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הישג החודש

נבחרת ישראל ,סגנית
אלופת העולם בטניס
בכסאות גלגלים
הדרך של נבחרת ישראל לגמר אליפות העולם החלה

בשלב הבתים ,שם נצחה את כל יריבותיה :ארצות
הברית ,ברזיל ויפן .בחצי הגמר נצחה הנבחרת את
נבחרת דרום אפריקה .ובגמר פגשה שוב את יפן לאחר
שהאחרונה נצחה את נבחרת בריטניה בחצי הגמר.
במשחק הראשון בגמר ניצח נעם גרשוני מבית הלוחם
תל אביב את שוטה קאוואנו ,במשחק השני הפסיד שרגא
וינברג מאיל"ן רמת גן לקוחי סוגנו ,ההכרעה עברה
למשחק הזוגות ובו נצחו ,לצערנ,ו היפנים.
שרגא ויינברג אמר בסיום" :התחושה הרבה יותר כואבת

המאמנת עפרי לנקרי .צלמת :קרן איזיקסון

כי שיחקנו בארץ ,מאוד רצינו וקיווינו להביא את הזהב כדי
להפוך את השבוע הזה למושלם .כל מי שעסק בהקמה
של האליפות עשה עבודה מדהימה ואני רוצה להודות
להם ובמיוחד למי שהאליפות בלעדיו לא היתה פה  -קובי
ויינר .אני מודה לכל חבריי בנבחרת ,קיבלנו את כל
התנאים להצליח ,זה כמעט הצליח ,אנחנו מאוכזבים".
נועם גרשוני" :היה לנו שבוע מדהים ,אני שמח שאנחנו
בפודיום כי זה חשוב פה בארץ ,אני מאוד מאוכזב שלא
הבאנו את הזהב .התחרות התנהלה בצורה מדהימה ואני
שמח שהגיע המון קהל לאליפות עולם בכיסאות גלגלים,

נועם ושרגא מעפילים לגמר .צלם :יואב ערמוני

וגם כל המשפחה והחברים שלי .משהו חיובי בהפסד הוא
שאני שמח שאם הפסדנו אז זה לנבחרת יפן ,אנחנו
חברים שלהם שנים ,זו נבחרת מדהימה ,אנחנו שמחים
בשבילם".
המאמנת עופרי לנקרי" :היה שבוע חוויתי ומרגש מאוד,
התרגשנו וציפינו להיות בגמר פה בארץ .כל הנבחרת
נתנה מאה אחוז ויותר ואנחנו בסך הכל מרוצים
מהתוצאה .אנחנו הנבחרת שדורגה אחרונה באליפות
וסיימה בפעם השלישית ברציפות במקום השני .מקווים
בשנה הבאה להביא את הזהב".

נועם ושרגא לאחר ההפסד בגמר .צלם :ניר קידר
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אירועים ותחרויות שהתקיימו במאי
• במשחקי הדירוג בטניס שולחן
שהתקיימו בבית הלוחם חיפה,
השתתפו עשרות ספורטאים.
בעמידה זכה זאב גליקמן מבית
הלוחם תל אביב ובכסאות
גלגלים זכה שי סיאדה מאיל"ן
רמת גן

טניס שולחן

בוצ'ה

• בתחרות בינלאומית בחתירה
שנערכה באיטליה ,זכו פעמיים
רצוף במדליית הזהב :מורן
סמואל במקצה היחידים ואחיה
קליין ושי לי מזרחי במקצה
הזוגות ,כולם ממועדון בית
הלוחם תל אביב

חתירה

• לינור

קלמן

מבית

הגמר

הפתוחה
קנדה
• באליפות
בבדמינטון ,זכו נינה גורדיצקי
מבית הלוחם חיפה ואמיר לוי
מבית הלוחם ירושלים במדליית
הארד בזוגות המעורבים

בדמינטון

הלוחם

ירושלים הגיעה לשלב שמינית
בטורניר סבב

• נדב לוי מאיל"ן רמת גן הגיע עד
לשלב רבע הגמר במשחקי
בבוצ'ה
הפתוחים
העולם
שנערכו במונטריאול – קנדה.
המשחק האחרון נערך ביום
השואה ונדב ענד סרט שחור על
זרועו

הגביע

העולמי בסייף שנערך בברזיל

סייף

בשחייה
ישראל
• באליפות
לילדים ונוער שנערכה באיל"ן
רמת גן השתתפו עשרות
שחיינים ,במקצה השליחים
היוקרתי ,נצחה קבוצת איל"ן
חיפה

שחייה

• חגית בריל מבית הלוחם
ירושלים זכתה במדליית הכסף
באליפות סלובניה הפתוחה
בטנ"ש .קרולין טביב מאיל"ן
בטורניר
זכתה
גן,
רמת
הקבוצתי במדליית הזהב יחד
עם בת זוג שוודית

טניס שולחן

• פסקל ברקוביץ מבית הלוחם
תל אביב ,הגיעה למקום
אירופה
באליפות
השביעי
בקיאקים
• פסקל גם קבעה החודש שיא
ישראלי חדש 56.694 :שניות
בסבב הגביע העולמי

קיאקים

• מועדון איל״ן השלים זכייה
בדאבל לאחר שזכה באליפות
ליגה לאומית ב' בכדורסל
בכסאות גלגלים שהצטרפה
לזכייה בגביע לאומית ב' בו
זכתה הקבוצה לפני כחודש

כדורסל
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טורנירים ותחרויות בארץ בחודש יוני
 5.6אליפות ישראל בטניס שולחן | ראשון לציון

 6.6גמר גביע המדינה לקבוצות בטניס שולחן | בית הלוחם תל
אביב

 11.6אליפות ישראל בטניס שולחן – זוגות | איל"ן רמת גן

 13-14.6ליגת העל בכדורשער וטקס סיום ליגות הכדורשער |
בית חינוך עיוורים
 17-20.6אליפות ספיבק – איל"ן רמת גן הפתוחה בטניס
בכסאות גלגלים | איל"ן רמת גן

 19.6גמר גביע המדינה ברוגבי בכסאות גלגלים | איל"ן רמת גן

 27.6טורניר הקיץ בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות
אחרות | איל"ן רמת גן

 28.6טורניר בדמינטון | בית הלוחם תל אביב
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טורנירים ותחרויות בחו"ל בחודש יוני
 | 6-10.6הסבב העולמי בבוצ'ה | נבחרת ישראל | סרדיניה -
איטליה
 | 6-9.6תחרות בינלאומית בשחייה | נבחרת ישראל | ברלין -
גרמניה
 | 11-15.6אליפות צרפת הפתוחה  -טניס בכסאות גלגלים | אסי
סטוקול ושרגא וינברג| פריז  -צרפת

 | 12-16.6אליפות סלובקיה הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים |
אדם ברדיצבסקי וגיא ששון
 | 13-16.6משחקי פאן אמריקן בטאיקוונדו | אסף יסעור | ארה"ב
 | 16.6הגביע העולמי בטריאתלון | אורן בילצבאו | צרפת
 | 16-20.6אליפות ספרד הפתוחה בקליעה | יוליה צ'רנוי ודורון
שזירי
 | 19-22.6אליפות אירלנד בבדמינטון | אמיר לוי ,נינה גורדצקי
ומשה זהבי

 - Wroclaw Cup | 24-29/6טניס בכסאות גלגלים | שרגא
וינברג ,אדם ברדיצבסקי ואסי סטוקול | פולין
 28-30.6משחקי הנוער האירופאי | רועי אלוני ,גלעד סקופ,
מיכאלה יוספוב | פינלנד
התחרויות בהן מופיע הקמע סו-מאיי-טי ,הן תחרויות שניתן לצבור בהן נקודות
להשגת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו 2020

