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עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית.
שלום רב.
עם כניסתו של שר התרבות והספורט החדש מר חילי

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בפראתון זה הנושא המרכזי הינו  :המאמנים.

טרופר לתפקידו ,נפגשנו איתו אני ,מנכ"ל ההתאחדות
והוועד ניסים סספורטס וחבר ההנהלה מר משה "מוץ"

המאמן הוא עוגן מרכזי ונדבך חשוב בקידום הספורטאי.

מטלון לפגישת הכרות ראשונה בה הצגנו בפניו ובפני

נמשיך להעצים את שדרת המאמנים שלנו בהשתלמויות,

מטה מנהל הספורט את פועלינו וכמו כן שטחנו בפניו את

פיתוח והזדמנויות להתפתח וללמוד כדי לקדם את המאמנים

האתגרים המיידים והאתגרים ארוכי הטווח איתם אנחנו

ואת הספורטאים בצורה המיטבית.

מתמודדים ונתמודד וחייבים את שיתוף הפעולה של

בברכה

משרד התרבות והספורט .זו הייתה כמובן פגישה
ראשונית ואני מאמין שבישיבות עבודה עתידיות נקדם את
שיתוף הפעולה למטרה העיקרית שלנו  :הבאת ספורט

אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

הנכים לקדמת הבמה.
האתגרים העיקריים שהוצגו:
▪ התמודדות עם נזקי הקורנה
▪ גיוס ואיתור ספורטאים צעירם
▪ השוואת תקציבים (תקציב הספורט ,תקציב הכנות
אולימפיות ,ענפים מועדפים ,תפעול שוטף ,קרן
המתקנים ועוד)
▪ השפעה על החברה הישראלית
▪ חיזוק ויצירת שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות,
איגודי הספורט ועוד
▪ להוות גורם משמעותי בצמתי ההשפעה על הספורט
הישראלי (המועצה הלאומית ,ווינגייט ועוד)

בתמונה :מאמן השחייה הלאומי :יעקב ביננסון

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון0544336392 :
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' 04גלים במעגלי החיים'
בגלי השגרה החדשה
אנחנו

ממשיכים

ומביטים

למשחקים

קדימה

הפראלימפיים שיערכו באוגוסט  .2021אנחנו מכווני
מטרה .יחד עם זאת אנחנו לא רובוטים .אגב ,תשמעו
סיפור אישי ,כשפניתי לאתר רשות המיסים למלא טופס
למענק ,מיד בפתיחת הטופס היה צריך לסמן אני לא
רובוט .לא הבנתי אם לסמן או להתעלם .אז התעלמתי,

כי מה פתאום אני רובוט .ואז סימן לי שגיאה .חזרתי
מהתחלה וגם הפעם לא לחצתי על "אני לא רובוט".
ושוב שגיאה .חזרתי בפעם השלישית ואישרתי שאני לא
רובוט ,והנה פלא הטופס עבר.

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
צריך זכור שאנחנו באירוע היסטורי שהעולם לא ידע

כמוהו במאה השנים האחרונות .ולאיש אין שליטה על
האירועים שמתגלגלים ועוברים כ"גלים" ממדינה למדינה.
לכן ההחלטה לעצור את החיים הייתה הכרחית ומיידית.
וההחלטה לדחות את המשחקים איננה פשוטה לחלוטין,

אני מספר את הסיפור הזה כי אנחנו לא רובוטים .ובעיקר
לא הספורטאים .כשהוועד האולימפי והוועד הפראלימפי
הבינלאומי ,עם ממשלת יפן הודיעו על דחיית המשחקים,
איש לא חשב שכל הספורטאים בעולם לוחצים על
כפתור ,כמו רובוטים ומיישרים קוו עם לוחות הזמנים
החדשים לעוד שנה וחצי .ברור שאנחנו לא רובוטים .אבל

עובדתית אנחנו במצב חדש ועלינו להיערך מחדש
לאוגוסט  . 2021משיחות שקיימתי עם מספר ספורטאים
ומאמנים ,חלק אמרו שזה טוב ומתאים להם לדחות את
המשחקים הפראלימפיים לעוד שנה וחמישה חודשים.
לחלק אחר זה ממש לא מתאים .הם אמרו לי זה רחוק
מדי וזה לא בהתאם ללוחות הזמנים שתכננתי לתחרויות
וגם לחיים .או כפי שאמרה בראיון לעיתון ספורטאית
אולימפית ,בשבילי זה אסון .עד כדי כך .ואני מאמין לה ,על
אף שאינני יודע את הסיבות שלה .לאחרים שראו את
הטוב שבדחייה ,אמרו שזה נותן להם יותר זמן להתאמן
ובכך לחזור לכושר הרצוי ולעשות את הקריטריון

למשחקים .ואחרים טוענים שזה משבש את התוכניות

יש לכך השלכות אדירות בכל התחומים ,למדינת יפן ולכל
מדינות העולם.
אבל בספורט כמו בספורט ,לא עוצרים ואני שמח שכל
הספורטאים שלנו עם המאמנים והצוותים המקצועיים
נערכו למועד החדש של המשחקים בטוקיו באוגוסט
 , 2021בלוחות זמנים חדשים ויצאו לדרך .מהדיווחים
שקבלתי כל ספורטאנו שמחו לחזור לאימונים ואנחנו עם
הפנים ל"טוקיו "... " 2020באוגוסט .2021
אנחנו בוועד הפראלימפי ובהתאחדות הספורט נערכנו
ליום שאחרי הסגר ,והנה לאט לאט החיים חוזרים
לשיגרה .בתיה"ס חוזרים ללימודים גם הם בשיגרה
חדשה ,אני מתכוון לשיגרה החדשה שמלווה בטכנולוגיה,
בלמידה מרחוק .והספורטאים שלנו חוזרים לשיגרה של
אימונים

"חיים"

ואימונים

עם

טכנולוגיה.

אימונים

משולבים בהדרכה מרחוק תוך מעקב וניתוח האימונים
און-ליין .עלינו לאמץ ולשלב את האימונים בהדרכה
ומעקב גם מרחוק .זו תהיה השיגרה החדשה והעתידית.

