצי ,מעודד אותי .הוא המעודדת האישית
שלי .מזכיר לי שאני יכולה ודוחף אותי
לעשות דברים".
ללינור יש הרבה רעיונות לקעקועים נוספים
ונראה לה שבסוף לא ישאר לה מקום בגוף
לכולם.
המקעקעLiav Forer tattoo :
בתמונות :הקעקועים של לינור ותקריב שלהם צילם :לירן בר
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ניר מאיו ,החותר והקיאקיסט מבית הלוחם תל
אביב

הוא

כנראה

הספורטאי

הפראלימפי

המקועקע ביותר .שנים אחרי לאחר שרגלו
הימנית נקטעה בתאונת דרכים ביפן ,קעקע על
רגלו השמאלית את המשפט‘one foot in the :
’ .graveעל ידו הימנית קעקע שרוול יפני" ,בגלל
שבשנות העשרים התגוררתי ביפן כ 10שנים
הייתי נשוי כ  8שנים לאישה יפנית ,השארתי רגל
ביפן ,עברתי שם עשור שהשפיע
הראיה

על חיי ועל

בחיוב על כל מה שקורה לנו במהלך

החיים"  .קעקועים קצת יותר קטנים הם קעקוע
של משוטי חתירה ,קעקוע של קיאק וקעקוע של
'מלך שחמט'.
"את הקעקועים של משוטי החתירה אקדמית ואת
הקעקוע של הקיאק האולימפי עשיתי בגלל
שהתחריתי בשני ענפים האלו בייצוג של הנבחרת

פאראלימפית בעשור האחרון של חיי במרכז דניאל
לחתירה וימאות בתל אביב .את קעקוע שחקן
"מלך" בשחמט עשיתי כי אני מרגיש

"כמלך"

אחרי שהצלחתי לעבור את כל ההרפתקאות
והתלאות שעברתי לרעה ולטובה והגיע לאן
שהגעתי על הצד החיובי והכי טוב ,פיזית ,נפשית
מנטלית ,חברתית הישגית 👑.
את כל הקעקועים עשה בחמש שנים האחרונות,
אחרי הראשון התמכר ,בחורף הבא יתחיל את
השרוול השני והזרוע עוד נטייה.

בתמונות :הקעקועים של ניר
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מורן סמואל,

החותרת והכדורסלנית מבית

הלוחם תל אביב ,קעקעה את הקעקוע הראשון
בגיל  ,19בזמן הצבא (עוד לפני הפציעה).
קעקוע של פייה בתנוחה עוברית בשם קוקפלי
()KOKOPELLI
"כדי לשמר את "עידן התמימות" שאפיין את גיל
ההתבגרות שלי והרגשתי שבצבא הוא קיבל
אתגרים" .קוקפלי הוא דמות מיתולוגית של נווד,
המופיעה במסורות של שבטים אינדיאנים ,בחלק
הדרומי והמערבי של אמריקה הצפונית .המיתוס
מייחס לקוקופלי השפעות על הפוריות ,פריון
האדמה והמעבר מן החורף לאביב .לפי המסורת
קוקופלי היה עובר מכפר לכפר ובאמצעות נגינתו
בחליל היה מביא אושר ,שגשוג ופריחה לכל מקום.
מסורות מסויימות טוענות שהוא גם נהג לבצע
תעלולים שונים מדי פעם ,אך הופעתו תמיד היתה

קשורה בחוויה שהעשירה את עולמם של אלו
שבאו עמו במגע  -סוג של חוזה מול עצמי".
את הקעקוע השני עשתה בהמשכים בגיל  26ובגיל
 .30קעקוע של מפתח סול וסולם תווים שמסמלים
את האהבה

למוזיקה

ולגיטרה שלה" ,למה

שמוזיקה מעניקה לחיים שלנו .מנגינת החיים
שמשתנה כל הזמן".
מורן מניחה שבעתיד תוסיף קעקועים ,אולי משהו
שקשור למשפחתה.