 07ראוי לציון
תומר יצקן ,בפוסט
מרגש לזכר סבתא –
חיה וינשטיין ז"ל
סבתא שלנו היא יותר מרק סבתא.
באחת הפעמים שליוויתי את סבתא במעלית היא
אמרה לי שהיא "אלטע זאכן" .שהיא כבר זקנה ושהיא
לא יכולה לעשות יותר כלום.
בניסיון לעודד ולהצחיק אותה ,אמרתי לה שתסתכל
עליי (יושב על כסא הגלגלים) ואמרתי לה – סבתא את
בגיל  90יודעת ויכולה לעשות את מה שאני לא יכול
בגיל ! 26
היא צחקה ואמרה לי :
נכון שהרגליים שלך לא בסדר ,אבל הראש שלך עובד
יופי !
כזאת היא סבתא שלנו .אישה עם חוכמת חיים
אינסופית ,שרואה את הטוב ,שרוצה שלילדים ,לנכדים
ולנינות שלה יהיה את הכי הכי בעולם ,שנתנה את
החיים שלה בשביל שזה יקרה .אישה שידעה מה
חשוב בחיים והנחילה לדורות רבים את ערכי
המשפחה ,את הדרך לאהוב ללא תנאים ,פרופורציות
ואת ערכי הגרעין המשפחתי.
סבתא היא אישה אמיצה שניצחה את הנאצים ,עברה
את הבריטים בדרך לארץ ישראל ,הקימה משפחה
לאורך כל מלחמות ישראל והתמודדה בגבורה מול
ביטוח לאומי .היא אישה חכמה שיכולה להגיד לכם מה
צבע התחתונים של אשתו של חבר הכנסת הליכודניק
משנת  .'74היא אישה בריאה ועצמאית שלא רצתה
שאף אחד יטפל בה.
ביום שנפטרה היה לנו משחק מכריע על אליפות
המדינה .אם אנחנו מנצחים אנחנו אלופי המדינה
בפעם השלישית ברציפות .התלבטתי אם ראוי
שאעלה לשחק שרק לפני כמה שעות סבתא נפטרה.
אמא אמרה שסבתא הייתה רוצה שאלך ואקח את
האליפות בשבילה .הרי היא תמיד התעניינה מי ניצח
ורצתה שנזכה.
לפני המשחק עמדנו דקת דומייה באולם .הכרוז אמר
את שמה ועמדנו כל השחקנים ,המאמנים ,אנשי
הצוות והקהל לכבוד סבתא חיה ,באירוע המרכזי
והחשוב ביותר של כדורסל כיסאות הגלגלים בישראל.
חשבתי לעצמי שאם היא הייתה שם ,ורואה את כל
האנשים האלו עומדים לכבודה – היא הייתה קורנת
מאושר.
אחר כך עלינו לשחק וזכינו באליפות.
לכל ילדה ,נכד ונינה יש אלפי סיפורים מיוחדים משלו
עם סבתא .כל סיפור מספר רק קמצוץ ממה
שהסבתא הזו הייתה ועודנה עבורנו.
אוהבים אותך סבתא.

תומר יצקן ,קפטן קבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים של
איל"ן רמת גן ,עלה למשחק הפליאוף ,כמה שעות אחרי
שנפטרה סבתו האהובה .המשחק נפתח בדקת דומייה
לזכרה .צילום :קרן איזיקסון

ליאור דרור המאמן ,בחיבוק נצחון מנחם לתומר.
צילום :קרן איזיקסון

רגע של אושר מהול בצער
צילום :רונן חסון

 08אליפויות ישראל
איל"ן רמת גן אלופת המדינה
בכדורסל בכסאות גלגלים
הפעם האחרונה שאיל"ן רמת גן ובית הלוחם תל
אביב נפגשו בגמר ליגת העל בכדורסל בכסאות
גלגלים היתה בעונת  ,2014-2015אז זה נגמר 'בסוויפ'
 0-3לתל אביבים .מאז עברו כמה שנים ,בית הלוחם
תל אביב הפסידה בגמר לבית הלוחם חיפה ורמת גן
נצחה פעמיים את בית הלוחם חיפה.
השנה הפסידה רמת גן לקבוצה הצעירה של בית
הלוחם תל אביב בגמר גביע המדינה.
לסדרת הגמר הגיעו הרמת גנים כשההפסד מהגביע
מהדהד בראשם ,ועם רצון לכפר על ההפסד על ידי
זכייה באליפות שלישית ברציפות .לעומתם התל

משפחת נויברגר מעודדת מהיציע
צלמת :קרן איזיקסון

אביבים הגיעו לסדרת הגמר לאחר 'בצורת' של 3
שנים בהן לא זכו באף תואר.
במשחק הראשון לא לקחו הרמת גנים שום סיכון
ועמית ויגודה הפצוע עלה לשחק ואף היה הקלע
המצטיין של המשחק עם  23נקודות ,שי ברביבי תרם
עוד  22נקודות שעזרו לאיל"ן רמת גן לנצח במשחק
הראשון  53-82את בית הלוחם תל אביב.
משחק קשוח ,מותח וצמוד .צלם :רונן חסון
המשחק השני בו לא שיחק ויגודה ,היה שקול הרבה
יותר .איל"ן רמת גן נצחה את בית הלוחם תל אביב

 56-59ונהנתה ממשחק שיא של שי ברביבאי שקלע
 27נקודות ,ליאור דרור המאמן  -שחקן הוסיף עוד 17
נקודות .את חמשת הנקודות האחרונות של רמת גן,
קלע עידו שקורי שסך הכול קלע  11נקודות .בבית
הלוחם תל אביב שמאמנה הוא אריאל אוטולנגי,
הצטיין

בן

רייס

שקלע

23

נקודות.
הקמע של איל"ן רמת גן משלהב את הקהל.
צלמת :קרן איזיקסון

 09אליפויות ישראל
איל"ן רמת גן אלופת המדינה
בכדורסל בכסאות גלגלים
המשחק השלישי שהתקיים במועדון ספיבק איל"ן
רמת גן ,החל בהענקת כדור חתום על ידי הרמת גנים
למשפחת נויברגר משפחה שתורמת ומלווה את
הקבוצה.
ברבע הראשון קלעה איל"ן רמת גן  14נקודות לעומת
 11נקודות של בית הלוחם תל אביב .בשאר הרבעים
קלעו הקבוצות את אותו מספר נקודות ( 10בשני17 ,
בשלישי ו  13ברביעי) ,כאשר לרוב היתרון היה של
רמת גן ,אך גם בית הלוחם תל אביב הצליחה להוביל
לפרקים ,מה שתרם למתח ועניין במשחק ומן הסתם
לכך שהניצחון בסוף של הקבוצה הרמת גנית היה
יותר 'מתוק'.

ארתור חסון בגזירת הרשתות המסורתית.
צלם :רונן חסון

את צלחת האליפות העניק מנכ"ל ההתאחדות ניסים

סספורטס לקפטן תומר יצקן ,שבחר לצרף אליו
להנפה את השחקן הזר ההולנדי מייס הייסל.
על מעמד הנפת צלחת האליפות כתב בפייסבוק שי
ברביבאי

ה

MVP

של

סדרת

הגמר:

" ועוד משהו קטן שלא ידעתם!
החברים שזכו להניף את הגביע

Tomer Yatzkan

שעתיים לפני המשחק סבתו נפטרה! אך עם כל הקשיים

הנפת הצלחת .צלמת :קרן איזיקסון

שעבר העונה נלחם והיה טוב!