לחיים .ספורטאית אחרת אמרה -אני אהיה מבוגרת בעוד
שנה,

אני

האולימפיאדה

חשבתי

שאולימפיאדת

האחרונה

ובה

אסיים

טוקיו
את

תהיה
הקרירה

הפראלימפית שלי בשיא ,ואפרוש לחיים "האזרחיים"
להקמת בית ,משפחה ,מקצוע ועוד ועוד ...הכול נכון ,יחד
עם זאת הרי כל העולם נעצר בעקבות ווירוס הקורונה,
וכול הספורטאים יתבגרו בשנה ,לכולם יש תוכניות
אחרות חיים ,ועוד ועוד ...בחזקת "צרת רבים" ...אז נכון
כולם צודקים.
בתמונה :הספירה החדשה למשחקים הפראלימפיים
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' 05גלים במעגלי החיים'
מעט עדכונים על הנעשה בהנהלה אצלנו .גם אנחנו
חוזרים לשיגרה חדשה .אנחנו ממשיכים את הקשר
הרצוף שלנו עם הארגון הבינלאומי הIPC -

בשיחות

ועידה בזום .בכל שבוע אנחנו מקבלים איגרת שבועית
ועדכונים שוטפים .אנחנו על המשמר בעניין הקריטריונים
בענפים שטרם נקבעו .המנכ"ל ניסים סספורטס

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

והמנהל המקצועי ד"ר רון בולוטין בקשר בנושאים אלה.
ד"ר רון בולוטין מעדכן באופן שוטף את כל הנוגעים לדבר.
אנחנו בקשר רצוף גם עם הארגון האירופאי הEPC -
קיימנו שיחות וועידה בזום ,ושיחות בסקייפ  .שמענו
עדכונים על מצב הבריאות ,מצב התחלואה בווירוס
הקורונה בכל מדינה .כפי שכולכם יודעים ושומעים
בתקשורת ,מצבנו בארץ תודה לאל יחסית ,טוב ממדינות
אחדות .בשיחה איתם מלפני כשלושה שבועות דיווחו

בישיבת

הנהלת

הוועד

הפראלימפי

וההתאחדות

האחרונה ,העליתי שוב את נושא הקמת "קרן ייעודית"
"ליום סגריר" .כולנו חושבים שצריך להיערך לגיוס כספים
לקרן מיוחדת לימים שבהם התקציבים ממשרד הספורט
לא יתקבלו .ענבל פיזרו השחיינית הפראלימפית שלנו
כנציגת הספורטאים בהנהלה ,הדגישה את הצורך ואת
חשיבות הקמת הקרן .אני מתכוון להביא את הנושא

שחלק ממדינות סקנדינביה חוזרים לאט לאט לשיגרת

להחלטת ההנהלה הקרובה באמצע חודש יוני.

שעדיין לא חזרו לאימונים .אני מניח שגם הם לאט לאט

אני מברך אתכם ומקווה לימים טובים יותר שנוכל

אימונים ,ויש מדינות כמו באיטליה ,צרפת ,ופורטוגל
יחזרו לשיגרת אימונים חדשה.
קיימתי שיחה עם נשיא הוועד הפראלימפי מקפריסין מר

להיפגש ,להתחבק ולהריע לכם.
שלכם בברכה,

אנדריאס ששמח לשמוע ולדעת שמצב הבריאות אצלנו

ד"ר יהושע-שוקי דקל

חלקית .וכמובן אמר לי שהוא מחכה לחתימת הסכם

יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי

יחסית סביר .וגם בקפריסין המצב טוב והם חזרו להתאמן
שיתוף הפעולה ביננו .כידוע קבענו מועד לחתימת
ההסכם בניקוסיה שבקפריסין במעמד שר הספורט
הקפריסאי ושגריר ישראל ,ולצערי בעקבות הקורונה
והסגר נאלצנו לדחות .הבטחתי לו שאנחנו נקיים את
טכס החתימה .הצעתי לאנדריאס בוא נתחיל את הקשר
המקצועי ונתחיל את שיתופי הפעולה עד לחתימת

ההסכם .ברוח זו קיימתי שיחה עם סגנית נשיא הוועד
הפראלימפי ביוון הגב' הלנה ,כידוע ,הכנו גם עם יוון
הסכם לחתימה ובגלל הקורונה דחינו.
אנחנו בקשר בשיחות ובפגישות עם מנהל הספורט בכל
נושא התקציב כולל המענקים .שלחנו את הבקשות
ואנחנו יודעים שמנהל הספורט מטפל בבקשות שלנו.
וכמובן אנחנו על המשמר .בינתיים מונה השר חילי
טרופר לשר התרבות והספורט ,נקבעה לנו פגישה איתו
ועם הצוות שלו .ואנחנו נערכים להציג בפניהם את הוועד
הפראלימפי ואת

ההתאחדות שלנו.
בתמונה :בדיקת לקטט לקיאקיסט רון הלוי עם מסיכת
פנים שקופה כחלק מהשגרה החדשה.
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 06זרקור החודש
אורנה ויסבך – מאמנת הבוצ'ה
של איל"ן חיפה
כל מי שהגיע לתחרויות הבוצ'ה בישראל ,סביר להניח
שישר שם לב לאורנה ויסבך ,מי שמארגנת את

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

התחרויות בשנים האחרונות ומי שמנהלת את כל נושא

ההתחלה

השיפוט בארץ (לנושא השיפוט נקדיש כתבה נפרדת

"כשיעקב הציע לי את התפקיד ,הוא אמר שזה ספורט

בהמשך) .יחד עם איציק אזולאי היא מנהלת את הכשרת

פראלימפי חדש בארץ ,שדומה לפטאנק ,אני אמנם משחקת

מדריכי הבוצ'ה .אורנה שתפקידה העיקרי הוא מאמנת

פטאנק ,אבל מה שמשך אותי זה הפראלימפי .כל ספורטאי

הבוצ'ה של איל"ן חיפה ,נחשבת לאחת המאמנות

חולם על להגיע לאולימפיאדה ,כשחקן או כמאמן וזה מה

המוערכות ביותר שצמחו בספורט הפראלימפי ואף

שמשך אותי בהתחלה ,הידיעה שזה פותח סיכוי להגיע

נבחרה

לתוכנית

הלאומית

היוקרתית

למאמנים:

לפסגת הספורט.

.PODIUM

התחלתי מאפס ,נתנו לי כמה כדורים וארבע ספורטאים

אורנה בעלת תואר ראשון בחינוך גופני מהמכללה

ובהתחלה התעסקנו בעיקר בזריקת הכדורים הצבעוניים כך

האקדמית בווינגייט ומחזיקה בתעודת מדריך בכיר

שיפגעו בכדור הלבן ,בלי מגרש ובלי כל החוקים .בהמשך

בכדורסל ובכדוריד.

נוצר הקשר עם הצוות מאיל"ן רמת גן :ברוך חגאי ,איציק

בתחילת המילניום היה לאורנה עסק להתעמלות לגיל

אזולאי ונדב לוי שהנחו אותי ושלחו לי מדריך מתורגם של

הרך בשם ג'ימאליה ואחד הלקוחות היה מרכז הספורט

חוקת הבוצ'ה .בנובמבר  2009חנכנו את המגרש החוקי

איל"ן חיפה ,בו הפעילה את חדר הג'ימבורי במשך 5

הראשון באיל"ן חיפה ,צרפנו עוד ספורטאים והתאמנו

שנים .כמה שנים לאחר מכן ,התקשר אליה מנהל

בהתאם לכללים .במאי  2010עשינו את טורניר הבוצ'ה

הספורט באיל"ן חיפה יעקב ביננסון שזכר אותה לטובה

התחרותי הראשון באיל"ן חיפה ,טורניר שבעקבותיו חידדנו

והציע לה לאמן בענף פראלימפי חדש שהגיעה לארץ –

הקריטריונים

לספורטאים שמתאימים לענף והתמקצענו

ענף הבוצ'ה .מאז היא 'מכורה' לדבריה ולא יכולה

בהבנת הדרישות ההישגיות.