בתמונות :הקעקועים של מורן
צילמה :קרן איזיקסון
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גל חמרני ,שחקנית הכדורשער מבית חינוך
עיוורים ,הקציבה לעצמה שלושה קעקועים,
היא כבר קעקעה שניים ומקווה שתעמוד
בפיתוי ותקעקע רק עוד אחד.
את הקעקוע הראשון עשתה בגיל  22ואת
השני בגיל .25
על גבה קעקעה את הציפור המיתולוגית –
הפניקס ,עם אש בוערת מתחתיה .הפניקס
מייצגת עבורה חיי נצח ,את האש מארבעת
הכוחות ,את המזל שלה – קשת וחופש.
על רגלה קעקעה ציפור צבעונית על רקע
הסמל של אין סוף והרבה לבבות בצבעים,
גדלים וצורות שונות.
"את הקעקוע עשיתי לשם אהבת חינם

ציפור המייצגת חופש ובמקרה הזה את
חופש הבחירה .הסמל של האין סוף מייצג
קודם כל אהבת אין סוף ואין סוף של סוגי
אנשים ואין סוף חופש בחירה ,הלבבות
בכוונת תחילה אינם זהים ולכל אחד יש את
הצורה שלו ואת הצבע שלו ואת הגודל שלו
לכל אחד מהם יש את הייחודיות שלו ואף
אחד לא נופל מהשני לו.
בתמונות:

גל

במגרש

הכדורשער

הקעקועים .צילמה :קרן איזיקסון

ותקריב

של
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הקלעית

יוליה

צ'רנוי,

מבית

הלוחם תל אביב קעקעה על גבה
חוויה

מיסטית

חזרה

לארץ

שהזתה,
לאחר

בטיסה

השתתפות

באליפות העולם הראשונה שלה
בקליעה.
לאחר שלקחה כדור שינה ,אך לא
הצליחה לישון ,עלה בעיני רוחה
החיזיון הבא :היא הולכת ביער אפל
ומפחיד ,אך לידה נמצאים החיות:
שועל ,אייל ועיט שנוסחים בה
בטחון.
החיזיון

לקח

בחזרה

אותה

לטראומות ילדות מפחידות שעברה,
אך כעת חשה בטחון כי החיות
שמרו עליה.
כאשר רצתה לקעקע את החלום,
היא נפגשה עם ציירת שמתמחה
בהפיכת

חלומות

לקעקועים

שסיפרה לה שאלו חיות אשר

נחשבות לחיות חזקות ורוחניות
בפולקלור ובמיתולוגיה הסלובנית.
הקעקוע עוד מתפתח ובשלב הבא
היא מתכננת להוסיף לעץ שורשים
שיבטאו את הרגשתה כי הקימה
בית בישראל והשתרשה בה.

בתמונות :יוליה והקעקועים במטווח הרצליה
צילם :זיו ברק
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לפלג זלצמן ,הכדורסלן מבית הלוחם תל אביב ,שני
קעקועים .את הראשון קעקע חצי שנה אחרי התאונה,

זמן קצר לאחר שהתחיל לשחק כדורסל בכסאות
גלגלים" .הקעקוע הגיע בשלב שבו הייתי צריך לספר
לעצמי שעברתי את התאונה ומכאן ממשיכים רק
למעלה .בכוונה עשיתי אותו על הרגל היחידה
שנשארה לי כדי לסמל שאני עובד עם מה שיש כדי
להפיק את ההכי טוב שלי .משמעות הקעקוע היא
שכל אחד בוחר אם להאיר את החיים שלו או להשאיר
אותם חשוכים" .אף פעם אי אפשר לכבות את
החושך ,אבל תמיד אפשר להדליק את האור" ("אור"
מרסדס בנד)" .הקעקוע הוא פרופיל חשוך של פנים
ובתוכו עומדת דמות שמחזיקה כדור אור בצבע כחול
שמאיר את הפנים מבפנים.
קצת אחרי שיצא פלג מהשיקום ,הוא נסע עם חברים
ברכבת ומסתבר שפגש שם את הקעקוע השני שלו.
ראש של פיל שהאוזן שלו היא בעצם כנף של ציפור
ומתחת לפיל כתובthey say elephants cant fly ". ":
"בחורה

הודית

עלתה

לקרון

הוציאה

מחברת

והתחילה לרשום בה .אחרי מספר דקות היא ניגשה
אליי ,אמרה שציירה אותי והגישה לי דף מחברת ירוק
עם ציור של מין פיל הודי מעופף בחלל ומשחק בחדק
שלו עם אחד הכוכבים ,ומסביבו כל מיני סמלים
הודיים דתיים כנראה .היא אמרה לי את המשפט
ועזבה את הקרון .אחרי כמה שנים שהציור ישב לי
המגירה הבנתי שהאנשים שאומרים שאני לא מסוגל
הם אני .הביקורת העצמית שלי שהקשתה עליי
לעשות דברים ולחוות חוויות ,לא בגלל הנכות שלי