 Mees Hesselsשחקן שהגיע אלינו מהולנד ללא תנאים
ויותר מזה הגיע אלינו כדי שיוכל לקדם את הקריירה
האישית שלו וכך קרה התאמן פעמיים ביום עבד קשה
וחלם !
בשנה הבאה מייס חתם רשמית בליגה הראשונה בגרמניה
מאחלים לו את כל ההצלחה שבעולם ומאמינים שנשמע
עליו בהמשך כבוד לוחם!!!! "
ליאור דרור המאמן – שחקן ,מקבל 'מקלחת' של
שמפניה .צלמת :קרן איזיקסון

 10אליפויות ישראל
אליפות ישראל בקליעה ושיאים
ישראליים חדשים
באליפות ישראל בקליעה לעונת  2018-2019שנערכה
בבית הלוחם חיפה ,השתתפו עשרות קלעים.
תודה למאמנים אולגה ,דובי וגיל על העזרה לקלעים,
תודה לגיל על ניהול הרישום והפקת התוצאות
במחשב בזמן אמת .תודה מיוחדת למתנדב במטווח
שבתאי שמריהו שסייע לאורך כל היום ותודה
ליהורם בן חיים רכז הענף שניהל את התחרות.
אלופי ישראל ברובה אוויר  60שכיבה קלאס :SH1
מקום ראשון :אלי חברה מבית הלוחם תל אביב

שיאים ישראלים ומדליות
הצלחה לנבחרת הקליעה הישראלית בסבב
גביע העולם בגרמניה .הנבחרת זכתה במדליית
הארד הקבוצתית ברובה אוויר ל  10מטר.
הקבוצה הורכבה מקלעי בית הלוחם תל אביב:
אלי חברה שהגיע למקום העשירי עם שיא

מקום שני :יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב

ישראלי 635.2 :נקודות .יוליה צ'רנוי שהגיעה

מקום שלישי :פיליפ אהרון מבית הלוחם חיפה

למקום ה  13עם שיא ישראלי לנשים 634.2

אלופי ישראל ברובה אוויר  60שכיבה קלאס :SH2
מקום ראשון :מני דרבר מבית הלוחם תל אביב

נקודות ועופר צור שהגיע למקום ה  21עם
 631.6נקודות.
שיא ישראלי לתוצאת גמר ומדליה נוספת נרשמו

מקום שני :משה ורמשטיין מבית הלוחם חיפה
מקום שלישי :ניסים מועלם מבית הלוחם תל אביב

לזכותו של דורון שזירי מבית הלוחם תל אביב.
דורון השיג  247.2נקודות בגמר וזכה במדלית
הכסף במקצה  50מטר רובה חופשי  60כדור
מצב שכיבה .יוליה צ׳רנוי סיימה מקצה זה

קלסיפיקציה בענף הקליעה
קלאס  | SH1 -ספורטאים עם פגיעה בחלק גוף
תחתון

או

בזרוע

שאינה

יורה

במקום התשיעי ופספסה הזדמנות לעלות לגמר.
את הנבחרת מאמן גיא סטריק.

קלאס  | SH2 -ספורטאים שהלקות שלהם מקשה
על תמיכה בכל משקל הרובה ותיתכן גם פגיעה

במסוגלות לתפעול כלי הירי

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

הקלעים ,אלי ,יוליה ועופר עם מדליית הארד
הקבוצתית
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אליפויות ישראל

אליפות ישראל הפתוחה בטניס
בכסאות גלגלים
רגע לפני שנפתחה אליפות העולם לנבחרות בטניס
בכסאות גלגלים התקיימה 'החזרה הגנרלית' – טורניר
אליפות ישראל הפתוחה .לזכרו של פיטר קולינס .היתה
זאת אליפות ישראל הפתוחה הגדולה ביותר מבחינת
השתתפות של טניסאים זרים – כ  90ספורטאים מ 18
מדינות.

האליפות התאפיינה באלופים שלא דורגו

במקומות הראשונים.
• בגמר הגברים ניצח ההולנדי אגברניניג ( 11בעולם)
המדורג שני .את היפני שנדה המדורג ראשון (9
בעולם)

• בגמר הזוגות לגברים נצחו הזוג ההולנדי המדורג שני

אליפות לזכרו של פיטר קולינס .צלם :יואב ערמוני

את הזוג המדורג שלישי מארגנטינה ויוון
• בגמר הנשים נצחה הסינית זהאו ( 42עולם) שלא
דורגה בתחרות את הבריטית ויילי שדורגה שישית
( 17בעולם)
• בגמר הזוגות נשים ניצחו זוג סיניות שלא דורגו זוג
המורכב מאמריקאית ויפנית שדורגו במקום השני
• לגמר הקוואד העפיל שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן
בפעם ה  !18שם הפסיד למדורג שני בתחרות שואו
הקנדי
• האליפות

הסתיימה

בגמר

הזוגות

בקטגוריית

הקוואד ,לגמר העפילו הקנדים שדורגו במקום השני

זהאו הסינית – אלופת הנשים .צילמה :עדי נחמן

בטורניר והישראלים שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן
ונעם גרשוני מבית הלוחם תל אביב .היה זה הגמר
ה 13בזוגות של שרגא שמעולם לא הפסיד בגמר
הזוגות באליפות ישראל וגם בגמר זה יחד עם נועם

הצליחו לזכות בתואר אלופי הזוגות של ישראל
במשחק שארך כ 90-דקות הורגשה הכימיה
המיוחדת בין שני הטניסאים ,שכבר זכו במדליית
ארד זוגית במשחקים הפראלימפיים בלונדון .2012
גרשוני אמר בסוף הטורניר" :התקשורת בינינו
מדהימה ,אנחנו יודעים להרים אחד את השני"

שרגא ונועם בגמר הזוגות .צלם :אייל מור

 12חסויות
S t a r t Yo u r I ’ M p o s s i b l e

טויוטה ישראל מאמצת את
הספורטאים הפראלימפיים

יוניון מוטורס ,יבואנית טויוטה בישראל ,הודיעה על
תמיכתה בספורטאים הפראלימפיים .החברה תעניק
תמיכה וסיוע למשלחת וכן לספורטאים נבחרים בענפי
ספורט שונים.
החיבור

בין

חברת

טויוטה

בישראל

לספורטאים

הפראלימפיים נעשה כחלק מפעילותה של חברת

טויוטה העולמית  -שותפה אולימפית בינלאומית בכירה
למשחקים האולימפיים והפראלימפים שייערכו ב2020 -
בטוקיו ו –  2024בפריז.
בישראל בחרה יוניון מוטורס ,נציגת טויוטה ,לשים דגש
מיוחד בתמיכה בספורטאים הפראלימפיים ובספורט
מתוך רצון לקדם ערכים של שוויון ,מצוינות ,נחישות
והתמודדות עם אתגרים .חברת טויוטה העולמית נמצאת
בחזית החידושים והטכנולוגיות אשר נועדו לאפשר
"ניידות לכולם" וגאה לתמוך בספורטאים אשר מנצחים

כל מכשול.
ההכרזה על שיתוף הפעולה בישראל

התקיימה

במסגרת אירוע הגמר והענקת המדליות באליפות

אופירה אבישי ,סמנכ"לית תקשורת שיווקית ודיגיטל
ביוניון מוטורס ,אמרה" :טויוטה חולקת ערכים רבים
עם הספורטאים השואפים למצוינות ומאתגרים את
היכולות שלהם

לשיאים

מעוררי השראה.

בספורט ,השאפתנות והתשוקה מביאה גם אותנו
להיות בחזית העולמית של החידושים והטכנולוגיות
במטרה לאפשר לכל אחד ואחת ניידות ותנועה.
בישראל בחרנו לתת תמיכה מיוחדת לספורטאים
הפראלימפים הישראליים המהווים השראה לכולנו
כיצד מתגברים על מכשולים ואתגרים עצומים
ומנצחים ,כיצד מגיעים

להישגים מדהימים גם

כשמלכתחילה זה נראה בלתי אפשרי .טויוטה מעודדת

את הרוח הזו וקוראת לכל אחד ואחת Start Your
!  I’Mpossibleאנו מקווים כי תמיכתנו תסייע
לספורטאים הפראלימפים הישראליים לייצג את
ישראל בכבוד לשבור שיאים ואף לחזור עם מדליות
ומאחלים להם הצלחה" .

ישראל הפתוחה בטניס כיסאות גלגלים ,שהתקיימה
בחודש מאי במרכז הטניס ברמת השרון.

אופירה אבישי מעניקה את המדליה לשרגא וינברג

כמו

פרסום של חברת טויוטה בגמר גביע המדינה
בכדורסל בכסאות גלגלים

 13חסויות
חברת אנרג'יאן ישראל
הודיעה על תמיכה בוועד
הפראלימפי הישראלי בשנת
2019
כשבוע לפני צאתם לתחרות בסבב העולמי בגרמניה,

 -הישראלים הצעירים היה טבעי מאוד עבורנו .הנחישות

הכריזה חברת אנרג'יאן ישראל על תמיכתה בוועד

וכוח הרצון שלכם מעוררים בנו השראה .אנו גאים לעמוד

הפראלימפי בישראל ,ועל 'אימוץ' שלושה שחיינים

לצדכם ,מאחלים לכם הצלחה בתחרויות הבינלאומיות-

פראלימפיים צעירים :עמי דדאון ( ,)18יוליה גורדיצ'וק ()21

ומצפים לראותכם במשחקים הפראלימפים בטוקיו

ומארק מליאר ( ,)19חברי איל"ן חיפה ,המשתייכים

."2020

לנבחרת השחייה הפראלימפית של ישראל.