'להיגמל'.

אבן שואבת נוספת לידע על הענף ,היה הגעת אנשי מקצוע

ערכנו איתה שיחה על ההתמכרות הזו ,ועל תפקיד

מחו"ל שבאו לארץ להעביר הרצאות .בשנת  2013שלחנו 2

המאמן.

נציגים מאיל"ן חיפה לאליפות אירופה ואני ליוותי אותם".

בתמונה :אורנה עם רפי חנן ועקיבא פרבר ז"ל לפני
אליפות אירופה ב .2013
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 07זרקור החודש
אורנה וויסבך – מאמנת הבוצ'ה
של איל"ן חיפה  -המשך
השפעה על שגרת החיים

"יש תקופות שהאימון מעסיק אותי גם בשינה .אמנם
יש לי עבודה בבוקר ,אבל גם בעבודה שאני רוקדת עם

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ילדים קטנים ,אני חושבת בוצ'ה .בעיקר לפני תחרויות.

קורס PODIUM

אם תשאלי חלק מהשחקנים ,הם יגידו שאני כל הזמן

"זאת התוכנית הלאומית למאמנים ,נבחרו  16מאמנים

חושבת בוצ'ה ,אפילו מתלבשת בצבעים כחול ,אדום,

מכל ענפי הספורט בארץ (אולימפי ,פראלימפי ולא

לבן".

אולימפי) מטרת הקורס ,לתת כלים לקדם את המאמן

למה להיות מאמן?

שיקדם את הענף שלו .זו תוכנית של שנתיים מפגש

"אין לי תשובה ,אני מכורה לענף ,אני לא אגיד שלא

של פעם בחודש לשלושה ימים מרוכזים ולומדים כל

חשבתי לעזוב ברגעים קשים ,אבל אני לא מצליחה.

מיני תחומים :רפאוה ,ניהול סיכונים ,טכנולוגיה וכו'.

הרגעים הקשים הם ההתנהלות עם הספורטאים – יש

נסענו לראות בהולנד את המרכז האולימפי של הולנד

להם את הדרך ולי יש את הדרך ולא תמיד מסכימים

בפפנדל וצפויה לנו עוד נסיעה לחו"ל .כל מאמן גם יכול

לפעמים לוקח הרבה זמן עד שמוצאים את

לנסוע להשתלם אצל מאמן מוביל מהענף שלו בעולם".

עליה.

המסלול שמשלב את שתי הדרכים ,לוקח זמן לקבל
אחד את השני.
צריך ללמוד לאמן כל שחקן אחרת גם מבחינת אישיות
וכישורים וגם מבחינת הנכות .ובסוף צריך להסתדר עם
מי שיש ,כי יש פרופיל מאוד ספציפי מבחינת הנכות
שיחסית קשה ,מבחינת הקוגניציה שחייבת להיות של
אסטרטג דגול ומבחינת המוטיבציה לבצע את אותן
תנועות שוב ושוב .וכמובן שתמיד צריך להתעסק
בתקציבים לשעות אולם ,לציוד לתחרויות".

בתמונה :אורנה,
דהאן,

עקיבא פרבר ז"ל ויואב
אלופי ישראל בזוגות 2016

בתמונה :אימון בוצ'ה יצירתי באיל"ן חיפה שעושה
שימוש בחפצים שנמצאים באולם.
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 08זרקור החודש
אורנה וויסבך – מאמנת
הבוצ'ה של איל"ן חיפה -
המשך
קורס מדריכי בוצ'ה
"בגלל שהבוצ'ה הוא ענף ייחודי לספורט הפראלימפי
(כמו רוגבי בכיסאות גלגלים וכדורשער) הוחלט

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שההתאחדות תהיה הגוף המוסמך להכשיר מדריכי

סיפור הצלחה

ומאמני בוצ'ה ,פיתוח הקורס והעברתו הוטלו עלי ועל

את בת אל ברייטמן הכהן הכרתי ב  ,2009נפגשנו

איציק אזולאי.

באיל"ן חיפה והזמנתי אותה להצטרף ,בעצם היא אחת

היה לנו חשוב לשלב בקורס אנשי מקצוע כמו

השחקניות הכי ותיקות בקבוצה .אפשר להגיד שב 11

המסווגת גניה ברגר ,ד"ר אורי ברגמן וד"ר אסנת

שנה מאז היא הצטרפה לקבוצה ,זכיתי לראות איך היא

פליס דואר שלימדה על שימוש בטכנולוגיות .היבט

מתפתחת בענף ,כולל הגעה לסגל הנבחרת ,הגעה

נוסף שהיה חשוב לנו ללמד היה הבנת הצד של

לאליפות העולם וזכייה באליפות הארץ ב  .2019מה

השחקנים ,לשם כך גייסנו את שחקן הבוצ'ה הבכיר

שהכי מרגש והכי נותן כח להמשיך לאמן ,זה לאו דווקא

בארץ ,נדב לוי שהעביר הרצאה על נקודת המבט של

ההישגים הספורטיביים ,זה יותר ההכרות עם בת אל

השחקן .הצלחנו גם להביא לקורס הראשון את

כאדם ,לראות איך הבטחון העצמי ,הסובלנות לצד

המדליסט האולימפי הקנדי מרקו דיספלארטו ולקורס

ההישגיות שהיא פיתחה בספורט מלווה אותה גם בחיים

השני

את

המדליסט

ואלוף

העולם

היווני

גרג

האישיים.

פוליקרונדיס שהעבירו סדנא מעשית.

להפתעתי יום אחד הגעתי לתחרות וראיתי שבת אל

אחרי שני הקורסים שמחנו לראות גידול של מספר

משתמשת במגבת עליה רקומים כל מיני דברים,

קבוצת הבוצ'ה בארץ ולראות בתחרויות שהמדרכים

כשהתקרבתי ראיתי שכתוב שם' :כדור חדש'' ,מיליון

ישמו את מה שלמדו.

דולר' ,זה שלי' ועוד משפטים שאני אומרת לה באימון.
הרגעים האלו שווים את כל הקשיים והאתגרים.

בתמונה :אורנה
גביע אליפות

ובת אל ברייטמן הכהן עם
ישראל בבוצ'ה 2019 -
בתמונה :המגבת עם המשפטים.
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 09ימי קורונה
מה התרחש בחודש מאי?
בתחילת חודש מאי אושרו התקנות החדשות של משרד
הבריאות הנוגעות להחזרת פעילות הספורט בישראל.
התקנות הכלליות התייחסו לאימונים בלבד ולא לפעילות
תחרותית .נכון לסוף מאי ,הפעילות התחרותית הרשמית

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

היחידה שמותרת כרגע במדינת ישראל היא פעילות

אלון דור און כתב בעמוד הפייסבוק שלו ב  ,6.5על החזרה

הכדורגל של ליגת העל וליגה לאומית וזאת לאחר בידוד

לאימונים ,Back in Action" :אימון ראשון אחרי כמעט

של שבועיים לכל הספורטאים ואנשי הצוות.