אלה בגלל איך שתפסתי את עצמי כנכה ומסכן.
הקעקוע נועד להזכיר לי להילחם במחשבות האלה.
לגבי קעקועים חדשים ,פלג מאמין שאם ימצא משהו
שמספיק חשוב לקבוע על גופו הוא יעשה קעקוע
נוסף.
בתמונות :הקעקועים של פלג .צילמה :קרן איזיקסון
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לאור אדטו ,הכדורסלן מבית
הלוחם תל אביב ,לא מעט
בינתיים
לקעקועים,
רעיונות
קעקע כבר שניים.
את הנץ הממריא למעלה ,עם
הכנפיים הפרוסות עשה בגיל .18
"נץ היא החיה שהראיה שלה היא
הטובה ביותר בטבע .רואה
למרחקים ארוכים וממוקדת.
הקעקוע מזכיר לי בכל פעם
בתקופות קשות להסתכל רחוק
ולכוון גבוה ,כמו הנץ.
בגיל  20קעקע בספונטניות את
הסימן של מזל תאומים GEMINI
סימן שמסמל עבורו את האיזון בין
כל תחומי החיים .עבודה –
משפחה וספורט.

בתמונות :הקעקועים של אור צילמה :קרן איזיקסון
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מוטי

צדקיהו ,שחקן הרוגבי

בכיסאות

גלגלים של איל"ן רמת גן ,עיצב את הקעקוע

בתמונות :אדם עם מחבט טניס והגדלה של הקעקוע.
צילמה :לירון שיינקמן

בעצמו.
שנה לאחר שנפצע ,רצה להתחדש במשהו
על הגוף וצייר בעצמו סמל אליו הוא
מתחבר ,מגן דויד לא סימטרי.
בעתיד הוא מתכנן לקעקע אולי את שם
אשתו ושמות ילדיו.

אדם ברדיצ'בסקי ,שחקן הטניס בכיסאות
גלגלים של איל"ן רמת גן ,החליט לפני
הצבא שהוא רוצה לעשות קעקוע ובחר
מישהי (מלאך) שמחזיקה את כדור הארץ
בשתי ידיה על מנת לבטא שהוא יכול להשיג,

כל מה שירצה בעולם ,כלומר כדור הארץ
בידיו.
בתמונות :מוטי על כיסא הגלגלים הספורטיבי והגדלה
של קעקוע המגן דויד .צילמה :לירון שיינקמן
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זיו אליהו ,שחקן הכדורסל בכיסאות גלגלים בבית
הלוחם תל אביב ,לא מפסיק לקעקע על גופו.
את הקעקוע הראשון עשה בגיל  17ומאז לא עצר.
בגיל  17קעקע חרב אשר מסמלת את עולם הערכים
בהם הוא מאמין :אבירות ,כבוד ,עזרה לזולת ועוד,
סביב החרב מלופפים ורד בתהליך פריחה שמדגיש כי
האהבה תמיד בתהליך פריחה ונחש קוברה – מלך
הנחשים ,אשר מייצג את החיבור של זיו לעולם
המיסטי ,חיבור בין הרוחני לגשמי.

בגיל  18קעקע את עוף החול" .הקעקוע הוא דימוי של
יינג ויאנג .בכל כנף נמצא הכיתוב ״קארפה דיאם״
אשר אומר ״תחיה את הרגע״ בפירוש כי אולי לא יהיה
לך מחר .עוף החול מייצג תחייה מחדש ,המשכיות
ומעגליות של החיים והקארפה דיאם אומר שהחיים
קצרים וצריך להנות ולחיות אותם .בחיים צריך לדעת
לחיות את הרגע ולהנות ממה שיש אבל גם לזכור כי
להחלטות ולמעשים שלנו יש השלכות שלעיתים
קרובות נצטרך לחיות איתם".