סספורטס" :אני מודה לחברת אנרג'יאן על אימוץ

חברת אנרג'יאן ישראל תעניק לכל אחד מן השחיינים

השחיינים ועל המעורבות האישית .אנחנו מבטיחים

מלגה חודשית ,ותלווה אותם בפעילויות שונות לאורך

להתאמץ ולעשות את המרב על מנת שתהיו גאים

השנה באמצעות הוועד הפראלימפי הישראלי .התמיכה

בנבחרת שלנו בטוקיו ,ועוד קודם ,כבר באליפות העולם

ניתנת במסגרת מעורבות אנרג'יאן ישראל בקהילה

בספטמבר ".2019

המקומית ,ובהתאם למדיניות הקבוצה הגלובאלית לעודד

חברת אנרג'יאן הבריטית-יוונית מחזיקה ברישיונות

תמיכה באנשים עם מוגבלויות והעלאת המודעות

הפיתוח למאגרי הגז הטבעי כריש ותנין ,ובימים אלה

הציבורית לנושא.

מפתחת את מאגר כריש במים הכלכליים של ישראל.

בשבוע האחרון ביקרו במועדון איל"ן חיפה נציגות החברה,

החברה נסחרת בבורסת באנגליה ובבורסת תל אביב.

ראש אחריות תאגידית בקבוצת אנרג'יאן ,איליה ריגס,

הגז יעובד על פני אסדה צפה במרחק כ 90-ק"מ מן החוף,

ומנהלת קשרי חוץ ואחריות תאגידית ישראל ,חגית גניש

והוא צפוי להתחיל לזרום לשוק הישראלי בשנת .2021

גיל .השתיים סיירו במקום בחברת מנהל המועדון ,שחר

בתמונה (מימין למעלה) :השחיינים מארק מליאר ועמי

פרקיס ,ומנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי ,ניסים

דדאון; מנהלת אחריות תאגידית קבוצת אנרג'יאן ,איליה

סספורטס .הן התלוו לאימון שחייה של הנבחרת ,ולאחריו

ריגאס; השחיינית יוליה גורדיצ'וק ,מאמן הנבחרת ,יעקב

שוחחו עם השחיינים הפראלימפים ועם מאמן הנבחרת,

ביננסון; מנהלת קשרי חוץ אנרג'יאן ישראל ,חגית גניש

יעקב ביננסון .לכל אחד מן השחיינים הוענק שי אישי

גיל; ומנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי ,ניסים

מהחברה ,מגן עלי דפנה זהובים ,סמל לזר עלי הדפנה

סספורטס.

אשר היה מוענק ביוון העתיקה לספורטאים בסיום
"משחקי הקודש".
התחרויוץ ,כאמור יתקיימו בגרמניה בשבוע הקרוב,
במסגרתם יתחרו שחיינים פראלימפים מ 60-מדינות
ברחבי העולם.
לדברי ריגס" ,קבוצת אנרג'יאן פועלת באופן פרו אקטיבי

ביוון ובלונדון לתמיכה באנשים עם מוגבלויות ולקידום
העלאת המודעות הציבורית לנושא .החיבור לספורטאים

צלם :חן גלילי
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השאלון

פתרונות טכנולוגיים
אישיים לספורטאים
שחקן הבדמינטון אמיר לוי ,והחותר ברק חצור היו בין משתתפי הפרויקט הייחודי  ,MAKERS FOR HEROESשהפגיש
ספורטאים עם יזמים/ממציאים על מנת למצוא פתרונות מקוריים לנושאים שונים שהעלו הספורטאים (על הצד
הטכני תוכלו לקרוא בהמשך העיתון) שאלנו אותם מספר שאלות זהות על מעורבותם בפרויקט.
איך הגעתם לפרויקט הזה?
הגעתי לפרויקט לאחר שפנו אלי ושאלו אם יש לי צורך מסוים ,משהו
שאני צריך בחיים ,שקשה לי בעקבות הפציעה .מלכתחילה לא חשבתי
על משהו ,כי אני מגדיר את עצמי עצמאי לחלוטין ,שלא מוגבל בשום
צורה כמעט .עם מה שיש מסתדרים יופי ,אך דווקא בפן הספורטיבי עלה
רעיון שבעקבות המגבלה שלי ברגליים אני לא מגיע לידי מיצוי בענף בו
אני מתחרה  -חתירה בסירה.
מה המציאו/יצרו עבורך?
עבורי יצרו מתקן מכני שיושב
בתוך הסירה ועוזר למרות טווח
התנועה המוגבל שיש לי
ברגליים ,להשלים גריפה באורך
גדול יותר .כלומר ,גריפה יותר
יעילה.

הגעתי דרך ברק חצור.
בהתחלה לא הסכמתי,
הייתי בטוח שאין סיכוי
שיצליחו לענות על הצורך
שלי.

בנו לי כיסא ספורט ,מותאם לבדמינטון ,עם פתרונות חדשנים
שנותנים מענה מושלם לפגיעה שלי ולמבנה שלי .משקל הכיסא
נמוך מאוד ,בכ 30-אחוז פחות ממשקל הכיסא הנוכחי .משענת הגב
הפתוחה לגמרי ,מחד מאפשרת לי לשכב  180מעלות (ויותר!),
ומאידך ,רצועת גומי מיוחדת מרימה אותי חזרה .רתמה ורצועות
מחברות אותי לכיסא למקשה אחת.

האם הפיתוח עונה על דרישות השטח או רק נראה טוב בתיאוריה?
נצטרך לערוך עוד כמה ניסויים על מנת להגיע
לאופטימיזציה .המתקן נראה טוב בתיאוריה ,אך
הוא עדין לא 'מבצעי'.

הכסא נראה טוב מאד ,זה בונוס נעים (עיצוב של דגל
ישראל  -ממש) .כל היתר פשוט תוצאה מדהימה.

מה החוויה הכי חזקה שתישאר לך מהמפגש עם הממציאים/יזמים/טכנולוגים?
החוויה החזקה שתישאר זו ההירתמות,
הנתינה והמחשבה מחוץ לקופסה שקרו
בפרויקט הזה .אנשים שלכאורה לא
קשורים לענף  ,עשו עבודת חקר ושטח
מדהימה ויצרו מתקן שבמידה ויצליח,
כמצופה ,יהיה אפשר לשכפל אותו לעוד
אנשים שמתמודדים עם מגבלה דומה לשלי.

ברק חצור

זכיתי להכיר כל אחד ואחד ,שילוב מנצח של מקצוענות
וערכיות ,בעלי נשמה ענקית ,לב מכיל וחברי .פשוט הכי
טובים שיש .אז אחרי שיש לי כבר שתי זכיות בידיים,
הכיסא והמייקרס ,אני מבטיח לעשות כל מה שאני יכול
כדי להשיג את הזכייה השלישית ,בעזרת הכסא החדש
והרוח הגבית שקבלתי מהם ,אמשיך את המסע לטוקיו.