חודשיים!! הגעגועים לכדור הכתום והפרקט היו קשים

התקנות עסקו בעיקרן בתנאי ההיגיינה הנדרשים ,גודל

מנשוא לכל אורך התקופה ושום אימון ביתי/הליכה/אופניים

הקפסולות ,רישום הספורטאים ,המרחק הנדרש בין כל

לא יכולים להחליף את התחושה הזו .שומרים על ההנחיות:

ספורטאי לספורטאי ומה קורה כאשר יש חשש להידבקות

מתאמנים בקפסולות של עד  8שחקנים .נמנעים ממגע.

אחד הספורטאים.

לא מחליפים כדורים .אלכו-ג'ל לפני ואחרי כל אימון

התקנות גובשו בשיתוף פעולה של משרד הבריאות עם

והפסקה .האולם וכל הציוד מחוטא בין יחידה ליחידה של

משרד הספורט יחד עם הוועד האולימפי' ,איילת' והוועד

אימונים .תשמרו על ההנחיות והשגרה שאנחנו כל כך

הפראלימפי .בעקבות בקשת הוועד הפראלימפי ,נוספו

אוהבים מתחילה לחזור!"

שתי החרגות לתקנות ואושר לספורטאים עם ליקויי
ראייה להתאמן בצמוד לספורטאי מלווה ,ללא צורך

בזירה הבינלאומית ,בעדכון האחרון של הוועד הפראלימפי

לשמירת מרחק של  2מטר .כמו כן ,בתחילה לא אושר

הבינלאומי מ ה  28.5דווח כי:

לרביעיית החתירה להתאמן באותה סירה ,היות והמרחק

פעילות הספורט ביפן חודשה ב  25.5עם אישור ל  100איש

הוא פחות מ  2מטר ,אך בשל בקשת הוועד הפראלימפי,

בשטח סגור ו  200איש בשטח פתוח .ב  19.6צפוי האישור

אושר גם לסירות רביעייה להתאמן ביחד.

לגדול ל  1000איש כמו כן צפויות לחזור התחרויות של

המועדונים התגייסו במרץ ופעלו במאמץ רב ,תוך מהירות

הספורט המקצועי ,אך בשלב זה ללא קהל.

ראויה להערכה על מנת להשיג את האישור 'לתו – סגול'
ומהר מאוד חזרו כל ענפי הספורט להתאמן במסגרת

לצערנו ,אליפות אירופה בכדורשער דרג ב' שהייתה אמורה

המגבלות.

להתקיים בארץ באוקטובר  2020בוטלה בשל הקורונה.

כעת מחכים בהתאחדות לקביעת התקנות להחזרת
הספורט התחרותי ,על מנת לקבל החלטות בנוגע לליגות
הכדורסל ,הרוגבי ,הכדור שער וטניס השולחן ובנוגע
לאליפויות וגביעי ישראל.
ב  1.6עודכנו ההנחיות להגדלת הקפסולה ל 50
מה שיאפשר קיום תחרויות בחלק מהענפים האישיים
ללא מגע
בתמונה :ישראל ארבל מבית בלוחם תל אביב ,מכין את
אופני היד לחזרת הספורטאים .צלם :מאיר כרמון

יוני  2020גיליון 56

 10בדרך לטוקיו 2021
הספורטאים הישראלים
שהבטיחו את מקומם
במשחקים הפראלימפיים
בטוקיו  | 2021יעל לנדר ראש
תחום הישגי ומערך רפואי,
בספורט פראלימפי

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

המשחקים הפראלימפיים ,טוקיו  2020הינם אירוע

שחיה |  8ספורטאים 3 :שחייניות 5 ,שחיינים ,על סמך

הספורט השלישי בגודלו בספורט.

ההישגים של מארק מליאר ועמי דדאון באליפות העולם

לאחר דחייה בגלל וירוס הקורונה ,נקבע שהמשחקים

 2019והתוצאות והדרוג העולמי של שאר השחיינים בסגל

יפתחו בטקס פתיחה ססגוני ומרהיב ב – 24.05.21

(אריק מליאר ,איאד שלבי ,בשאר חלבי ,ענבל פיזרו,

בהשתתפות כ 4,400 -ספורטאים מ 164 -מדינות

ורוניקה גירנקו ,אראל הלוי ויוליה גורדיצוק) ,כולם

(מתוכם  1,756נשים כ.)40% -

שחייני איל"ן חיפה המתאמנים בהדרכת יעקב ביננסון.

במשחקים יתחרו ספורטאים מ 22 -ענפי ספורט ב540-
אירועים נושאי מדליות.
בסגלים הבכירים של הנבחרת הפראלימפית (סגלי
זהב ,כסף ,ארד ובכיר) כ 60 -ספורטאים מ 14-ענפי
ספורט.
על פי החלטת הוועד הפראלימפי הבינלאומי בשת"פ

עם איגודי הספורט הבינלאומיים נקבע שכרטיסים
שהושגו ע"י ספורטאים או מדינות ישמרו.
לאור זאת לישראל הובטחו כבר  24כרטיסים לטוקיו
.2020

בתמונה :עמי דדאון מאיל"ן חיפה באליפות העולם

ענף החתירה |  7ספורטאים :אחד בסירת יחיד לגברים
אחת בסירת יחיד לנשים ו חמישה ספורטאים בסירת
רביעייה עם הגאי על סמך ההישגים של מורן סמואל
שזכתה במדליית הארד ,שמוליק דניאל והרביעייה
(מקום  )6באליפות עולם  .2019כולם מייצגים את בית

הלוחם ת"א ומתאמנים במרכז דניאל .המאמנת פאולה
גריזטי ועוזרי המאמנת דימה מרגולין וחביאר פרז.

בתמונה :רביעית החתירה וההגאית מבית הלוחם תל
אביב באליפות אירופה .צלם :אמיר רוטשטיין
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 11בדרך לטוקיו 2021
הספורטאים הישראלים
שהבטיחו את מקומם
במשחקים הפראלימפיים
בטוקיו  | 2021יעל לנדר ראש
תחום הישגי ומערך רפואי,
בספורט פראלימפי

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

כדור שער  -נבחרת נשים |  6ספורטאיות על סמך ההישג

מכל הכרטיסים האלו רק אחד הוא כרטיס שמי אישי לנדב

של מדליית כסף באליפות אירופה  .2019כל השחקניות הן

לוי בענף הבוצ'ה ,בשאר הענפים הכרטיסים הם למדינה

מבית חינוך עיוורים ובית הלוחם ת"א .מאמן רז שוהם

ולא שמית ,אישית ולכן עדיין ההתמודדות על הכרטיסים

ועוזרת המאמן ורד אבנעים.