הקעקוע האחרון קועקע לפני שנה וחצי" :בקעקוע
ניתן לראות את ארבעת האלמנטים (מים ,אש ,אוויר
ואדמה) ,כל אלמנט מיוצג בצורה מוחשית כזו או
אחרת .לקח לי כמעט  3שנים לחשוב איך אני רוצה
שהקעקוע הזה יראה ורק כשישבתי עם המקעקע
הצלחנו להמחיש אותו .בחרתי להרחיב את אלמנט
המים מכיוון שלאחר הפציעה שלי היה לי קשה
להוציא את עצמי וכשהתחלתי לצלול המים עזרו לי
לשחרר משהו בי .כאשר עצמתי עיניים מתחת למים
ודמיינתי את הצלילה תמיד ראיתי צב ים ,יצור שהוא
גם יבשה וגם ים כמוני ,ולכן החלטתי כי האלמנט
שאני רוצה שיהיה הכוח שלי בקעקוע יהיה המים".
זיו ,מתכנן  3קעקועים נוספים ,אחד מהם יהיה יחודי
לפציעה שלו והוא מתכנן לקעקע אותו בתאריך

בתמונות :קעקוע החרב ,תקריב של קעקוע הצב וזיו

הפציעה.

עם ידים מונפות למעלה עם קעקועי הידיים.
צילמה :קרן איזיקסון
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עמית ויגודה ,שחקן הכדורסל
בכיסאות גלגלים של איל"ן רמת
גן ,הצטרף למועדון המקועקעים
רק לפני חודש וחצי.
רגע לפני שהוא נוסע לשחק
גלגלים
בכיסאות
כדורסל
במכללת טקסס ,קעקע עמית על
ידו קעקוע של זיקוקים.
השיר זיקוקים ששר משה פרץ,
היה השיר האהוב על סבא של
עמית וגם השיר שהוא שמע
לפני שהלך לעולמו.
בעתיד מתכוון עמית לקעקע
קעקועים נוספים כי לדעתו כל
קעקוע מספר סיפור ,מסמל שלב
אחר בחיים ומנציח זיכרון אחר.

בתמונות :עמית קולע לסל ,תקריב של
הקעקוע ועמית מרים משקולות
צילמה :בר קלוש

 27השאלון
מסווגות
הסיווג ,נשען בסופו של דבר על עבודת המסווגים.
כאמור ,כל ענף יש את המסווגים שלו ודרך
ההכשרה ,שאלנו שאלות זהות שתי מסווגות
וותיקות .גניה ברגר אשר מסווגת בענפי הבוצ'ה,

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טניס שולחן ורגבי ויעל שלף אשר מסווגת את ענף
הטניס שולחן.
איך הגעתן לתחום?
ספורט נכים לא היה זר לי .עבדתי בספיבק ,ואז
נחשפתי לתחום .עבדתי כפיזיותרפיסטית
והבנתי שעל ידי סיווג אני יכולה להועיל עוד יותר
לספורטאים ולעזור להם לעבור את הסיווג.

עבדתי עם פרופ' רפי חירותי שהיה אז רופא
בתי הלוחם ,השתתפתי בהמלצתו בסדנאות
שונות ,ביניהן סדנת סיווג ,הוא זה שבעצם
החליט שכדאי לי לעסוק בתחום .מאז עברו
שנים רבות.

מה השאיר אתכן במקצוע?
אני כבר עשר שנים עובדת כמסווגת ,אני
קשורה מאוד לנושא ובעיקר לעובדה
שאני יכולה לקדם ולעזור לספורטאים.

הכל! זה תחום נורא מעניין .זוהי הסתכלות אחרת על
הספורטאי ,שונה מאוד מהסתכלות של פיזיותרפיסט.
כמסווג אתה רואה את החלק הבריא של המגבלה .זה
מרתק בעיני.

ספרו על חוויה מיוחדת במהלך העבודה כמסווגות
בחו"ל היו מקרים בהם מה שאת רואה מחוץ
לחדר שונה מאוד ממה שקרה בתוך החדר
בעת הסיווג .תופעה מעניינת מאוד ומפתיעה
מאוד ,ולא צריך להרחיב יותר.

אין לי חווית סיווג אחת ,בגדול אני נדהמת כל
פעם מחדש בתחרויות בחו"ל מספורטאים
שמגיעים ממדינות פחות מתקדמות עם
מגבלות מאוד קשות ,לפעמים זו חוויה
אנתרופולוגית עבורי .החוויה היא להכיר
ולהתחבר לאנשים מכל העולם.