אמיר לוי

 15ביקורים
האלוף הפראלימפי בג'ודו
לעיוורים נפגש עם ג'ודאים
צעירים
במסגרת פרויקט ( MAKERS FOR HEROESכתבה נרחבת
על הפרויקט בהמשך העיתון) השתתף גם אלוף הג'ודו
הפראלימפי במשקל מעל  100ק"ג הילאם זקיאב
מאזרבייג'ן .הצורך של הילאם שהתעוור במלחמה ,היה
באפליקציה שמזהה שטרות כסף ,מיידעת אותו על
מיקומו ואיזה מסעדות ושירותים נמצאים באותו אזור.
הגעתו של הילאם לארץ נוצלה למפגש בינו לבין ג'ודאים
צעירים ונבחרת ישראל.
הילאם פגש את נבחרת הגברים של ישראל בג'ודו וילדי
מרכז הג'ודו הישראלי באבן יהודה ,חניכיו של אורן

הילאם ונבחרת הגברים של ישראל בג'ודו

סמדג'ה .סמדג'ה נענה לבקשת ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים לקיים את המפגש עם הספורטאי
המיתולוגי ,בעל שתי מדליות זהב פראלימפיות (בייג'ין
 2008ולונדון  )2012ושלוש מדליות מאליפויות עולם ( 2זהב
ו 1-כסף) .במפגש המרגש בין הספורטאים לג'ודקא

העיוור ניתנה לילדים הצעירים ,אותם מאמנת ירדן
מאירסון במסירות רבה ,הזדמנות לשוחח עם האורח
ולקבל טיפים.
אחד הילדים הפתיע את הילאם ושאל אותו ,מה הוא
חושב על איכות הסביבה .הילאם ענה שחשוב מאוד

הילאם ,ג'ודאי העתיד והמאמנת ירדן מאירסון

לשמור על הכוכב שלנו ובתור ספורטאים הם חייבים
לשמש דוגמא אישית בנושא ,כי אנשים מסתכלים על
ספורטאים ולומדים מהם.
כשנשאל מי הוא היריב הרציני ביותר שלו ,ענה" :היפני
מאסקי קיינטו ,יש בינינו מאבק אדיר על המזרון אבל
בחיים

אנחנו

חברים

טובים".

בסיום זאיקוב סיפר שהוא מכיר את יעל ארד ואיחל
לספורטאים הצעירים הצלחה ובקש שיזכרו את המפגש
איתו כשיעמדו בעתיד על הפודיום וישמעו את ההמנון
הישראלי.

הילאם ואורי ששון

 16ביקורים
נשיא הוועד הפראלימפי
הבינלאומי מבקר בארץ
נשיא הוועד הפראלימפי הבינלאומי אנדרו פארסונס ,הגיע
לארץ לקראת כנס הוועד הפראלימפי האירופאי שהתקיים
בארץ וערך מספר פגישות לקידום הספורט הפראלימפי
בארץ ולהעמקת הקשר בין הוועד הישראלי לוועד הבינלאומי.
יום הפגישות הראשון שחל ביום השואה ,החל בבניין הוועד
האולימפי ,שם עמד פארסונס בדקת הדומייה לזכר קורבנות
השואה יחד עם יו״ר הוועד הפראלימפי הישראלי דר׳ שוקי
דקל ,סגנו אפריים זינגר ,מנכ״ל הוועד ניסים סספורטס,

המנהל המקצועי דר׳ רון בולוטין והיועמ"ש עו״ד גדי בלושטיין.
פארסונס התרשם מכך שכל המדינה עוצרת וזוכרת ,כולל
הנהגים שיוצאים מהמכוניות ועומדים בצפירה .בהמשך שמע
מיעל ארד וורד בוסקילה על פרויקט 'היום שאחרי' והשתתף
בסיור במרכז המבקרים החוויה האולימפית.

פגישה 'חמה' בין אנדרו פארסונס לשרת
התרבות והספורט מירי רגב

את היום 'קינח' במפגש עם ראשי האיגודים האולימפיים ,ראש
מנהל הספורט עופר בוסתן וסגנו אבי בנבנישתי והציג
בפניהם את חזון הוועד הפראלימפי הבינלאומי ואת השפעת
המשחקים הפראלימפיים במדינות בהם התקיימו על יחס

התושבים והמדינות לנגישות ולאנשים עם צרכים מיוחדים.
פגישה חמה במיוחד נערכה בין אנדרו לשרת התרבות
והספורט – מירי רגב ,שכתבה על כך פוסט בפייסבוק:
"נפגשתי היום עם יו"ר הוועד הבינלאומי הפראלימפי אנדרו
פארסונס והודיתי לו על עמידתו לצד ישראל במאבקים

אנדרו פארסונס עומד בדקת הדומייה ביום
השואה

הבינלאומיים ,שמאפשרים לספורטאים ישראליים להתחרות בכל
מקום בעולם עם סממנים לאומיים כמו כל מדינה אחרת.
פארסונס הוא ידיד אמת של ישראל .הוא לא חשש לבטל אליפות
עולם בשחייה במלזיה בשם רוח הספורט לאחר שלא אישרו
לספורטאים ישראליים להתמודד.
אני שמחה שמאבקים שאני מובילה בספורט באים לידי ביטוי
בספורט האולימפי ,פראלימפי וספיישל אולימפיקס .חובתנו שהדגל
הלאומי יתנוסס בגאון בכל תחרות".

ביקור אנדרו פארסונס בוועד האולימפי
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כנסים

 100ראשי הוועד
הפאראלימפי האירופאי
הגיעו לישראל
מידי שנתיים מקיים הוועד הפראלימפי האירופאי כנס
ואסיפה כללית .השנה ,נענה הוועד האירופאי להזמנת
ישראל ,וקיים את הכנס כאן אצלינו .עבור הוועד
הפראלימפי הישראלי זהו הישג משמעותי ותעודת כבוד

ביקור ראשי הועדים האירופאים הסתיים בסיור
במקומות הקדושים בירושלים .עבור רבים היה זה
ביקור ראשון בארץ הקודש.

למדינה כולה.
בכנס שהתקיים במלון ווסט לגון ריזורט נתניה מרשת
טמרס ,השתתפו  100נציגי הוועדים הפראלימפים
האירופאים ובתוכם נשיא הוועד האירופאי מר רטקו
קובצ'יץ' (מקרואטיה) והאורח המיוחד ,נשיא הוועד
הפראלימפי הבינלאומי ,מר אנדרו פארסונס (מברזיל).
בפתיחה החגיגית של הכנס נכחה הגב' מרים
פיירברג-איכר ,ראש העיר נתניה ,שהודתה לוועד
הפראלימפי הישראלי על שבחר לקיים את האירוע בעיר
........
נתניה ,והזמינה את האורחים לסייר בעיר.

מנכ"ל הוועד הישראלי ניסים סספורטס ויו"ר הוועד
דר' שוקי דקל

פיירברג-איכר" :נתניה משקיעה רבות בפיתוח מענה

לאנשים עם מוגבלויות לרבות נגישות מלאה בחופי
הרחצה עד קו המים ,ומקיימת אירועי ספורט משלבים
לרווחת כלל הציבור כמו מרוץ חופים איקאה נתניה
שהתקיים באחרונה בהשתתפות קבוצת כבדי ראיה
בסיוע מתנדבים מלווים".
עוד השתתפו בפתיחה יעל ארד ,ראש מנהל הספורט
עופר בוסתן ,נציגת הספורטאים ענבל פיזרו ,החותרת

ביקור ראשי הוועדים בירושלים

הפראלימפית מורן סמואל ,יו"ר הועד האולימפי יגאל
כרמי ,המנכ"ל גילי לוסטיג ,יו"ר ארגון נכי צה"ל חיים
בר ,המשנה לראש העיר נתניה אפרים בולמש ,חבר
מועצת העיר ארז אבא ומנכ"לית האגודה לעידוד
התיירות נתניה אולגה לוריה.
את הכנס עצמו ,פתח ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד
הפראלימפי הישראלי בהרצאה על החזון והתוכנית
האסטרטגית שלנו.