היא פתוחה ויקבעו קריטריונים פנימיים (במידת הצורך)

קליעה |  2ספורטאים ברובה חופשי על סמך ההישגים של

לדירוג ספורטאים בכל ענף להתמודדות על הכרטיסים ,אם

דורון שזירי ב –  2018ומדליית הארד של יוליה צ'רנוי

תהיה כזו.

באליפות עולם  .2019שניהם מבית הלוחם תל אביב

כמו כן על מנת להיכלל במשלחת הסופית לטוקיו כל

ומתאמנים אצל גיא סטריק

ספורטאי נדרש להוכיח עמידה בקריטריון של שמירה על

בוצ'ה | ספורטאי אחד בקטגוריית

 BC2יחיד על סמך

הישגיות גם בשנה הפראלימפית.

הדירוג העולמי של נדב לוי מאיל"ן ר"ג .מאמן ברוך חגאי.

בתמונה :נבחרת הכדורשער המורכבת משחקניות בית
הלוחם תל אביב ובית חינוך עיוורים עם מדליית הכסף
מאליפות אירופה .צלמת :שרי בן דויד
בתמונה :יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב והמאמן גיא
סטריק

יוני  2020גיליון 56

 12בדרך לטוקיו 2021
הספורטאים הישראלים
שבמרוץ להבטיח את מקומם
במשחקים הפראלימפיים
בטוקיו 2021
עד

כה

פרסם

הוועד

הפראלימפי

הבינלאומי

את

הקריטריונים המעודכנים ב –  16ענפי ספורט מתוך ,22

אל על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
אדם ברדיצ'בסקי וגיא ששון מאיל"ן ר"ג (מאמנת עופרי
לנקרי) בקטגוריה הפתוחה – טניס בכסאות גלגלים :

בין הספורטאים הבולטים שמנסים עדיין להתמודד עם

צריכים לשמור על הדירוג העולמי שלהם בין  40המדורגים

הקריטריונים הצפויים ,על פי ההערכה:

הראשונים בעולם עד למועד שיפורסם ב .2021-

עמית חסדאי מבית הלוחם ת"א – אופני יד  :ינסה להיות

שרגא ויינברג מאיל"ן ר"ג (מאמנת עופרי לנקרי) ויוסי

מדורג גבוה ככל הניתן בתחרויות הבינלאומיות המרכזיות

סעדון מבית הלוחם ת"א (מאמנת עופרי לנקרי) יצטרכו

ב .2021 -מאמן מאיר כרמון.
פסקל ברקוביץ מבית הלוחם ת"א (מאמן ויטלי דרזנר )

להתקדם לדירוג  1-12בקטגוריית הקוואד.
טניס שולחן :מספר ספורטאים ינסו להשיג הכרטיס
האחרון בכל קטגוריה בטורניר ההזדמנות האחרונה

ורון הלוי מבית הלוחם חיפה (מאמן רועי לב) – קיאקים :

שיתקיים במהלך  .2021בין הספורטאים הבולטים בסגל

יצטרכו לסיים בין  4הראשונים לפי סירה למדינה באליפות

שינסו להתמודד על הכרטיס לטוקיו קרולין טביב ודני

העולם  2021מבין המדינות שלא השיגו הכרטיס עד כה.

בוברוב מאיל"ן ר"ג (מאמן בנצי בלנק ) וזאב גליקמן מבית

אלכסנדר אלכסיינקו

מאיל"ן חיפה (מאמן אלכסי

בוגוסלבסקי)– הטלת כידון והדיפת כדור ברזל :יצטרך
לקבוע קריטריון לסגל ארד במהלך .2021
אסף יסעור ממועדון "שרעבי" רמלה (מאמן גבריאל

הלוחם ת"א (מאמן יוסי רוזנבלט ).
אורן בליצבלאו מבית הלוחם ת"א (מאמן אור ברגר) –
טריאתלון :ינסה לשפר הדירוג העולמי שלו בתחרויות
במהלך  2021כדי להתברג בין  9המדורגים הראשונים
בעולם.

דולמון)  -טקוואנדו :יידרש לסיים ראשון בתחרות,

לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים (מאמנים ויקטור גלז

ההזדמנות האחרונה ב – .2021

ודימה פודולסקי) – סייף בכסאות גלגלים – תנסה לשפר

אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים (מאמן ראובן מוזס) ונינה
גורודצקי מבית הלוחם חיפה (מאמן לאון פוגץ) –

הדירוג העולמי שלה כדי לזכות בכרטיס לטוקיו במהלך
.2021
ייתכן וספורטאים נוספים שעד כה לא היו בסגלים ינצלו את

בדמינטון :נותר להם עדיין טורניר אחד בתחילת 2021

השנה הנוספת בניסיון להתקדם ולזכות בכרטיס מפתיע

במקום הטורניר האחרון שבוטל בספרד עם פרוץ הקורונה,

ברגע האחרון.

כדי לנסות לשפר את הדרוג העולמי.

במקרים חריגים של הישג מיוחד ועל סמך קריטריונים

פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים (מאמן ולרי טומילוב)
– הרמת כח  :חייבת לשמור על הדירוג העולמי שלה בין 8
הראשונות בעולם לפי ספורטאית למדינה עד סוף יוני
.2021

שגובשו במינהלת הספורט ההישגי ,יוחלט על הגשת
בקשה לכרטיס מיוחד לספורטאים מסוימים ( ,) BIPARTITE
גם אם לא השיג הכרטיס בקריטריונים הבינלאומיים.

ההערכה והצפי שהמשלחת הסופית תהיה דומה בגודלה
לזו שייצגה את ישראל בריו  33 ( 2016ספורטאים).
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 13הקול בראש
אינטליגנציה רגשית וחשיבותה
למאמן בספורט | ד"ר שרגא
שדה -פסיכולוג ,רכז המערך
המנטלי – הועד הפראלימפי
משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
לפני

הבהרת

המושג

'אינטליגנציה

רגשית'

אנא

חשוב שכמאמנ/ת תהיה מודע ל 4 -גורמים עיקריים
המרכיבים את רמת האינטליגנציה הרגשית שלך:

התייחס/י לשאלות הבאות:

 .1קליטה מדויקת של הרגשות האישיים שלך ושל
השחקנים.

נכון

לא נכון

 .2שימוש נכון ברגשות להשגת המטרות הרצויות.
 .3עשיית פירושים נכונים של ההתנהגות שלנו ושל

אני מביע/ה את החיבה שלי

השחקנים.

באופן פיזי

 .4ניהול נכון של הרגשות שלנו ושל האחרים.

אני מצליח/ה לשלוט
בהתנהגותי כשאני כועס/ת

חשוב שכמאמנ/ת שבנוסף לידע המקצועי והיכולת

אני יודע/ת לזהות את מצב

להעבירו ,תהיה בעל יכולת להיות מודע למצבך הרגשי

הרוח של השחקן שלי

ולמצבו הרגשי של הספורטאי/ת ,בעל יכולת להשפיע

לא משנה כמה אני לחוצ/ה,

על האחרים ,ליצור בהם מוטיבציה ,יכולת לנהל נכון את

אני אשמור זאת לעצמי

המצב החברתי בין הספורטאים ,לשלוט ברגשות שלך
ולהיות בעל יכולת זיהוי ושליטה במחשבות שלך ושל
שחקניך.