יעל
שלף

גניה
ברגר
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בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה יולי
בתערוכה

 28חם מהמעבדה
טכנולוגיה בשירות תהליכי סיווג
נושא הפראתון מוקדש לסיווג ,שללא ספק זהו לב ליבו
של הספורט הפראלימפי .בלי סיווג לא ניתן להבטיח
משחק הוגן וזה גם הנושא של "חם מהמעבדה" החודש.

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הקלסיפיקציה והטכנולוגיה שזורות זו בזו – ויש הרבה

בדיקת אולטרה סאונד או בדיקה על-שמעית היא בדיקת

היגיון מאחורי העניין.

הדמיה בעזרת אולטרה סאונד (על-שמע) ,המשמשת
הפראלימפית,

בעיקר להדמיית איברים פנימיים ,גודלם ,המבנה שלהם

בראשית

ימיה

(מדיקלית)

ופגיעות בהם .הדמיה זו מתאימה לסקירת שרירים

והתבססה על דיאגנוזה ,כלומר איבחון .מן הסתם ,איבחון

ורקמות רכות והיא שימושית במיוחד להתוויית נקודות

רפואי נעשה על פי רוב על ידי טכנולוגיות ,כשהנפוצה

המפגש בין מוצקים לחללים מלאי נוזלים.

הקלסיפיקציה

של

הנהוגה

התנועה
היתה

רפואית

ביניהן היא ההדמיה .מראשית ימי התנועה הפראלימפית
ועד היום ,ובפרט עם החלת קוד הקלסיפיקציה החדש
שמחייב "הוכחה" כי לספורטאי יש ליקוי המוזכר
ברשימת הליקויים המותרים על ידי הוועד הפראלימפי,
המסמך הרפואי הכי נפוץ לאישוש הדבר הוא באמצעות
הגשת תוצאות מבדק ההדמיה לצד הפיענוח.
דימות רפואי הוא תהליך אבחוני שמטרתו לאפשר
סקירה של איברים פנימיים וזיהוי תהליכים פתולוגיים
המתרחשים בתוכם .הדימות היא שם כולל למגוון
טכניקות שאינן פולשניות.

נזכיר כמה מהשיטות

המקובלות:
צילום רנטגן הוא צילום רדיוגרפי ,המתבצע בעזרת קרני
רנטגן .עקב כושר החדירה הגבוה של הקרניים נוצר על
לוח הצילום שיקוף ברור של עצמים צפופים בלבד ,כגון
עצמות ומתכות ,ואילו מבנים רכים יותר מאפשרים
לקרינה לעבור דרכם כמעט ללא בליעה ולכן אינם
נראים בצילום.

דימות תהודה מגנטית Magnetic Resonance Imaging
בראשי תיבות MRI :הוא סוג של סריקה לא-פולשנית
המשמשת להמחשת איברים פנימיים .בסריקה זו ניתן
לקבל הפרדה ברורה בין הרקמות השונות.
הבדיקה יעילה בעיקר לדימות מערכת העצבים המרכזית
 המוח וחוט השדרה ,וכן המפרקים ,כגון הברך והכתף.בתמונת  MRIרואים רק רקמות רכות :לא רואים עצמות
אלא רק את מח העצם .דוגמאות לשימושים שכיחים:
הערכת מצב מניסקוסים בברכיים ודימות פריצת דיסק
בעמוד השדרה .יתרון נוסף של ה MRI

הוא היכולת

לראות ממצא מזוויות מבט שונות  -חיצי (חלוקה לשמאל
ימין) ,חזיתי (קדמי-אחורי) ,אופקי (עליון-תחתון) או בשחזור
תלת-ממדי.