הרצאה לקראת טוקיו 2020
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כנסים

 100ראשי הוועד
הפאראלימפי האירופאי
הגיעו לישראל – תגובות
נבחרות

 19אליפויות עולם
אליפות העולם לנבחרות בטניס
בכסאות גלגלים -פתיחה
לאחר למעלה משנה של הכנות נפתחה רשמית
האליפות

בטקס

מרגש,

בנוכחות

שרת

התרבות

והספורט ,מירי רגב ,שאמרה" :עם כניסתי לתפקיד
הצבתי יעד ברור :הפיכתה של ישראל למדינה שמארחת
תחרויות ספורט בינלאומיות יוקרתיות על בסיס קבוע ,על
אפם וחמתם של אלו הפועלים לדה-לגיטימציה ולהסתה
כנגד הספורט הישראלי .אליפות העולם בטניס גלגלים,
המתקיימת במרכז הטניס רמת השרון ,היא חוליה נוספת
בשרשרת ההצלחות בהשגת היעד הנ"ל".
בטקס ,שהתנהל בחמסין כבד ,כלל מצעד משלחות
וקטעי ריקוד ,נכחו יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל,
יו"ר איגוד הטניס בישראל ד"ר יוני ירום ,ראש מנהל

הספורט עופר בוסתן ,מנכ"ל איגוד הטניס אבי לחיאני,

הנבחרות מחכות לטקס הפתיחה .צלמת :קרן
איזיקסון

מנכ"ל המרכז לטניס בישראל ארי שטרסברג ,מנכ"ל
ההתאחדות לספורט נכים ניסים סספורטס ,יו"ר ארגון
איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ,ראש עיריית רמת השרון אבי
גרובר ,אנדרו דנוס מבעלי ג'יימס ריצ'רדסון נותנת החסות
הראשית של נבחרות ישראל ,שגרירי מדינות אוסטרליה,
ארגנטינה ,קוריאה ,בלגיה נציגי איגוד הטניס הבינלאומי
ועוד.
בהמשך הערב התקיימה הגרלת הבתים המוקדמים ,בה

נקבע שנבחרת הקוואד (נועם גרשוני ,שרגא ויינברג,
פטריק בן אוריאל וגיא וקנין ,תפגוש את נבחרות ארה"ב

הנבחרות צופות בריקוד של ויטל זינגר ושון זיו .צלם:
נמרוד גליקמן

ויפן החזקות ואת ברזיל.
נבחרת הגברים (אדם ברדיצ'בסקי ,גיא ששון ,אסי
סטוקול וגנאדי כוהנוב) הוגרלה לבית אחד עם נבחרות
ארגנטינה ,דרום אפריקה והולנד.
שותפים לאליפות :ההתאחדות הישראלית לספורט נכים,
איגוד הטניס בישראל והמרכז לטניס בישראל ,כשעל כל
חגיגת הטניס המרהיבה הזאת משקיף בגאווה גדולה,
האיש שהביא אותה לארץ – קובי וינר.
השרה מירי רגב והנבחרת הישראלית .צלם :נמרוד גליקמן

 20אליפויות עולם
אליפות העולם לנבחרות
בטניס בכסאות גלגלים
בתום שבוע חם ,מותח ,ומרגש במיוחד ,יכולים היו מארגני
אליפות העולם לחייך ,ואפילו לטפוח לעצמם עם השכם.
האליפות התנהלה באופן מופתי ,והמארגנים זכו לשבחים
ומחמאות מצד המשתתפים ומצד האורחים ,ולמרות ריבוי
המשתתפים ,ריבוי השותפים והשרב הכבד ששרר בכל
ימי התחרויות ,עברה האליפות ,ללא כל תקלות.
זה המקום להודות למנכ"ל איגוד הטניס ,אבי לחיאני
שניהל בפועל את האליפות ,לקובי וינר מנהל התחרות
ומי שהצליח להביא אותה לארץ ,לדימה ליפמן השופט
הראשי ,ליונה יאיר מתאמת התחרויות ,לאסנת בלחסן
המפיקה ,לשרה רגב ולאנשי משרדה שתמכו תקציבית
באירוע ולאנדרו דנוס מבעלי ג'יימס ריצ'רדסון נותן החסות

המרכזי של האליפות! תודה רבה רבה והלוואי שנזכה

ולמנצחים:
בקטגורית הגברים זכתה נבחרת בריטניה .צרפת
זכתה הגיעה למקום השני.
בקטגורית הנשים

מדלית הזהב היא של הולנד.

למקום השני הגיעה יפן.

בקטגורית הקוואד יפן הגיעה למקום הראשון ,ישראל
לשני (בפעם השלישית ברציפות)
בקטגורית הנוער – נבחרת אוסטרליה גברה על
בריטניה .את הגביע העניק אנדרו דאנוס ,אוסטרלי
במוצאו ,שהעניק חסות גם לנבחרת האוסטרלית.

לעוד אליפויות עולם כאן אצלנו בישראל!

נבחרת הולנד – אלופות הנשים .צלם :ניר קידר

נבחרת אוסטרליה  -אלופי הנוער .צלם :איציק שאול

נבחרת יפן  -אלופי הקוואד .צלם :ניר קידר

נבחרת בריטניה  -אלופי הגברים .צלם :ניר קידר

 21אליפויות עולם
אליפות העולם לנבחרות
בטניס בכסאות גלגלים

לצד נבחרת הקאווד הישראלית ,התחרתה באליפות גם
נבחרת הגברים (דרגת נכות קלה יותר מהקוואד).
הנבחרת מורכבת מאדם ברדיצב'סקי ,גיא ששון ,אסי
סטוקול וגנדי כהנוב כולם ממועדון איל"ן רמת גן והקפטן
יובל לוטבק.

הנבחרת שבעשור האחרון לא הצליחה להעפיל לאליפות
העולם ,קיבלה כרטיס חופשי כנבחרת המארחת.
גיא ששון .צלם :יאיר אבלסון
הנבחרת התמודדה מול ספורטאים אשר מרביתם
מדורגים הרבה יותר גבוה בדירוג העולמי ,לא הצליחה
לנצח וסיימה במקום ה .16

למרות

ההפסדים,

ניתן

לשאוב

עידוד

מהנחישות,

ההקרבה וקפיצת המדרגה שכל ספורטאי בנבחרת עשה
בעקבות האינטנסיביות של המשחקים מול הטניסאים

אדם ברדיצבסקי ויובל לוטבק עם הנבחרת הדרום
אפריקאית צלמת :כרמית מור

הטובים בעולם.

כולנו

תקווה

שהניסיון

שנצבר

ו'הטעימה'

של

ההשתתפות באליפות עולם ,יעזרו לנבחרת להצליח
בשנה הבאה במוקדמות ולהעפיל לאליפות העולם הבאה
שתערך בפורטוגל.

אסי סטוקול וגנדי כהנוב צלמת :קרן איזיקסון

 22אליפויות עולם
פרא ,ZOOM-פרויקט הצילום
באליפות העולם
במסגרת אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים נפתח
פרוייקט :פרא ,ZOOM-אליו התנדבו  25צלמים מכל רחבי
הארץ ,במהלך השבוע פעלו הצלמים במשמרות על מנת
לתעד כמה שיותר משחקים ,כאשר במרבית השבוע ,בכל
רגע נתון התקיימו משחקים ב כ  14מגרשים.

צלם :בני משי

צלם :איציק שאול

צלמת :עדי נחמן

צלם :רונן חסון
צלם :אייל מור

צלם :יואל זסלבסקי

צלם :יגאל ברקת

 23אליפויות עולם
פרא ,ZOOM-פרויקט הצילום
באליפות העולם
מובילת

הפרויקט

–

קרן

איזיקסון,

רכזת

המדיה

בהתאחדות סיפרה " :היה לנו חשוב לתת לספורטאים
שמגיעים ,למשפחות שלהם שנשארו בבית ולגופי
התקשורת העולמיים שכיסו את האליפות חוויה אחרת.,
לרוב באירועים כאלו ,המארגנים מפרסמים

30-40

תמונות במקרה הטוב בכל יום .בזכות הצלמים שהתנדבו
אנחנו פרסמנו  200-300תמונות בכל יום ,כך שכמעט כל
ספורטאי יכל לראות ולקבל תמונות שלו מהאליפות .וניתן
היה

לראות בדף הפייסבוק בו פרסמנו את התמונות,

משפחות שלמות שעקבו והגיבו לתמונות של יקיריהם
אני בטוחה שהפרויקט עשה שם טוב לישראל ככלל
וליכולתה לקיים אירועי ספורט בינלאומיים בפרט.

מבחינתי היתה חוויה מדהימה לעבוד עם הצלמים

צלמת :אורנה קרמזין

שהתנדבו ,לראות את התמונות ,את זוויות המבט השונות
שכל אחד הביא ,את המאמץ שכל אחד השקיע והנכונות
לבלות לא מעט שעות בשמש ואחר כך בעריכת
התמונות ,אני מקווה שעוד גופי ספורט יאמצו את
הפרויקט באליפויות הבינלאומיות הבאות שיתקיימו
בארץ.