ההתנהגויות הנ"ל מייצגות למעשה חלק מההתנהגויות
שניתן באמצעותן לקבוע את רמת האינטליגנציה
הרגשית שלנו .התנהגויות כדוגמת :מודעות לרגשות

כאשר אתה כמאמנ/ת מאופיין ביכולת לזהות את
רגשותיך ,להבינם ,לארגנם ולווסתם ,הדבר מגביר את
הסיכוי שההחלטות שתקבל באימונים ובתחרויות יובילו
לסיכוי גבוה יותר להשגת המטרות שהוצבו.

שלנו ,שימוש בחשיבה חיובית במצבי לחץ ,יכולת לחשוב
"ולראות" דברים מנקודת מבטם של אחרים.
החוקר גולמן ( )1977טוען" :כל אחד יכול להתרגז .אך
להתרגז על האדם הנכון למטרה הנכונה ובדרך הנכונה
הן ההתנהגויות הנדרשות".

בתמונה :מאמנת הטניס עפרי לנקרי
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 14הקול בראש
אינטליגנציה רגשית וחשיבותה
למאמן בספורט | ד"ר שרגא
שדה -פסיכולוג ,רכז המערך
המנטלי – הועד הפראלימפי -
המשך

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

חשוב לדעת שהמחקרים שבחנו את רמת האינטליגנציה

הרגשית של מאמנים וספורטאים בהקשר להצלחה ו/או
כישלון בתחרות ,הראו שלספורטאים ומאמנים בעלי

להמחשת העובדה שניתן לשפר את רמת האינטליגנציה

רמת אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר היה יתרון בכל

הרגשית  ,לפניך תרגיל:

הקשור להתנהלות יעילה יותר במצבי לחץ ,וויסות נכון

"דמיין לעצמך כמאמנ/ת  3מצבים שבהם היית והרגשת

של רמת העוררות הגופנית והרגשית  ,והצלחה רבה
יותר בהשגת המטרות.

שאת/ה התקשית לשלוט בתגובות שלך .נסה/י לזהות מה
היו המחשבות שעלו בראשך ומה היו הרגשות שהתלוו

מחקר נוסף שפורסם על ידי הוועד האולימפי הקנדי,
הדגיש את חשיבות גורם ה'מודעות העצמית' בכל

הקשור להתמודדות יעילה במצבי לחץ בספורט.

למחשבות אלו שכתוצאה מהם התגובה לא היתה כפי
שרצית.

במילים אחרות ,מודעות עצמית גבוהה שלך כמאמנ/ת

עכשיו ,נסה לדמיין לעצמך מחשבות שהיית רוצה שיעלו

יכולה לסייע לך:

בראשך במצבים עתידיים דומים.

 .1לזהות את הגורמים הייחודיים של כל ספורטאי/ת
שיוצרים

אצלם

תגובות

מחשבתיות,

רגשיות

למעשה ,מעקב של המחשבות והרגשות המתלווים הן

והתנהגותיות.

שלך ושל הספורטאים שלך ,הן אחרי הצלחה כמו גם אחרי

 .2לעזור בבחירת סוגי ההתנהגויות שיאפשרו סיכוי גדול

כשלון ,מאפשר לחזק את המודעות העצמית ויכולת

יותר להשיג את המטרות.

בתמונה :ראובן מוזס,

מאמן הבדמינטון,
צלמת :איריס ריש

השליטה העצמית.

בתמונה :נחום שמיס ,מאמן הטניס שולחן בתדרוך ,צלם:
רונן חסון
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 15השאלון
אימון פראלימפי
מרבית המאמנים ,היו בתחילת דרכם מאמנים שאימנו
ספורטאים אולימפיים ובמהלך הזמן עברו לאמן
ספורטאים פראלימפיים ,נפגשנו עם המאמנים גבריאל
דלמון ,מאמן הטאיקוונדו של אסף יסעור וויקטור גלז
מאמן הסייף של לינור קלמן ושאלנו אותם על המעבר.

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

עבדתם בעבר עם ספורטאים שאינם נכים ,איך הגעתם לאמן את אסף ולינור?
אסף הגיע אלי ,אני עובד במועדון בראשון לציון ומאמן
את נבחרת ישראל ,אסף הגיע אלינו למועדון זיהיתי
ספורטאי מוכשר מאוד והתחלתי לאמן אותו .כבר יותר
משנה אני מאמן שלו ומלווה מקצועי.

אני בעל רקע מקצועי ומאמן מוכר ,פנו אלי לפני כמה
שנים לעבוד עם קבוצה של נכי צה"ל בבית הלוחם
בירושלים .בניתי את הכל מאפס ולמדתי על סייף
פראלימפי תוך כדי תנועה.

מה חשבתם על טאיקוונדו וסייף פראלימפי לפני שהתחלתם לאמן את אסף ולינור?
חשבתי שזה מאתגר מאוד ,ועדין אני חושב כך.

לא ידעתי הרבה ,אבל הבנתי שיש פה ענף שלא
דומה בכלל לסייף הרגיל.

מה ההבדל בין אימון רגיל לאימון ספורטאי פראלימפי?
זה הבדל של יום ולילה .זה סייף אחר לגמרי .בסייף רגיל הכלי
שלך זה הרגלים והזריזות חשובה מאוד .בסייף פראלימפי אתה
יושב על כיסא ,ובמקום רגליים אתה מפעיל את הבטן ואת
הגב ,הקצב שונה מאוד ואתה צריך המון ריכוז .לשחק סייף
בישיבה זה קשה הרבה יותר לדעתי ,אין את הלוקסוס של
הרגליים ,אי אפשר לברוח מהיריב.

בעיני אין שום הבדל .אני עובד עם אסף
בצורה רגילה לגמרי ,כמו עם כל שחקן
טאקוונדו .אסף הוא ספורטאי לכל דבר ,חזק
בגוף וחזק מנטלית .הדבר היחיד שיש הבדל
זה בתחרויות ,כשאנחנו לומדים את החוקה.

יש לכם המלצות למאמן מתחיל?
חייבים להגיע עם ראש פתוח .גם הספורטאי וגם
המאמן .הייתי רוצה שנכים ,למשל נפגעי תאונות
דרכים ,יגיעו לעסוק בענק .הספורט מחזק מאוד
מנטלית.

אני ממליץ מאוד לשלב באימון פראלימפי גם
ספורטאים שאינם נכים ,זה חשוב מאוד .וחשוב
שיבואו יותר מאמנים כך שנוכל לקדם את הענף
בארץ.

ניפגש בטוקיו ?2021
אסף ואני נעשה את הכל הכי חזק
שאנחנו יכולים על מנת להיות שם.

אני מקווה מאוד ויש עדין סיכויים .חשוב לדעת ,שבמונחים של סייף
פראלימפי לינור עדיין 'תינוקת' .ממוצע גיל המתחרים הוא  .40-45היא
צעירה מאוד ויש לה עוד שנים רבות בענף.