מלבד שיטות ההדמיה ,יש שימוש בטכנולוגיות נוספות
כדי להוכיח כי יש תהליך ,ו/או מצב גופני המשליך על
תפקוד .למשל ,כדי להוכיח ירידה בכוח שריר או בתגובה
שרירית ,ניתן להשתמש במכשור מעולם התוכן של
המבדקים הביומכניים.
נזכיר כמה מהם בעמוד הבא:
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 29חם מהמעבדה
טכנולוגיה בשירות תהליכי סיווג  -המשך
 EMGבדיקה אלקטורופיזיולוגית שבודקת את הפעילות
החשמלית בעצבים או בשרירים כמדד לפעילות
הפיזיולגית שלהם .יש שתי בדיקות עיקריות :בדיקת
הולכה עצבית ובדיקת התגובה בשרירים .הבדיקה
מעריכה תפקוד של מערכת עצבים היקפית (פריפרית).
בדיקות הולכה משמשת לבירור נוירופתיה של עצבים
בודדים ,פולינוירופתיה (פגיעה עצבית מפושטת) ,פגיעה
במקלעת ועוד.
בדיקת שרירים עם מחט רושמת את הפעילות החשמלית
של סיבי השריר .הבדיקה משמשת לבירור מחלת
שרירים ,פגיעת שרירים משנית למחלה של העצבים
(פגיעה בשורשים עצביים עקב פריצת דיסק בעמוד
השדרה ,ניוון שרירים ועוד) .הבדיקה מתבצעת על ידי
החדרת מחט מיוחדת לשריר שקולטת פעילות חשמלית
מקרום סיבי שריר.
אלקטרומיוגרפיה (' )EMGעל פני השטח" (שאינה
פולשנית) היא בדיקה מקובלת מאוד ,אמינה וקלה
לביצוע בתחום הביומכניקה .בבדיקה זו מתבצעת
הערכה של תפקוד השרירים והעצבים האחראים
לפעילות השרירים .בהקשר לספורטאים הפראלימפיים
הישראלים ,ישנן למעשה שלוש קבוצות של יישומים
שבהם נעשה שימוש עם ה:EMG-
• בדיקת תזמון ההפעלה של השרירים (רלוונטי במקרים
של אסימטריה ,למשל)
• מידע אובייקטיבי על תהליכי עייפות המתרחשים בתוך
השריר (רלוונטי למניעת פציעות ספורט ,או אישור חזרה
לפעילות לאחר פציעה)
• טכנולוגיית  EMGהמשמשת לצורך בניית תיק סיווג
(קלסיפיקציה) ,או תיק ערעור על סיווג .כדי להוכיח כי
הספורטאי עומד בקריטריון המינימלי של ליקוי ( MIC -
 )Minimal Impairment Criteriaהספורטאים נדרשים
להוכיח בצורה מדידה ירידה בתפקוד כלשהו כמו ירידה
בכוח שריר או הפחתה של טווח תנועה .שימוש
בטכנולוגיית  EMGעשויה לספק הוכחה אמפירית כזו.

כתר שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
טכנולוגיות לחקר קינמטיקה – במבדקים אלו נעשית
חקירה מעמיקה והבנה של תנועת הספורטאי ברמה
מדעית ,תיאור התנועה במרחב ובזמן .טכנולוגיות אלו
יכולות להצביע על סימטריה ואסימטריה ,הבדלים בכוח
שריר ,בעיות שיווי משקל ועוד .מכשירים נפוצים בשימוש

כדי להכין תיקי סיווג הם :צילום וידאו מהיר ,פלטות
ומשטחי כוח המודדים את כוחות התגובה מהקרקע ,כמו
גם חיישני לחץ הנמצאים בשימוש אינטגרלי במסילות
נעות מסונסרות או בסוליות מיוחדות לנעליים ובמכשירים
נוספים.

השחיינית ורוניקה
גרינקו בבדיקת EMG
עורי כחלק
מהמבדקים לבניית
תיק סיווג
רוכב האופניים עמית חסדאי במבדק על מסילה נעה
מסונסרת במכון סילבן אדמס לספורט ,כחלק
מהמבדקים לבניית תיק ערעור על סיווג
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 30חם מהמעבדה
טכנולוגיה בשירות תהליכי סיווג  -המשך
טכנולוגיות במבדקי איזוקנטיקה  -ניתוח תפקודי השריר,
כדי לבחון האם קיים מיצוי מרבי של הפוטנציאל השרירי
לכל אורך טווח התנועה במפרק מסוים במגוון מהירויות

קרן רודרמן שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כיווץ .נבדק באמצעות מכשירים איזוקנטיים והשימושים
העיקריים הם לצורך בדיקת:
• כוח מוחלט ,כוח יחסי וסבולת של קבוצת שרירים
• יחסי כוחות בי-לטרליים (סימטריה) של אותן קבוצות
שרירים
• יחסי כוחות בין קבוצות שרירים אנטגוניסטיות סביב
אותו מפרק
• הערכה איכותית של עקומות המומנט לאיתור בעיות
במנגנון פיתוח הכוח
טכנולוגיות "לבישות"

 Wearableנמצאת בשימוש רב

במחקרים העוסקים בסיווג מבוסס ראיות.