צלם :מיקי קרמזין

צלם :אדם דיסטניק

צלם :יאיר אבלסון

צלמת :תמר גילינסקי

 24אליפויות עולם
פרא ,ZOOM-פרויקט הצילום
באליפות העולם

צלם :נעם אופק
צלם :אבנר שניידר

צלם :גור מוצפי

צלמת :כרמית מור

צלם :יגאל גוילי

צלם :יצחק כהן

צלם :שירן שלם

25

חם מהמעבדה

משדרגים ממשקי ספורטאי–
ציוד באמצעות טכנולוגיות
מתקדמות במסגרת אירוע
Makers for Heroes
החודש התקיים בפעם השלישית אירוע Makers for

כדי להבין את הצרכים של ברק ומורכבות הענף,

 Restartותום (תיקון עולם)

הצוות של ברק הגדיל לעשות ועבר שיעור פרטי

למען פצועי צה"ל וצבאות ידידותיים אחרים .המיזם

והתנסות בחתירה על סירת רביעייה .הצוות לא חסך

אליו הצטרפנו לפני שנה (עם פרויקט פראלימפי

ביצירתיות ואף שיבץ מגן דוד נסתר (למזל) בתושבת

אחד) ,כלל השנה  19מיזמים ,ביניהם מספר לא

המדרך.

 Heroesשל עמותת

מבוטל

של

פרויקטים

מתחום

הספורט.

שני

פרויקטים היו קשורים באופן ישיר לשיפור הביצועים
של ספורטאים מהסגלים הפראלימפיים :שדרוג
כיסא הגלגלים של שחקן הבדמינטון אמיר לוי,
ושיפור מדרך הרגל של החותר ברק חצור.
לפני כשלושה חודשים נפגשו צוותים שהוקמו ויועדו
לכל פרויקט עם הספורטאים ,ויחד איתם הבינו את
הבעיה/הצורך והגו את הפתרון .מאז אותה פגישה

מגן דוד נסתר

ראשונה ,נבנה "אב טיפוס" ובוצעו ניסויים עם
הטכנולוגיות השונות כששיא הפרויקט התרחש

'במייקתון' של  3ימים ,במתחם  WeWorkבדרום תל
אביב.
בפרויקט של ברק חצור ,הצורך היה להגדיל את טווח
התנועה במפרק הקרסול מפני שמגבלה תנועתית זו
מובילה לטווח גריפת משוט קצר יותר (בשל כפיפה
מוגבלת של הגו לפנים) .הרעיון של הצוות של ברק
היה לייצר מדרך רגל שמתחתיו אלמנט שמאפשר

הצוות של ברק בפעולה

לרגל לנוע בזווית גדולה מזו שקיימת עכשיו .המדרך
נעשה באמצעות טכנולוגיות הדפסת לייזר מתקדמות

על סמך תכנון הנדסי מורכב שמותאם לכף הרגל של
ברק .הצוות של ברק כלל מתכנתים ,מעצבים
ומהנדסים מחברת  Stratasysאותה חברה ששיפרה
את כיסא הטניס של הספורטאי הפראלימפי בשנה
שעברה.

הצוות של ברק מתנסה
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משדרגים ממשקי ספורטאי–
ציוד באמצעות טכנולוגיות
מתקדמות במסגרת אירוע
Makers for Heroes
הפרויקט הנוסף היה בניית כיסא גלגלים לאמיר לוי,
שחקן הבדמינטון ,שיאפשר לו פשיטת גו לאחור
מכסימלית לטווח של  180מעלות .כלומר הבקשה של

אמיר הייתה לייצר משענת גב שמצד אחד נותנת יציבות
ומצד שני מאפשרת דינמיקה ואלסטיות .הצוות של
אמיר הפתיע בגדול כשיצקו עבור אמיר כיסא שכולו
עשוי מתרכובת פחמן וחומרים מורכבים carbon fibers
חומרים אלה קלים במיוחד וחזקים במיוחד ולכן מהווים
בסיס לתעשיות מתקדמות כגון תעשיות החלל .הכיסא
שיוצר עבור אמיר שוקל  3קילו פחות מהכיסא הנוכחי
שלו ולכן מאפשר לאמיר להיות יותר מהיר .הצוות עבד
ימים ולילות כדי למצוא את הפתרון המושלם .הכיסא

החדש נצבע בצבעי כחול-לבן ,ושמו של אמיר נחרט על

אמיר מדגים את טווח התנועה בכיסא החדש
צלמת :תמר ברנדויין

המושב .בהמשך גם יתפרו לו תיק מיוחד עם גלגלים
לנשיאה קלה של הכיסא בטיסות הרבות של אמיר
לחו"ל.
בערב השני של 'המייקתון' התקיים משחק ראווה של
כדורסל בכיסאות גלגלים בהשתתפות וותיקי שחקני
הכדורסל מוטי דניאל ופפי תורג'מן ,נציגי קבוצות בית
הלוחם תל אביב וירושלים ,וגם הג'ודוקה המדליסט אורי
ששון ניסה את הספורט החדש.
בסיום

'המייקתון'

התקיימה

ורוניקה מוציאה את ג'ק לטיול עם הרצועה החדשה
תערוכה

של

כל

הפרויקטים .מלבד ברק חצור ואמיר לוי ,הייתה נציגות
יפה של ספורטאים פראלימפיים בפרויקטים רבים כגון
הפרויקט של וורוניקה (טיול בטוח עם כלב למי שנעזרת
בקביים) ,הפרויקט של אחיה (התמצאות במרחב
ברכיבה על סוס) והפרויקט של כצה (פרוטזה ייעודית
לטיפוס) .הכדורסלן והקייאקיסט אור אדטו ,מעצב מוצר
במקצועו תרם את חלקו ולקח חלק באחד הפרויקטים.

פרוטזה ,בירה ופיצה – ככה עובדים במייקתון
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מבדקים

הספורטאים עוברים
מבדקים לשדרוג היכולות
וכהכנה לקלסיפיקציות
החודש נבדק רוכב אופני הידיים עמית חסדאי מבית
הלוחם תל אביב ,על ידי ד"ר יפי לבנון ,סגנית מנהלת

השחיין רון וולפרט,ממועדון השחייה 'מכבי ויסגל

שרות הרפוי בעיסוק של מרכז הרפואי שיבא תל

רחובות' ,מאמנו גיא שחר ורכזת ענף השחייה קארן

השומר .הבדיקה נערכה לצורך הבאת מסמכים

ליבוביץ סווט הגיעו למכון סילבן אדמס לספורט

רפואיים אובייקטיבים לקביעת דרגת הסיווג של

באוניברסיטת תל אביב על מנת לערוך מבדקים

עמית .בענף אופני היד יש  5קלאסים .עמית עבר
תהליך סיווג ראשוני בשנה שעברה במהלך תחרות

ביומכניים

ופיזיולוגיים

לרון

כהכנה

לתחרויות

הבינלאומיות .את המבדקים ערכו ד"ר אסנת פליס
דואר ,הפיזיולג ד"ר רונן ראובני והמהנדס אביתר

בבלגיה ,בו נקבע לו דירוג זמני שלדעתנו אינו משקף

אוחיון .בריכת הזרמים שבמכון מאפשרת למאמן

את רמת המגבלה שלו ,מה שגורם לו להתחרות מול

לצפות בשחיין ממספר כיוונים ואף לקבל צילום של

ספורטאים עם מגבלה קלה משלו .המשך תהליך

המשחה ממספר זוויות מעל ומתחת למים .כמו כן

הסיווג לעמית יתקיים בחודש ספטמבר בתחרות

ישנה אפשרות להשפיע על מהירות השחייה על ידי

בהולנד והוא קריטי לסיכויי ההצלחה שלו בענף .כדי
להכין את תיק הסיווג ,עמית עבר סדרת מבדקים

שליטה בעוצמת הזרם .במהירויות הגבוהות הטעויות
בולטות יותר .מבדק נוסף שנערך לרון הוא איתור סף

חומצת חלב וחומצת חלב מכסימאלית.