גבריאל דלמון
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בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה יוני
בתערוכה

ויקטור גלז

 16חם מהמעבדה
השפעת שפת גוף על ביצועים ספורטיביים
אנחנו נמצאים בתקופה בה עדיין אין וודאות לגבי מועדי
תחרויות בענפים השונים ,אך בימים אלו החלנו לשמוע
תאריכים המסמנים בכל זאת חזרה מתוכננת לזירת
תחרויות.
הדברים המובאים כאן מבוססים על כתבה מרתקת של
פסיכולוגית הספורט ד"ר מישל קלייר ,המצביעה על
הקשר שבין שפת גוף וביצועים ספורטיביים ועל כך
נספר הפעם במדור.

שפת גוף גורמת להבלטה של מצבי רוח ,כדוגמת לחץ
שמגיע עם דפיקות מהירות עם הרגל או היד על משטח,
או כסיסת ציפורניים .צורת הבעה זו אינה רצונית לרוב,
ורק במקרים נדירים מכוונת .תופעות אחרות הניתנות
לביטוי על ידי שפת גוף ,הינן תכונות אופי שונות .כדוגמה

שפת גוף היא מכלול של הבעות פנים ,תנועות ותנוחות
גוף הנעשות בדרך כלל באופן בלתי -מודע ובלתי-רצוני
ומשקפות תחושות ורגשות .שפת הגוף היא מרכיב
שהשליטה בו קשה יותר ,ולכן היא גם אמינה יותר .שפת
הגוף עשויה להיות עניין מודע ורצוני,

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

תהליך שמגיע

מתוך אינסטינקט אך גלוי ,או תהליך בלתי-מודע ולא

רצוני שניתן לשים לב אליו אך ורק על ידי מעקב מדויק
ופרטני.
מקובל על רוב חוקרי שפת הגוף ,כי דפוס תקשורת זה
חשוב ביותר .על פי תאוריה זו ,שפת הגוף הינה חלק
בלתי נפרד מהתקשורת האנושית ,ומתרחשת באופן
קבוע לאורך כל מפגש אנושי.

לכך ניתן לציין הליכה מהירה כביטוי לנחישות ,מבט לא-
ממוקד כביטוי לפיזור-דעת ועוד.
שפת גוף בספורט
שפת גוף בספורט הופכת להיות בשנים האחרונות כלי
חשוב

מאוד

וספורטאיות.

בהתפתחות

מאמנים

לא

קריירות

של

ספורטאים

יודעים

מה

על

עובר

הספורטאי/ת בפנים ,מה הם מרגישים ועל מה הם
חושבים.

האם

הספורטאים

שלהם

נחושים/לחוצים/מרוכזים/רגועים וכו' – הדרך העיקרית
שלהם לגבש דעה על הספורטאים היא בעזרת קריאת
שפת הגוף שלהם ,בין אם במודע או שלא ובין אם הם
מבינים בתחום או לא.

מומחים לשפת גוף טוענים כי לדברים שאנחנו אומרים
יש פחות השפעה על האדם שמולנו לעומת שפת הגוף
שלנו .למעשה התקשורת הבין אישית מורכבת מ 55%
שפת הגוף כמו הבעות פנים ומחוות ידיים 38% ,טון
הדיבור ורק  7%מילים ודרכי הדיבור.
קבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים של בית הלוחם
ירושלים מתרגלת שפת גוף חיובית בתחילת כל משחק
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 17חם מהמעבדה
השפעת שפת גוף על ביצועים ספורטיביים
 המשךגם המתחרים מפרשים את שפת הגוף של
הספורטאי/ת העומד/ת מולם .ישנן כ  20שניות

 PALTAשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בהם מתקבל "הרושם הראשוני" הבלתי מילולי .אם
ב  20השניות האלו המסר שיועבר באמצעות שפת

חשבתי לעצמי ,אין מצב שאני הולכת לנצח אותה.

הגוף – כולל הבעת הפנים – הינו מסר המשדר

הביטחון שלי התחיל לרדת והתחלתי לדאוג.

נחיתות או שליליות ,הדבר לא ישרת את הספורטאי

כשהמרוץ התחיל ,לא ראיתי אותה .תיארתי לעצמי

ויהיה קשה מאוד לשנות את הרושם הראשוני הזה.

שהיא בטח הרחק מלפניי" .ההתנסות הזו מדגימה

גם לגבי מאמנים – למשל בספורט קבוצתי כששתי

כיצד הרושם הראשוני מהמתחרים משפיע על

קבוצות מתחרות זו בזו – המאמנים מפרשים את

התגובה

המתוארת

שפת הגוף זה של זה ומגיבים בהתאם.

בדוגמה החלה לעבוד באופן מודע על החזות

והביצועים.

הספורטאית

והרושם שהיא משדרת לקראת התחרויות הבאות
במהלך התחרות ספורטאים יכולים להשתמש

שלה .היא ראתה השלכות עצומות על איך אחרים

בשפת גוף לטובתם .קריאת שפת גוף של מתחרים

רואים אותה ואיך היא רואה את עצמה כתוצאה

עשויה לתת לספורטאי יתרון תחרותי .הבלטת

מהשינוי שעשתה.

שפת גוף חיובית יכולה גם להעניק יתרון תחרותי
לא רק בגלל האופן שבו אחרים מפרשים אותה

מוסר ההשכל של הסיפור הוא שעל בסיס שפת

אלא בגלל האופן שבו היא גורמת לספורטאי עצמו

הגוף ומחיר הציוד של המתחרה ,רוכבת האופניים

להרגיש – וגם זה ישפיע מאוד על הביצועים.

תפסה את המתחרה שלה כטובה יותר ממה שהיא
הייתה .זה גרם לה לעצור ,להשהות ולהטיל ספק

כיצד שפת גוף של מתחרים משפיעה על ביצועים?

בעצמה .במצבים מסוימים ניתן להשתמש בזה

נתאר מקרה של רוכבת אופניים המתארת את

כיתרון תחרותי" .אני הולך לפעול בביטחון כדי

בוקר התחרות:

לגרום לך לחשוש ממני ,כדי שתטיל ספק ביכולות

"התייצבתי ,מוכנה למרוץ ואז ראיתי את האישה הזו

שלך" .זה עובד! כרבע מהדרך באותו מירוץ ,אותה

גבוהה

רוכבת אופניים המתוארת כאן הצליחה להתעשת,

שיש לה אופניים וציוד יקר .היא עמדה
ונראתה בטוחה לחלוטין ועוצמתית להפליא.