SmartWheel

כאן ניתן לפגוש טכנולוגיות שונות הבודקות הבדלים בין
ספורטאים בעלי ליקויים שונים או דרגת פגיעה בחומרה
שונה ,כדי לבדוק את ההשפעה שיש לפגיעה על ביצוע
מיומנויות בענף ספציפי בזמן ביצוע מיומנויות מאותו ענף
על המגרש ולא בתנאי מעבדה.

למשל ,טכנולוגיה שנקראת  SmartWheelומולבשת על
ציר הגלגל בכיסא הגלגלים הספורטיבי ומנתחת את
פעולת הדחיפה של הספורטאי בכל פעם שהוא לוחץ
על החישוק .המכשיר מודד כוחות דחיפה ,תדירויות,

חשוב לציין שכל המבדקים הנעשים בעזרת הטכנולוגיות

שהוזכרו כאן על מנת לסייע לתהליכי סיווג ,הם חלק
בלתי נפרד והמשך של בדיקה נוירולוגית ובדיקות
תפקודיות ובאים להשלים אותן .יש לבחון את התוצאות
של מבדקים בעזרת טכנולוגיות בהתאמה לממצאי
בדיקות קליניות ובדיקות תפקוד הנעשות על ידי
פיזיותרפיסטים ורופאים.

משך כל דחיפה ,רכות ושליטה בתנועה ומהירות .הוא
מתאים לגלגלים בגדלים שונים ויוצר דוחות אוטומטיים
המאפשרים לבצע אופטימיזציה של הגדרות כיסא
הגלגלים לצד ניתוח יכולות של כל שחקן וספורטאי.

לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות לד"ר אסנת פליס דואר:
osnat@isad.org.il
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סטודנט/ית לפסיכולוגיה?
הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות לספורט נכים
זקוקים לך.
לצורך השתלבות עם צוות המחקר שבודק את השפעת
מגפת הקורונה

ודחיית המשחקים הפראלימפיים על

משתנים פסיכולוגיים שונים.
מתאים לסטודנט/ית במסלול מדעי ההתנהגות לתואר שני

כנושא לעבודת התזה.
היכרות קודמת עם עולם הספורט ההישגי – יתרון.

בהנחיית ד"ר אסנת פליס דואר – ראש תחום מדע וטכנולוגיות
בוועד הפראלימפי הישראלי וד"ר שרגא שדה ,האחראי על מערך
הליווי המנטאלי לספורטאים.
לפרטים נוספים:
אסנת – osnat@isad.org.il 050-7390093

 32חידונים ושעשועונים
זהו את הקעקוע | התאימו את
הקעקוע לאיש הצוות הפראלימפי.
תשובות בעמוד הבא

א.צ.מ מנותני החסות לספורט הפראלימפי

לימור גולדברג ,אסנת פליס דואר ,ורד אבנעים ,לאה שניידר ,יעל לנדר ועידן ודראריו
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' 33על רגל אחת'

רכילות פראלימפית
קעקועי ,אנשי הצוות הפראלימפי

לא נגענו

ורד אבנעים ,לימור גולדברג ,אסנת פיליס דואר

לכבוד שבוע הגאווה ,הוחלפה תמונת הפרופיל
של דף הפייסבוק שלנו

לאה שניידר ,יעל לנדר ,עידן ודראריו

ברכות לדקל בכר מהיחידה המדעית והטכנולוגית ,על
לדוקטורט
ישירים
ללימודים
שהתקבלה
באוניברסיטת בר אילן בתוכנית :מדע ,טכנולוגיה
וחברה.
דקל הגיעה במיוחד מקנדה על מנת להתנדב
בהתאחדות ובוועד וכעת גם הודיעה על החלטתה
לעלות לישראל ,בהצלחה  -גאים בך.
בתמונה ,דקל ,רגע לאחר שקיבלה את הבשורה
המשמחת.

הוועד הפראלימפי הישראלי ,שלח איחולי החלמה לרוכב
אופני היד האיטלקי אלכסנדר זנרדי שנפצע קשה
בתאונת דרכים .אלכסנדר הוא אחד מהאייקונים
והשגרירים של הספורט הפראלימפי.
בתמונה ,אלכס מרים את אופניו לאות ניצחון ,לאחר
שזכה במדיית הזהב בלונדון  .2012צלם :רזי לבנת