במעבדה שמבכון סילבן אדמס לספורט שבסיומה

קארן ליבוביץ סווט אמרה על המבדק" :טכנולוגיה

הוחלט כי יש צורך לבצע בדיקה משלימה ייחודית של

ומחקר בשחייה הם תחומים בלתי נפרדים מקידום

כוח הידיים ובדיקת הולכה עיצבית שרירית .המכשור

הענף .הביקור בבריכת הזרמים במכון סילבן אדמס

המיוחד של בדיקה זו נמצא ביחידת הריפוי בעיסוק

לספורט יחד עם שחיין העתודה רון וולפרט ומאמנו

שבבתי החולים השיקומיים .את הבדיקה תיאמה
המסווגת הראשית של ההתאחדות והוועד דוידה

גיא שחר הייתה חוויה מהנה ומרשימה ,לראות את
כל המערך הטכנולוגי שהוקם עם התמקדות
בשחייה וכן צוות מסור למען המטרה לחקור וללמוד,

קוסף והיא נעשתה תחת ההסכם החדש עם המרכז

לטובת השחיינים שלנו והצלחתם .זה המקום להגיע

הרפואי שיבא שנותן חסות לסגל הפראלימפי .פרופ'

אליו להציף שאלות ורעיונות כשהשמיים הם הגבול

גל דובנוב רז דאג לתת קדימות לבדיקה וד"ר יפי לבנון

ולנסות ולראות כיצד ניתן ליישמם"

הגיעה במיוחד על אף שהיא שוהה כרגע בחל"ת.

עמית בבדיקת כוח ידיים איזומטרי

בתמונה ניתן לראות את רון שוחה בבריכת הזרמים
ואת שלושת המצלמות שמוקרנות ישירות על הקיר
בזמן אמת כך שהמאמן יכול לצפות 'בחי' מכל הזוויות

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 :

 29פרחי ספורט
הילדים שנרתמו לעזור באליפות העולם
בטניס בכסאות גלגלים – יערה
אסנהיים -שטאל ,רכזת צעירים וקהילה
אחד הרגעים המרגשים בעבודתנו היא לגלות שיש
ילדים ובני נוער סקרנים וצמאים לידע אודות הספורט
הפראלימפי.
היה לי רגע כזה כאשר איריס ,סגנית מנהלת בית ספר
יסודי בן גוריון ,בראשון לציון ,הגיעה אליי לפגישה.
בפגישה היא חשפה בפניי שכבה שלמה ,של ילדים
מקסימים ,שלקחו על עצמם כפרויקט שנתי את
הספורט הפראלימפי ואת אליפות העולם בטניס
בכיסאות גלגלים בפרט.
ילדי שכבת ו' למדו וחקרו על הספורט הפראלימפי ,על
הטניסאים הישראלים ,על כמות הצופים המגיעים
לאירועים מסוג זה ועוד.
הם שאלו שאלות רבות ,הציעו דרכים לפרסום  ,עבדו,
חקרו ובסופו של דבר הביאו תוצאות מרשימות.
התלמידים התראיינו לחדשות הילדים של ערוץ  ,12הכינו
מדבקות ופליירים לפרסום אליפות העולם בטניס
בכיסאות גלגלים וחילקו בקניונים ובחנויות.
הפרויקט הגיע לשיאו כאשר בית הספר נרתם למשימה
והוציא כ 200 -תלמידים נלהבים לצפות בגמר שהתקיים
במרכז הטניס ברמת השרון ביום שישי ה.17.5 -
התלמידים הגיעו בשיא החום עם דגלים ,חיוכים והרבה
אנרגיות ,הם הריעו ועודדו את נבחרת ישראל ונהנו מכל
רגע.
תודה גדולה לביה"ס בן גוריון בראשון לציון על
ההירתמות לספורט הפראלימפי!

בנוסף לתלמידים אלו הגיעו לאליפות בכל יום כ40 -
תלמידים בגילאים שונים מבתי ספר ברמת השרון.
בשעות הבוקר התנדבו תלמידים של כיתות הספורט
מחטיבת הביניים קלמן ועלומים מרמת השרון
ובשעות אחר הצהריים תלמידי תיכון מרמת השרון
שנרשמו לבצע שעות במסגרת מחויבות אישית
ובסופו של דבר נשארו הרבה מעבר לשעות כי
התאהבו באווירה ובספורט.
תודה ענקית לכל המתנדבים על עבדותכם המסורה,
בלעדיכם הכל היה נראה אחרת.

תלמידי בית ספר בן גוריון צופים בנועם גרשוני .צלמת :לילך וייס

אחד הילדים המתנדבים מגיש כדורים .צלם :אבי
בוזגלו

' 30על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

מורן סמואל מדליקה משואה
אני,

מורן

בת

אברהם

ויהודית

סמואל

לא נגענו

משיאה משואה זו לכבוד הספורטאיות והספורטאים
הפראלימפים ,שמהווים דוגמא לכל ילד וילדה ,עם וללא
מוגבלויות; ועם כל ניצחון נוסף מוכיחים שאין דבר שהוא
בלתי אפשרי.
לכבוד חבריי למקצועות השיקום ,ולכל מי שעמלים יום יום
ליצור

פה

חברה

נגישה

ומקבלת

יותר.

לכבוד האמונה ההופכת מכשול  -לאתגר ,קושי  -להזדמנות,
ורצון  -לעשייה משמעותית.
ולתפארת מדינת ישראל!

מדליסט הארד מריו 2016
אורי ששון ,מתנסה
לראשונה במשחק

כדורסל בכסאות גלגלים,
במסגרת האירוע:
Makers for heroes
והאמת שיחק לא רע
בכלל ,כולל קליעות
וחסימות.

מאמנת הבוצ׳ה :אורנה ויסבך ,מאמנת הטניס
בכסאות גלגלים :עופרי לנקרי ומאמן הקיאקים :ברק
לופן החלו את תוכנית המאמנים הלאומית .יחד עם
חבריהם מהוועד האולימפי וארגון ׳אילת׳ ,בהצלחה

 31לזכרו
יהודה אפרתי ז"ל
יהודה החל את דרכו כקשת בבית הלוחם תל אביב.
בשנת  2000החל לאמן את קשתי בית הלוחם ת"א
ומאז ועד יומו האחרון היה הרוח החייה בענף הן
בבית הלוחם והן ברמה הארצית.
מאז הוביל את הענף גם ברמה הארצית כיו"ר ועדת
הקשתות ורכז הענף במשך שנים רבות.
יהודה אימן גם את הקשתים ההישגיים של ישראל
והוביל את עמית דרור להשתתפות ב  2משחקים
פראלימפיים באתונה ובבייג'ין.
בנוסף ,הוביל את קשתי נבחרת ישראל באליפויות
אירופה ועולם כשהישג השיא היה של חניכו עמית
דרור שזכה בשנת  2006במדליית ארד באליפות
אירופה.
יהודה גם ארגן וניהל את רוב התחרויות בארץ ,כולל
היוזמה שלו לקיים תחרות מסורתית של אליפות
הנכים הפתוחה ע"ש מי שהוביל את הענף לפניו
יורם סלומונוביץ ז"ל.
כל זאת עשה יהודה במסירות ובמקצועיות והכל
בהתנדבות מלאה ללא קבלת שכר או תמורה.
יהי זכרו ברוך.
עמית דרור חניכו של יהודה ,כתב ":זכיתי להיות עם
יהודה הרבה שנים ובהרבה מקומות .היו גם זמנים
בהם היינו ביחד יותר מאשר עם המשפחות .נסיעות
לתחרויות ואימונים רבים .היו לנו רגעים מרגשים
(כמו הזכייה במדליה) מקרים מצחיקים שנוסעים
ואני כנווט מתבלבל ואנחנו עושים סיבובים מיותרים.
מפגשים עם קשתים מארצות אחרות ואפילו
חברויות איתם ושיחות נחמדות ומעניינות .קשה
להפרד כך פתאום ואין עם מי להתייעץ אין מי
שדואג ומארגן .ונשארנו לבד כמו יתומים".

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