עברה את המתחרה ולא ראתה אותה יותר .היא
הבינה שהיא נתנה לרושם הראשוני הזה לשנות
את ביטחונה.
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 18חם מהמעבדה
השפעת שפת גוף על ביצועים ספורטיביים

 המשךהפגנת ביטחון באמצעות שפת גוף
"אם הדרך בה אחרים מציגים את עצמם יכולה

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

להשפיע עליך ,אתה יכול להשפיע על אחרים
באותה צורה" .אומרת ד"ר קלייר" .אם אתה מופיע
בביטחון

בתחרות,

יש

סיכוי

טוב

שתשפיע

פסיכולוגית על חלק מהמתחרים שלך" .מתחרים
עשויים לחשוש וחברי הקבוצה או הצוות שמים לב
ומגיבים אף הם בחיוב .שפת גוף חיובית כשלעצמה
יוצרת תחושת ביטחון גם אם הספורטאי אינו
מרגיש בטוח" .לאחר שאחרים יגיבו לזה ,הדבר
יחזק את הביטחון שלך".
שפת גוף שלילית ושפת גוף חיובית
שפת גוף שלילית בספורט כוללת בין היתר:
• ידיים שלובות
• קשר עין גרוע או מתחמק
• הפניית הגוף הרחק מאחרים/הפניית הגו
• הליכה רשלנית
• מצח מקומט
• הקדרת פנים/פנים זעופות

מה אומרת שפת הגוף של מאמני הכדורשער ורד
אבנעים ורז שוהם? צלםbinh truong :

שפת גוף חיובית בספורט כוללת:
• תנוחת גוף פתוחה :זרועות נפרשות
• תנוחה זקופה  -כתפיים כלפי מטה ולאחור ,גב
זקוף ,ראש מורם ועיניים צופות קדימה
• הבעת פנים רגועה ,נינוחה ופתוחה
• קשר עין עקבי ונינוח
• חיוך

המאמן רז שוהם בשפת גוף שמשדרת ניצחון

יוני  2020גיליון 56

 19חם מהמעבדה
השפעת שפת גוף על ביצועים ספורטיביים
 המשךאת שפת הגוף החיובית יש לתרגל ולאמן ,מכיוון

קרן רודרמן שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שלספורטאים שאינם מורגלים בכך ,הדבר ירגיש
מביך ולא טבעי בתחילת התהליך .במצב ישיבה או
עמידה ,הורידו את הכתפיים כלפי מטה ולאחור
והאריכו את הצוואר והגו .הישירו ,מבט וודאו
שהמצח אינו מקומט או זעוף ,הקפידו על מבט
נינוח ופתוח .כיצד זה מרגיש? כעת גם חייכו

והרגישו כיצד היציבה והבעת הפנים משפיעה על
התחושה שלכם.
כמו כל דבר בספורט ,גם את התקשורת הבלתי
מילולית יש לתרגל ולהפוך אותה למשהו טבעי
ומוכר .ד"ר קלייר ממליצה להקפיד על התרגול
במהלך שבוע רצוף ,לנסות בבאופן מודע לעבור את
שגרת היומיום ,האימונים והתחרות תוך כדי הבעת
שפת גוף חיובית .לשים לב כיצד אתם מרגישים

גיא ששון בשפת גוף שמשדרת ניצחון .צלם :יאיר
אבלסון

ואיך אחרים מגיבים לזה .לדבריה ,הספורטאים
אותם היא מלווה נדהמים לגלות עד כמה הם
מרגישים בטוחים ,מאוזנים ומועצמים וכמה חיובית
תגובת האחרים כלפיהם.
מקור :האתר של ד"ר מישל קלייר
https://drmichellecleere.com/about/
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות ל :ד"ר אסנת פליס דואר:
osnat@isad.org.il

פנים שאומרות הכול .צלם :איציק שאול
הבהרה חשובה :הכתבה כתובה מדי פעם בלשון
זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת ומדברת על
ספורטאים וספורטאיות באופן זהה ושווה.
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הזדמנות לסמינריון  /עבודת תזה
'מעבר לגבולות ומעל המגבלות'
סטודנט/ית לפיזיותרפיה?
הוועד הפראלימפי הישראלי זקוק לך
לצורך הטמעת אפליקציית  10Katefלחיזוק חגורת
כתפיים ומניעת פציעות בקרב ספורטאים בענפים
פראלימפיים קבוצתיים (כדורסל בכיסאות גלגלים ,רוגבי
בכיסאות גלגלים) ויחידניים (טניס בכיסאות גלגלים,
חתירה ,קיאקים ,כדורשער).
בפרויקט המוצע ,יתבצע ליווי אחר הספורטאים לאורך
מספר חודשים ותיעוד משתנים שונים.

מתאים לסמינריון או לעבודה בהיקף גדול יותר (תזה)
בהנחיית דוידה קוסף – מנהלת הפיזיותרפיה בבית
הלוחם ופיזיותרפיסטית ראשית בוועד הפראלימפי
הישראלי וד"ר אסנת פליס דואר – ראש תחום מדע
וטכנולוגיות בוועד הפראלימפי הישראלי.
לפרטים נוספים:
דוידה – dkoseff@zahav.net.il 054-4751714
אסנת – osnat@isad.org.il 050-7390093

 21חידונים ושעשועונים
תפזורת מאמנים פראלימפיים

א.צ.מ מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מאיר כרמון ,משה מוזס ,לאון פוגץ ,גבריאל דולמן ,אורנה ויסבך ,אלי האובן ,אלכס
בוגוסלבסקי ,אריאל אוטולנגי ,ברוך חגאי ,גיא סטריק ,ויקטור גלז ,ולרי טומילוב ,רז
שוהם ,יריב גולד ,עפרי לנקרי ,ורד אבנעים ,יובל לוטבק ,עידן ורדררו ,ליאור דרור
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' 22על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לא נגענו
#ככהיפהלי

לאורך כל הילדות וההתבגרות שלי ואפילו בגילאים
מאוחרים יותר ,תמיד שמעתי הערות על הגוף שלי .הייתי
גבוהה ,חזקה ,אתלטית ,עם כתפיים שירשתי מאבא שלי
ושרירי רגליים שלא נכנסו לג'ינס בכיף .
בגיל  24איבדתי את כל אלו בבת אחת ואז יותר מתמיד
הבנתי שני דברים חשובים :אנחנו הרבה יותר מרמ"ח

רדו רוזנטל וגבי לוטן זכו באות הוקרה מאיגוד הכדורעף
הפראלימפי הבינלאומי על תרומה רבת שנים לענף

איברנו ,אבל הגוף שלנו הוא המקום שבו אנחנו צריכות
ללמוד להרגיש הכי בנוח בעולם.
הכי נוח שלי תמיד היה הגוף הספורטיבי השרירי שלי.
אז איבדתי חצי ממנו ,אבל את החצי השני אמשיך לטפח,
לשפר ,להגדיל ואף הערה לא תגרום לי להרגיש לא בנוח .
העוצמה האמיתית שלנו נמצאת במקום שבו אנחנו
שלמות ,לא מתביישות ,לא מתנצלות ובטח שלא לוקחות
ללב.

אסנת פליס דואר מכינה בצורה בטוחה והגיינית את
'גומיות ההתנגדות' ,הדרושות לספורטאים לביצוע
התרגילים שבאפליקצה החדשה 10katef

